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EDITORIAL

TRANSFORMAR É PRECISO

Quando, em 2014 assumimos o desafio de buscar retomar a periodicidade 
de publicação da Revista UFG, numa perspectiva de divulgar a pesquisa na 
extensão, havia muito a ser discutido.

Em nossas conversas sempre surgia: como fazer uma revista que não se 
limitasse a publicar relatórios e experiências feitas fora da universidade?

E como mobilizar os trabalhadores desse campo de práticas na perspectiva 
de uma extensão qualificada, capaz de trazer resultados,  fortalecer o ensino e 
democratizar os resultados da pesquisa, fazendo um dialogo permanente com 
os usuários?

Tínhamos claro que era necessário olhar para a revista querendo faze-la 
coerente, qualificada e disponível a todos. 

Nessa perspectiva, criou-se o comitê editorial da revista, que durante um 
longo tempo pensou e construiu uma nova proposta para a Revista UFG.

Buscamos uma capacitação com vistas a reestruturar seu perfil editorial.
E então veio o maior dos desafios que era retomar sua periodicidade, sen-

sibilizando pesquisadores a assumir conosco a vontade de faze-la renascer.
E assim foi feito.
E vimos chegar até nós uma infinidade de artigos que traziam vivencias 

fantásticas, onde pessoas comprometidas com a sociedade faziam diferente 
buscando novos saberes e um diálogo onde pensar novas possibilidades de 



ensino iam muito além da sala de aula e do livro didático. E lá se foi a estrutu-
ração dos volumes 2014, 2015 e 2016.

E dessa forma fechamos o ciclo, apresentando sete artigos que sintetizam 
um pouco desse novo olhar. Onde se vislumbram novas possibilidades de 
ensino; públicos cada vez mais diversificados e uma extensão que faz jus ao 
descrito no artigo 4o da Resolução CONSUNI 03-2008, onde afirma ser a ex-
tensão universitária um processo educativo, cultural e cientifico que articula 
o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação integradora e 
transformadora entre a universidade e a sociedade”. 

Esse volume da Revista UFG mais uma vez materializa isso.
Boa leitura! 

Estelamaris Tronco Monego
Daniela da Costa Britto Pereira Lima
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EXPOSIÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE 
A ANATOMIA HUMANA E AS 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS

Polyanne Junqueira Silva Andresen Strini1; Thiago Danillo da Sil-
va2; Yasmin Junqueira Silva Gonzaga de Souza3; Karina Simões4; Pau-

linne Junqueira Silva Andresen Strini5

Resumo: A Anatomia estuda as estruturas macroscópicas relacionadas ao corpo 
humano e que são importantes para a área da saúde. Assim, o presente trabalho 
objetivou integrar o conhecimento em Anatomia Humana e Artes por meio da 
realização de exposições e mostras científico-culturais, capazes de estimular o 
interesse pelo corpo humano e sua interação com as diversas formas de manifestações 
artísticas e culturais. Participaram deste trabalho, estudantes da Universidade Federal 
de Goiás,  técnicos administrativos, além de indivíduos da comunidade com interesse 
pelo assunto. Foi realizado um período de planejamento e elaboração das obras a 
serem expostas, de constituição do acervo, o qual foi seguido de ampla divulgação e da 
exposição dos trabalhos confeccionados pelos participantes, em ambiente apropriado 
com grande circulação de pessoas. Com isso, buscou-se instigar a curiosidade e o 
interesse pelo aprofundamento do conhecimento técnico e científico, possibilitando 
a ampliação do interesse individual e coletivo.

Palavras-chave: Anatomia humana. Manifestações artísticas. Educação em saúde. 
Arte.

1 Doutora em Biologia Buco-Dental /Professora Adjunto I/UFG. polyjsas@gmail.com

2 Graduando do Curso de Educação Física Licenciatura/ UFG. educacaofisicaufg@gmail.com

3 Graduanda do Curso de Medicina Veterinária/ UNIPAC. yasmin.junqueira@yahoo.com.br

4 Doutora em Biologia Celular e Estrutural/Professora Adjunto III/UFG. simoesk@yahoo.com.br

5 Doutora em Biologia Buco-Dental /Professora Adjunto II/UFG. paulinnejsas@gmail.com
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EXPOSURE AND INTEGRATION BETWEEN HUMAN ANATOMY 
AND ARTISTIC EXPRESSION

Abstract: Anatomy studies macroscopic structures related to the human body that 
are important to health studies. So, this paper aimed at integrating knowledge in 
human anatomy and arts by doing exhibitions and cultural-scientific shows capable 
of stimulating the interest for the human body and its interaction with various forms 
of artistic and cultural manifestations. Students, teachers and technical staff of the 
Universidade Federal de Goiás, and also individuals of the community with interest in 
the subject participated in this study. There was a period of planning and elaboration 
for the works that would be exhibited, to constitute the collection, followed by a 
wide dissemination and the exhibition of the work done by the participants, in an 
appropriate environment with great circulation of people. With this, we tried to 
instigate the curiosity and the interest in the deepening of the technical and scientific 
knowledge, allowing the amplification of the individual and collective interest.

Keywords: Human anatomy. Artistic manifestations. Health education. Art.

Introdução

A Anatomia Humana corresponde à ciência que estuda os componentes 
macroscópicos que constituem o corpo humano (QUEIROZ, 2005) e seu as-
pecto de normalidade, sendo considerada como fundamento para as ciências 
médicas e da saúde (TORTORA, 2010). Permite ao aluno o aprendizado sobre 
a forma e a localização das estruturas relacionando-as com as suas funções 
(BRAZ, 2009). O ensino da Anatomia baseia-se em diversas metodologias, 
incluindo aulas teóricas e, da mesma forma, aulas em laboratório por meio de 
práticas que envolvam o estudo de cadáveres humanos dissecados, o que con-
tribuiu e tem contribuído através dos séculos, com os ensinamentos e apren-
dizagem das maravilhas do corpo humano. Esta é uma forma antiga, porém 
ainda muito utilizada nos dias atuais (COSTA; FEIJÓS, 2009), capaz de inter-
ferir no processo de humanização dos profissionais e de desenvolver nesses o 
respeito e a ética pelos valores humanos (QUEIROZ, 2005).

Dessa forma, a fixação do conhecimento nos laboratórios de anatomia se 
volta para o emprego de cadáveres humanos (ELIZONDO-OMANA et al., 
2005; LEUNG et al., 2006; MOORE, 1998; WINKELMANN, 2007), visto que 
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proporciona o embasamento sólido das informações e continua a ser substan-
cial para uma prática clínica segura e competente (GOGALNICEANU et al., 
2009). A utilização de peças anatômicas post mortem mostra-se fundamental 
para fornecer embasamento para a compreensão do corpo humano ainda vivo 
(PARKER, 2002). O estudo realizado pela dissecação permite a aprendizagem 
em um contexto relevante, incentiva habilidades relacionadas ao trabalho clí-
nico, o que promove uma prática auto-dirigida (TURNEY, 2007). 

Adicionalmente, esse estudo proporciona a oportunidade de verificar o 
conteúdo, de apreciar o conceito de variabilidade, além de garantir uma maior 
confiança nas observações anatômicas (PAWLINA; LACHMAN, 2004), per-
mitindo, portanto, um autoconhecimento do corpo e uma sensibilização do 
profissional clínico, o que contribui para a melhora do cuidado com o pacien-
te (KENNEDY; OLSON, 2009). 

Por outro lado, um desafio enfrentado pelas instituições de ensino atual-
mente reflete uma realidade que demonstra certa relutância dos estudantes 
frente ao reconhecimento da importância da Anatomia, sendo esta compro-
vada em situações cujo conhecimento técnico e científico adquirido durante a 
vida acadêmica é colocado à prova (GARDNER, 1971). Este fato demonstra a 
necessidade de comprometimento das universidades quanto às causas sociais 
e, consequentemente, sua participação na formação dos cidadãos (BERBEL, 
1998), de modo que esses possuam domínio de tecnologias atuais aliado à 
capacidade criativa (FORNAZIERO; GIL, 2003).  

Adicionalmente, metodologias auxiliares de ensino também podem ser 
utilizadas, como as peças anatômicas sintéticas e atividades pedagógicas 
complementares (ELIZONDO-OMANA et al., 2005), as quais estimulam os 
comportamentos de ética, visão crítica e contribuem para a compreensão dos 
conteúdos a serem ensinados (QUEIROZ, 2005). Programas de multimídia 
também podem fornecer um suporte alternativo para a prática laboratorial 
e contribuir durante a dissecação (MALDONADO-ZIMBRÓN et al., 2006), 
o que melhora a qualidade e eficiência do ensino (GRANGER et al., 2006).  
Além disso, tais programas atuam como ferramentas que permitem o desen-
volvimento de uma visão ampla e completa das estruturas, tornando-se, as-
sim, uma ferramenta de apoio à atividade prática (YOSHIDA et al., 2003). 

Historicamente, o estudo da Anatomia remete à Pré-História (VAN DE 
GRAAFF, 2003), período no qual as manifestações artísticas e obras de arte 
constituem preciosas fontes de informações da humanidade, em especial, 
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sobre os modos de ver e sentir dos homens e das suas diferentes formas de es-
tar no mundo. Desde a pré-história, o homem que vivia em cavernas e abrigos 
naturais, utilizava a linguagem visual para se expressar por meio de pinturas 
gravadas nas rochas, contendo cenas da fauna e caça e do seu conhecimento 
sobre as estruturas humanas e os cuidados praticados para a manutenção da 
saúde (LENCASTRE: CHAVES, 2003).

No entanto, a partir da Idade Média, a anatomia do corpo foi transfigu-
rada, passando a ser subjetiva e proibida. A influência da igreja impediu o 
conhecimento científico do corpo, que passou a ser estudado por meio da 
comparação da anatomia humana com os órgãos dos animais (LIRA; ALVES, 
2015). Entretanto, em 1401, houve uma época de mudanças ideológicas, as 
quais culminaram com mais profundidade, no século XIV, e que conhecemos 
hoje como Renascimento (NAGASHIMA et al., 2009), ou seja, período mar-
cado por uma intensa produção artística e também pelo choque entre ideais 
humanistas e os dogmas da igreja (CÔRREA et al., 2008). Em se tratando do 
estudo das estruturas humanas, os artistas provavelmente acompanharam ou 
realizaram dissecções anatômicas, na tentativa de obter melhor representação 
da anatomia de superfície (KICKHÖFEL, 2003). A partir daí, observaram-se 
diversas mudanças no campo das artes, da cultura, da política e da religião, 
destacando grandes artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo (FRÓIS, 
2005). 

O Renascimento foi um período marcado por uma intensa produção artís-
tica e também pelo choque entre ideais humanistas e os dogmas da igreja. Os 
artistas deste período trazem a idéia do ser humano valorizado, ressaltando o 
corpo e exaltando o belo (CÔRREA et al., 2008). Com essa ideia surgiu, com 
uma preocupação estética, a representação artística dos fenômenos naturais. 
Nesta concepção, era importante que o artista se familiarizasse com a estru-
tura e características desses fenômenos na tentativa de obter uma maior exa-
tidão na sua obra (SAUNDERS; O’MALLEY, 1950). Em se tratando do estudo 
do corpo humano, os artistas provavelmente acompanharam ou realizaram 
dissecções anatômicas, na tentativa de obter melhor representação da anato-
mia de superfície. No entanto, seu interesse pelas formas e funções do corpo 
humano ainda são discutíveis (KICKHÖFEL, 2003).

Essa interação entre a arte e suas manifestações com a Anatomia Hu-
mana mostra-se essencial para estimular o ensino da ciência através da his-
tória da arte, por meio do uso de conhecimentos anatômicos baseados em 
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manifestações artísticas e tendo o corpo humano como tema (LIRA; ALVES, 
2015). Neste sentido, a utilização de imagens na representação e transmissão 
do conhecimento é capaz de despertar e atrair a atenção do público, além de 
contribuir na melhora da capacidade perceptiva e auxiliar na formação de 
conceitos corretos e objetivos. Assim, pode favorecer a compreensão e me-
lhorar a integração da aprendizagem, gerar atitudes de participação ativa e 
fomentar a cooperação entre os envolvidos, contribuindo no desenvolvimento 
da reflexão e do espírito crítico (FERNANDEZ MUÑOZ, 1997).

Por outro lado, elementos de arte e educação ainda podem contribuir para 
a reflexão e a participação dos alunos quanto ao aprendizado de conteúdos 
morfológicos com a representação do próprio homem por meio de imagens 
do corpo. A utilização das artes visuais, incluindo desenho, pintura e escul-
tura, possibilita quebrar a prática decorativa dos conteúdos morfológicos por 
atividades dinâmicas, criativas e melhorar a concentração no trabalho indivi-
dual e em equipe (SILVA; GUIMARÃES, 2004). 

Desta forma, é possível relacionar o aprendizado da anatomia com a cons-
ciência corporal do indivíduo (DA SILVA; BARBOSA, 2006), de modo a me-
lhorar a percepção sobre si mesmo. Assim, estratégias em grupo e jogos que 
relacionam os aspectos lúdicos e corporais durante a aprendizagem da anato-
mia, auxiliam na memorização, fixação e transmissão dos conteúdos de forma 
variada, dinâmica e aplicada à educação corporal. Vale lembrar que o merca-
do de trabalho se mostra cada vez mais competitivo e exigente, apontando a 
necessidade da reflexão sobre a contextualização dos ensinamentos de anato-
mia humana, pois deve haver a adequação das informações entre os ciclos bá-
sico e profissional, de forma que o ensino seja mais participativo, por meio da 
utilização de uma proposta pedagógica que inclua as tecnologias educacionais 
e a extensão universitária (LAZINHO et al., 2004).

Neste sentido, ações de extensão constituem instrumentos capazes de in-
tegrar métodos auxiliares e lúdicos na aprendizagem (DA SILVA; BARBOSA, 
2006) e divulgação da ciência, de forma a reverter os conhecimentos adqui-
ridos para as comunidades acadêmica e externa, bem como aquela envolvida 
no projeto. Com isso, o presente trabalho objetivou integrar o conhecimento 
em Anatomia Humana e Artes por meio da realização de exposições e mostras 
científico-culturais, capazes de estimular o interesse pelo corpo humano e sua 
interação com as diversas formas de manifestações artísticas e culturais. Além 
disso, este estudo buscou a criação e manutenção de um acervo com as obras, 
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trabalhos artísticos e culturais, materiais complementares e recursos didático-
-científicos produzidos, constituindo uma fonte de informação e divulgação 
das ações.

Material e Métodos

O presente trabalho preconizado pelo projeto “Exposição e Arte em Ana-
tomia Humana” consistiu na idealização, criação e produção de obras, de 
trabalhos artísticos e culturais, de materiais complementares e de recursos 
didático-científicos para serem divulgados em um evento científico-cultural, 
capaz de integrar as variadas formas de manifestações artísticas com o conhe-
cimento em Anatomia Humana. Inicialmente, um período de planejamento 
se fez necessário, no qual foram constituídos grupos de estudo e discussão, 
que se encontravam semanalmente, no intuito de identificar o conteúdo a ser 
abordado, bem como selecionar os principais temas, ferramentas e recursos 
metodológicos a serem empregados.

Por meio de uma pesquisa teórica e do levantamento bibliográfico, foi 
possível entender a temática proposta sobre a evolução do conhecimento 
anatômico através da história da arte e a integração entre esses conteúdos, dis-
cutindo e definindo as bases e inspiração para a construção do acervo, o qual 
se baseou, principalmente, no grau de representatividade das obras artísticas 
em cada época. Assim, foi possível utilizar as diversas formas de manifestação 
artística e cultural para entender a anatomia do corpo nos diversos perío-
dos da história da arte, bem como seu reconhecimento, a fim de  estabelecer 
um paralelo entre o desenvolvimento dos conhecimentos anatômicos e a arte. 
Com isso, o acervo foi constituído, principalmente, por imagens e desenhos, 
confeccionados em papel A3, com a representação de estruturas anatômicas 
baseadas em pinturas e obras artísticas do Renascimento. As mesmas foram 
emolduradas e, adequadamente preparadas, para serem fixadas nos murais e 
expostas ao público.

Participaram, dessas etapas iniciais e da confecção do material a ser ex-
posto: estudantes do curso de Educação Física Licenciatura e Artes Visuais da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), docentes do Departamento de Morfo-
logia do Instituto de Ciências Biológicas e da Regional Jataí da UFG, técnicos 
administrativos e, ainda, a comunidade externa à Instituição com interesse na 
área, em especial, professores de cursos profissionalizantes da área da saúde 
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e biologia do estado de Goiás e do Distrito Federal. Uma vez constituído um 
acervo suficiente, foi idealizada e estabelecida a “1ª Exposição Os Grandes 
Mestres do Renascimento e a Anatomia”, com temática voltada à integração 
das obras artísticas do Renascimento com a ciência anatômica. O evento foi 
realizado no Campus II da UFG, em Goiânia, entre os dias 30/11 a 02/12 de 
2015, onde as obras foram expostas e permaneceram no local para visitação 
pelo público alvo. Adicionalmente, um livro de assinaturas foi disponibilizado 
na saída da exposição para que os visitantes registrassem suas impressões, 
constituindo um importante indicador de acompanhamento e de avaliação 
das ações.

Com isso, o público participante incluiu a comunidade acadêmica da UFG, 
a sociedade em geral, de ambos os sexos e nas diversas faixas etárias, com 
interesse no tema, e isso visou a uma aproximação e conhecimento do corpo 
humano e sua integração com as Artes. Os indivíduos foram convidados a 
participarem das ações mediante avisos fixados nos murais dentro e fora da 
UFG, nos pontos possíveis de acesso a essa população e, nos locais da exposi-
ção. Também foram utilizados cartazes, emails e ampla divulgação realizada 
pela equipe executora do projeto. Vale ressaltar que todas as etapas do presen-
te projeto, desde o estabelecimento dos temas, do acervo até a montagem e 
realização do evento, estão abertas ao público alvo e sociedade em geral.

Neste contexto, as ações buscaram levar ao público alvo e equipe execu-
tora uma nova percepção do ensino da Ciência Anatômica através da Arte, 
baseando-se na história da arte em paralelo com a trajetória da evolução do 
conhecimento científico. Assim, pretende-se despertar o interesse por uma 
ciência dinâmica e lúdica, em que a arte traduz o conhecimento científico e 
permite o diálogo entre eles (LIRA; ALVES, 2015). No caso específico do es-
tudo anatômico do corpo humano, é preciso repensar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas até então, diversificando abordagens, metodologias e materiais, 
utilizando a história da arte como uma alternativa para a melhoria na quali-
dade do ensino (LIRA; ALVES, 2015).

Resultados/Discussão

No decorrer do planejamento e da realização das atividades, foram pro-
duzidos obras e trabalhos artísticos e culturais para comporem o acervo a 
ser exposto, incluindo desenhos, modelos e imagens de estruturas do corpo 
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humano, em diferentes posições, considerando variados aspectos e aborda-
gens artísticas, com foco nas pinturas e esculturas do Renascimento. Foram 
confeccionados desenhos esquemáticos das estruturas anatômicas do corpo 
humano inspirados, especialmente, nas obras Três Graças, de Rafael Sanzio; 
Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci; A Criação de Adão, pintura pre-
sente no teto da Capela Sistina, e na escultura David, ambos de Michelangelo 
Buonarotti. 

Os desenhos esquemáticos foram adequadamente preparados, identifica-
dos e etiquetados com textos explicativos e permaneceram expostos no evento 
“1ª Exposição Os Grandes Mestres do Renascimento e a Anatomia”, o qual 
contou com a participação de um público efetivo e atuante, conforme Figura 
1, a seguir: 

Fig.1: Trabalhos e obras artísticas produzidas e expostas no evento "1ª Exposição Os Grandes 

Mestres do Renascimento e a Anatomia". 

 

Figura 1: Trabalhos e obras artísticas produzidas e expostas no evento "1ª Exposição Os 
Grandes Mestres do Renascimento e a Anatomia".

Torna-se importante enfatizar a necessidade de preparação do local da 
exposição, a proteção e cuidados com as peças expostas para que não se da-
nificassem pelo clima, pelas condições ambientais e pela movimentação do 
público. A exposição permaneceu em ambiente com ampla circulação de pes-
soas, as quais puderam contemplar as obras. Como foi realizada durante sete 
dias, os registros das visitas foram obtidos por meios de um livro de assinatu-
ras e sugestões. 

O ambiente informal, utilizado para o evento, permitiu grande envolvi-
mento de alunos da Universidade e da comunidade externa, o que propiciou 
a troca de experiências entre eles, semelhante aos relatos de De Marchi et al. 
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(2007), que afirmaram que a criação de espaços informais para a dissemina-
ção do conhecimento, mostra-se capaz de instigar a busca por novos conheci-
mentos de modo a complementar o aprendizado do público em geral. 

Além disso, relatos afirmam que a criação de exposições se mostra inte-
ressante uma vez que remete ao ambiente propiciado pelos museus, cujos es-
paços possibilitam a interação do indivíduo com o objeto a ser contemplado 
gerando um ambiente favorável ao processo de socialização (DE MARCHI et 
al., 2007), podendo, a visitação, ser considerada uma experiência para cada 
indivíduo (FALK, 2013). Da mesma forma, Medved e Oatley (2000) sugerem 
que exposições estão relacionadas ao processo de aprendizagem e memori-
zação, envolvendo não somente os detalhes apresentados, mas também um 
contexto social e estados emocionais.

A utilização de imagens na representação e transmissão do conhecimento 
mostra-se capaz de despertar e atrair a atenção do público, além de contribuir 
para a melhora da capacidade perceptiva e auxiliar na formação de conceitos 
corretos e objetivos. Assim, pode favorecer a compreensão e melhorar a in-
tegração da aprendizagem, gerar atitudes de participação ativa e fomentar a 
cooperação entre os envolvidos, a fim de contribuir com o desenvolvimento 
da reflexão e do espírito crítico (FERNANDEZ MUÑOZ, 1997). 

Assim, temas relacionados à Anatomia Humana puderam ser abordados 
não somente baseando-se em aspectos científicos, mas também em uma co-
notação artística e cultural. Além disso, tais ações permitiram a estimulação 
da interação e da aproximação entre o público alvo e a equipe executora com 
as obras e manifestações artísticas, permitindo valorizar, ampliar e expandir 
seu conhecimento sobre a temática proposta, valorizando e buscando, assim, 
a inclusão da sociedade nas diversas formas de expressão artística e cultural. 

Tais obras e materiais educativos confeccionados e usados durante o de-
senvolvimento do projeto são capazes de contribuir significativamente para 
divulgação do conhecimento, atuar como potencializadores dos aspectos mo-
tivacionais, estimulando e incentivando a participação dos envolvidos. Dessa 
forma, estratégias de aproximação entre a comunidade acadêmica e o am-
biente universitário por meio da educação, as quais discutem temas relevantes 
em Anatomia e Arte e permitem um maior conhecimento do corpo humano, 
buscam desenvolver maior motivação e interesse pelo tema, fornecendo sub-
sídios capazes de entender a dinâmica e o processo histórico da evolução do 
corpo humano. 
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Dessa maneira, tais ações têm o potencial de atuarem como ferramentas 
e metodologias auxiliares de ensino-aprendizagem e transmissão do conhe-
cimento, além de alimentar e contribuir para a manutenção do acervo que 
permanecerá à disposição para futuros eventos. Esse modo de aprender a 
Anatomia Humana é relevante, de acordo com Derdyk (1990) e Gorodicht 
(2001), uma vez que a representação artística leva o discente a entender a fi-
gura do corpo de outra maneira e a encaminhar esses dados representativos 
para a sua realidade, como também para seu arquivo de memória, o que torna 
favorável a aprendizagem.

De acordo com os dados obtidos pelo livro de assinaturas e sugestões da 
exposição, observou-se a participação direta de 133 indivíduos, de ambos os 
sexos, com idades variando entre 17 e 42 anos, os quais apresentavam vínculo 
principalmente com a UFG. Todos os participantes são naturais da cidade de 
Goiânia-GO ou arredores, incluindo os municípios de Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Trindade, Nerópolis e Inhumas, em Goiás, além de outros estados, 
como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal, tal como se 
pode ver no Gráfico 1, a seguir. Gráfico1: Perfil dos visitantes no evento "1ª Exposição Os Grandes Mestres do Renascimento e a Anatomia". 

 

Gráfico 1: Perfil dos visitantes no evento "1ª Exposição Os Grandes Mestres do Renascimento 
e a Anatomia".



17
Revista UFG – Ano XVI nº 19 – dezembro de 2016
Exposição e integração entre a anatomia humana e as manifestações artísticas

Sem dúvida, as atividades permitiram atingir diretamente o público visitan-
te. Todavia, indiretamente, um público aproximadamente quatro vezes maior 
foi atingido por meio da difusão e propagação das informações obtidas, o que 
tornou os indivíduos ferramentas ativas e perpetuadoras do conhecimento.

No ensino da anatomia humana, ciência e arte, dialeticamente, podem 
constituir um “corpo” de conhecimentos. Utilizando de forma multidimen-
sional a história da arte, o estudo sobre o corpo recupera seu sentido originá-
rio, ou seja, torna-se uma descoberta, um desafio em busca do desvelamento 
da trajetória das hipóteses e descobertas da humanidade a respeito do homem 
e sua constituição anatômica (LIRA; ALVES, 2015). Em sala de aula, o profes-
sor deve instigar as perguntas, a problematização da compreensão de corpo 
nas diversas épocas históricas e da estética como expressão do conhecimento 
anatômico em todos os tempos. O uso da imagem e da representação do co-
nhecimento do corpo no passado promoverá uma releitura da trajetória das 
concepções e conceitos anatômicos por meio dos conhecimentos científicos e 
estéticos do presente (LIRA; ALVES, 2015).

No entanto, dificuldades são relatadas no aprendizado da Anatomia, o que 
pode estar entrelaçado com: a falta de familiaridade do aluno com as termi-
nologias anatômicas, as quais, em sua maioria, são derivadas do latim e do 
grego; ao preparo inadequado e a dificuldade de renovar as peças cadavéricas, 
o que acaba dificultando a visualização, além de muitas estruturas serem de 
tamanho pequeno; a falta de atenção e de motivação por parte dos alunos 
(SILVA; BRITO, 2013). Segundo Fornaziero et al. (2010), existe a necessidade 
de ampliar as opções na educação, de se inserir metodologias inovadoras para 
o processo de ensino-aprendizagem e propiciar alternativas para integrar e 
dinamizar as aulas de Anatomia Humana. 

Dessa forma, pretende-se trabalhar o ensino de Anatomia através da histó-
ria da arte como agente facilitador da aprendizagem, buscando uma correla-
ção entre arte e anatomia com foco no conhecimento dos sistemas orgânicos 
como base de estudo e compreensão do corpo humano. Tal método é de suma 
importância para a formação de profissionais da área de saúde, uma vez que 
busca uma melhor compreensão da estrutura e da função do corpo humano 
e atua com instrumentos facilitadores do ensino-aprendizagem, com conse-
quente entendimento de nossa estrutura corporal e, indiretamente, com co-
nhecimento da fisiologia humana. 
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No intuito de contribuir para a compreensão do binômio arte-ciência, 
contextualizando o conceito de corpo nas diversas fases da história da arte e 
relacionando o universo científico e o artístico-cultural, deve-se estimular a 
criação de propostas inovadoras e ferramentas de ensino-aprendizagem que 
aliem os conhecimentos biológicos à história da arte e da ciência através dos 
tempos (LIRA; ALVES, 2015). Tanto a Biologia quanto a Arte utilizaram o 
corpo como objeto de estudo, buscando compreender os mistérios da ana-
tomia humana por meio da ciência e procurando os revelar através da arte. 
A arte surge, neste sentido, para expressar os conhecimentos anatômicos de 
um corpo que vive e que se constitui por meio da manifestação do conheci-
mento sobre si mesmo, considerando aspectos históricos, filosóficos, éticos e 
estéticos. Grandes gênios de nossa civilização representaram artisticamente 
conhecimentos que nem sempre podem ser traduzidos literalmente em textos 
racionais e técnicos (LIRA; ALVES, 2015). 

A relação entre a Anatomia e arte também foi demonstrada por Andreas 
Vesalius, um médico belga considerado o “pai” da Anatomia moderna, uma 
vez que possibilitou uma nova abordagem quanto à dissecção e a forma de di-
vulgação de suas descobertas. Vesalius ainda contribuiu para a ciência médica, 
demonstrando uma quebra de paradigmas vigentes para uma época em que a 
dissecção de cadáveres humanos era proibida (BAY; BAY, 2010), de modo que 
novas descobertas neste sentido só eram possíveis por meio da utilização de 
animais, sendo adaptadas quando do estudo em humanos como apresentadas 
pelo fisiologista Galeno. Desta forma, as descrições anatômicas realizadas em 
cadáveres humanos iniciou-se com Vesalius, cujo principal trabalho tornou-
-se um modelo de referência da arte criativa, por meio da associação de for-
mas e ilustrações, estampadas em sua principal obra, denominada De Humani 
Corporis Fabrica, publicada em 1543 (MESQUITA et al., 2015). Neste perí-
odo, a anatomia passou a ser baseada em observações objetivas e princípios 
científicos (VAN DE GRAFF, 2003).

Da mesma forma, a criação da exposição proposta no projeto de exten-
são referido neste texto, corrobora a necessidade de se mesclar elementos que 
remetam a um aspecto artístico, cultural e científico, os quais favoreçam o 
aprendizado. Sendo assim, esta ação atua em conformidade com relatos de 
Falk e Dierking (1992), os quais  afirmam que ambientes como este, podem 
atuar como meios auxiliares na disseminação de conhecimentos, sendo a 
aprendizagem construída ao longo do tempo, o que permite uma relação mais 
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próxima entre o indivíduo e o ambiente no qual está inserido. Considera-se, 
assim, uma abordagem pessoal e sociocultural que sugere uma troca de conhe-
cimentos entre a universidade e a comunidade externa. Tal fato pode auxiliar 
a modificação da abordagem pedagógica no sentido de se tornar mais uma al-
ternativa relevante para o processo de ensino-aprendizagem (FORNAZIERO 
et al., 2010), uma vez que existe a necessidade da criação de novas estratégias 
que favoreçam a aproximação dos indivíduos e despertem o interesse por no-
vos conhecimentos aliados ao trabalho em equipe e o espírito de cooperação.

Conclusão

Considerando-se os três pilares nos quais se baseiam a atuação de uma 
universidade, as ações extensionistas contribuem para o estreitamento das 
relações entre o ambiente universitário e a comunidade externa como uma 
forma de facilitar o acesso aos conhecimentos científicos, além da troca de 
experiências entre acadêmicos e o público de maneira geral. Sendo assim, a 
criação da presente exposição possibilitou o despertar da busca por conheci-
mentos relacionados ao corpo humano, instigando a curiosidade e o interesse 
pelo desenvolvimento de novas habilidades aliadas ao aprofundamento do co-
nhecimento técnico e científico. 
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Resumo: Este artigo apresenta o projeto de extensão universitária denominado “Me-
ninas da Vila”, desenvolvido na Universidade Estadual de Goiás, Campus Inhumas, 
e que se caracteriza por desenvolver ações educativas voltadas para a formação de 
meninas de 12 a 15 anos. Para isso, consideramos a articulação dessa ação com o 
pensamento complexo e a transdisciplinaridade, destacando, principalmente, os es-
tudos de Morin (2015) e Moraes (2010). Nesse sentido, relatamos a implantação do 
projeto e das oficinas de língua inglesa e de design sustentável e analisamos se as ações 
realizadas correspondem aos objetivos do projeto quanto à formação humana e à 
consciência planetária a partir dos relatos apresentados pelas alunas da universidade 
que atuaram como voluntárias e pesquisadoras no projeto. Por fim, destacamos a 
relevância das ações desenvolvidas pela universidade, consideradas motivadoras de 
uma rede de conhecimentos e de relações construídas coletivamente em prol de uma 
compreensão sobre religar as diferentes dimensões da vida. 
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Abstract: This article presents the project of university extension titled “Girls from 
the Village”, developed in the State University of Goiás, Campus Inhumas, and that 
is characterized by developing educative actions directed to the formation of girls 
12 to 15 years-old. In order to do that, we considered the articulation of this action 
with complex thinking and transdisciplinarity, especially highlighting the studies of 
Morin (2015) and Moraes (2010). In this sense, we report on the implementation of 
the project and the workshops in English and sustainable design, and analyze if the 
actions carried out correspond to the project objectives regarding human education 
and planetary consciousness from the reports presented by the university students 
who acted as volunteers And researchers in the project. Finally, we highlight the 
relevance of the actions developed by the university, considered motivating for a 
network of knowledge and relationships built collectively for an understanding about 

reconnecting the different dimensions of life.

Keywords: Complex thinking. Transdisciplinarity. University extension.

É a integração entre o sentir, o pensar e o agir que permitirá ao professor educar, visando a 
restauração da inteireza, e a construção do ser humano como templo da inteireza, em que 
pensamentos, emoções, ações e sentimentos estão em constante diálogo. E o ser humano 
que se apresenta por inteiro é belo, é justo, é saudável e é sagrado. (MORAES, 2010, p. 43)

Diante da beleza e da provocação do texto de Moraes (2010, p. 43), nos 
propomos a compartilhar nossa vivência no projeto de extensão universitária 
desenvolvido na Universidade Estadual de Goiás, Campus Inhumas, denomi-
nado “Meninas da Vila”, que nos possibilita uma experiência de integração 
entre o sentir, o pensar e o agir, como proposto por Moraes no texto citado e 
escolhido para abrir esse artigo. O desejo e a confiança de que a construção de 
seres humanos melhores e mais felizes se dá a partir da interação e do diálogo 
entre o que pensamos, sentimos e fazemos motivaram a construção deste pro-
jeto de extensão que oportuniza a conscientização e o fortalecimento de ações 
que ajudam a mudar a realidade que vivemos. 

O “Meninas da Vila”, como uma ação extensionista, promove a formação 
de meninas de 12 a 15 anos por meio das artes, línguas e esportes, buscando 
ressignificar o papel dessas meninas na comunidade onde vivem. Esta ação na 
Universidade visa oferecer às meninas da comunidade a possibilidade de es-
colhas de vida, materializadas em diferentes vivências que possam contribuir 
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com a formação delas e com o empoderamento humano, principalmente, nas 
questões de gênero. 

Desta forma, o objetivo desse artigo é apresentar a implantação das ofici-
nas de língua inglesa e de design sustentável do referido projeto de extensão 
universitária denominado “Meninas da Vila” e analisar se as ações realizadas 
correspondem aos objetivos do projeto quanto à formação humana e à cons-
ciência planetária a partir dos relatos apresentados pelas alunas da universida-
de que atuaram como voluntárias e pesquisadoras no projeto.

Para isso, traçamos uma breve discussão teórica, buscando relacionar a 
articulação entre as ações do projeto com o pensamento complexo e a trans-
disciplinaridade. Em seguida, descrevemos a implantação de duas oficinas, a 
de língua inglesa e a de design sustentável, e analisamos os relatos das alunas 
do curso de Letras e da pós-graduação em Transdisciplinaridade e Interdisci-
plinaridade na Educação que participaram como voluntárias e pesquisadoras 
no projeto. Por fim, destacamos a relevância das ações deste projeto para a 
universidade e para a comunidade, pois são consideradas motivadoras de uma 
rede de conhecimentos e de relações construídas coletivamente em prol de 
uma compreensão sobre a importância de religar as diferentes dimensões da 
vida.

A articulação das ações do “Meninas da Vila” com o pensamen-
to complexo e a transdisciplinaridade 

O “Meninas da Vila” possibilita que as meninas da comunidade participem 
de atividades educativas como oficinas de línguas, de esportes e de artes (CA-
MILO; FREITAS, 2015), oferecidas por alunos, egressos, professores e volun-
tários da comunidade local, nas dependências do Campus Inhumas. Trata-se 
de uma ação educativa cuja motivação é o desejo de mudança na forma de ver 
e viver nesse mundo, considerando a realidade que estamos inseridas, como 
sugere Moraes (2008, p. 143) no trecho a seguir:

Precisamos criar novos cenários educacionais, capazes de renovar a fé e a esperança de 
que é possível construir algo diferente e melhorar a qualidade da educação, em todos os 
sentidos. [...] É por meio da mudança e da esperança que nossas atenções e intenções mol-
dam a realidade, sinalizando-nos que sempre é tempo de construção e reconstrução do ser 
humano, do mundo e da vida, e que é chegada a hora de reencantar a educação, mediante 
a criação de novos cenários inter e transdisciplinares, de novas redes de conhecimento e 
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de saberes humanos, preocupados com o desenvolvimento de uma aprendizagem integra-
da voltada também não só para a evolução da ciência, mas também para a criação de uma 
cultura de paz. (MORAES, 2008, p. 143)

Esta citação de Moraes (2008) traduz a motivação para a criação e a reali-
zação do “Meninas da Vila”, o qual tem, como premissa fundamental, a cons-
trução e reconstrução do ser humano, do mundo e da vida, e se constitui por 
meio de uma vivência transdisciplinar, em um ambiente de educação diferen-
te do ambiente formal do qual as meninas participam regularmente. 

Entendemos que este projeto de extensão se caracteriza como um ambien-
te de aprendizagem, isto é, constitui-se em 

um espaço para explicar novos conceitos e novas habilidades, para explorar novas ideias, 
para trabalhar as emoções, para cultivar as atitudes e sentimentos positivos e desenvolver 
as competências humanas necessárias. Um espaço para se construírem processos políticos 
e uma nova consciência planetária que nos ajude a não descuidar de nossas responsabi-
lidades sociais e de nossos compromissos políticos, no sentido de gerar maior respon-
sabilidade individual e coletiva em relação à sustentabilidade e à preservação da vida, a 
partir do que acontecer na sala de aula, na escola e na comunidade, relacionando, sempre 
que possível os acontecimentos locais e globais, bem como nossas dimensões humanas, 
planetárias e cósmicas. (MORAES, 2010, p. 47-48)

Desta forma, como suporte teórico, propomos a articulação da ação des-
crita no “Meninas da Vila” com o pensamento complexo e a transdisciplinari-
dade, destacando principalmente os estudos de Morin (2015) e Moraes (2008; 
2010). Acreditamos que essa articulação seja possível por dois motivos. Pri-
meiro, porque acreditamos que o pensamento complexo nos abre às diferentes 
possibilidades de perceber e entender a realidade e religar à nossa essência, 
origem, natureza, necessidades e emergências, pois “um pensamento que reli-
ga restabelece nossa solidariedade” (MORIN, 2015, p. 132). 

Neste sentido, concordamos com Petraglia (2008, p. 36) e entendemos que, 
tanto a concepção do “Meninas da Vila”, quanto o desenvolvimento do projeto 
se pautam na epistemologia complexa, possibilitando a compreensão da insti-
tuição e do seu papel na formação de seres humanos capazes de construir uma 
comunidade mais pacífica, solidária e respeitosa com as diferentes culturas. 
Afinal, o

 pensamento complexo nos possibilita questionar e conhecer os próprios modos de co-
nhecer, como também nos permite melhor situá-los nas instituições educacionais. Um 
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tipo de pensamento, oriundo de uma epistemologia complexa, que se propõe a unir e 
não separar os diferentes aspectos do conhecimento questiona a fragmentação e as insu-
ficiências das especializações como soluções unívocas. Propõe religações e solidariedade 
na conjugação da ciência com as culturas, das artes e a filosofia, para a construção de uma 
educação cidadã, comprometida com a formação de sujeitos planetários, éticos e mais 
felizes. (PETRAGLIA, 2008, p. 36)

Segundo, porque a fundamentação do “Meninas da Vila”, pautada nos 
princípios da transdisciplinaridade, traz um apelo ao sentimento e à ação, à 
construção individual e coletiva, à cooperação e compaixão como elementos 
fundamentais na construção do conhecimento e no aproveitamento desse co-
nhecimento para a tomada de decisão e para solucionar as demandas locais e 
globais. Além disso, 

partindo da constatação de que a universidade encontra-se ameaçada pela ausência de 
sentido e pela fragmentação, pela separação entre ciência e cultura, pela separação en-
tre cultura científica, cultura humanística e cultura literária ou artística, reconhece que a 
transdisciplinaridade é a condição para a construção de uma nova universidade. (SUAN-
NO, 2014, p. 111)

Para a realização das oficinas, consideramos o escopo do projeto que se 
refere ao desenvolvimento humano e se articula com os Objetivos do Milênio 
(ONU), em especial àquele que trata das questões de gênero. Neste sentido, 
os esforços para a realização de cada oficina vão além da nova aprendizagem 
e buscam contribuir com uma nova consciência planetária, que pode ser des-
pertada a partir das experiências e emoções vividas nos grupos, na construção 
das relações humanas e dos sentimentos positivos, visando o desenvolvimento 
de competências necessárias, que vão além do conhecimento, para compreen-
são do papel de cada um com as questões da vida, como sugere Moraes (2008, 
p. 18):

a prioridade da agenda educativa, nos próximos anos, deverá voltar-se não apenas para as 
questões relacionadas aos processos de construção do conhecimento e à aprendizagem, 
mas também às questões afeitas à sustentabilidade ecológica, à cidadania planetária e ao 
restabelecimento dos vínculos com a vida, como consequência da evolução do pensamen-
to, da inteligência e da consciência humana numa dinâmica integrada. (MORAES, 2008, 
p. 18)
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Neste sentido, o “Meninas da Vila” apresenta-se como um espaço para que 
as prioridades, sugeridas por Moraes (2008), possam se concretizar, pois as 
ações se voltam para a conscientização do poder de cada uma das meninas, na 
interação e na convivência com as outras, de se responsabilizar pelo ambiente 
onde vive e age, gerando uma relação de afeto e de cuidado com a natureza, 
com os outros e consigo mesma, pois acreditamos que “é a partir da convi-
vência que as dimensões do ser e do fazer vão modulando-se mutuamente, 
junto com o emocionar, influenciando, a cada momento, comportamentos e 
condutas dos aprendentes” (MORAES, 2010, p. 41).

Além disso, as vivências oportunizadas pelas oficinais, embora relaciona-
das à construção do conhecimento e à aprendizagem, sensibilizam para as 
questões relacionadas à sustentabilidade e à cidadania planetária, pois trazem 
à tona as necessidades e fragilidades da comunidade em relação à condição de 
vida das mulheres; seus enfrentamentos e desafios provocam uma conscien-
tização a partir da convivência e do diálogo, como propõe Petraglia (2008, p. 
40), a

cidadania planetária solidária e fraterna supõe o espírito de civismo terreno, o exercício 
das relações de alteridade, que aponta para o convívio com a diferença e para o diálogo 
com as contradições. A dialógica não emerge da unidade e do consenso, mas da diver-
sidade e do pluralismo de ideias, que mantém o conflito saudável para a produção do 
conhecimento. (PETRAGLIA, 2008, p. 40)

O projeto “Meninas da Vila”: os passos para uma cidadania 
planetária

Para a construção deste artigo, consideramos as informações e os resulta-
dos de duas pesquisas sobre a implantação e desenvolvimento do projeto de 
extensão “Meninas da Vila”, desenvolvidas pela proponente e autora do pro-
jeto de extensão e por duas alunas, sendo uma do curso de Letras e outra do 
curso de pós-graduação em Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na 
Educação. A primeira pesquisa se refere a um projeto de trabalho de final de 
curso sobre ensino de inglês para crianças e jovens em projetos extensionistas. 
A atuação da aluna no “Meninas da Vila” envolve o acompanhamento e regis-
tro das oficinas e das participantes e acompanhamento da oficina de língua 
inglesa que subsidia sua pesquisa. 
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A segunda pesquisa se refere ao trabalho de conclusão de curso de pós-
-graduação lato sensu em Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na 
Educação, também realizado no Campus Inhumas, sobre a implantação e rea-
lização da oficina de design sustentável. A atuação da aluna envolveu o acom-
panhamento da oficina de design sustentável e a criação de um produto junto 
às meninas participantes, como será descrito a seguir.

Desta forma, descrevemos, neste artigo, duas oficinas do projeto “Meninas 
da Vila”: a oficina de língua inglesa e  a oficina de design sustentável. A partir 
dos relatos apresentados pelas alunas que atuaram como voluntárias e pes-
quisadoras no projeto, analisamos se as ações realizadas correspondem aos 
objetivos do projeto quanto à formação humana e consciência planetária. 

Oficina de língua inglesa 

Uma das oficinas desenvolvidas pelo “Meninas da Vila” é a de Língua In-
glesa, que motivou a realização de uma pesquisa sobre o ensino de inglês para 
crianças e jovens, no espaço da universidade e que, nesse projeto, visa incen-
tivar e relacionar as atividades de ensino e de extensão. A implantação do 
curso de inglês aconteceu no primeiro semestre de 2015 e foi formada uma 
turma com 15 meninas. A professora responsável pelas aulas era licenciada 
em Letras e egressa do Campus Inhumas. As aulas aconteceram duas vezes 
por semana, totalizando duas horas e meia de aula por semana. A escolha do 
conteúdo, dos temas e da metodologia respeitou o objetivo do projeto, cuja 
motivação principal se refere à formação humana e às questões de gênero, 
visando o empoderamento feminino e a ampliação da compreensão das ques-
tões da vida. A professora voluntária relatou:  

Participar do “Meninas da Vila” foi algo novo, diferente, pois eu já participei do projeto 
PIBID, e trabalhar nesse projeto foi a oportunidade de colocar em prática o que eu aprendi 
no projeto passado. [...]  Eu pude acompanhar de perto as meninas. (Relato Professora R.)

Para as meninas, a motivação inicial foi aprender Inglês, o que iria auxiliá-
-las no ensino de língua inglesa na escola. No entanto, ao longo da oficina, elas 
foram se envolvendo com os temas, as novas amizades e a vida na universida-
de; explorando diferentes lugares e entrando em contato com pessoas que não 
faziam parte de suas relações pessoais. Uma das pesquisadoras relata: 
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É muito prazeroso ouvir as alunas dizerem que gostaram muito, e que depois que estão 
no curso de inglês do Meninas da Vila tiraram notas boas no colégio. Afirmaram também 
que as professoras são atenciosas e que as aulas são bem dinâmicas e divertidas, e que 
assim fica mais fácil aprender inglês. Ouvi um relato de uma mãe que se encontra bas-
tante satisfeita como o projeto Meninas da Vila e que foi muito significante para sua filha 
frequentar as aulas. (Relato Professora S.)

A troca de experiências e motivação para aprender tornou a oficina de In-
glês um espaço de interação e discussão de temas relevantes para a formação 
humana.

Oficina de design sustentável

A oficina de design sustentável aconteceu semanalmente; teve duração de 
uma hora e foi realizada por uma profissional da área de design sustentável, a 
qual trabalha como voluntária no projeto. Foram utilizados materiais de rea-
proveitamento e, na maioria das vezes, materiais doados. Um dos produtos 
criados na oficina de design sustentável, na qual as meninas aprendem a trans-
formar e reaproveitar objetos, criando um novo produto, foi o expositor de 
livros para o projeto denominado Espaço de Leitura (CAMILO; FREITAS, 
2015). Para as autoras,  

durante o desenvolvimento dessa oficina, pensamos em algo que realmente fizesse parte 
do cotidiano dessas jovens e a partir de uma conversa informal percebemos a motivação 
dessas meninas para leitura. Sugerimos que juntas pensássemos em um produto para ser 
desenvolvido na oficina de design sustentável que fizesse sentido a outras pessoas também. 
Nasceu, então, a ideia de um Espaço de Leitura que seria montado no Campus Inhumas, 
como uma experiência, e, posteriormente, implantado em pontos culturais e comerciais 
da comunidade. Cada menina ficaria responsável por manter e renovar o Espaço de Lei-
tura e conscientizar as pessoas para uso correto dos livros. (CAMILO; FREITAS, 2015, p. 
107)

A visão das meninas participantes do projeto se amplia, volta-se para algo 
novo, que foge da real condição em que se encontram na comunidade, pois, 
tendo um novo olhar que promove uma nova ação, novas oportunidades sur-
gem. As meninas da comunidade têm a oportunidade de se relacionar e ex-
perimentar uma educação diferenciada que as ajuda a ter outra perspectiva 
de vida e amplia a capacidade de refletir e agir diante das questões cotidianas. 
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Além disso, o projeto contribui para com a participação e o envolvimento 
das meninas na própria comunidade, fazendo com que se sintam mais res-
ponsáveis pelo que produzem, reafirmando a importância da formação por 
meio da sensibilização para as questões planetárias, como expresso no relato 
da pesquisadora, extraído de Camilo e Freitas (2015, p. 111):

Proposta aceita, juntas começamos a pensar no que poderíamos montar para levar para a 
comunidade como leitura de boa qualidade. A professora responsável pela oficina de de-
sign sustentável, que foi nossa aliada, nos sugeriu a montagem de uma peça utilizando pal-
lets, madeiras trabalhadas e fixadas à parede. Nesses pallets, colocaríamos os livros doados 
e disponibilizados para as pessoas da comunidade. Todas assumiram a responsabilidade 
de arrecadar os livros, criar o produto e cuidar do espaço de leitura, quando implantado 
na comunidade. Portanto, o envolvimento foi de suma importância para a implantação do 
projeto. Produto pensado, mãos à obra. Os pallets necessários para a produção das peças 
vieram de uma doação do Laboratório Teuto por meio de uma parceria com a Universi-
dade. (CAMILO; FREITAS, 2015, p. 109)

A via da sustentabilidade, um dos aspectos importantes da abordagem 
transdisciplinar, permitiu ainda, uma releitura das ações da universidade 
(CAMILO; FREITAS, 2015) e da formação de professores, em uma perspecti-
va transdisciplinar (FREITAS, 2010), como no relato a seguir:

A partir do momento que comecei a observar as oficinas de design, senti vontade não so-
mente de observar, mas também de participar daquelas atividades. Então, me questionei 
como poderia fazer isso e também para que fazer. Recordei-me das aulas do curso de pós-
-graduação onde aprendi que não devemos ser apenas parte, mas que devemos fazer parte 
do mundo em que estamos vivendo e, analisando o projeto Meninas da Vila, notei que 
poderia sim ser um agente transformador na vida daquelas meninas e fazer com que elas 
também fossem transformadoras da minha e de outras vidas.  (Relato da pesquisadora K.)

O envolvimento das participantes, professoras, pesquisadoras e voluntárias 
possibilitou repensar e refazer a prática pedagógica e conscientizar da condi-
ção de mudança do pensamento e das ações.

Considerações finais

Para finalizar a discussão desse artigo, destacamos a relevância das ações 
desenvolvidas pela universidade, consideradas motivadoras de uma rede 
de conhecimentos e de relações construídas coletivamente em prol de uma 
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compreensão sobre a importância de religar as diferentes dimensões da vida. 
Isso quer dizer que, ao propor e desenvolver um projeto de extensão como o 
“Meninas da Vila”, colocamos em pauta o processo educativo no qual a uni-
versidade está inserida e reafirmamos o quanto a relação com a comunidade 
ressignifica e dignifica a sua atuação. 

Nesse sentido, a descrição e análise de parte do que se realiza no referido 
projeto nos dá a dimensão do que pode ainda ser feito quando consideramos 
a amplitude das questões humanas. O “Meninas da Vila” tem provocado uma 
mudança de pensamento frente às questões referentes à condição de vida das 
mulheres da comunidade local e também de outras comunidades. Além disso, 
tem sensibilizado a comunidade para o diálogo sobre essas questões. As meni-
nas, participantes das oficinas, em conjunto com as voluntárias, pesquisadoras 
e demais participantes do projeto, tem experimentado vivências diferentes das 
que lhes são comuns, gerando um sentido de pertença a uma nova comuni-
dade, envolvida com causas comuns e importantes para si e para os outros, 
desenvolvendo uma nova forma de ver e participar do mundo.  

Finalizamos com as palavras de Petraglia (2008, p. 40), as quais ilustram o 
movimento necessário para que haja a construção do conhecimento, a apren-
dizagem e a constituição de seres humanos mais conscientes das necessidades 
coletivas e cientes da necessidade da reforma do pensamento para que novas 
ações, mais humanas, preencham o vazio provocado pelo caos em que vive-
mos. Assim, concordamos que se trata de 

uma reforma em profundidade, que integre o futuro incerto do mundo; a aposta nas pos-
sibilidades de enfrentamento e intervenção; o estabelecimento de estratégias de ação; o 
conhecimento pertinente, transdisciplinar e contextualizado com suas religações; a cons-
cientização das urgências e; as responsabilidades humanas. (PETRAGLIA, 2008, p. 40)
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MOVER UFVJM PARA VIDA ATIVA: 
ESPORTE ADAPTADO E PESSOAS 
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Resumo: Este trabalho apresenta ação extensionista desenvolvida no Campus JK, 
da UFVJM, na cidade de Diamantina-MG. Essa atividade, realizada no ano de 2015, 
atendeu pessoas com deficiência física na atividade física adaptada. Foram 20 usuá-
rios nas atividades de Ginástica Geral, Voleibol Adaptado, Basquetebol e Handebol 
em Cadeira de Rodas e Natação Adaptada. O objetivo desse programa de extensão é 
oportunizar aos participantes uma vivência que amplie o seu senso crítico e a sua au-
tonomia. Essa ação de extensão associada ao ensino e a pesquisa, busca desenvolver 
a transformação da realidade social por meio da inserção da pessoa com deficiência 
física na atividade física regular e na aquisição de estilo de vida ativo. Graduandos 
dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Turismo, interagem com 
os usuários e com a metodologia de trabalho, que revelam possibilidades de interven-

ção pedagógica e clínica quando inseridos no mundo do trabalho. 

Palavras-Chave: Atividade Física Adaptada. Extensão Universitária. Educação 
Inclusiva.

MOVING UFVJM TO AN ACTIVE LIFE: ADAPTED SPORT AND 
PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES 

Abstract: This paper presents an extension work developed in Campus JK, at the 
UFVJM in the city of Diamantina - MG. This activity was carried out in 2015, and 
helped people with physical disabilities in adapted physical activities. There were 
20 members in General Gymnastics activities, Adapted Volleyball, Basketball and 
Wheelchair Handball, and Adapted Swimming. The goal of this extension program 
is to offer participants experiences that broaden their critical thinking and their au-
tonomy. This action of extension associated with the teaching and research, seeks 
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to develop the transformation of social reality through the integration of physically 
disabled people in regular physical activity and the acquisition of an active lifestyle. 
Graduates of Physical Education courses, Nursing, Physiotherapy and Tourism, in-
teract with users and with the work methodology, which reveal possibilities for peda-
gogical and clinical intervention when inserted in the working world.

Keywords: Adapted Physical Activity. University Extension. Inclusive Education

Introdução

O presente trabalho apresenta o projeto de extensão universitária que 
desenvolve um trabalho interdisciplinar entre duas equipes departamentais 
com áreas de ensino, pesquisa e extensão afins: Educação Física e Fisioterapia. 
Atendemos 20 pessoas com deficiência física neste projeto, sendo 19 mulhe-
res (adultas e idosas, brancas e negras) e apenas um homem. Todos estão em 
processo final de reabilitação física, nos setores de Ortopedia e Neurologia 
do Departamento de Fisioterapia, ou provêm da comunidade de Diamantina 
e outros municípios do Alto Jequitinhonha, localizados no Estado de Minas 
Gerais, e que participam de atividades físicas adaptadas no Campus JK da 
UFVJM, em Diamantina. 

Vale ressaltar que a referida região geográfica tem por característica sócio-
-histórica apresentar IDH dos mais baixos do país. Todos os nossos usuários 
são egressos das camadas populares, residentes em bairros de periferia na ci-
dade de Diamantina e nas cidades de Carbonita, Couto de Magalhães de Mi-
nas, Gouveia e Itamarandiba. 

Este projeto iniciou a atividade do desporto adaptado na UFVJM e a sua 
relevância se dá pela oportunidade de ofertar um espaço à pessoa com defici-
ência física de praticar atividade física que promova a sua qualidade de vida. 
Pedrinelli (apud CIDADE, 2002, p. 35) afirma que a nomenclatura ‘desporto 
adaptado’ surgiu na década de 1950, definida pela American Association for 
Health Physical Education Recreationand Dance (AAHPERD), quando esta 
ofertou um programa diversificado de atividades voltadas a atender pessoas 
com algum tipo de deficiência. Cidade (2002) lembra que um dos objetivos 
da Educação Física Adaptada é propiciar o desenvolvimento global para que 
o indivíduo com deficiência possa atingir adaptação e equilíbrio necessários 
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para melhor conviver com a sua deficiência. A ação pedagógica do professor 
de educação física é essencial para isso, conforme a autora esclarece:

o profissional de educação física adaptada necessita identificar as necessidades e capacida-
des de cada educando para suas possibilidades de ação adaptada que vise a sua autonomia 
e independência, além disso, facilitar o processo de inclusão e aceitação em seu grupo 
social (CIDADE, 2001, p. 37).

A busca dessa autonomia e inclusão da pessoa com deficiência em nosso 
projeto passa por um esquema programático: esquema corporal e lateralida-
de, coordenação, equilíbrio, organização espaço-temporal, valências físicas 
básicas (força, potência e propulsão), habilidades motoras especificas de cada 
atividade e a socialização.

Em relação aos conteúdos da reeducação psicomotora, o projeto toma 
como base os manuais de avaliação motora e prescrição de exercícios de Rosa 
Neto (2002) e Gorlaet al. (2009, p. 55). Eles auxiliam a equipe de trabalho na 
elaboração do planejamento das atividades e no desenvolvimento das valên-
cias psicomotoras e adaptativas da motricidade.

O treinamento personalizado para o grupo de atendidos tem como refe-
rencia o guia proposto por Goosey-Tolfrey (2010), o qual traz sugestões de 
práticas cotidianas para o desporto adaptado em cadeiras de rodas desenvol-
vido nos Estados Unidos da América.

Nas atividades aquáticas, adotamos, como base teórica sobre o tema trei-
namento, Maglisho (1999) e Harry e Dendy (2000). Esses autores trazem um 
guia de treinamento para adaptação ao meio líquido e esclarecem que os in-
divíduos adquirem benefícios de mobilidade motora quando em contato com 
as propriedades físicas da água.

Os conteúdos sócio-cognitivos são considerados nesse projeto como con-
teúdos qualitativos, os quais o projeto busca desenvolver e adota, como base, 
a visão genealógica do teor de cognição da moral. Essa categoria, sobre a qual 
recorro a Habermas (2002), considera que a fundamentação da moral tem um 
lugar nas interações cotidianas dos indivíduos. Nesse sentido, é preciso perce-
ber no aluno do projeto quais são as suas fases e inquietações sobre a realidade 
social na qual está inserido. Contudo, a normas e regras sociais da divisão 
social do trabalho e o seu aproveitamento ou não nos meios de produção ca-
pitalista geram conflitos, contradições e comportamentos que são observados 
e investigados nos alunos inseridos neste projeto de extensão.
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Também contribui nesse sentido a categoria imagem corporal ressignifi-
cada socialmente conforme mencionada por Paul Schilder (1999). Este au-
tor destaca que a imagem corporal ultrapassa os limites do corpo e inclui-se 
nos próprios objetos adotados para incorporar-se ao corpo na construção da 
imagem corporal. Neste caso, a cadeira de rodas ou a muleta são objetos in-
corporados à imagem corporal dos indivíduos com deficiência física. Cabe a 
este projeto saber: qual é a representação da imagem corporal idealizada em 
nossos alunos? Como reconhecem a sua imagem corporal? Qual o papel da li-
bido e das emoções nos relacionamentos para construção da imagem corporal 
dos nossos alunos? Qual percepção eles têm da sua imagem corporal ao ver 
a própria fotografia? Tais questões têm a intenção de conhecer uma parte do 
processo de interação social, em que o sujeito com deficiência física se inseri 
na região do alto Jequitinhonha.

Objetivos

O projeto de extensão visa a oferecer a prática esportiva orientada de Bas-
quetebol em cadeira de rodas, Voleibol Sentado e Atividades Aquáticas para 
deficientes físicos como tentativa de promoção da qualidade de vida e da au-
toestima. Mais especificamente, visa a realizar avaliações funcionais antes, 
durante e ao final do projeto para alcançar metas e objetivos do programa; 
favorecer a autonomia e a independência do indivíduo com deficiência física 
por meio da prática esportiva; possibilitar um espaço de dialogo inclusivo vol-
tado à superação das barreiras arquitetônicas e discriminatórias na vida das 
pessoas com deficiência física; contribuir na formação de futuros profissionais 
nas áreas da Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Turismo.

Justificativa

Ter um conhecimento teórico é imprescindível na formação de pessoas crí-
ticas, pois isto auxilia na analise qualitativa da nossa realidade, saindo do sen-
so comum e alcançando uma “consciência” da prática pedagógica. Mas isto de 
nada adianta se este conhecimento teórico não estiver vinculado ao contexto 
educacional. Este vínculo, em nosso entendimento, pode ocorrer por meio das 
práticas de ensino, estágios e extensão universitária. As ações extensionistas, a 
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nosso ver, vão além quando se propõe a articulação do ensino e da pesquisa. É 
neste sentido que temos a possibilidade de criarmos a todo o momento novos 
conhecimentos a serem trabalhados e articulados. O sujeito que sofre algum 
tipo de lesão permanente que o impeça de realizar a locomoção independente, 
como uma lesão medular, ou um AVC, por exemplo, cujo uso de cadeiras de 
rodas seja imprescindível, normalmente passa por um período de descons-
trução física, psicológica e social. Algumas especialidades poderão auxiliar 
no processo de “reconstrução” deste indivíduo, as sessões fisioterápicas, os 
acompanhamentos psicológicos, fonoaudiológicos, entre outros. 

Entretanto, o que ocorre com este sujeito após a “alta”? Como se reinserir 
e como enfrentar uma sociedade que ainda lhe apresenta uma série de barrei-
ras arquitetônicas e atitudinais? O esporte adaptado pode ser um dos meios 
para facilitação deste enfrentamento. Tanto no que se refere às questões rela-
cionadas à saúde física quanto àquelas relacionadas aos aspectos psicológicos 
e sociais (WINNICK, 2004). O esporte adaptado é entendido neste projeto 
como sendo aquele criado ou modificado para atender às necessidades espe-
ciais da pessoa com deficiência física. Para Mauerberg-de-Castro (2005), o 
esporte adaptado vai além da competição entre times/equipes. Ele significa 
a competição contra si mesmo, contra sua deficiência, contra o preconceito. 

A deficiência física é entendida como “toda e qualquer alteração no corpo 
humano, resultado de um problema ortopédico, neurológico ou de má for-
mação, levando o sujeito a uma limitação ou dificuldade no desenvolvimento 
de alguma tarefa motora” (COSTA, 1995, p.8). Então, como denominar essas 
pessoas que adquirem ou de maneira congênita tornam-se portadores de al-
gum tipo de deficiência? Entendemos que 

os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, debateram 
o nome pelo qual elas desejam ser chamadas. Mundialmente, já fecharam a questão: que-
rem ser chamadas de pessoas com deficiência em todos os idiomas. E esse termo fez parte 
do texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade 
das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 2005 e promul-
gada, posteriormente, por meio de lei nacional de todos os países-membros (OLIVEIRA; 
PERIM, 2009, p. 126).

Mas como afirmam Hallahan e Kauffman, nós “não devemos deixar que 
as incapacidades das pessoas nos impossibilitem de reconhecer as suas habi-
lidades” (apud OLIVEIRA e PERIM, 2009, p. 65). Assim, este projeto tenta 
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permitir aos alunos dos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Educação 
Física e do Curso de Fisioterapia a desenvolverem suas Práticas como Com-
ponente Curricular, nas disciplinas “Pessoas com Necessidades Especiais”, 
“Didática em Educação Física”, “Estudos do Lazer”, “Atividades Aquáticas”, 
“Neurofisioterapia” e “Ortopedia”. Além disso, o projeto pretende proporcio-
nar aos alunos a possibilidade de realização dos seus Trabalhos de Conclusão 
de Curso, se assim o desejarem, sobre o tema em estudo e, ainda, permitir aos 
profissionais e discentes envolvidos, a possibilidade de publicarem os resulta-
dos do trabalho em eventos e ou artigos científicos.

Outra modalidade Paralímpica presente em nosso projeto é o Voleibol 
sentado, o qual se trata de uma modalidade que resulta da fusão do voleibol 
convencional com o sitzbal* (esporte alemão que era praticado por pessoas 
com mobilidade reduzida, que jogavam sentadas, mas sem a utilização da rede 
para divisão da quadra). Criado em 1956, na Holanda, é administrado pela 
Organização Mundial de Voleibol para Deficientes (WOVD) e possui campe-
onatos desde 1993 nas categorias masculino e feminino. Destas competições, 
podem participar amputados, paralisados cerebrais, lesionados de medula e 
pessoas com alguma outra deficiência locomotora.

O Basquetebol em cadeira de rodas é outra modalidade que desenvolve-
mos. Este esporte adaptado começou a ser praticado em 1945 nos Estados 
Unidos. Esta modalidade paralímpica foi a primeira a ser praticada no Brasil. 
Participam deste esporte, atletas de ambos os sexos que apresentem alguma 
deficiência físico-motora. Em nosso Departamento de Educação Física, temos 
cadeiras adaptadas e padronizadas que atendem esta prática. As dimensões da 
quadra e a altura da cesta são as mesmas do basquete convencional. Não reali-
zamos classificação funcional dos atletas por categorias, devido à presença de 
poucos praticantes ainda.

Também justificamos as ações extensionistas deste projeto por meio da 
oferta de uma atividade no ambiente aquático, a qual proporciona aos sujei-
tos, experiências e vivências novas e variadas, favorecendo-lhes a percepção 
sensorial e a ação motora. Assim, o desenvolvimento das capacidades psico-
motoras (coordenação, equilíbrio, esquema corporal, lateralidade, orientação 
espacial e orientação temporal) das crianças com algum tipo de deficiência e/
ou necessidades especiais poderia ser melhorado por meio da prática de ati-
vidades aquáticas.
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Os exercícios realizados na água promovem diversos benefícios, entre eles, 
o relaxamento, a amplitude articular, que favorecem a reeducação de muscu-
latura paralisada em virtude de uma deficiência e promovem o aumento da 
circulação sanguínea, além de causar melhora nas atividades funcionais da 
marcha e do estado psicológico do indivíduo (SKINNER; THOMSON, 1985).

De forma geral, a atividade aquática favorece a vivência de novas e variadas 
experiências que estimulam a percepção sensorial e a ação motora, podendo 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades psicomotoras dos indiví-
duos, facilitando a realização de tarefas da vida diária (ARROYO; OLIVEIRA, 
2007).

Procedimentos metodológicos

Atividades Realizadas

As atividades de quadra foram desenvolvidas no Ginásio Poliesportivo do 
Departamento de Educação Física, seis horas por semana, sendo quatro de 
Voleibol e de Ginástica Geral, e outras duas de Basquetebol e Handebol em 
Cadeiras de rodas. Designamos cinco horas semanais para estudos de casos, 
reuniões de avaliação e planejamento, e revisão teórica e/ou estudo dirigido. 
As atividades aquáticas aconteceram no Parque Aquático do Departamento 
de Fisioterapia e, para realizarmos nossa intervenção extencionista, foi dis-
ponibilizada uma hora. Essas atividades na piscina foram ministradas pelo 
Docente (Coordenador) com atuação dos discentes (Bolsistas e Voluntários) 
do Departamento de Educação Física na semi-regência.

Desenvolvemos o Voleibol e a Ginástica Geral para um grupo de Mulheres 
Adultas e Idosas (com Sequela de AVC, AVE, Diabetes e outras). A Ginástica 
Geral, o Basquetebol e Handebol em Cadeira de Rodas e o Voleibol Adaptados 
foram desenvolvidos na Quadra Poliesportiva do Departamento de Educação 
Física (DEFI) da UFVJM. As atividades Aquáticas foram desenvolvidas na 
Clínica de Fisioterapia, pois as instalações da piscina do DEFI se encontravam 
e não liberadas para uso, em razão da paralisação e a não finalização das suas 
obras.

Todos os usuários foram avaliados funcionalmente pelos colaboradores 
deste projeto por meio de protocolo adotado nas ações de Estágio Supervi-
sionado da Clínica de Fisioterapia da UFVJM. Essas avaliações funcionais 
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ocorreram no 3º e no 11º mês de execução do projeto e todas ficaram sob a 
responsabilidade dos docentes da Clínica Escola do Departamento de Fisiote-
rapia, os quais colaboraram com este projeto. Os dados da avaliação funcional 
ajudaram agrupar os indivíduos em programas de exercícios que otimizaram 
o seu aprendizado em direção ao desenvolvimento das metas e objetivos do 
programa.

Os usuários também foram avaliados por um modelo de avaliação do 
tipo diagnóstica, de caráter qualitativo, o qual adotou o instrumento Rodas 
de Conversas que aconteceram durante todo o processo (todo início e final 
de aula), executado pelo coordenador e pelas bolsistas com a finalidade de 
oportunizar autonomia e co-participação dos usuários nos planejamentos de 
nossas aulas.

Em nossos encontros de estudo de caso, analisamos os dados apreendidos 
pelo instrumento de avaliação qualitativa, que realizamos de maneira siste-
mática para saber quais foram os impactos diretos e indiretos dessas ativida-
des no cotidiano dos usuários. Todos os usuários afirmaram que perceberam 
melhorias na sua mobilidade, marcha, equilíbrio e força. Entretanto, o maior 
benefício tem sido a recuperação da autoestima, o bem-estar proporcionado 
por este grupo e o aumento do desejo de socializar-se.

Realizamos avaliações qualitativas durante todo o processo, por meio da 
observação participante da equipe de trabalho; de entrevistas realizadas com 
todos os usuários antes de iniciarem a sua participação nas atividades do pro-
jeto; produzimos relatórios periódicos realizados mensalmente pela equipe de 
trabalho (professor coordenador, professor colaborador, acadêmicos/gradu-
andos bolsistas e acadêmicos/graduandos voluntários). 

As reuniões sobre o plano semanal de trabalho buscaram discutir o plano 
de trabalho, a ação pedagógica no projeto e os estudos de casos de nossos usu-
ários que atendiam a finalidade de melhorar o nosso atendimento.

Consideramos essencial realizar a avaliação para atendimento na piscina, 
por meio da qual analisamos nos usuários: a autonomia do individuo no meio, 
ou seja, a autonomia para entrada, permanência e saída da piscina; a respira-
ção subaquática; a força e a propulsão de membros inferiores e superiores; a 
sustentação e a flutuação aquática com e sem auxílio.

A parceria com o Departamento de Fisioterapia também se amplia na indi-
cação dos usuários atendidos na Clínica Escola, nos setores de ortopedia e neu-
rologia. Ou seja, aqueles indicados pelos Docentes e Discentes responsáveis 
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pelo seu acompanhamento no Estágio Supervisionado daquele Curso, para 
participarem das atividades desenvolvidas na área da Educação Física.

A metodologia de trabalho desenvolvida neste projeto atendeu aos fun-
damentos:  do jogo de Basquetebol e Handebol em Cadeira de rodas; do Vo-
leibol Adaptado (no Basquetebol e Handebol – dribles, passes e arremessos; 
do Voleibol Adaptado – posição de expectativa, passe, recepção e cortada); 
das Atividades Aquáticas Adaptadas (autonomia de entrada, permanência 
e saída do meio líquido, valências físicas  - força, deslocamento, impulsão, 
propulsão, flutuação com e sem auxílio, respiração subaquática e resistência 
cardio-pulmonar - e valências sócio-cognitivas -imagem corporal, moral, ci-
dadania e respeito). Todos esses vetores de aprendizagem serão voltados para 
a resolução de problemas que, no caso da pessoa com deficiência física, ten-
de à superação das barreiras arquitetônicas e sociais encontradas na cidade 
de Diamantina-MG. Para tanto, organizamos o tempo/horário das atividades 
desta ação extensionista, da seguinte maneira:

Horários/Dias Seg. Terça Quarta Quinta Sexta

8h às 9h

Reunião
Planejamento 

Semanal
(Sala

Dep. Educação 
Física)

Atividades 
Aquáticas

(Piscina Dep. 
Fisioterapia)

Reunião
de

Avaliação
(Sala

Dep. Educação 
Física)

9h às 10h

Ginástica Geral
(Ginásio

Poliesportivo 
-  Dep. Educação 

Física)

Handebol e 
Basquetebol   de 

Rodas
(Ginásio

Poliesportivo 
-  Dep. Educação 

Física )

Ginástica 
Geral

(Ginásio
Poliesportivo -  
Dep. Educação 

Física )

10h às 11h

Handebol e 
Basquetebol  de 

Rodas
(Ginásio

Poliesportivo 
-  Dep. Educação 

Física )

Voleibol 
Adaptado
(Ginásio

Poliesportivo 
-  Dep. Educação 

Física )

Voleibol 
Adaptado
(Ginásio

Poliesportivo -  
Dep. Educação 

Física )

11h às 12h

Estudo
Dirigido

(Sala
Dep. Educação 

Física)

Estudo de Casos
(Sala

Dep. Educação 
Física)

Estudo
Dirigido

(Sala
Dep. Educação 

Física)

Cumprimento das Metas

A principal meta alcançada neste projeto foi a de iniciar uma atividade 
de vanguarda e de protagonismo para Região do Alto Jequitinhonha, Estado 
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de Minas Gerais, que é oferecer Atividade Física Adaptada para Pessoas com 
Deficiência Física, por meio da qual se busca contribuir para a quebra de pre-
conceito e colaborar na formação de futuros profissionais para atuar na área 
de Educação Inclusiva e Educação Física Adaptada.

Tínhamos a pretensão inicial de atender 45 usuários, no entanto, duas 
questões foram preponderantes para o não cumprimento desta meta. A pri-
meira se deu devido ao serviço de mobilidade urbana prestado pela empresa 
responsável pelo transporte público entre a cidade de Diamantina e o Cam-
pus JK; a segunda, em razão da Greve de Docentes e Técnicos, a qual pro-
vocou alteração de horários em outras atividades em que alguns dos nossos 
usuários também participam e que, por isso, não conseguiram acompanhar 
integralmente as atividades do projeto, por exemplo, os horários do Estágio 
Supervisionado em Fisioterapia foram alterados no início do semestre 2015-
2, e algumas usuárias do nosso Grupo de Mulheres (Sequelas de AVC, AVE, 
Diabetes, entre outros) deixaram de comparecer integralmente três vezes por 
semana no projeto, e passaram a vir em uma ou duas vezes. Buscamos acertar 
estes horários para o próximo semestre, e evitar que se tenham trocas de horá-
rios. Em reunião junto a Coordenação de Estágio Supervisionado em Fisiote-
rapia e a Coordenação deste projeto ficou acertado que, no próximo semestre, 
não teríamos confrontos de horários.

O projeto possibilitou aos usuários uma melhora de sua qualidade de vida 
por meio da realização de atividade física. Uma das metas para que isso pu-
desse acontecer foi alcançada: a de oportunizar um espaço social harmônico 
em que todos se sentissem iguais, sem distinção social e se promovesse uma 
excelente convivência. Ressaltamos que a atividade física neste projeto não 
alcança o fim em si mesmo, pois entendemos que a finalidade e o empodera-
mento desta ação é a de promover a autoestima, a socialização e o respeito às 
diferenças.

O projeto tornou-se espaço de aprendizagem e conhecimento que con-
tribuiu na formação de Licenciandos e Bacharelandos em Educação Física, 
tendo em vista que, durante esses dois semestres letivos (2015-1 e 2015-2), re-
cebemos alunos que cursaram três disciplinas obrigatórias da grade curricular 
dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física: “Atividades 
Aquáticas”, “Pessoas com Necessidades Especiais” e “Lazer e Educação”. 

Essas disciplinas também recebem alunos de outros cursos de graduação 
da UFVJM, como por exemplo, dos Cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 
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Turismo. O Projeto Mover-se na UFVJM para Vida Ativa recebeu a visita e 
a participação dos alunos1 durante as suas atividades (cf. Foto 1), por meio 
da qual puderam conhecer a nossa metodologia, interagir com os usuários, 
dialogar sobre a epistemologia que baseia nossas ações e saber que a finali-
dade do projeto é oportunizar a aquisição da autoestima e quebrar barreiras 
de preconceito por meio da socialização entre os sujeitos envolvidos direta e 
indiretamente em nossa ação extensionsista.

Foto 1 (Graduandos e Usuários)

Conseguimos evidenciar o lugar de realização deste projeto como um es-
paço acadêmico de construção de conhecimento coletivo, que tem ampla re-
levância social para professores, graduandos e usuários do projeto, tendo em 
vista que todos colaboram nas discussões pela busca da melhoria do atendi-
mento e do planejamento das atividades do projeto. 

Formamos um pequeno grupo de praticantes do Desporto Adaptado 
(Basquetebol e Handebol em Cadeira de Rodas), porém ainda sem concluir 
totalmente a meta inicial de representar a UFVJM em eventos nacionais e 
internacionais. Conforme já mencionamos, a prática desportiva não possui 
uma finalidade em si mesma, ou seja, não se trata de privilegiar o saber fazer 
de uma habilidade motora específica. Entendemos que o principal significado 
da participação do usuário neste projeto é de ter a oportunidade de ser sujeito 

1  Todos os alunos, usuários e professores, cujas imagens aparecem neste texto cederam 
suas imagens para divulgação do programa de extensão aqui descrito.
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de um processo que visa a inclusão da pessoa com deficiência física para que 
atue de maneira autônoma na sociedade, e isso representa a superação do pre-
conceito, das barreiras arquitetônicas e sociais presentes na vida social.

Temos contribuído na redução das barreiras de preconceito voltadas para 
pessoas com deficiência física na região do Alto Jequitinhonha, por meio de 
nossas ações extensionistas no Campus JK da UFVJM.

Avaliação e Interação Ensino, Pesquisa e Extensão

Consideramos satisfatória a interação deste projeto de extensão com o en-
sino e a pesquisa, tendo em vista que consolidamos nossas ações através de 
um espaço de aprendizagem acadêmica e isso cristalizou-se em nossas ações 
cotidianas. Ou seja, no momento em que recebemos Licenciandos e Bacha-
relandos em Educação Física, durante esses dois semestres letivos (2015-1 e 
2015-2), que cursaram três disciplinas obrigatórias da grade curricular dos 
Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física: “Atividades Aquá-
ticas”, “Pessoas com Necessidades Especiais (PNE)”, “Lazer e Educação’. Con-
forme já mencionado acima, essas disciplinas atenderam alunos de outros 
cursos de graduação da UFVJM, Cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Tu-
rismo (Foto 2). 

Foto 2 (Professores, Graduandos e Usuários)

Sobre a interface entre ensino e pesquisa, também afirmamos que ela te-
nha sido concretizada por meio da realização de avaliação qualitativa, do tipo 
estudo de caso junto à equipe executora; em rodas de conversas, junto ao gru-
po de usuários atendidos no projeto, em que se buscou saber quais foram os 
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benefícios para a vida deles, que podem ser associados após a sua participação 
em nosso programa.

Essa interface ainda pode ser caracterizada por meio dos estudos de caso 
dos usuários, em que pudemos ler, conhecer e discutir sobre o tipo de de-
ficiências e síndromes frequentes na sociedade brasileira, e avançamos nas 
revisões da teoria, nos estudos dirigidos que orientaram nossas reflexões. Esta 
ação de interface entre ensino, pesquisa e extensão tornou-se relevante para 
formação dos discentes (Bolsistas e Voluntários), os quais tiveram oportu-
nidade de ampliar a acumulação de conhecimentos no campo da Educação 
Inclusiva, Educação Física Adaptada e no Planejamento de Pesquisa.

Nosso intuito foi de realizar essas ações de ensino e pesquisa para garantir 
qualidade em nossas ações intervencionistas. No momento, estamos em pro-
cesso de finalização de material para ser encaminhado, na forma de trabalho 
e/ou artigo, para evento científico e/ou periódico, com a finalidade de revelar 
a interface realizada neste projeto de extensão com o ensino e a pesquisa na 
UFVJM.

Alterações que foram realizadas no Projeto

Realizamos alteração na equipe de execução, pois foi necessária a troca de 
dois bolsistas. O primeiro alegou o desejo de participar de outro projeto de 
extensão, da Ginástica Geral. Em seu lugar entrou um bolsista residente em 
cidade próxima de Diamantina, porém, após cinco meses de projeto, alegou 
desejo de saída, em virtude da dificuldade de mobilidade entre a cidade em 
que reside, Gouveia, até o Campus JK. A última discente a assumir a função de 
bolsista reside na cidade de Diamantina e permanece até o presente momento. 
Importante informar que todos os discentes bolsistas desempenharam suas 
funções de maneira satisfatória. Compromissados, respeitaram e cumpriram 
todas as ações e etapas planejadas pelo cronograma do projeto.

Alteramos a metodologia inicialmente pensada para uso neste projeto em 
razão da característica do nosso grupo de atendidos, ou seja, 19 mulheres que 
possuem deficiência física (adquirida em razão de AVC, AVE, Diabetes e ou-
tros), sendo que apenas três delas eram cadeirantes, e um homem, também 
cadeirante. Para o grupo de 16 adultas e idosas, tivemos que inserir a Ginás-
tica Geral como atividade ofertada, e também com este grupo realizamos o 
Voleibol Adaptado. Com o grupo de quatro cadeirantes realizamos as Ativi-
dades Aquáticas, Handebol e o Basquetebol em Cadeira de Rodas. Tínhamos 
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a intenção de oferecer Atividades Aquáticas para todos os nossos usuários, 
porém, em razão do restrito horário cedido ao projeto, na piscina do Depar-
tamento de Fisioterapia, decidimos apenas atender os cadeirantes e aguardar 
para os próximos Semestres (2016-1 e 2016-2), realizar a inserção de outros 
usuários nessa atividade, o que somente será possível, vale ressaltar, se am-
pliarmos nosso horário. 

Havíamos previsto o atendimento ao Grupo de Amputados, porém não 
tivemos nenhuma procura. Fizemos consulta as docentes responsáveis pelo 
Estágio Supervisionado na Clinica Escola do Departamento de Fisioterapia, 
os quais nos informaram que este grupo de usuários não frequenta este espa-
ço. Temos a intenção de realizar parcerias com as Secretarias Estadual e Mu-
nicipais de Saúde, principalmente dos municípios próximos de Diamantina, e 
que realizam deslocamento de usuários até o Núcleo de Reabilitação da Secre-
taria Estadual de Saúde, Estado de Minas Gerais, localizado em Diamantina, 
com a finalidade de divulgar e ofertar atividade de Voleibol Sentado para estes 
usuários amputados.

O nosso cronograma inicial sofreu alteração devido à Greve de Docentes e 
Técnicos. Assim, o projeto teve suspensão em suas atividades de atendimento 
aos usuários, no período de Agosto a Outubro de 2015. Nesse período, so-
fremos alteração na equipe executora, pois como já dissemos, trocamos de 
bolsista a pedido da discente, que indicou problemas de mobilidade; selecio-
namos outra discente para substituir a anterior. Ambas as bolsistas realizaram, 
no período de greve, atividades de estudos dirigidos, na temática Educação 
Inclusiva e Educação Física Adaptada. Na retomada das atividades presenciais 
com os usuários, a bolsista desenvolveu planejamento das atividades, execu-
ção e co-participou no processo de avaliação diagnóstica.

Considerações finais

Consideramos essencial para realização deste programa de pesquisa a con-
cessão da bolsa, que auxilia a bolsista em sua atividade de ensino, pesquisa e 
extensão, tendo em vista que residir em Diamantina gera um custo alto, e a 
UFVJM não possui uma política de acolhimento estudantil satisfatória. 

Em relação à formação dos futuros profissionais de Educação Física, Enfer-
magem, Fisioterapia e Turismo, compreendemos que este programa tem aten-
dido de maneira satisfatório este objetivo. Compreendemos que a interação 
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entre todos os sujeitos/atores sociais participantes deste programa, quer se-
jam alunos de graduação, professores e usuários, possibilita constituir um am-
biente de aprendizagem e convivência que permite acumular experiências que 
reverberam em reflexões sobre o processo de inclusão e inserção social das 
pessoas com deficiência física na sociedade brasileira.

Entendemos que os usuários com deficiência física que participam deste 
programa, residentes em Diamantina e em outras três cidades da Região do 
Alto Jequitinhonha, tem possibilitado uma ampla e satisfatória aprendizagem 
para estudantes e professores participantes deste programa. Esse ambiente de 
aprendizagem e convivência potencializa outras ações que visam a inserção 
social das pessoas com deficiência física. Uma dessas ações é o questionamen-
to junto aos órgãos do Patrimônio Público, presentes na cidade de Diaman-
tina, a saber por que não implementar ações de acessibilidade que eliminem 
as barreiras arquitetônicas? Outra conquista é a adaptação de plataformas 
elevatórias em dois veículos que prestam o transporte público entre a cidade 
de Diamantina e o Campus Jk, percurso de aproximadamente 8 km. Mesmo 
sendo próximos, ainda aquele campus não consegue ter maior presença da 
população egressa das classes populares desta cidade. 

Sobretudo, a atividade física não é um fim em si mesma, ou seja, ela tor-
na-se uma ferramenta para alcançarmos um objetivo maior dessa ação ex-
tensionista que é a possibilidade de gerar um ambiente crítico, cujos sujeitos 
sejam autônomos  e que reconheçam este espaço público como o seu lugar e, 
finalmente, que os alunos dos cursos de graduação possam ter acesso a uma 
experiência que os possibilite desenvolver em outras cidades, e em outras ins-
tituições públicas ou privadas, projetos ou programas, ações semelhantes ao 
vivenciado nesta ação universitária. Buscamos, assim, cumprir a função social 
da universidade pública que é manter indissociavelmente o ensino, a pesquisa 
e a extensão em seu caráter público.
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PORTAL DE INTERAÇÃO UEG – 
EMPRESA: PRODUÇÃO, DIFUSÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Yara Fonseca de Oliveira e Silva1

Resumo: O processo de mudanças socioeconômicas acarretou um novo papel 
para a universidade no atendimento às demandas da sociedade neste contexto de 
globalização. Ao refletir sobre o papel da universidade e suas formas de produção e 
difusão do conhecimento, é preciso considerar as relações com seu entorno, com a 
sua comunidade. O presente estudo tem como objetivo apresentar uma ferramen-
ta de comunicação que dissemine o conhecimento científico, tecnológico e cultural 
produzido na UEG em prol do desenvolvimento socioeconômico local. A questão 
de interesse é, como construir uma ferramenta que possa contribuir para estabelecer 
uma comunicação de interação entre a UEG e as empresas? No sentido de estabelecer 
relações e promover a divulgação do conhecimento na comunidade, recurso cada 
vez mais importante para o desenvolvimento. A opção nessa pesquisa se deu pela 
abordagem teórica da visão institucionalista e adotou os pressupostos da abordagem 
qualitativa. Esse estudo desencadeou em uma proposta de Portal para disponibili-
zar informações sobre a política de inovação para possíveis interações com o setor 
produtivo e com a comunidade dos diferentes campus da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG). A proposta do Portal Interação possibilita a efetiva informação entre as 
instituições e acredita-se que as informações do Portal poderão fomentar a interação 
dessa universidade, em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão com o setor 
produtivo local, regional e nacional. Nesse sentido, o alcance desse Portal é a pro-
moção da comunicação na comunidade em geral para agregar a essas instituições os 
benefícios da inovação e a promoção de resolução dos problemas locais, em benefício 
da sociedade. 

1 Esse estudo é resultado de uma pesquisa de pós-doutoramento realizada na Universidade do Porto-
-Portugal, sob a orientação do Professor Armando Malheiros.
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Palavras-chave: Portal de interação. Produção e difusão do conhecimento. 
Comunicação.

Abstract: The process of socioeconomic changes entailed a new role for the university 
in meeting the demands of society in this context of globalization. When reflecting 
on the role of the university and its forms of production and diffusion of knowledge, 
it is necessary to consider the relations with its surroundings, with its community. 
The present study aims to present a communication tool that disseminates the 
scientific, technological and cultural knowledge produced in the UEG in favor of 
local socioeconomic development. The question of interest is, how to build a tool that 
can contribute to establishing a communication of interaction between the UEG and 
the companies? In order to establish relationships and promote the dissemination of 
knowledge in the community, an increasingly important resource for development. 
The choice in this research was based on the theoretical approach of the institutionalist 
view and adopted the assumptions of the qualitative approach. This study led to 
a proposal by Portal to provide information on innovation policy for possible 
interactions with the productive sector and with the community of the different 
universities of the State University of Goiás (UEG). The proposal of the Interaction 
Portal enables effective information between institutions and it is believed that Portal 
information can foster the interaction of this university in its teaching, research and 
extension activities with the local, regional and national productive sector. In this 
sense, the scope of this Portal is the promotion of communication in the community 
in general to add to these institutions the benefits of innovation and the promotion 
of solving local problems for the benefit of society.

Keywords: Interaction portal. Production and diffusion of knowledge. 
Communication.

Introdução 

O processo de mudanças socioeconômicas acarretou um novo papel para 
a universidade no atendimento às demandas da sociedade neste contexto de 
globalização. Os impactos da globalização ressaltam a importância do conhe-
cimento para a criação da riqueza regional, o qual se torna alvo de interesse, 
principalmente de duas instituições: a universidade e a empresa. Dessa forma, 
ao refletir sobre o papel da universidade e suas formas de produção e difusão 
do conhecimento, é preciso considerar as relações com seu entorno, com a 
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comunidade em que está inserida e com o cenário mais amplo, no qual a uni-
versidade se insere.

Nesse contexto, a universidade, especificamente neste estudo a UEG, tem 
sido chamada a revisar seu papel, na direção de ampliar sua atuação tradicio-
nal (formação humanística e profissional e produção do conhecimento aca-
dêmico) e, para tanto, o Governo de Goiás promove políticas de incentivos 
fiscais para instalação de um parque industrial no Estado com o intuito de 
alavancar o desenvolvimento socioeconômico regional, por meio da produ-
ção, difusão e transferência do conhecimento. 

A UEG está em processo inicial de consolidação do seu núcleo de ino-
vação tecnológica, denominada de Agência de Inovação e Transferência de 
Tecnologia (AITT, 2016), o que não se classifica como uma tarefa simples, 
pois é necessário, antes de tudo, sensibilizar a comunidade acadêmica e con-
siderar a sua realidade de produção e difusão de conhecimento. No caso da 
UEG, pode-se considerar que ela “tem contribuído para o desenvolvimento 
local como formadora de recursos humanos e reprodutora de conhecimentos” 
(SILVA, 2014). 

O que explica a condição da UEG e de tantas outras instituições de ensi-
no superior (IES) são as especificidades históricas dos países periféricos que, 
ao criarem as universidades, não as conceberam como núcleos de pesquisa e 
geradoras de conhecimento, mas apenas como difusoras desse conhecimento, 
por meio da qualificação de profissionais para o mercado de trabalho. 

Porém, uma possível mudança institucional que surge de uma nova con-
venção, mas que ainda não é unânime em toda a sociedade, é a do novo desen-
volvimentismo que começa a se fazer presente no contexto dessa instituição, 
exigindo a ampliação do papel da universidade brasileira para além da função 
de formadora de recursos humanos. Neste sentido, a UEG, precisa se adequar 
ao estabelecimento de novas relações com atores locais, com as demandas da 
comunidade e de empresas que estão presentes nos municípios em que a ins-
tituição atua a partir de seus diversos campi universitários. 

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma ferramenta de co-
municação que dissemine o conhecimento científico, tecnológico e cultural 
produzido na UEG em prol do desenvolvimento socioeconômico local. A 
UEG, no contexto de inovação, criou sua Agência de Inovação e Transferência 
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de Tecnologia (AITT)2, a qual busca promover a inovação e o gerenciamento 
especializado das ações desenvolvidas por essa instituição como, o registro 
de patentes, softwares e desenho industrial derivados das tecnologias consti-
tuindo-se numa instância promotora do contato com diferentes segmentos da 
sociedade, principalmente a empresa. 

A proposta da AITT é buscar parcerias para o desenvolvimento de proje-
tos tecnológicos conjuntos, incentivando a ampliação do intercâmbio da UEG 
com o setor produtivo nas áreas industrial, agropecuária e de serviços, bem 
como pela negociação de termos de cooperação técnica e acordos de trans-
ferência de tecnologia e de P&D. Para tanto, a questão desse estudo é: como 
construir uma ferramenta que possa contribuir para estabelecer uma comuni-
cação de interação entre a UEG e as empresas? Isto é, no sentido de estabele-
cer relações e promover a divulgação do conhecimento, recurso este cada vez 
mais importante para o desenvolvimento. 

A opção nessa pesquisa se deu pela abordagem teórica da visão institucio-
nalista e considerou-se as diferentes posições de estudiosos institucionalistas 
que se complementam no sentido de não acreditar na primazia do mercado 
institucional e, sim, que o mercado é o resultado de um conjunto de insti-
tuições que o fundam e que o papel do Estado é o de defensor, designer e 
reformador de muitas instituições formais e informais. Assim, as instituições, 
como mediações, se encontram entre as estruturas sociais e os comportamen-
tos individuais. 

Nesse sentido, o Estado é visto como ator que tem um papel importante 
para contribuir com autonomia enraizada. A proposta é privilegiar a abor-
dagem institucional de desenvolvimento, na qual se reconheça o papel fun-
damental da cultura e das ideias e o papel constitutivo das instituições na 
moldagem das maneiras pelas quais os grupos e indivíduos definem suas pre-
ferências (EVANS, 2007). Diante disso, entende-se que o crescimento econô-
mico depende de instituições políticas e da capacidade de estabelecer metas 
coletivas para aumentar o investimento nas capacidades humanas, dependen-
do acima de tudo de investimento público. 

2 A AITT é um órgão executivo vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PrP) da UEG, responsável por 
gerir a política de inovação adotada por aquela Instituição de Ensino Superior (IES). A criação da 
AITT decorreu da aprovação da Resolução no CsU n. 728 em 30 de setembro de 2015. 
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Essa investigação adotou os pressupostos da abordagem qualitativa. O que 
justifica essa escolha é o potencial que tem essa abordagem de interpretar e 
compreender as inter-relações das instituições investigadas. Minayo (1994) 
salienta que as abordagens qualitativas são aquelas capazes de incorporar a 
questão do significado e da intencionalidade. Assim, a escolha do método 
qualitativo se dá pela preocupação com o aprofundamento da compreensão 
de um grupo social, de uma organização, entre outros elementos. 

Esse estudo desencadeou em uma proposta de Portal para disponibilizar 
informações sobre a política de inovação para possíveis interações com o setor 
produtivo, especialmente as empresas e provocar a promoção da inovação nos 
diferentes campi da UEG. A proposta do Portal está centrada no diálogo entre 
argumentos e contra-argumentos sobre o papel da universidade e seu relacio-
namento com os atores do desenvolvimento local, especialmente as empresas. 
A principal fonte de dados foram os modelos de portais de interação entre as 
IES brasileiras e o setor produtivo. E também a própria situação natural da 
instituição pesquisada em sua estrutura de recursos humanos e materiais, por 
serem as ações mais bem compreendidas quando observadas em seu ambiente 
habitual de ocorrência (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

O texto está organizado em três seções além desta introdução e as conside-
rações finais. A primeira seção apresenta a revisão das três abordagens teóricas 
acerca do relacionamento da universidade com a empresa. Na segunda, pro-
cura-se mostrar a evolução da produção do conhecimento técnico-científico 
e seus distintos modos e, ainda, como a universidade e a empresa se tornam 
lugares importantes de produção e difusão do conhecimento e ampliam seus 
papeis de forma isomórfica no desenvolvimento socioeconômico. A terceira 
seção apresenta uma proposta de Portal, a qual objetiva disseminar informa-
ções e contribuir com a implementação da cultura e da política de cooperação 
e inovação na UEG com possibilidade de articulações entre os diferentes ato-
res sociais em prol do desenvolvimento do Estado de Goiás. 

1 Abordagens que tratam do papel da universidade: hélice trí-
plice, sistema de inovação e a da América Latina 

Esta seção busca mapear a condição de uma das duas principais institui-
ções para construir uma proposta de interação, a universidade. Para tanto, 
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apresenta-se uma breve revisão de literatura das abordagens que tratam do 
papel da universidade nesse novo contexto socioeconômico por possibilitar 
a compreensão dos novos papéis da universidade e sua atuação na atualida-
de. Portanto, a seguir, apresenta-se, de forma breve, o referencial teórico das 
abordagens de hélice tríplice, a do sistema de inovação e a da América Latina. 

A abordagem do modelo de Hélice Tríplice se constitui de três esferas de 
influência que representam as universidades como criadoras de conhecimen-
to, as empresas como usuários do conhecimento e o governo que, por meio 
de suas políticas e agências, impõe e influencia a regulação e estimula ações 
e atividades empreendedoras. Este modelo é definido como não-linear e, ao 
propor a interação entre universidade, empresa e governo, visa a melhorar 
as condições para a inovação numa sociedade baseada no conhecimento. É 
evidente que a discussão, a partir desse modelo, provoca divergências entre 
estudiosos da academia, pois, de um lado, alguns teóricos sinalizam a perda 
da condição de criticidade da universidade caso assuma o papel de empre-
endedora, submetendo-se à lógica do mercado e, por outro lado, há os que 
defendem que não há como separar ensino, pesquisa e atividades de negócio, 
reafirmando o paradigma empreendedor esperado em diversos cenários aca-
dêmicos (ETZKOWITZ e LEYDERDORFF, 2000). 

A abordagem da Hélice Tríplice adota uma perspectiva evolucionária, em 
que a análise histórica é considerada necessária não só pelo foco no contexto 
histórico, mas pela operação do sistema de inovação emergente, ou seja, pos-
sibilita a compreensão de que os atores envolvidos têm que aprender a superar 
os contingentes que se apresentam ou que existam nesse sistema de inovação. 

A abordagem do Sistema de inovação prima pela interação da empresa 
com as instituições e os fatores econômicos, políticos e sociais. Portanto, com-
põe-se este referencial teórico por considerar a universidade como ator de 
relevância na geração de inovação, tanto por ser produtora e difusora do co-
nhecimento, que contribui para o desenvolvimento econômico, como por ser 
responsável pela formação de sujeitos capacitados para atuar de forma com-
petente e de forma articulada entre o ensino e a pesquisa. 

Nas duas últimas décadas do século XX, a discussão de inovação tem sido 
crescentemente utilizada pela relevância dada à criação, à produção e à difu-
são do conhecimento. Para Lundvall (2007), a inovação refere-se ao processo 
de introdução de novas ideias na esfera do mercado e no centro do processo 
de inovação corrente está o empreendedorismo coletivo, isto é, muitos agentes 
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interagindo, trabalhando juntos para introduzir mudanças no desenvolvimen-
to local. Assim, a inovação é um processo tanto interativo como devolutivo. 
Segundo Dosi (1988), a inovação se caracteriza pela busca, pela descoberta, 
pela experimentação, pelo desenvolvimento, pela imitação e, enfim, pela ado-
ção de novos produtos, novos processos e novas técnicas organizacionais. 

A abordagem dos sistemas de inovação considera a empresa o lócus prin-
cipal do processo de acumulação de conhecimento, por ser o lugar onde as 
pessoas vivem no seu mundo do trabalho e também o lugar onde se acumu-
la o conhecimento. A empresa, ao se transformar internamente,  possibili-
ta melhoria para as pessoas que nela se encontram. Mas, a empresa não é o 
único espaço, mesmo sendo central, por não ser a inovação um ato isolado 
e sim um aprendizado interativo. Assim, outras organizações que são fontes 
importantes para a criação de inovação como as universidades e o ambiente 
sociocultural. 

A inovação é um processo social que vai além dos aspectos científicos e 
tecnológicos. Na verdade, confronta fluxos de conhecimentos que são o cen-
tro da análise do sistema de inovação. Daí a importância da interação do con-
junto de instituições que contribuem para o desenvolvimento do país, a partir 
do incentivo da capacidade de aprendizado e a construção de competências, 
pois essa é a proposta do sistema de inovação. Assim, a criatividade humana e 
a capacidade inovativa devem ser desenvolvidas nos diversos ambientes, mas 
a universidade, locus de formação, assume papel importante, na medida em 
que seu desafio se dá, dentre outros, no processo de aprendizagem, ou seja, a 
forma como o aluno aprende a solucionar problemas, como o professor media 
esse conhecimento e o modo como isso se constrói culturalmente na socieda-
de podem ser a chave para as estratégias de desenvolvimento. 

A abordagem Latino Americana considera o papel da universidade nos 
países da América Latina, em específico no Brasil e no Uruguai, a partir de 
estudiosos como, Sobrinho (2000), Dagnino (2003), Arocena, Bortagaray e 
Sutz (2008), os quais estudam a universidade em sua relação com o desenvol-
vimento socioeconômico. 

A universidade é considerada como um ator estratégico, ativo e responsá-
vel pela diminuição da desigualdade social e pelo processo de criação e disse-
minação de novos conhecimentos e de novas tecnologias, a partir de pesquisa 
básica e pesquisa aplicada, sendo capaz de combater o subdesenvolvimento, a 
pobreza e a miséria destes países (AROCENA; SUTZ, 2005). 
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Na atual “era do conhecimento”, os países em desenvolvimento buscam se 
integrar ao contexto global e avançar em suas economias. Para isso, necessi-
tam privilegiar a produção e difusão da ciência e, portanto, do conhecimento 
que, como dito antes, é um recurso importante para o mundo do trabalho e 
que precisa ser acessado pelos sujeitos para melhorar suas oportunidades e o 
desenvolvimento local. 

De acordo com Lundvall (2007), a orientação para os países menos desen-
volvidos é reformar o ensino superior no intuito de construir universidades 
mais fortes e articuladas com o modelo regional, sendo, portanto, a universi-
dade uma estratégia para os países menos desenvolvidos, por trazer inovação 
e aprendizagem para o seu desenvolvimento. 

Arocena, Bortagaray e Sutz (2008) reconheceram o crescente papel do co-
nhecimento científico e tecnológico como importante recurso econômico, 
mas informam que esse conhecimento tende a provocar maiores desigualda-
des entre os países em nível mundial, pois quem tem acesso ao conhecimento 
é capaz de utilizá-lo e criar maiores oportunidades e capacidades. Ao contrá-
rio, os países que não acessam o conhecimento não têm as mesmas possibi-
lidades e podem perder suas oportunidades. Os autores afirmam que, entre 
os países do Norte e do Sul, há uma fonte de desigualdades que se amplia 
principalmente pelo acesso ou não ao conhecimento, pois a diferença entre 
esses países se dá pela técnica, pela evolução tecnológica e, ainda, pelo alto 
conteúdo político. 

Dentre os países da América Latina, o Brasil é um dos que apresenta como 
característica peculiar um regime de incentivo para pesquisa que se revela 
desalinhado, ou seja, há uma lacuna entre a produção científica e a inovação 
tecnológica efetiva. Existe, portanto, uma baixa expectativa do conhecimento 
gerado publicamente ser transferido para aplicações comerciais ou industriais 
no intuito de gerar ganhos de produtividade e competitividade, sem mencio-
nar que grande parte das pesquisas não está orientada a resultados (RODRI-
GUES; DAHLMAN; SALMI, 2008). 

Esses autores consideram reduzida a relação universidade-empresa por ser 
pouco entendida a importância desse relacionamento e isso agrava o desali-
nhamento entre elas, pois na América Latina o principal locus de produção 
de conhecimento ainda é a universidade (AROCENA; SUTZ, 2005). Mesmo 
que os países estejam buscando diminuir a incompletude dos seus sistemas de 
inovação, as situações relacionadas a esses conceitos são frágeis. 
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Para Dias Sobrinho (2005), a universidade deve ter responsabilidade social 
e fortalecer a vida democrática, a justiça social e o aprofundamento da ética e 
do sentido estético da sociedade. Entende-se, portanto, que a universidade no 
Brasil e nos países em desenvolvimento deve propor-se a produzir e socializar 
conhecimentos que tenham não só mérito científico, mas também valor social 
e formativo. Ou seja, que tenha sentido de pertinência social, que envolva a 
capacidade de resposta às demandas e às carências da sociedade, sendo im-
portante para o desenvolvimento econômico e tendo sentido de cidadania pú-
blica. Ainda para Dias Sobrinho (2005), a tarefa é pensar a universidade como 
aquela instituição que possa instaurar uma ética da responsabilidade social, 
que vincule os atores acadêmicos e os agentes da sociedade civil organizada às 
agendas públicas realmente voltadas ao atendimento das demandas da popu-
lação e não à legitimação do mercantilismo da globalização neoliberal. 

Para Catani e Oliveira (2002), o processo de transformação pelo qual passa 
a universidade pública brasileira seria decorrência da confluência de diver-
sos fatores, sendo um deles, a busca de maior legitimidade institucional, o 
que tem induzido a maioria dessas instituições, particularmente as de menor 
porte, a procurar uma maior aproximação com o setor produtivo e com a co-
munidade local. 

Na abordagem dos autores latino-americanos, na sua essência, a universi-
dade deve ser orientada, primordialmente, para o cumprimento de sua função 
social, por meio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 
ou seja, suas funções básicas. 

No contexto da inovação, a universidade e a empresa têm sido discutidas 
por serem centrais no desenvolvimento atual e futuro. A contribuição des-
sas instituições tem sido pensada no longo prazo, pois os problemas futuros 
podem ser parcialmente previstos a partir dos atuais. A reforma dessas ins-
tituições é uma condição necessária para que possam responder, de forma 
positiva, às demandas sociais pela democratização do conhecimento. 

2 Universidade e empresa: lugares de produção, difusão e trans-
ferência de do conhecimento

As concepções sobre a universidade são diversas conforme mostra a seção 
anterior, mas há um consenso sobre seu papel que é o de produzir e difundir 
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conhecimento. Na presente seção, busca-se refletir sobre a universidade e a 
empresa, consideradas como lugares de conhecimento e, de seus papéis no 
desenvolvimento socioeconômico que passam por alterações no tempo e no 
espaço. 

A forma e a produção do conhecimento se agregam ao estágio ou nível em 
que a sociedade se encontra, conforme sua época, e se redefinem à medida 
que a sociedade evolui. Sua mudança pode ser compreendida aqui como um 
processo contínuo. As teorias do conhecimento resultam de uma tomada de 
posição epistemológica na tentativa de interpretar a relação sujeito-ambiente 
e, com isso, adotam diferentes variações e combinações, priorizando ora o 
objeto, ora o sujeito, ora a interação sujeito-objeto. 

Para Kuhn (1970), o conhecimento é uma empreitada humana e é pro-
duzido socialmente. Autores, como Jean Piaget (1971) e sua teoria de epis-
temologia genética e Edgar Morin (1995) e seu paradigma da complexidade, 
complementam esta visão ao levarem em conta a criação e a construção do 
conhecimento humano a partir das relações que se estabelecem entre sujeito 
e objeto. 

Autores, como Schumpeter (1984), Gibbons (1994), Nonaka e Takeuschi 
(1997), apresentam a produção do conhecimento como um dos resultados 
perseguidos pelos agentes do processo produtivo em busca de sua sustenta-
bilidade. No entanto, mesmo tendo focos diferenciados para abordar o co-
nhecimento, todos têm, praticamente, o mesmo objetivo, que seria subsidiar 
possíveis ideias para a questão principal: a melhor maneira de produzir e de 
acessar o conhecimento.

O lócus de produção e difusão do conhecimento alterou-se no decorrer 
do modo da instauração do modo de produção capitalista, cujo dinamismo e 
progresso são atribuídos à introdução e reintrodução constante do conheci-
mento no processo produtivo. 

Na Idade Média, a universidade era considerada como locus preponderan-
te do conhecimento, mas o surgimento da empresa e a sua necessidade cons-
tante de incorporar o progresso técnico dentro do processo de concorrência 
fizeram com também as empresas se tornassem, no capitalismo, um lugar, 
de produção do conhecimento. Conforme destaca Paranhos (2010), a empre-
sa tem atuado cada vez mais na geração de conhecimentos técnico-científi-
cos e na busca por novas combinações de conhecimentos que possibilitem a 
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aceleração do desenvolvimento de inovações, assumindo, na área de pesquisa 
básica e aplicada, papéis antes exclusivos das universidades. 

Gibbons et al. (1994) concluíram que está em vigor um novo modo de pro-
dução do conhecimento, denominado Modo 23, que diz respeito não somente 
ao conhecimento que é produzido, mas também como ele é produzido. Para 
Gibbons et al. (1994), a criação de conhecimento sem propósito de resultado 
definido, englobando apenas uma área do conhecimento (Modo 1), é, atual-
mente, insuficiente para atender à demanda técnico-científica das empresas e 
da sociedade. Por isso, a criação do conhecimento necessita de uma interação 
entre as diversas áreas de conhecimento e os diversos atores, de forma com-
plexa, multidisciplinar e baseada em redes. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do novo conhecimento envol-
ve tanto ideias quanto ideais. O conhecimento é gerado nas interações dos 
indivíduos dentro da empresa, ou seja, o conhecimento se dá pela iniciativa 
individual e, em seguida, interage com o grupo, passando para o conhecimen-
to organizacional. Os atores principais na criação do conhecimento para um 
novo produto, uma nova ideia, são todos aqueles que participam da organiza-
ção, independentemente dos níveis funcionais. 

Para Amsden (2009), o conhecimento é um insumo especial porque é di-
fícil de acessar, seja fabricando-se ou comprando-se, ele é abstrato e tácito, 
envolve combinações de fatos que interagem de maneiras intangíveis. 

Para compreender o papel da universidade e da empresa, é importante re-
conhecer o contexto em que estão inseridas. A visão de totalidade é propicia-
da por suas relações, pela análise dos seus fatores históricos e conjunturais, o 
que varia de um país para outro, de acordo com o tipo e as peculiaridades de 
desenvolvimento que se queiram implementar.  

Neste sentido, ressalta-se que o papel da universidade para o processo 
de inovação e desenvolvimento socioeconômico acompanha as transforma-
ções históricas, apresentando-se, atualmente, ao lado das empresas, como 
um dos principais locus de produção e difusão do conhecimento. No con-
texto de reestruturação produtiva e inovação, em países industrializados e 

3 O Modo 2 de produção de conhecimento propõe um sistema de pesquisa altamente interativo e 
socialmente distribuído, pois o conhecimento é produzido no contexto de sua aplicação e se carac-
teriza por uma abordagem transdisciplinar. No Modo 1. a produção do conhecimento é tradicional-
mente centrada em universidades e baseada em estruturas de disciplinas científicas, com práticas e 
princípios homogêneos (GIBBONS et al., 1994).
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em industrialização, a universidade se torna um dos principais atores estra-
tégicos para o desenvolvimento, ampliando seu papel e aderindo cada vez 
mais à pesquisa aplicada, alinhada com a expansão das forças produtivas e do 
conhecimento. 

Cada país tem se organizado para a formulação de pesquisas, para o trei-
namento de trabalhadores, para a interação da estrutura de mercados e para 
a organização interna das empresas no processo de inovação e o Estado tem 
tido papel importante no atendimento das demandas. Sendo assim, verifica-
-se que países que se industrializaram e se desenvolveram em um grau maior 
privilegiaram o ensino, a pesquisa e a relação com as empresas. 

A par disso, a inovação produzida pela empresa relaciona-se diretamente 
com o processo de produção do conhecimento técnico-científico, processo 
em que se passa de um “conjunto de ativos baseados em produtos primários, 
explorados por mão de obra não especializada, para um conjunto de ati-
vos baseados no conhecimento, explorados por mão de obra especializada” 
(AMSDEN, 2009, p. 29). 

Com a ampliação da parceria empresa-universidade, algumas críticas têm 
sido feitas à universidade, por receber recompensas financeiras da grande em-
presa e, ao mesmo tempo, produzir pesquisas em sigilo para garantir a patente 
para a empresa. O fato é que a universidade, por diversos fatores – como a 
redução de fontes de financiamento público e aumento do privado, necessida-
de da empresa de cada vez mais usar o conhecimento no processo produtivo 
e a própria evolução da complexidade do conhecimento − é levada a uma 
maior cooperação com o desenvolvimento econômico e social, no sentido de 
transferir conhecimento diretamente e não apenas produzir conhecimento e 
transferi-lo de forma indireta. 

Para Nelson (2008), os ambientes institucionais são centrais para o desen-
volvimento de novas tecnologias. Assim, a universidade, anteriormente iden-
tificada pelo autor como o local mais adequado para a realização de pesquisa 
básica, precisa atentar para as mudanças ocorridas no decorrer do processo 
socioeconômico e revisar seu papel. Para este autor, a universidade continua 
contribuindo com a produção do conhecimento por meio da pesquisa básica, 
mas passa também a contribuir para a resolução de problemas práticos e para 
o avanço da tecnologia por meio da pesquisa aplicada. A nova sociedade se ca-
racteriza pela sinergia de uma série de inovações sociais, institucionais e tec-
nológicas, organizacionais, econômicas e políticas e, com isso, a informação 
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e o conhecimento passam a desempenhar um novo e estratégico papel (LAS-
TRES; ALBAGLI, 1999). 

Em síntese, um tipo de conhecimento não invalida o outro e a criação do 
conhecimento nasce da necessidade dele para a resolução de um problema. 
Dessa forma, não existe um locus privilegiado do conhecimento, mas dife-
rentes atores individuais e institucionais em contínua produção de conheci-
mento. Assim, a empresa e a universidade são partes integrantes de todos os 
processos de aprendizado tecnológico e de sua coordenação. O diálogo entre 
os três elementos – a nova economia baseada no conhecimento; um novo en-
sino, que contempla a reflexividade; e as perspectivas políticas – é parte do 
contexto de reestruturação produtiva. O que se busca é incentivar o desen-
volvimento local, considerando-se as questões endógenas, a territorialidade e 
a institucionalidade por acreditar que são elementos inter-relacionados e não 
excludentes.

3 Portal de interação entre a UEG e empresas

A proposta de um Portal de Interação UEG–Empresa torna-se um efetivo 
canal de comunicação que pretende possibilitar o diálogo entre o espaço aca-
dêmico oferecido e as empresas do contexto local, haja vista tratar-se de uma 
ferramenta de fundamental importância para divulgar as informações sobre 
a criação do conhecimento e a inovação. Assim, o intento é proporcionar, a 
partir das informações disponíveis no Portal, uma forma de comunicação que 
dissemine o conhecimento científico, tecnológico e cultural produzido na 
UEG em prol do desenvolvimento socioeconômico local. 

No caso da UEG, conforme Silva (2014), essa instituição tem contribuído 
para o desenvolvimento local, principalmente a partir do ensino e da forma-
ção de recursos humanos, mas a pesquisa e a extensão ainda são incipientes. 
Neste sentido, ainda de acordo com Silva (2014), dentre as abordagens teóricas 
apresentadas, a UEG tem possibilitado a oferta do conhecimento, à medida 
que propõe a abordagem latinoamericana apresentada pelos autores Aroce-
na e Sutz (2005). Contudo, precisa incorporar aos seus processos formativos 
o “aprender resolvendo” (do Inglês learning by solving), ou seja, incluindo a 
solução de problemas, no sentido de diminuir as fraturas de aprendizado que 
ocorrem nos países da América Latina, como no Brasil. 
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Para construir uma proposta de um Portal de Interação UEG–Empresa, 
considerou-se a busca por informações relacionadas às duas instituições prin-
cipais: a UEG e as Empresas. Essas informações foram desenvolvidas a partir 
das possíveis atividades e ações de cada instituição na produção e difusão de 
conhecimento para inovação. 

O Portal pretende, portanto, disponibilizar informações de inovação 
tecnológica que se relacionam com as áreas de propriedade intelectual, trans-
ferência de tecnologia e empreendedorismo tecnológico responsabilidade da 
AITT da UEG. Nesse estudo, adota-se o conceito de informação como sendo 
“um conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos 
significantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem registadas 
num qualquer suporte material e, portanto, comunicadas de forma assíncrona 
e multidirecionada” (SILVA; RIBEIRO, 2002, p. 37). Nesse sentido, pretende-
-se considerar a informação existente no contexto da UEG e desenvolver uma 
técnica, em forma de Portal, para promover a organização e o uso das infor-
mações dessa instituição no contexto de inovação. 

A pesquisa para construir o Portal de interação para a UEG e empresas 
teve início com a pesquisa documental como as legislações que contemplam 
a discussão de inovação – propriedade intelectual, patentes, transferência de 
tecnologia e outros – por compreender ser primordial o conhecimento acu-
mulado e documentado sobre o tema possibilitando construir pistas para for-
necer uma visão de totalidade. E, em seguida, a pesquisa bibliográfica nos 
sítios das IES brasileiras, especialmente das IES do Centro-Oeste, que inclui 
o Estado de Goiás. Além dos estudos teóricos, o conhecimento empírico das 
condições da UEG para realizar interação com o setor produtivo foi de funda-
mental importância por constatar a necessidade da promoção de cooperação 
entre as instituições para o desenvolvimento regional.

Assim, a revisão bibliográfica identificou os Portais de Interação Universi-
dade-Empresa dos Núcleos de Interação Tecnológica (NITs) das Instituições 
de Ensino Superior (IES) públicas do Brasil. Como também conheceu a com-
posição da estrutura dos portais dos NITs e/ou Agências de Inovação das IES 
públicas estaduais e federais. O alcance final foi o de identificar uma proposta 
de portal de interação para a Agência de Inovação da UEG de acordo com a 
realidade e o interesse dessa instituição. 

A partir dos conteúdos de alguns Portais pesquisados, que promovem In-
teração entre Universidade-Empresa no Brasil, o que se constatou foi que há 
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variações na denominação entre os portais das IES brasileiras, pois algumas 
criaram Agências de Inovação e outras seus NITs, sua Coordenadoria de Ino-
vação Tecnológica (CIT) ou sua Coordenação de Transferência e Inovação 
Tecnológica (CITIT). 

As IES brasileiras, em função de cumprir a Lei de Inovação (n. 10.973 de 
2004), criaram o seu núcleo de inovação ou estão em processo de criação, 
como é o caso da UEG, que recentemente criou a AITT, ou seja, o órgão da 
UEG responsável por gerir a política de inovação e de promover a utilização 
do conhecimento científico, tecnológico e cultural, produzido na universida-
de, em prol do desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado e do 
país. 

Os portais de inovação das IES brasileiras, em sua maioria, divulgam as 
informações dos NITs, que se propõem a atuar na proteção do patrimônio in-
dustrial e intelectual, efetuando todos os procedimentos necessários para o re-
gistro de patentes, marcas, direitos autorais e transferência de tecnologias. Em 
sua maioria, os portais oferecem apoio aos docentes na elaboração de projetos 
em parceria para melhor gerenciar as relações com os setores empresariais; 
implantam incubadoras de empresas e parques tecnológicos que promovam o 
empreendedorismo, oferecendo suporte técnico e gerencial. 

Após a pesquisa aos portais das IES (Brasil/Goiás), verificou-se a estrutura 
dos conteúdos e, dentre os links existentes nos portais, os que mais se repetem 
são: serviços, publicação, eventos, legislação, propriedade intelectual, transfe-
rência de tecnologia, empreendedorismo e parcerias. E, a partir disso, selecio-
naram-se alguns possíveis links desses portais que poderiam servir como base 
para estruturar o Portal da UEG.

3.1 Estrutura do Portal Interação UEG-Empresa da AITT 

Nesta seção, apresenta-se a proposta de Portal desenvolvida para a inte-
ração UEG-Empresa a partir da descrição da estrutura e do conteúdo dos 
links selecionados e que, possivelmente, poderá contemplar a realidade da 
instituição.

Na barra superior do Portal, se propõem os seguintes links: 1. Home, 2. 
Cadastro de Conhecimentos, 3. Mapa de Vocação Regional, 4. Publicações, 
5. Formulários, 6. Editais, 7. Fale Conosco. A seguir, apresenta-se, de forma 
sucinta, a proposta de conteúdo disponibilizado nos diferentes links do Portal 
Interação UEG- Empresa. 
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1 Home 

Na página principal, deverá apresentar o link denominado “Home”, em que 
mostra a AITT da UEG, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PrP) da 
IES, fisicamente localizado na Administração Superior da UEG, no município 
de Anápolis, Estado de Goiás. Sua finalidade deve ser a de gerir a política de 
inovação, promover e cuidar da Propriedade Intelectual e da Transferência 
do Conhecimento e Tecnologia gerada no âmbito da universidade. Com isso, 
buscará promover a utilização do conhecimento científico, tecnológico e cul-
tural produzido na universidade, em prol do desenvolvimento socioeconômi-
co sustentável do Estado de Goiás e do Brasil. 

2 Cadastro de Conhecimentos 

O link tem como proposta apresentar o potencial da UEG, por isso dispo-
nibilizará abas para identificar a produção de conhecimento desenvolvidos 
na UEG. As abas, como Área de Conhecimento, Campus e Nome do Pesqui-
sador, darão uma noção do que se tem e o que está sendo desenvolvido nos 
diferentes campi da UEG. Esse link Cadastro visa a dar acesso aos títulos e 
aos resumos dos projetos de pesquisadores cadastrados na UEG, oferecendo, 
portanto, uma noção do conhecimento produzido na universidade. Assim, 
os interessados, como o setor produtivo e outras instituições locais, podem 
buscar realizar parcerias, convênios e contratos de transferência tecnológica, 
bem como apoiar os processos de negociação e comercialização das tecnolo-
gias desenvolvidas por pesquisadores da UEG junto a empresas interessadas 
no seu licenciamento. 

3 Mapa de Vocação Regional 

Esse link deve mostrar a quantidade de campi da UEG e a demanda do setor 
produtivo em cada região onde estão localizados os campi, a fim de articular 
pesquisa para a criação de conhecimento no local. Para isso, disponibilizará 
informações dos diferentes campi da UEG para que possam ser visualizadas 
por todos os interessados, o que facilitará a visão de totalidade da produção 
e difusão do conhecimento da universidade. Os dados disponíveis de cada 
campus poderão ser aqueles disponíveis no Sistema de Informação da uni-
versidade, tais como quantidade de alunos, quantidade de bolsas, cursos, em-
presa-Junior, cooperação internacional e outros. A finalidade será promover 
estratégias de cooperação e possibilitar a promoção do empreendedorismo 
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social, que é a expressão que designa um conjunto de atitudes válidas e que 
têm um impacto positivo na sociedade, na medida em que objetiva pensar em 
soluções que melhoram a sociedade e não em soluções que resultam em lucro 
para o empreendedor. 

4 Publicações 

Nesse link, poderão ser disponibilizados documentos institucionais como 
Manual Frascati, Manual de Oslo, Manual Pintec e outros. Ainda, artigos cien-
tíficos, dissertações e teses que tratam da interação universidade-empresa, 
inovação e tecnologia. 

5 Formulários 

O link formulário pretende possibilitar a informação das instituições para 
a coordenação da AIIT/Portal em relação à patente, propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia. 

6 Editais 

Esse link serve para divulgar os editais das instituições de financiamento 
como FINEP, FAPEG, BNDES e outros. 

7 Fale Conosco 

É o link onde se fornece o endereço, e-mail, telefone e fax para possíveis 
contatos para que sejam encaminhadas as demandas para a AITT–UEG. 

Na barra lateral do lado esquerdo pode se encontrar os seguintes links: 1 
Conheça a AITT, com as seguintes subdivisão: Quem Somos, História, Mis-
são, Finalidades, Objetivos. E, ainda os links 2 Legislação e o 3 Serviços. A 
seguir, apresentam-se os conteúdos desses itens que poderão fazer parte da 
aba lateral esquerda do Portal Interação UEG-Empresa. 

1 Conheça a AITT 
1.1 Quem somos? 

Esse link apresenta a AITT da UEG, a qual propõe atuar como um agente 
catalisador do desenvolvimento tecnológico e industrial do Estado de Goiás. 
Sendo seu objetivo fornecer à sociedade, as condições necessárias à valori-
zação e transferência do conhecimento científico e tecnológico gerado pela 
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UEG, bem como buscar proporcionar e garantir a capacitação de recursos 
humanos de qualidade. 

1.2 História 

O link mostrará a criação da AITT, que decorreu da necessidade de um 
gerenciamento mais efetivo e especializado das ações desenvolvidas pela 
UEG, constituindo-se numa instância promotora do contato com diferentes 
segmentos da sociedade, na busca de parcerias para o desenvolvimento de 
projetos tecnológicos conjuntos, incentivando a ampliação do intercâmbio da 
UEG com o setor produtivo nas áreas industrial, agropecuária e de serviços. 

1.3 Missão 

Esse link propõe orientar e dinamizar a interação entre a universidade, se-
tor produtivo, órgãos do governo e sociedade, a partir do desenvolvimento 
da ciência, inovação e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento so-
cioeconômico e cultural do Estado de Goiás e do Brasil. Assim, a missão é ser 
um facilitador da interação tecnológica da UEG com a comunidade interna e 
externa. 

1.4 Finalidades 

O link finalidade se dispõe a criar, pesquisar e desenvolver novas tecnolo-
gias; intermediar a transferência de tecnologia; orientar e tramitar os pedidos 
de propriedade intelectual; promover o spin-off acadêmico; promover a 
cooperação técnico-científica entre a UEG e a comunidade, de maneira geral; 
efetuar assessoria em programas de informatização; desenvolver software e 
sistemas de informações e, por meio dos programas de capacitação de recur-
sos humanos e desenvolvimento tecnológico, promover e participar de pro-
gramas para esses fins. 

1.5 Objetivos 

Quanto aos objetivos da AITT destaca-se o de identificar e estimular a pro-
dução de pesquisa desenvolvida por professores, pesquisadores e estudantes e, 
criar as condições para ampliar a interação entre a universidade e a sociedade 
através de atividades. 

Na sequência da barra lateral esquerda tem-se ainda os links de Legislação 
e o de Serviços conforme se apresenta a seguir. 
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2 Legislação 

A composição deste documento são as diretrizes da AITT com base nas se-
guintes legislações: os documentos legais, decretos, atos e portarias tratam das 
seguintes áreas: Biodiversidade; Circuitos Integrados; Desenhos Industriais; 
Direito Autoral; Indicações Geográficas; Marcas; Organismos Geneticamente 
Modificados; Patentes; Registro de nome de domínio; Softwares; Constituição 
(Constituição Federal, Capítulo IV da Ciência e Tecnologia, artigos 218 e 219); 
Leis e Decretos Federais; Portarias e as Decisões CONSUN. 

3 Serviços 
3.1 Links úteis 

Esse link disponibiliza as instituições e organizações que lidam com a co-
operação entre Universidade e Empresa no contexto de inovação e empre-
endedorismo. Exemplo disso, para o Estado de Goiás tem-se a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTEC), a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), a Associação Nacional de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (ANPEI), dentre 
outras. 

3.2 Chamadas Públicas 

O link tem por objetivo apresentar propostas para apoio financeiro a 
projetos que visem a contribuir significativamente para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. As propostas devem observar as condições es-
pecíficas estabelecidas no Regulamento de cada chamada pública, que deter-
mina os requisitos relativos ao proponente, cronograma, recursos financeiros 
a serem aplicados nas propostas aprovadas, origem dos recursos, itens finan-
ciáveis, prazo para execução dos projetos, critérios de elegibilidade, critérios e 
parâmetros objetivos de julgamento e demais informações necessárias. 

Por fim, na barra lateral do lado direito poderá se ter os links: Destaque e 
Eventos e, em seguida, a Galeria. Esses links objetivam publicar as fotos dos 
eventos da AITT que ocorrem na universidade, empresa e sociedade, em ge-
ral, bem como disseminar a comunicação para a participação em simpósios, 
congressos, feiras, semanas acadêmicas e serviços para a comunidade.
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Considerações finais 

A proposta do Portal Interação UEG-Empresa possibilita a efetiva infor-
mação entre as instituições e acredita-se que as informações do Portal pode-
rão fomentar a interação dessa universidade, em suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com o setor produtivo, ainda que se considere a mudança 
institucional em seu início, a qual surge de uma nova convenção desenvolvi-
mentista, não de consenso pela comunidade acadêmica e pela sociedade local, 
mas que propõe a cooperação entre as instituições. Isso indica que, no contex-
to atual, faz-se necessário estabelecer e consolidar novas relações com atores 
locais, especialmente, as empresas. 

O Portal, como fonte de informação e comunicação, incentiva a UEG, em 
um futuro próximo, a inserir-se no contexto de inovação. Assim, acredita-
-se que o Portal, ao provocar a reflexão, poderá contribuir para a projeção 
de condições para a interação e cooperação com as empresas locais, ou seja, 
investir em infraestrutura científica e tecnológica, incentivar a criação, a pro-
dução e o uso do conhecimento para um futuro sistema regional de inovação, 
além de desenvolver mecanismos que facilitassem a transferência de conhe-
cimento e a criação de empresas. Esse Portal é de fundamental importância 
para divulgar as informações e estabelecer uma forma de comunicação e, com 
isso, o Portal contribui de imediato com o desenvolvimento das atividades da 
AITT, por possibilitar a comunicação entre as instituições que criam conhe-
cimento e promovem inovação para o crescimento do estado de Goiás e do 
Brasil. 

Nesse sentido, o alcance desse Portal é a promoção da comunicação na 
sociedade em geral para agregar a essas instituições (UEG-Empresa) os bene-
fícios da inovação. Assim, oferecer apoio aos docentes-pesquisadores e alunos 
da UEG na elaboração de projetos em parceria para melhor gerenciar as rela-
ções com as empresas bem como orientar o setor produtivo para essa coope-
ração interinstitucional, no sentido de fortalecer a rede de cooperação para a 
criação de conhecimento que promove a resolução dos problemas locais, em 
benefício da sociedade. 
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Resumo: O “Estágio Interdisciplinar de Residência Agrária (EIRA): teoria e prática 
na extensão rural” foi um projeto de extensão e cultura vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Direitos Sociais do Campo – Residência Agrária (PPGSD – 
UFG/INCRA/PRONERA/CNPq), ao Observatório Fundiário Goiano (OFUNGO) 
e contou com o financiamento da chamada pública do Programa de Extensão 
Universitária - PROEXT/ MEC 2014. Realizado em parceria com as comunidades 
e os movimentos sociais do campo, buscou, por meio da formação continuada, da 
vivência e das ações práticas de formação e informação, articular ações e projetos 
pautados na educação popular e na defesa e promoção dos direitos humanos nestas 
áreas. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é relatar a experiência desenvolvida 
no projeto para demonstrar como a oportunidade de fazer extensão universitária 
enriquece a formação e o conhecimento dos estudantes, além de propiciar a troca 
de experiência, de conhecimentos, garantindo uma visão mais ampla da realidade e 
do direito. Este texto está dividido em três partes: 1) Bases epistêmicas da prática da 
extensionista no direito; 2) objetivos e princípios do EIRA; 3) resultados parciais do 
projeto.
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INTERDISCIPLINARY TRAINING FOR AGRICULTURAL RESIDENCE: 
ARTICULATING RESEARCH AND EXTENSION ACTIONS BETWEEN 

GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS IN AGRICULTURAL 
SOCIAL LAW/INTERNSHIP - UFG / CNPq / INCRA - PRONERA 

Abstract: The “Interdisciplinary Training for Agricultural Residence (EIRA): Theory 
and practice in rural extension” was an extension and culture project linked to the 
Graduate Program in Agricultural Law – Agrarian Residence (PPGSD – UFG/
INCRA/PRONERA/ CNPq), to the Observatório Fundiário Goiano (OFUNGO), 
and was funded by the chamada pública for the University Extension Program – 
PROEXT/MEC 2014. Done in partnership with communities and social movements 
from the countryside it sought, through ongoing training, experience, practical 
actions of education and information, articulate actions and projects based on 
popular education and the defense and promotion of human rights in these areas. 
In this sense, the objective of this article is to report the experience developed in 
the project to demonstrate how the opportunity to take university extension courses 
enriches the education and knowledge of the students, besides providing an exchange 
of experiences, of knowledge, guaranteeing a broader vision of reality and the law. 
This text is divided into three parts: 1) Epistemic bases of the extensionist practice in 
law; 2) objectives and principles of the EIRA; 3) partial results of the project.

Keyword: Agrarian residence. Interdisciplinarity. Research-extension. Agrarian 
question. Legal education.

1 Bases epistêmicas da prática extensionista no direito

Embora a extensão seja parte fundamental do currículo dos cursos da Uni-
versidade Federal de Goiás, juntamente com atividades de ensino e pesquisa, 
sabemos que sua prática e concepção ainda estão vinculadas, majoritariamen-
te, a um modelo que se pauta pelo assistencialismo e transferência de conhe-
cimento. Em oposição a este modelo, o projeto “Estágio Interdisciplinar de 
Residência Agrária (EIRA): teoria e prática na extensão rural” se inspira na 
trajetória do Programa de Pós-Graduação Direitos Sociais do Campo – Re-
sidência Agrária e busca fortalecer a educação do campo e a cultura jurídica, 
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crítica e plural, como estratégia do desenvolvimento humano vinculada aos 
projetos de construção do bem viver, no âmbito econômico, social e cultural 
do campo, a partir da busca pelas novas práticas produtivas, pedagógicas e 
laborais.

Portanto, o projeto dialoga com os pressupostos teóricos da educação do 
campo sistematizados por CALDART (2012) e busca designar um paradigma 
de educação, e de direito à educação, em que a discussão não trata mais da 
educação no campo (realizada no meio rural), ou simplesmente uma edu-
cação para o campo (que permita um olhar para o campo como espaço de 
vida, que possibilite a permanência no campo e o seu desenvolvimento), mas 
também e, sobretudo, de uma educação do campo (que atenda e valorize as 
especificidades do campo: seu tempo, seu espaço, sua cultura, seus sujeitos). 
Articulando, Campo, Políticas Públicas e Educação, a experiência do PPGDSC 
insere-se no conjunto de iniciativas que valorizam o processo de construção 
da relação de ensino-aprendizado, especialmente apoiando-se na valorização 
do lugar dos sujeitos; e articulam teoria e prática, a partir do recorte temático 
da reflexão-ação da turma, na dimensão pessoal, por meio de seus projetos 
de pesquisa-extensão e coletiva. Portanto, estamos falando da consolidação 
de um paradigma de ciência pautada na pesquisa-participante e na extensão 
popular.

Partindo dos pressupostos da Educação do Campo, a Educação Jurídica 
ganhou uma importante aliada, porque, enquanto o modelo central de edu-
cação jurídica é caracterizado pela descontextualização, pelo dogmatismo e 
pela unidisciplinariedade (CAMPILONGO, 1992; PORTO, 2000; MACHA-
DO, 2009), a Educação do Campo e o PRONERA se baseiam em princípios de 
contextualização, práxis e transdisciplinaridade (CALDART, 2008), impondo 
outra lógica no processo de ensino e aprendizagem, aos professores, técnicos 
administrativos e estudantes. 

A prática da extensão e a troca de saberes permite a oxigenação da univer-
sidade, das bases operantes da produção da verdade e do direito e nos per-
mitem avançar no desenvolvimento de novas práticas de pesquisa-extensão e 
ir consolidando marcos epistemológicos, os quais apontem para a superação 
do “manualismo” e “reverencialismo” como práticas da pesquisa sócio-jurí-
dica (OLIVEIRA, 2004). Nesse sentido, valorizamos a prática interdisciplinar 
como necessidade da produção do conhecimento, em especial nas ciências 
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sociais, e também como problema, no plano material, histórico e cultural, 
como também no epistemológico:

A necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-se no ca-
ráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e diversa e na natureza 
intersubjetiva de sua apreensão do caráter uno e diverso da realidade social nos impõe 
distinguir os limites reais dos sujeitos que investigam dos limites do objeto investigado. 
Delimitar um objeto para a investigação, não é fragmentá-lo, ou limitá-lo arbitrariamente. 
Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a delimitação de determinado pro-
blema isto não significa que tenhamos que abandonar as múltiplas determinações que o 
constituem. É neste sentido que mesmo delimitado um fato teima em não perder o tecido 
da totalidade de que faz parte indissociável. (FRIGOTTO, 2008, p. 43-44)

O esforço está em reconhecer a necessidade de compreensão da totalidade, 
em que o problema sócio-jurídico se encontra, uma vez que qualquer pro-
blema jurídico está historicamente situado na realidade social. Considerada 
múltipla e plural, a realidade social desafia o caráter objetivo, neutro e impar-
cial do conhecimento, concebido pela ciência tradicional e positivista, uma 
vez que a totalidade parte do problema empírico, e utiliza os conceitos e cate-
gorias teóricas para mergulhar de forma articulada na realidade investigada. 
Representa, portanto, uma visão de mundo, relativa e subjetiva, marcada pelas 
condições, interesses e concepções que se desenvolvem a partir do acúmu-
lo teórico, datado e re-significado, no qual o pesquisador-extensionista está 
inserido. 

Nesse sentido, vale destacar que a dimensão teórica-metodológica que 
subsidia a prática extensionista do EIRA, referencia-se em Fals Borda. Com 
base nas teorias do conflito e buscando compreender as estratégias (por vezes 
limitadas), de resistência das comunidades rurais, Fals Borda (1980) dizia que  

é preciso aproximar-se das bases da sociedade não apenas com o objetivo de entender 
sua própria versão de sua ciência prática e expressão cultural, mas também para procurar 
formas de incorporá-las às necessidades coletivas mais gerais, sem ocasionar a perda de 
sua identidade e seu teor específico.

Portanto, é uma oportunidade de recuperar criticamente a história e con-
tar a versão dos vencidos e não dos vencedores, a fim de que o trabalho siste-
matizado da memória da luta e dos conflitos possa servir às lutas e metas do 
tempo presente.
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Fals Borda (1980, p. 49 e ss) nos apresenta seis princípios a serem segui-
dos: 1) Autenticidade e compromisso: saber diferenciar o militante, do gru-
po social com que se trabalha, e o papel do pesquisador/assessor, ou seja, o 
compromisso e a solidariedade com a causa, sem querer “virar o camponês”; 
2) Antidogmatismo (Marx – A miséria da filosofia): o dogmatismo é um obs-
táculo a ser vencido na luta popular e, assim, cabe-nos o papel de tradutor da 
teoria e articulador entre ela e a prática; 3) Restituição sistemática: diálogo 
e devolução contínuo que pressupõe: 3.1) uma comunicação diferencial (é a 
primeira etapa, a qual significa restituir os materiais históricos e outros de for-
ma adequada e adaptada de acordo com o nível de desenvolvimento político 
e educacional dos grupos), 3.2) utilizar uma comunicação simples, 3.3) auto-
-investigação e controle (deve-se levar em conta as necessidades e prioridade 
dos grupos com que trabalhamos e não somente a vontade do pesquisador e 
se pauta no diálogo e rompe a lógica do sujeito objeto. Temos sujeitos/sujeitos 
– Freire – Pedagogia do oprimido), 3.4) popularização da técnica – contribuir 
para a emancipação humana, a partir da apropriação pelos sujeitos, das téc-
nicas e metodologias de pesquisa; 4) Feedback para os intelectuais orgânicos 
(Gramsci – A formação dos intelectuais, nos Cadernos do cárcere). Aqui cabem 
duas reflexões. Primeiro diferenciar o colaborador da pesquisa, do intelectual 
orgânico. Depois, entender que este retorno é que permite uma visão mais 
integrada do problema, já que permite articular o particular com o geral e 
o local/ regional com o nacional; 5) Ritmo e equilíbrio da ação-reflexão; 6) 
Ciência modesta e técnicas dialogais: abandonar a arrogância científica/pre-
tensão de verdade, romper com as relações assimétricas e incorporar pessoas 
das bases sociais como sujeitos ativos na pesquisa:

o conhecimento então se move como uma espiral contínua em que o pesquisador vai das 
tarefas mais simples para as mais complexas e do conhecido para o desconhecido, em 
contato permanente com as bases sociais. Das bases, os conhecimentos são recebidos e 
processados, a informação é sistematizada em primeiro nível, e a reflexão se dá em um 
nível mais geral e válido. Em seguida, os dados são restituídos às bases de uma forma 
mais consistente e ordenada, estudam-se as consequências desta restituição, e assim, por 
diante, indefinidamente, mas de maneira equilibrada, determinada pela própria luta e por 
suas necessidades (BORDA, 1980, p. 55).

Já a pesquisa-ação
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e a ecologia dos saberes são áreas de legitimação da universidade que transcendem a ex-
tensão uma vez que tanto atuam ao nível desta como ao nível da pesquisa-extensão e da 
formação. A pesquisa-ação consiste na definição e execução participativa de projetos de 
pesquisa-extensão, envolvendo as comunidades e organizações sociais populares a braços 
com os problemas cuja solução pode beneficiar dos resultados da pesquisa. Os interesses 
sociais são articulados com os interesses científicos dos pesquisadores e a produção do co-
nhecimento científico ocorre estreitamente ligada à satisfação de necessidades dos grupos 
sociais que não têm poder para pôr conhecimento técnico e especializado ao seu serviço 
pela via mercantil. (SANTOS, 2005, p... )

Portanto, as vivências dos graduandos em direito nas comunidades agrá-
rias permitiu a construção da percepção sobre os significados da luta e um 
método transformador de personalidades e conhecimentos, tornando cada 
um dos envolvidos pessoas mais criticas, instigando à busca de uma sociedade 
mais igualitária que prevaleça um direito mais popular e justo.

2 Sobre o surgimento do projeto

O “Estágio Interdisciplinar de Residência Agrária (EIRA): Teoria e prática 
na extensão rural” foi um projeto de extensão e cultura vinculado ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Direitos Sociais do Campo – Residência Agrá-
ria (PPGSD – UFG/INCRA/PRONERA/CNPq), ao Observatório Fundiário 
Goiano (OFUNGO) e contou com o financiamento da chamada pública do 
PROEXT/MEC 2014. 

Realizado em parceria com as comunidades e os movimentos sociais do 
campo, buscou por meio da formação continuada e da vivência, articular 
ações e projetos pautados na educação popular e na busca pela defesa e pro-
moção dos direitos humanos nestas áreas.

São objetivos do EIRA: a) fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão sobre 
os direitos sociais do campo e a realidade agrária brasileira, mediante ativida-
des que possibilitem articular a graduação, a pós-graduação, os movimentos 
sociais do campo e as comunidades rurais; b) apoiar e difundir a questão da 
terra no ambiente acadêmico; c) contribuir para o desenvolvimento de novas 
metodologias de ensino-aprendizagem, em especial na formação jurídica; d) 
realizar mapeamento das demandas de acesso aos direitos sociais envolvendo 
as comunidades rurais de origem da turma de Residência Agrária; e) estabe-
lecer uma relação entre o estudantes de graduação e a comunidade onde os 
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estudantes da pós estão inseridos,  que resultem no desenvolvimento de tra-
balhos a longo prazo, tais como grupos de extensão e trabalhos de pesquisa; f) 
aproximar as instituições de ensino superior com a realidade do campo.

O EIRA está pautado nos seguintes princípios: a) a continuidade da parce-
ria entre universidade e movimentos sociais do campo; b) a defesa da Refor-
ma Agrária Popular frente ao avanço do agronegócio; c) o desenvolvimento 
de uma extensão de caráter popular e autônoma; d) a interdisciplinaridade e 
o diálogo entre as diferentes formas do saber; e) a continuidade da vivência 
e a interação entre estudantes da graduação, educandos(as), residentes e as 
comunidades a ele vinculadas; f) a vivência-ação como caminho para com-
preender a complexidade da questão agrária e construir alternativas na co-
munidade para o fortalecimento da participação ativa e coletiva na busca pela 
efetivação dos direitos. Articula-se teoricamente sob três eixos fundamentais 
de discussão: Questão Agrária, Universidade e Movimentos Sociais e Educa-
ção Popular e Direitos.

A partir do Delgado (2012), vimos que a questão agrária está ligada às 
transformações nas relações de produção, ou seja, da forma, do quanto e do 
como produzir. Tal equação econômica aponta para indicadores como a ma-
neira que se organiza o trabalho e a produção, o nível de renda e emprego 
dos trabalhadores rurais, a produtividade das pessoas ocupadas no campo, 
entre outros. Esses aspectos estão intimamente ligados a outros, voltados para 
a produtividade numericamente crescente dentro da lógica de produção capi-
talista industrial. Está também relacionada aos projetos de vida para o campo, 
considerando a diversidade cultural, a ecologia dos saberes e a agroecologia 
de um lado, e a monocultura e os impactos sociais e ambientais do agronegó-
cio de outro. Nesse sentido interessa-nos responder: Como a questão agrária 
se manifesta na comunidade em que vou me inserir? Como se dão as relações 
de trabalho, produção, comercialização e consumo? 

A universidade é espaço primordial na produção de conhecimento, no en-
tanto observamos que não é exclusivo e que a extensão, área de articulação do 
plano das ideias com o concreto, ainda é incipiente se comparada à área de 
pesquisa. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da extensão, uma vez que 
ela é um instrumento que permite a intervenção na realidade, compreendendo 
que a universidade não deve estar voltada para si, em uma produção interna 
de conhecimento, mas tem um compromisso com a sociedade, na escuta de 
suas demandas e na resposta de suas necessidades, definindo que os estudos e 
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pesquisas estejam voltados para sua população. Nesse sentido, importa garan-
tir o diálogo e a parceria com os movimentos sociais populares como caminho 
para oxigenar a vida universitária entorno dos problemas vividos pelas comu-
nidades. Acredita-se e reforça-se o caráter da universidade como instituição 
social. Nesses termos, interessa-nos responder: como a Universidade pode 
contribuir para o fortalecimento das redes de enfrentamento dos problemas 
sociais? Quais as entidades, organizações, parceiros que a comunidade possui 
no enfrentamento de seus problemas? Nosso diálogo principal é com Marile-
na Chauí (2002) e Boaventura de Sousa Santos (2004; 2007).

A educação popular tem como pressuposto de produção (trabalho) e apro-
priação dos produtos culturais, a expressão de um sistema aberto de ensino 
e aprendizagem, constituído de uma teoria de conhecimento referenciada na 
realidade, com metodologias incentivadoras à participação ativa das pessoas, 
valorizando sua dimensão coletiva. Com conteúdos e técnicas de avaliação 
processuais, permeada por uma base política estimuladora de transformações 
sociais e orientada por anseios humanos de liberdade, justiça e felicidade, bus-
ca contribuir, a partir da vivência com os protagonistas dos direitos humanos 
na perspectiva da sistematização, da reorganização de seus conteúdos. Além 
disso, também procura contribuir com a sua reelaboração, encaminhando no-
vas sínteses entre o conhecimento científico e os conhecimentos resultantes 
das práticas coletivas, na busca pelas estratégias de enfrentamento e garantia 
de direitos. Nesse sentido interessa-nos responder: Quais as principais viola-
ções aos direitos sociais do campo que a comunidade vivencia? Qual a relação 
entre extensão rural e estágio? Quais metodologias utilizar para desenvolver a 
pesquisa-participante?

O Projeto de Estágio Interdisciplinar de Residência Agrária em áreas de 
Agricultura Familiar e Assentamentos de Reforma Agrária, ao longo das ex-
periências e das discussões acumuladas, propõe como metodologia para seu 
desenvolvimento quatro etapas principais: Preparação Interna, Vivência, Ava-
liação e Pós-EIRA, cada uma delas tendo papel fundamental na construção 
do estágio.

A Preparação Interna foi o processo de realização de Rodas de Conversa 
apresentando temas fundamentais para instrução dos pesquisadores-exten-
sionistas. Este foi o momento inicial do estágio que correspondeu à apresen-
tação e ao aprofundamento de temas essenciais para a compreensão do atual 
contexto da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar, bem como temas de 
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importância geral para a compreensão da forma de como se dão as relações 
sociais.

Já na etapa da Vivência, o estagiário teve oportunidade de entrar em contato 
com os processos organizativos da Agricultura Familiar e dos Assentamentos 
da Reforma Agrária, podendo conhecer de forma mais profunda a realidade 
de cada comunidade, e, ainda, ter a percepção das demandas jurídicas do lo-
cal, trazendo para a universidade uma forma mais humanista de enxergar o 
direito. Esta etapa configurou um dos momentos mais importantes do estágio, 
pois foi nele que o estagiário observou todas as particularidades e aspectos de:  
organização política dos assentamentos e dos Agricultores Familiares, organi-
zação da produção e comercialização dos Pequenos Agricultores, organização 
social e cultural dos pequenos agricultores, organizações administrativas das 
associações e cooperativas, o acompanhamento técnico dos agricultores, as 
demandas jurídicas das pessoas da comunidade que muitas vezes não têm 
acesso à justiça.

E a avaliação, neste contexto, foi desenvolvida por meio de reuniões de 
todos os estagiários e estagiárias e demais participantes com os objetivos de: 
socializar as experiências individuais obtidas no período da vivência; apro-
fundar os temas levantados durante a preparação, com base nas experiências 
vivenciadas; avaliar a experiência do estágio como um todo, elencando os 
pontos negativos e positivos e, por fim, elaborar propostas para a realização 
de um próximo estágio a partir dos elementos surgidos na avaliação.

Finalizando, tivemos o Pós-EIRA, que foi o Período para consolidação do 
processo de aprendizagem depois do estágio e do vínculo com as comuni-
dades envolvidas nos processos do Estágio. Nesse período, foram realizados 
diversos eventos, tais como capacitação envolvendo estudantes e as comuni-
dades (acampamentos e assentamentos), como por exemplo, cursos de capa-
citação em edição de vídeos, de agroecologia, de juristas leigos e o Seminário 
sobre Questão Agrária.

Todas as etapas do projeto EIRA perpassam pela ideia de desenvolver vín-
culo entre a comunidade e a Universidade. As vivências não possuem um ca-
ráter de pesquisa exploratória apenas, mas vai além, buscando compreender 
os sujeitos das sociedades e, desse modo, problematizar o ensino a partir da 
extensão, já que esta possibilita a integração da academia com os diversos seg-
mentos da sociedade.
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A escolha das áreas de vivência envolveu um complexo de ponderações, 
desde a diversidade temática, regional, como também a logística. Essa escolha 
privilegiou, em um primeiro plano, as áreas indicadas pelos próprios edu-
candos, orientadores ou pelas organizações parceiras; depois, as áreas possí-
veis pela viabilidade de orientação e acompanhamento. Vale destacar que, em 
algumas áreas, há mais de um educando, o que acreditamos que fortaleceu 
o trabalho coletivo e a qualidade da intervenção, garantindo uma prática 
interdisciplinar. 

Área Educando(a) Tema
Co-

-orientador(a)
Residente

PA Mosquito – 
Goiás Lucélia

A (Trans)Formação dos 
professores e professoras das 

escolas do campo.
Ranielle Renato

Geraizeiros - 
Rio Pardo de 

Minas 
Aldinei Leão

O movimento Geraizeiro, na 
Microregião do Alto do Rio 
Pardo, pela retomada dos 

territórios, compreendidos 
como ‘gerais’ ou ‘terras de 
solta’, expropriados pela 

monocultura do Eucalipto.

Marés Neto

Jonielson

Terras Comunais: a 
etnicidade e a religiosidade 
como ferramentas na luta 

dos geraizeiros pelo direito 
à terra nos conflitos das 

comunidades do Sobrado, no 
município do Rio Pardo de 

Minas.

Janaína Neto

CRQ Rio dos 
Macacos/ AATR 
– Salvador – BA

Carlos 
Eduardo

Da resistência e a força 
na atuação do poder 

judiciário nos conflitos 
entre quilombos e Forças 
Armadas: a experiência 
do quilombo do Rio dos 

Macacos.

Mariana Trotta Emília

Moradia 
Camponesa – 

Goiás 
Jossier 

Entre o sonho, a luta e 
a conquista – moradia 

camponesa e o Programa 
Nacional de Habitação Rural 

(PNHR).

Cleuton Natália
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PA Conceição 
Rosa/ 

Maranhão
Inez 

A luta por direitos no 
campo: a formação dos 

assentamentos Conceição 
Rosa, Padre Josimo e 

Acampamento Irma Doroty 
- Regional Itapecuru Mirim - 

Maranhão. 

Erika Síbilla

MPA – 
Tarilândia – RO Lenir

Revolta das Amélias: um 
olhar social sobre o coletivo 

de mulheres do MPA de 
Tarilândia.

Erika Mariana 
Gullo

PA Paraíso – 
Goiás 

Maria 
Alessandra
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3 Os resultados parciais do projeto.

A Universidade Federal de Goiás - Regional Cidade de Goiás (RCG) - vi-
vencia uma fase de consolidações da relação entre os estudantes e a comuni-
dade. O projeto EIRA, nesse aspecto, buscou estabelecer esse diálogo entre as 
comunidades sociais e a academia, a partir do princípio de desenvolver uma 
extensão universitária de caráter popular. Para isso, a tríade que compõe a 
metodologia do projeto (ensino, pesquisa e extensão) buscou a formação dos 
residentes, com debates e diálogos, sobre temas que aproximasse das proble-
máticas sociais, presentes na realidade das comunidades, onde foram realiza-
das as vivências.

O projeto visou à participação de estudantes universitários, com o obje-
tivo de vivenciar a realidade das comunidades rurais, bem como possibilitar 
aos estudantes da graduação uma formação mais interdisciplinar e humanis-
ta, contextualizando-os sobre os desafios do campo brasileiro, a partir dos 
desafios da realidade socioeconômica, política e cultural, para que possam 
atuar na promoção da assessoria jurídica, nas lutas pela terra e território no 
ambiente acadêmico.

As vivências foram capazes de contribuir com a consciência crítica dos de-
mais estudantes, problematizando-os sobre a formação recebida nas univer-
sidades e a estrutura social, colocando-os em contato com a realidade agrária 
brasileira e com as perspectivas de transformação social por meio da organi-
zação e da mobilização popular. Os estagiários,  em contato com o projeto de 
extensão, se aproximam do conceito de que as instituições de ensino supe-
rior constituem um campo do conhecimento, assim como o conhecimento 
popular também. Dessa maneira, não possuem mais a ideia de que o ensino 
acadêmico é superior aos demais, pois, ao vivenciarem a realidade do campo, 
são capazes de vislumbrar uma integração entre a sociedade e a universidade 
na perspectiva de somar forças para a transformação social.

As vivências tiveram uma linha de continuidade para possibilitar aos estu-
dantes da graduação uma percepção mais integral sobre a realidade social, eco-
nômica, política e cultural das comunidades rurais. A partir disso, os alunos 
podem realizar intervenções acadêmicas nas comunidades, ou seja, vivências, 
na perspectiva de junção do conhecimento acadêmico com o conhecimento 
popular, e na busca pela defesa e promoção dos direitos humanos nestas áreas 
e, ao mesmo tempo, ao voltarem para o ambiente acadêmico, são capazes de 
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questionar o modelo da educação universitária brasileira discutindo o caráter 
e a importância da extensão.

Cada área de atuação teve uma estratégia de intervenção construída a par-
tir do tema central de trabalho do educando do PPGDSC, sendo certo o de-
senvolvimento de atividades de formação com as comunidades, por meio, por 
exemplo, de rodas de conversa, entrevistas, exibição de vídeos e elaboração de 
cartilhas.

Na região de Rio Verde, a pesquisa perpassou pelo caso da “chuva de vene-
no” sobre a escola São José do Pontal. Lá, foram realizadas diversas vivências 
durante dois anos na escola. Durante as rodas de conversas, foram feitas en-
trevistas com a equipe pedagógica da escola atingida, com os alunos afetados 
e suas famílias.

O projeto também teve ações de intervenção fora dos limites do Estado de 
Goiás. Assim, foram feitas vivências juntamente com uma advogada popu-
lar que conhecia de perto a realidade dos assentamentos e acampamentos do 
MST no Mato Grosso, e a pesquisa perpassou a linha da educação, da organi-
zação do movimento e da assessoria jurídica popular.

 As atividades propostas nas áreas foram oficinas com diversidade de temas 
e debates, em que foram estabelecidos espaços de gênero, de agronegócio e 
de reforma agraria popular; além do espaço da juventude e o campo dentre 
espaços de troca de realidades.  As vivências no estado partem do projeto de 
elaboração de cartilhas para a formação das famílias acampadas e assentadas 
ligadas ao MST. Foram realizadas essas oficinas e, posteriormente, organiza-
das as cartilhas, a partir dos debates, no intuito de unir a teoria com a vivência 
dos assentados e acampados. Foram quatro oficinas em dois assentamentos 
distintos. Primeiramente, na Escola Florestan Fernandes, no assentamento 12 
de outubro, no Município de Cláudia, 30 km da Cidade de Sinop/MT, e 600 
km da Capital Cuiabá/MT, e também duas oficinas  no assentamento Rose-
li Nunes, próximo à região de Cáceres/MT. Os temas das oficinas realizadas 
foram: Direito e Justiça, Agronegócio e a Reforma Agrária Popular, Gênero e 
Relações de Poder: a Participação das Mulheres na Luta Social, A Juventude 
dos Assentamentos. O foco da pesquisa nas áreas era aprofundar a compreen-
são da organização social e como o direito acadêmico serve como ferramenta 
de modificação da estrutura social imposta. 

Uma dessas oficinas foi realizada no norte de Minas Gerais, com os povos 
e comunidades tradicionais Geraizeiros. Os pesquisadores participaram da IV 
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Conferência dos Geraizeiros que direcionou a construção da criação do Movi-
mento Geraizeiro, o qual seria um movimento inovador porque se trata de um 
movimento de comunidades tradicionais. Esse foi um espaço importante para 
a consolidação dos objetivos e princípios para realizar a retomada do territó-
rio dos Geraizeiros, povos e comunidades tradicionais que têm seu destaque 
na sua relação com o cerrado. É uma região de conflito entre a comunidade 
que defende o cerrado e a indústria do eucalipto que está inserida na comuni-
dade desde a década de 70.

No norte do País, na região de Rondônia, foram realizadas vivências no 
contexto de perceber a realidade das mulheres que estão inseridas no con-
texto da luta pela terra e problematizar a realidade da estrutura social que 
vivenciam.

Já na região de São Luís do Maranhão, a pesquisa uniu a vivência nas co-
munidades com o estudo dogmático do Direito, fazendo a reflexão sobre o 
questionamento  “O que é o Direito e Justiça?”. A experiência foi no Assenta-
mento Conceição Rosa, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do 
Estado do Maranhão. As linhas de pesquisa buscaram pensar o acesso à justi-
ça a partir das correntes críticas do Direito, construindo um elo entre a ques-
tão agrária no Brasil e a luta por direitos dos movimentos sociais. Refletiu-se, 
nesse contexto, o modo como o Estágio Interdisciplinar de Residência Agrária 
contribui para estabelecer vínculo entre a universidade e a comunidade por 
meio da extensão e pela da assessoria jurídica popular.

Houve atividades em uma comunidade quilombola em Salvador, Bahia, 
com o foco no papel das mulheres na comunidade e a construção de pre-
conceito, injustiça, discriminação em relação às comunidades tradicionais. 
O objeto de análise foi provocar na comunidade uma reflexão sobre a ques-
tão jurídica da Marinha que deseja possuir o território que por direito é de 
propriedade da comunidade quilombola. A pesquisadora-extensionista dessa 
área vivenciou na íntegra a contradição entre o direito que é aplicado e a jus-
tiça social que deveria estar presente na realidade de toda população, assim 
como aprendemos na universidade. A pesquisa também fez reflexões sobre 
como os mecanismos jurídicos acabam por manter a ordem desigual que vi-
vemos em vez de ser um método de mudança.

No Brasil, a prática da assessoria jurídica popular permitiu a construção de 
um espaço democrático no Direito, rompendo com o processo de desigualda-
de jurídico. Como exemplo disso, tem-se a Escola de Direito Achado na Rua:
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Para ele, o Direito devia também ser achado na rua, como criação social e expressão de 
legítima organização da liberdade, traduzindo o processo de emancipação dos oprimidos 
e dos excluídos. Curiosamente, ao construir a metáfora, o professor Lyra Filho se inspirou 
em Marx, a partir de um poema do pensador, no qual,  mostrando o idealismo alemão 
projetado para “o mundo da lua”, revelou a sua intenção de se voltar para o que pudesse 
“encontrar bem no meio da rua”. Poeta também, o professor Lyra Filho afirmou que queria 
aplicar ao seu campo de pesquisa, o Direito, a mesma intencionalidade, ou seja, “achá-lo 
na rua”, ali onde nasce o clamor dos espoliados e dos oprimidos. (STREIT, M. O direito 
Achado na Rua. Entrevista com José Geraldo Sousa Junior, 2014).

A pesquisa englobou, desse modo, estas novas correntes teóricas críticas, 
as quais possuem um debate essencial na perspectiva de direito e justiça, en-
fatizando o acesso à justiça.

Como resultado acadêmico, o projeto gerou a produção de artigos cientí-
ficos que versaram por diversos temas e que contemplaram o conceito de ex-
tensão como uma vertente de construção de uma nova relação universitária e 
social e, também, sobre a pesquisa social da vivência, relatando as percepções 
e as demandas reais das comunidades envolvidas no projeto.

O EIRA promoveu um intercâmbio político entre organizações estudantis, 
entidades que realizam extensão popular, com movimentos sociais populares 
e com a Universidade, estabelecendo uma relação entre os estudantes e a co-
munidade, que resulta no desenvolvimento de trabalhos a longo prazo, tais 
como outros grupos de extensão e trabalhos de pesquisa. Afinal, fica claro que, 
por meio da práxis, torna-se possível uma construção acadêmica igualitária e 
que atenda às demandas de toda sociedade, a fim de que existam profissionais 
crítico-reflexivos, os quais busquem o Direito e atuem como pensadores moti-
vados para a mudança social, garantindo, portanto, justiça e liberdade a todos.

À guisa de conclusão

Assim, o Estágio de Vivência é entendido dentro de um contexto mais am-
plo: o do relacionamento entre Universidade e Sociedade no Brasil, o qual 
vem se mostrando frágil, pontual e fragmentado. A universidade brasileira 
não tem conseguido propiciar uma formação profissional que preste a devida 
atenção às reais demandas e carências de diversos grupos sociais, especial-
mente daqueles que se situam em posições subalternas e marginalizadas. Isto 
se agrava ao se considerar que a/o estudante universitário, embora represente 
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uma minoria privilegiada, ainda se mostra passiva(o) diante da realidade 
social.  

As críticas que seguidamente são feitas à instituição universitária en-
contram bases concretas, ao analisar: a formação acadêmica distanciada da 
realidade, que será objeto de sua atuação profissional; a fragmentação do co-
nhecimento, a qual gera uma visão também fragmentada do mundo; a divisão 
rigorosa entre o exercício das funções intelectuais e instrumentais.

Agora, além de promover um envolvimento maior das Universidades com 
as suas regiões de abrangência, o EIRA rompe com o academicismo despro-
vido da práxis social, promovendo uma visão holística da questão agrária. 
As Vivências Rurais proporcionam aos estudantes universitários um conta-
to direto com as comunidades de assentado(a)s e agricultores(as) familiares 
organizado(a)s, vivenciando na prática seus problemas, suas formas de orga-
nização e os desafios por eles/elas enfrentados.

O projeto estabeleceu uma relação entre a comunidade e os estudantes para 
a construção de uma consciência crítica, analisando os problemas estruturais 
da sociedade e as lacunas do ensino mecânico universitário e, ainda, houve 
o aprofundamento sobre as discussões da extensão universitária, tanto sobre 
sua teoria quanto sobre a sua prática.

A pesquisa-extensionista proporcionou uma reflexão especifica e profunda 
sobre o papel da Universidade na sociedade em que faz parte, e também esta-
beleceu a expressão legitima do pesquisador, na condição de um agente capaz 
de problematizar a estrutura acadêmica restrita.
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AVALIANDO O TEOR DE ÁLCOOL NA 
GASOLINA: UMA EXPERIMENTAÇÃO 

INVESTIGATIVA.
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Resumo: A educação atual exige mudanças que visem dinamizar o processo de ensino 
e aprendizagem e promover uma formação diferenciada, ativa e crítico/reflexiva. O 
desenvolvimento de metodologias diversificadas como as atividades experimentais 
tem o propósito de tornar as aulas de Química mais contextualizadas, motivadoras 
e interativas. Com este objetivo, as bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid) de um Curso de Licenciatura em Química de uma 
Universidade Pública do Sudeste Goiano desenvolveram a experimentação “Avaliando 
o teor de Álcool na gasolina”. A atividade experimental desenvolvida tinha caráter 
investigativo/problematizador desde que propunha que os alunos elaborassem a 
metodologia para avaliar a qualidade do combustível, de forma a abordar situações 
cotidianas dos alunos. Utilizou-se de uma pesquisa quantitativa/qualitativa, da 
observação participante e de um questionário para avaliar a experimentação 
desenvolvida. Por meio da avaliação, percebeu-se que a atividade experimental 
permitiu que os alunos fossem autônomos e construíssem conhecimento. A vivência 
da atividade experimental é um momento em que os alunos são motivados a entender 
a química e a sua importância para a vida e a sociedade.

Palavras-Chave: Aprendizagem. Experimentação investigativa. polaridade.

ASSESSING THE ALCOHOL CONTENT IN GASOLINE: AN 
INVESTIGATIVE EXPERIMENTATION 

Abstract: Current education requires changes that aim to boost the teaching and 
learning process, and to promote a different, active and critical/reflective education. 
The development of different methodologies such as the experimental activities 
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is intended to make the chemical classes more contextualized, motivating and 
interactive. With this in mind, the scholarship holders of the Institutional Program 
for Scholarships for Initiation in Teaching (Pibid) of a Chemistry Course of a Public 
University in the Southeast of the State of Goiás developed the experiment “Assessing 
alcohol content in gasoline”. The experimental activity had an investigative/
problematization character since it proposed students developed a methodology 
to evaluate the quality of the fuel, in order to address everyday situations of the 
students. A quantitative/qualitative research methodology was used, with participant 
observation and questionnaires to assess experimental activities. Through evaluation 
it was noted that the experimental activity allowed the students to be autonomous 
and built critical knowledge. The experimental activity is a moment when students 
are motivated to understand the chemistry and its importance for life and society.

Keywords:  Learning. Investigative experimentation. Polarity.

Introdução

A sociedade e seus cidadãos interagem com a Ciência e os fenômenos 
químicos em seu cotidiano, desde situações corriqueiras como o amadureci-
mento de um fruto ou situações mais avançadas como o uso das tecnologias. 
Sendo assim, é de suma importância que os cidadãos possuam conhecimentos 
químicos de forma a ter a capacidade de interpretar esses fenômenos cotidia-
nos. Segundo as Orientações Curriculares Nacionais (OCN), o aprendizado 
de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão tanto dos processos 
químicos em si quanto a construção de um conhecimento científico; esta 
aprendizagem deve possibilitar aos alunos a capacidade de interpretar e com-
preender os fenômenos naturais existentes na nossa sociedade, de modo a 
poder atuar de forma ativa e crítica/reflexiva no meio em que vivem (BRASIL, 
2006).

Mas, para que os alunos compreendam os fenômenos que ocorrem no co-
tidiano e que são explicados pela Química, é necessário que estes construam 
um conhecimento efetivo sobre esta ciência. Para que isso ocorra é fundamen-
tal fazer uso de metodologias diversificadas que promovam a motivação dos 
alunos para o aprendizado do conteúdo químico. Isto pode ser alcançado por 
meio da problematização do conhecimento. 
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Uma das metodologias diversificadas de que se tem lançado mão para tentar 
promover a formação científica dos alunos é a experimentação investigativa, a 
qual é capaz de promover a motivação e o desenvolvimento de conhecimentos 
e atitudes. Segundo Giordan (2003), a experimentação desperta forte interesse 
entre os alunos, proporcionando-lhes um caráter motivador, lúdico, essencial-
mente vinculado aos sentidos. Ainda segundo este autor, as atividades experi-
mentais possibilitam que o aluno construa seu conhecimento.

De acordo com Pro (1998), a experimentação possibilita que o aluno de-
senvolva a habilidade de investigar, manipular e se comunicar; habilidades 
estas de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e social do 
educando. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) citam como co-
nhecimentos e atitudes essenciais para a formação do aluno a capacidade de 
pesquisar, analisar e selecionar informações, criar, argumentar, trabalhar em 
grupo, entre outras habilidades importantes para o convívio em sociedade 
(BRASIL, 1999). Todas essas habilidades podem ser estimuladas por meio das 
atividades experimentais investigativas.

 Rosito (2003) chama a atenção para o fato de que para as atividades expe-
rimentais serem significativas no processo de ensino e aprendizagem devem 
conter ação e reflexão. Não basta apenas que os alunos realizem o experimen-
to; é necessário integrar a prática com discussão, análise dos dados obtidos e 
interpretação dos resultados, fazendo com que o aluno investigue o problema. 
O mesmo autor afirma ainda que, nas atividades práticas, os alunos devem 
estar ativos e não passivos. Ou seja, em um experimento investigativo, o aluno 
se torna um sujeito ativo porque irá participar de todo processo de investi-
gação e proposta de resolução de um problema. Sendo assim, ele irá elaborar 
hipóteses, coletar e discutir dados e comunicar-se, desenvolvendo seu raciocí-
nio lógico e argumentativo (ROSITO, 2003).

Assim, como exposto até agora, a experimentação pode ser uma estratégia 
eficiente para a simulação de problemas reais que permitam a contextualização 
e o estímulo de questionamentos de investigação (GUIMARÃES, 2009). A 
contextualização dá significado ao que é ensinado; a contextualização do con-
teúdo de química com o cotidiano dos educandos permite o desenvolvimento 
de habilidades básicas relativas à cidadania como o posicionamento crítico 
e a capacidade de leitura dos fenômenos químicos envolvidos diretamente 
no processo de desenvolvimento científico/tecnológico da sociedade (SAN-
TOS; SCHNETZLER, 2003). Assim, a experimentação torna o conhecimento 
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científico mais significativo e atrativo para o aluno, aguçando o senso crítico 
da realidade que o rodeia.  Ou seja, a aulas experimentais superam tradicio-
nais, indo além da memorização de símbolos e fórmulas, promovendo a inter-
ligação do conhecimento científico com a vida cotidiana do educando. 

Porém, para isto, é necessário colocar o aluno em contato com situações/
problemas reais relevantes, a fim de motivá-lo para o aprendizado, mostran-
do-lhe a necessidade de se aprender o conteúdo químico para se entender a 
situação e solucionar o problema. Estas situações problemáticas devem permi-
tir ainda que o aluno construa conhecimento de forma ativa e, assim, se torne 
um cidadão ativo na sociedade. Dessa maneira, associar a contextualização e 
a experimentação é uma oportunidade para o professor se tornar mediador 
do conhecimento e estimular o aluno a assumir um posicionamento crítico 
frente a problemas reais e ainda de ampliar o conhecimento científico. Desse 
modo, os conteúdos deixam de ser fins em si mesmos e passam a ser mais um 
meio de interação e compreensão do mundo (BRASIL, 1999). 

Contudo, simplesmente propor nas aulas de químicas experimentações 
com o objetivo de comprovar fatos e teorias não irá motivar o aluno a partici-
par dessas aulas ou mesmo não irá promover uma aprendizagem de qualida-
de visando estimular/promover os conhecimentos e atitudes necessários para 
uma formação cidadã. É necessário que as atividades experimentais aproxi-
mem a química da realidade do aluno e permitam aos estudantes serem sujei-
tos ativos e críticos na resolução de problemas do seu cotidiano. As atividades 
experimentais contextualizadas criam um ambiente de discussão/reflexão e 
desenvolvem diversos conhecimentos e atitudes como a resolução de proble-
mas, reflexão sobre as situações propostas, análises qualitativas em detrimen-
to da mera obtenção de dados quantitativos, proposição de hipóteses, análise 
dos resultados, dimensão do trabalho coletivo, comunicação dos resultados e 
elaboração de conclusões (GIL-PÉRES; VALDÉS CASTRO, 1996).

Dessa forma, o presente trabalho objetiva relatar e analisar a elaboração e 
desenvolvimento de uma atividade experimental problematizadora e inves-
tigativa denominada “Avaliando o teor de álcool na Gasolina” em duas tur-
mas de 3ª ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior do estado 
de Goiás (Sudeste Goiano). Esta atividade foi elaborada e desenvolvida pelas 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 
de um Curso de Licenciatura em Química de uma Universidade Pública do 
Sudeste Goiano (da mesma cidade).
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Este trabalho busca a apresentar uma reflexão sobre a atividade experi-
mental como uma metodologia diversificada e facilitadora dos processos de 
ensino e aprendizagem. Buscar-se-á ainda reconhecer se a utilização desta ati-
vidade experimental se constituiu em uma estratégia didática que possibilitou 
a formação de cidadãos críticos e reflexivos por meio da problematização e 
investigação. Para tanto, serão analisados os questionários respondidos pelos 
discentes envolvidos na atividade experimental após a sua realização.

Metodologia

Com o propósito de promover a motivação e a construção do conhecimen-
to e ainda desenvolver atitudes necessárias para uma formação cidadã de edu-
candos do Ensino Médio da escola pública parceira, as bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) de um Curso de Licen-
ciatura em Química de uma Universidade Pública do Sudeste Goiano propu-
seram o desenvolvimento de uma atividade experimental problematizadora 
e de caráter investigativo. As atividades de cunho investigativo promovem a 
autonomia do aluno, ou seja, este aluno será o sujeito principal, desenvolven-
do a atividade e propondo uma forma de resolver a situação problema propos-
ta pela experimentação. Assim, ele deve discutir ideias e elaborar hipóteses, 
normalmente em grupos, e usar a experimentação (procedimento proposto 
pelo próprio aluno) para resolver o problema e, assim, entender os fenômenos 
científicos que ocorrem e a partir disto construir o conhecimento químico.  

Quando da aplicação da atividade, a professora efetiva havia encerrado o 
estudo do conteúdo químico de hidrocarbonetos e iniciado a discussão so-
bre o conteúdo de álcoois com os alunos. Sendo assim, a mesma solicitou as 
pibidianas que elaborassem uma atividade experimental que abordasse esses 
conteúdos químicos. A partir da solicitação da professora, as pibidianas bus-
caram auxílio na literatura e na internet para elaborarem a experimentação e 
escolheram uma situação problema em que fosse possível trabalhar com os 
conteúdos químicos discutidos em sala. 

Em suas pesquisas, as pibidianas se depararam com a grande ocorrência 
da adulteração da gasolina, ou seja, informações sobre postos espalhados pelo 
Brasil que adicionam álcool e outros solventes à composição da gasolina e 
essa adulteração pode causar danos aos veículos. A partir deste problema, as 
bolsistas pesquisaram um experimento que pudesse auxiliar na descoberta da 
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adulteração da gasolina. A partir da escolha do experimento, as bolsistas do 
PIBID observaram que seria possível abordar os conceitos trabalhos em sala 
de aula e ainda revisar o conteúdo de solubilidade trabalhado no primeiro ano 
do Ensino Médio.

A experimentação proposta trazia um problema real, que ocorre com bas-
tante frequência, para que os alunos resolvessem. Para isso, as pibidianas ela-
boraram um pequeno texto apresentando o problema de Marcelo que, após 
abastecer seu carro e sair do posto, percebeu que o seu automóvel começou a 
falhar sem motivo aparente. Então, Marcelo levou o veículo para uma oficina 
e lá o mecânico responsável detectou um problema de entupimento da bomba de 
gasolina devido ao uso de combustível adulterado. 

A partir desta situação, Marcelo descobriu que a gasolina pode ser adul-
terada pela adição de qualquer produto que modifique suas características 
originais, inviabilizando a garantia do produto. Quando o refinador formu-
la a gasolina, o faz de forma a atender às especificações vigentes e a outras 
propriedades necessárias ao perfeito funcionamento do motor. Desta forma, 
ele garante o desempenho do produto. A adulteração impede o desempenho 
adequado do produto, causando diversos problemas no motor. Sendo assim, 
Marcelo concluiu que seu carro foi abastecido com gasolina adulterada. 

Assim, as pibidianas apresentaram aos alunos um problema associado à 
adulteração da gasolina; problema este divulgado constantemente pela mídia 
e, por conseguinte, um problema recorrente e que pode ser evitado se os ci-
dadãos tiverem conhecimento científico sobre o assunto. No andamento da 
experimentação, as pibidianas apresentaram conceitos químicos importantes 
para a compreensão dos processos microscópios envolvidos no experimento. 
Estes eram referentes à solubilidade de compostos químicos, a diferença de 
solubilidade entre solventes polares e apolares (“semelhante dissolve o seme-
lhante”, os solventes polares são capazes de solubilizar os solutos também po-
lares, assim como os apolares solubilizam solutos também apolares), líquidos 
miscíveis e imiscíveis, interações moleculares, dentre outros. 

Foram ainda discutidos outros tópicos como a composição da gasolina, 
ou seja, como a mesma é formada e obtida (uma mistura de hidrocarbonetos, 
compostos orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio, obtidos 
por meio do petróleo bruto e da destilação fracionada); o que é uma gasolina 
adulterada (que não se enquadra dentro das especificações legais); quais são 
os problemas financeiros, mecânicos e sociais que a gasolina adulterada pode 
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promover. Estes conceitos foram levantados e discutidos com os alunos du-
rante diálogo envolvendo pibidianas e alunos. Com esta discussão, buscou-se 
problematizar os conceitos químicos para que, em seguida, os alunos se arti-
culassem para a resolução da problemática.

Assim, o objetivo proposto aos alunos era que verificassem se a gasoli-
na de sua cidade estava dentro das normas estabelecidas pela ANP (Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Para tanto, as pibidia-
nas propuseram que os mesmos simulassem ser um fiscal da ANP que havia 
ido à cidade para constatar possíveis adulterações em combustíveis vendidos nos 
postos de gasolina. Na prática, os alunos se dividiram em grupos e deveriam 
utilizar os conceitos discutidos e construídos de polaridade, interações mole-
culares, etc. para propor uma forma de descobrir o teor de álcool em amostras 
de gasolina. Assim, as bolsistas  forneceram aos alunos alguns materiais, como 
diferentes amostras de gasolina coletadas em diversos postos de combustíveis 
da cidade, béqueres, provetas, pipetas e água. A partir dos conceitos traba-
lhados e dos materiais fornecidos, os alunos deveriam propor uma forma de 
fiscalizar se a gasolina que estava sendo comercializada nos postos de com-
bustíveis da cidade era ou não adulterada.

A execução da atividade experimental se deu da seguinte forma: primeiro 
as pibidianas, juntamente com os alunos, leram o texto introdutório (texto 
que apresentava a situação problema) e discutiram a situação apresentada. 
Deve-se enfatizar que, no texto introdutório, estavam descritas informações 
necessárias à resolução do problema apresentado, sendo que o domínio destas 
era de suma importância, ou seja, a partir destes conhecimentos os alunos 
poderiam propor procedimentos coerentes para resolver a situação/problema. 

Após a discussão baseada no diálogo dos conceitos químicos, os alunos fo-
ram divididos em grupos de três e a partir dos conhecimentos químicos cons-
truídos e dos materiais disponíveis os grupos deveriam propor uma forma de 
resolver o problema. Passados 15 minutos de discussão e análise da situação, 
cada grupo apresentou a sua proposta e novamente as pibidianas usaram a 
mediação e uma sequência de questões estruturadas para, juntamente com os 
alunos e a partir da proposta de cada grupo, decidir qual era a melhor forma 
de se realizar o experimento.

Findada a discussão pibidianas/alunos, realizou-se o experimento. Em se-
guida, avaliaram-se os resultados obtidos e compararam-se os dados de cada 
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grupo. Para finalizar, discutiu-se e refletiu-se sobre a importância da fiscaliza-
ção da Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos postos de gasolina.

Para se avaliar o potencial desta atividade experimental problematizadora 
e investigativa para uma formação cidadã, utilizou-se uma pesquisa de abor-
dagem qualitativa. Esta pesquisa se caracteriza por se interessar pelo sujeito 
da pesquisa e por suas opiniões, e não por números e estatísticas. Ou seja, esta 
pesquisa se baseia no que os pesquisados vivenciam. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), enquanto a investigação quantitativa 
utiliza dados de natureza numérica que lhe permitem provar relações entre 
variáveis, a investigação qualitativa utiliza principalmente metodologias que 
possam criar dados descritivos que lhe permitirá observar o modo de pensar 
dos participantes numa investigação.

Durante esta pesquisa lançou-se mão de algumas ferramentas para a coleta 
de dados, tais como a observação participante e a aplicação de questionários 
(que continham quatro questões objetivas e três abertas), sendo que cada uma 
delas teve seu papel fundamental durante a pesquisa. A observação partici-
pante, que não é a contemplação passiva, pois é observando situações que 
reconhecemos as pessoas e emitimos juízos sobre elas (LAVILLE; DIONNE, 
1999), foi utilizada para obter informações dos alunos durante a realização da 
atividade experimental.  Isto é, as pibidianas observaram os alunos durante 
todo o processo de construção e discussão da atividade experimental. 

Além da observação, os questionários foram outro instrumento de cole-
ta de dados. Segundo Chaer (2011), os questionários possuem uma série de 
vantagens, pois, sendo de baixo custo, são acessíveis, garantem o anonimato e 
possuem questões objetivas e de fácil tratamento. O questionário aplicado aos 
alunos visou investigar a aceitabilidade desta atividade experimental proble-
matizadora e investigativa e se esta se constituiu em uma metodologia capaz 
de melhorar os processos de ensino e aprendizagem. 25 alunos consentiram 
em participar da pesquisa e responderam ao questionário. Para discussão dos 
resultados e para resguardar a identidade dos alunos, estes foram identifica-
dos neste trabalho por códigos de A1 a A25.

Para a análise dos dados coletados por meio dos questionários, foi utilizada 
a Analise Textual Discursiva (MORAIS, 2003). Este tipo de análise (qualitati-
va) se inicia pela denominada unitarização dos textos, que os fragmenta em 
unidades de significados. Após a unitarização, realiza-se um processo de ca-
tegorização, que consiste em agrupar as unidades semelhantes em categorias, 
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as quais podem ser criadas de forma empírica ou com base na literatura. Vale 
destacar que, neste trabalho, as categorias foram criadas de forma empírica. 
E, por último, na etapa de comunicação, são elaborados metatextos explici-
tando as concepções surgidas a partir das informações em combinação com 
referenciais teóricos. A partir da análise dos questionários, foram criadas as 
categorias “As atividades experimentais e a motivação para o aprendizado”, 
“A experimentação e a construção de conhecimentos” e  “Responsabilidades 
Sociais: a atuação dos cidadãos no cumprimento das leis”

Resultados e discussões

A atividade experimental problematizadora e investigativa “Avaliando o 
teor de Álcool na Gasolina” foi elaborada pelas bolsistas do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) de um Curso de Licenciatura 
em Química de uma Universidade Pública do Sudeste Goiano, sendo desen-
volvida com alunos do 3° ano do Ensino Médio da escola pública parceira do 
projeto. 

A atividade experimental tinha o objetivo de que os alunos propusessem 
uma forma de descobrir o teor de álcool em amostras de gasolina coletadas em 
postos de combustíveis da cidade. Para isso, distribui-se aos grupos amostras 
de postos de gasolina de alta credibilidade e postos com suspeitas de alteração 
do combustível. Assim, nos tópicos a seguir, serão discutidos os resultados 
obtidos levando-se em conta aspectos como: o perfil dos alunos, a motivação 
para o aprendizado por meio da experimentação e o desenvolvimento de co-
nhecimentos e atitudes nos alunos por meio do experimento. Também serão 
discutidas as opiniões dos alunos a respeito da importância na fiscalização da 
porcentagem do álcool na gasolina. 

Após apresentação do projeto, 25 alunos aceitaram participar esponta-
neamente da pesquisa e responderam ao questionário sobre o experimento. 
Destes, 60% eram do sexo feminino e os outros 40%, do sexo masculino, com 
idades entre 16 e 19 anos. Ressalta-se que quase a totalidade dos alunos con-
sentiu em participar da pesquisa.

Destaca-se que a totalidade dos alunos (100%) já havia tido contato com 
aulas experimentais de cunho investigativo baseadas em problemas reais du-
rante o ano letivo de 2013 e também em anos anteriores. Tal realidade se deve 
ao fato do grupo Pibid/Química ter atuado nesta escola parceira desde o ano 
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de 2012, tendo neste tempo aplicado vários recursos didáticos e desenvolvido 
metodologias diversificadas. 

Dentre estas atividades, foram propostas diversas experimentações proble-
matizadoras e investigativas associadas a assuntos do cotidiano e considera-
das relevantes aos alunos (contextualização do conhecimento). Esse contato 
dos alunos com atividades experimentais investigativas facilitou o desenvolvi-
mento da atividade proposta, pois, ao chegarem ao laboratório, já se dividiram 
em grupos, esperaram as pibidianas conduzirem o experimento e estavam 
dispostos a discutir ideias e elaborar hipóteses para desenvolverem o experi-
mento proposto. A seguir, são discutidas as categorias criadas após a análise 
dos questionários.

As atividades experimentais e a motivação para o aprendizado

O desenvolvimento de atividades experimentais com o intuito de promo-
ver uma aprendizagem de forma mediada, contextualizada e relacionada a 
um conteúdo relevante para a vida dos alunos, constitui-se em uma metodo-
logia potencial para a significação dos conceitos científicos e o entendimen-
to dos fenômenos que ocorrem no cotidiano. Esse aspecto vem respaldado 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais da área das Ciências da Natureza 
(PCNEM), os quais referenciam o papel da experimentação no processo de 
ensino e aprendizagem (BRASIL, 1999). 

Segundo este documento, a experimentação favorece o desenvolvimento 
de habilidades e possibilita articular conhecimentos teóricos e práticos que 
favoreçam a aprendizagem conceitual dos estudantes, sem a pretensão de for-
mar cientistas (BRASIL, 1999). Já de acordo com as Orientações Curricula-
res Nacionais do Ensino Médio (OCN), uma experimentação que relacione o 
conteúdo e o cotidiano, além de motivar o aprendizado, permite a contextua-
lização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente mais relevan-
tes (BRASIL, 2006).

Ou seja, as atividades experimentais promovem uma aula diferenciada, ca-
paz de gerar a construção de conhecimento efetivo e o desenvolvimento de 
diversas habilidades e atitudes a partir de uma situação real e de relevância 
para os alunos. Constitui-se, assim, em uma aula que proporciona o contato 
com uma situação problema real e com o conhecimento químico e que pode 
fomentar nos alunos a motivação para o aprendizado.
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O fato de a experimentação possuir caráter investigativo contribuiu mui-
to para a motivação e construção de conhecimentos pelos alunos, pois, em 
uma experimentação investigativa, os alunos são colocados em situações de 
relevância, em que serão os protagonistas, propondo, testando hipóteses e 
elaborando explicações a partir de suas observações. Isto é, a atividade expe-
rimental motivou os alunos por os ter desafiado a resolverem um problema 
de relevância e por ter garantido assim a participação ativa de todos eles no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Durante a observação da atividade, percebeu-se o interesse dos alunos em 
discutir o problema e formular hipóteses para a sua solução. Em nenhum mo-
mento se verificou dispersão por parte dos alunos, algo comum nas aulas de 
química cotidianas. Santos e Schnetzler (1996) corroboram a ideia de o cará-
ter investigativo da experimentação contribuir com a motivação e compreen-
são dos conceitos químicos. Zuliani (2006), por sua vez, aponta a investigação 
a partir de fatos/problemas cotidianos como um fator essencial no processo 
de evolução conceitual dos alunos.

Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), a motivação pode ser promo-
vida pela autonomia. Sendo assim, o autor afirma que, além do sentimento 
de competência, é necessário que se tenha uma percepção de autonomia, ou 
seja, os estudantes devem ser capazes de se sentirem responsáveis pelo próprio 
desempenho. A atividade experimental “Avaliando o Teor do Álcool na Gaso-
lina” permitiu que os alunos fossem autônomos, pois possibilitou aos  alunos 
o teste de hipóteses e a formulação de suas próprias explicações para as evi-
dências observadas.

Após a atividade experimental, as pibidianas realizaram questionamentos 
com o objetivo de analisar a opinião dos alunos sobre o experimento conclu-
ído. Em um destes questionamentos, as bolsistas queriam saber a opinião dos 
alunos sobre o experimento e se ele havia promovido ou não a motivação para 
o aprendizado. De todos os alunos que responderam, 100% afirmaram que a 
atividade experimental “Avaliando o teor de álcool na gasolina” proporcionou 
uma maior motivação, como se percebe nos relatos transcritos: 

“A experimentação proporciona interesse porque são aulas mais dinâmicas e podemos 
associar o conhecimento com o cotidiano” (A2). 

“O problema da experimentação me chamou a atenção e eu quis resolvê-lo” (A21). 
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“A ideia de verificar se a gasolina está adulterada me chamou a atenção, porque já ouvi 
pessoas falando nesse problema”(A18).

Analisando os relatos, acima, podemos observar que os alunos se motiva-
ram ao participar da atividade experimental e essa motivação se deu princi-
palmente pela proposta de resolução de um problema real. Isto é, o aluno se 
motivou a resolver um problema que poderia ocorrer com ele, como citado 
anteriormente. Essa motivação já havia sido percebida durante a observação 
da atividade, quando se verificou grande movimentação e discussão entre os 
alunos, bastante focados na solução do problema proposto.

Acredita-se que a motivação proporcionada pela atividade experimental 
permitiu que os alunos construíssem conhecimento, pois, para resolver o pro-
blema, precisavam compreender os conteúdos químicos envolvidos de forma 
crítica e autônoma. Assim, tiveram que inicialmente interpretar os fenômenos 
e formular hipóteses que explicassem tais acontecimentos para, a partir deles, 
resolver o problema, identificando se a gasolina estava ou não adulterada.

Observou-se, durante o desenvolvimento da atividade experimental, que 
trabalhar em grupo também motivou os alunos, pois a todo instante eles dis-
cutiam sobre o experimento, trocavam experiências e ideias. Portanto, a ativi-
dade experimental oportunizou aos alunos um momento de discussão com os 
colegas, o que os motivou a buscar o aprendizado. Galiazzi e Gonçalves (2004) 
afirmam que o trabalho em grupo favorece a socialização dos alunos, colocan-
do-os em situações nas quais precisam aprender a ouvir e respeitar a opinião 
dos colegas, a negociar e/ou renunciar às próprias ideias ou, ainda, a colocar 
os objetivos pessoais em segundo plano. Essa capacidade de trabalhar em gru-
po também é muito importante para a atuação destes alunos em sociedade.

Os dados obtidos também permitem observar que os alunos aprenderam 
e se divertiram ao mesmo tempo. Especialmente, o depoimento de A13 com-
prova essa afirmação: “A aula experimental, além de me proporcionar apren-
dizado, me proporcionou diversão, já que possibilitou que eu me visse como 
um fiscal com uma tarefa importante”. Assim, acredita-se que o fato da ati-
vidade experimental também possuir um lado lúdico permitiu que a mesma 
motivasse os alunos. A atividade experimental foi prazerosa e livre; caracterís-
ticas presentes no lúdico.
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A experimentação e a construção de conhecimentos

A experimentação traz um significado ainda maior se estiver relaciona-
da com um problema real, pois é algo que o aluno conhece e se interessa ao 
perceber a relevância em sua vida. Isto é, ao se deparar com situações de seu 
cotidiano, em que possui conhecimentos prévios, o aluno se sente seguro para 
opinar sobre o assunto. Segundo Guimarães (2009), o fator mais importante 
que influencia a aprendizagem efetiva é aquilo que o aluno já sabe. Segundo 
Ausubel (apud MOREIRA, 1999), a aprendizagem efetiva ocorre quando uma 
nova informação se ancora a conceitos relevantes preexistentes na estrutura 
cognitiva do aprendiz.

A atividade experimental foi desenvolvida a partir de uma perspectiva in-
vestigativa, em que o aluno foi o sujeito principal do processo de ensino e 
aprendizagem. Esta atividade estava associada a um problema real, ou seja, 
os danos e riscos da gasolina adulterada. Segundo Ferreira (2010), no ensino 
por investigação, os alunos são colocados em situações de realizar pesquisas, 
combinando simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e atitu-
dinais. Isto é, para propor uma forma de realizar o experimento, os alunos já 
deveriam ter construído conhecimentos como líquidos miscíveis e imiscíveis, 
polaridade, interações moleculares, entre outros, de forma a entenderem o 
que estava ocorrendo quimicamente no experimento. Assim, os alunos tive-
ram que recordar conceitos teóricos discutidos em sala de aula e ressignificá-
-los em uma problemática real que exigia uma solução. Essa ressignificação 
dos conteúdos é um processo bastante importante na construção de conheci-
mentos contextualizados.

Observou-se, durante a realização do experimento, que por meio das dis-
cussões em grupos os alunos conseguiram chegar a um procedimento para 
determinar o teor de álcool na gasolina. Em sua maioria, os grupos utilizaram 
as informações contidas no texto apresentado pelas bolsistas do Pibid e nas 
discussões realizadas durante a leitura inicial do texto. Todos os grupos che-
garam à conclusão de que deveriam misturar a gasolina com a água, ou seja, 
os alunos descreveram uma operação inicial para determinar o teor de álcool 
na gasolina, mas não descreverem o objetivo dessa operação. Dessa forma, foi 
necessário que as pibidianas usassem da mediação para que os alunos chegas-
sem a um procedimento que realmente fosse capaz de determinar o teor de 
álcool em gasolina.
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 Sendo assim, as pibidianas lançaram mão de questões como: “Por que 
misturamos a água com a gasolina?”, “Quais as diferenças entre estas duas 
substâncias?”, “E o álcool, se assemelha com qual das duas?”, “O que acontece 
quando misturamos água e gasolina?”, “E quando misturamos álcool é água?”. 
Enfim, por meio de questionamentos, as bolsistas tentaram fazer com que os 
alunos refletissem sobre o que poderia ocorrer. Os questionamentos também 
permitiram que as pibidianas observassem que os alunos não possuíam um 
conhecimento efetivo sobre a polaridade das substâncias e, desta forma, tive-
ram que partir para a explicação deste conceito para que os alunos conseguis-
sem realizar o experimento e entendessem o mesmo quimicamente.

Segundo a professora efetiva da turma, o conceito de polaridade havia sido 
trabalhado durante o 1º ano do Ensino Médio. Como o experimento foi rea-
lizado com turmas do 3º ano de Ensino Médio, esperava-se que os alunos já 
o conhecessem e soubessem aplicá-lo. Após a realização do experimento, as 
pibidianas se reuniram com a professora efetiva e refletiram sobre o porquê de 
os alunos não possuírem o conhecimento sobre polaridade. As hipóteses a que 
chegaram são as de que ou já se passara muito tempo que os alunos haviam 
estudado sobre polaridade (1º ano do Ensino Médio) e já haviam se esquecido 
ou talvez pelo fato de este conceito ser pouco relembrado e reutilizado durante 
as aulas de química, os alunos haviam perdido a capacidade de utilizá-lo em 
um contexto. 

Vale destacar que as pibidianas mediaram o conhecimento de polaridade 
de forma que os alunos o compreendessem. No questionário posterior à ati-
vidade experimental, os alunos foram questionados sobre os conhecimentos 
construídos durante a experimentação. De todos os alunos que responderam 
ao questionário, 100% afirmaram que construíram conhecimentos novos du-
rante a atividade experimental, como descrito nos relatos: 

“Com a atividade experimental, aprendi a polaridade das substâncias e como saber se a 
gasolina é adulterada” (A6). 

“Aprendi com o experimento que a gasolina é apolar; a água e o álcool são polares, sendo 
que o álcool contém em sua estrutura duas partes, uma polar e outra apolar” (A18). 

“Através da aula experimental aprendi calcular o teor de álcool na gasolina e sobre pola-
ridade” (A3).
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Pode-se observar, nos relatos, que a maioria dos alunos citou que constru-
íram conhecimentos referentes ao conteúdo de polaridade e em como saber 
se a gasolina está adulterada. Assim, percebeu-se que a maioria dos alunos 
confirmou que a atividade experimental contextualizada e problematizadora 
permitiu a (re)construção de conhecimentos científicos.

Além dos conhecimentos cognitivos, pôde-se observar que os alunos de-
senvolveram diversas atitudes como a capacidade de argumentar, pois, ao dis-
cutirem as hipóteses para solucionar o problema, deveriam defender a sua 
opinião; fazer uso da linguagem química e redigir textos, haja vista que os 
alunos explicaram os fenômenos observados durante a realização da atividade 
experimental tanto oralmente como de forma escrita; a capacidade de aceitar 
ideias e expressar as suas, pois os alunos desenvolveram a atividade experi-
mental em grupo; a capacidade de investigar e testar hipótese, já que a ativida-
de experimental possuía um caráter investigativo, dentre outros. Observou-se 
que os alunos expuseram essas aquisições nos questionários, como analisado 
no relato do aluno A17: “Durante a experimentação, discuti com meus colegas 
como poderíamos resolver o problema de Marcelo”. Também nas observações 
durante a realização da atividade experimental pôde-se perceber que os alu-
nos propunham hipóteses individualmente e posteriormente discutiam com 
os colegas, chegando, assim, a um consenso de qual seria a melhor forma de 
resolver o problema proposto.

Segundo Bizzo (1998), a educação em Ciências deve proporcionar aos es-
tudantes a oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a 
inquietação diante do desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, 
levando os alunos a desenvolverem posturas críticas, realizar julgamentos e 
tomar decisões fundamentadas em critérios objetivos, baseados em conheci-
mentos compartilhados por uma comunidade escolarizada. Assim, acredita-
-se que a atividade proposta cumpriu esse papel, ou seja, o de despertar a 
curiosidade dos alunos frente a problemas reais, de forma que foram incenti-
vados a refletir, realizar julgamentos e solucionar um problema.

De acordo com Francisco (2007), a atividade experimental problematiza-
dora deve propiciar aos estudantes a possibilidade de realizar, registrar, discu-
tir com os colegas, refletir, levantar hipóteses, avaliar as hipóteses e explicações 
e discutir com o professor todas as etapas do experimento. A experimentação 
desenvolvida possuía caráter problematizador e permitiu, assim, que os alu-
nos propusessem e testassem suas hipóteses, o que garantiu a construção de 
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conhecimentos, visto que, a todo momento, o raciocínio e o questionamento 
estiveram presentes. O fato de o aluno interpretar, refletir, discutir com os 
colegas e as pibidianas e formular uma explicação também contribuiu para a 
construção de conhecimentos tanto cognitivos quanto no campo social.

Observou-se durante a realização da atividade que inicialmente os alunos 
fizeram o uso de seus conhecimentos prévios para tentar explicar os fenô-
menos químicos ocorridos no experimento e a partir das discussões destes 
fenômenos com os colegas, bolsistas e professora supervisora estes passaram 
a ser conhecimentos científicos. Autores como Lewin e Lomascólo (1998) e 
Gil-Pérez e Valdés-Castro (1996) afirmam que, em uma proposta de atividade 
investigativa, faz-se necessária a explicitação dos conhecimentos prévios dis-
poníveis sobre a atividade sem os quais se torna impossível a sua realização. 
De fato, na atividade proposta, houve a explicitação dos conceitos prévios e a 
construção de conhecimentos tanto científicos como sociais, possibilitando 
uma aprendizagem contextualizada e crítica, como observado no relato do 
aluno A24: “A aula permitiu que eu aprendesse sobre a polaridade e também 
sobre a adulteração da gasolina o que não é justo com o consumidor”.

Responsabilidades sociais: a atuação do cidadão no cumpri-
mento das leis 

Um dos pontos que as bolsistas destacaram durante a experimentação foi 
a legislação que rege a quantidade de álcool que é adicionada à gasolina, sen-
do que, de acordo com a Lei 10.203/01, a gasolina deve receber entre 20% e 
24% de álcool etílico anidro combustível. As pibidianas acreditam que, para o 
exercício da cidadania, o conhecimento da legislação sempre é importante e 
fundamental e somente assim os cidadãos podem fazer com que seus direitos 
sejam respeitados. 

A educação deve garantir a formação de sujeitos críticos e conscientes de 
seus direitos e deveres, mas, para exigir que seus direitos sejam colocados em 
prática, os cidadãos precisam primeiramente conhecer quais são seus direitos 

e as leis que defendem esse direito. Quanto mais conhecimento o cidadão 
possuir a respeito dos seus direitos, maior será o seu poder de luta e defesa 
destes direitos e mais convencido estará da necessidade de cumprimento de 
seus deveres. 
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Com relação à necessidade da escola de formar cidadãos críticos e atuan-
tes Ficagna e Orth (2010) afirmam que é essencial que a escola desperte nos 
alunos a capacidade de compreenderem e atuarem no mundo em que vivem. 
É preciso dar-lhes informações e formação para que possam atuar como ci-
dadãos, organizando-se e defendendo seus interesses e da coletividade. Cor-
roborando a importância de o aluno conhecer seus direitos para colocá-los 
em prática, Sartori e Segat (2011) afirmam que é preciso propiciar aos alunos 
uma formação que os torne mais reflexivos, mais conscientes de seus direitos 
e deveres, visando torná-los indivíduos autônomos, livres e responsáveis. 

Se a escola promover atividades que permitam que os alunos conheçam leis, 
como a atividade experimental desenvolvida pelo subprojeto Pibid/Química, 

os alunos irão refletir sobre esta e colocaram em prática a cidadania. Segundo 
Ficagna e Orth (2010), para que uma sociedade plenamente democrática seja 
construída, é essencial que a escola propicie que os educandos recebam infor-
mações e formação que os possibilitem exercer sua cidadania. Assim, poderão 
converter problemas em oportunidades e estarão aptos a se organizarem em 
busca da defesa de seus interesses e procurar soluções por meio do diálogo e 
da negociação, acatando as regras estabelecidas pelas autoridades. 

As pibidianas se referiram à legislação para poder comparar os resultados 
obtidos experimentalmente com os valores permitidos por lei. Vale destacar 
que os valores obtidos experimentalmente foram em torno de 25%, ou seja, 
superiores aos valores permitidos por lei, o que gerou uma grande discus-
são e indignação entre os alunos. Assim, devido aos resultados, as pibidianas 
questionaram os alunos sobre a importância de haver fiscalização nos postos 
de gasolina para se checar a porcentagem de álcool na gasolina comercializa-
da. Dos alunos que responderam à questão, 100% são a favor da fiscalização, 
como pode ser observado nos relatos a seguir: 

“Sou a favor da fiscalização, porque o consumidor não pode ser prejudicado financeira-
mente por pagar álcool pelo preço da gasolina e também não pode correr o risco do seu 
veículo ser danificado” (A2). 

“Sim. Porque se o carro não for flex, a gasolina adulterada vai prejudicar a bomba de ga-
solina e também o consumidor não estará pagando o preço justo” (A6). 

“Sim, pois a lei deve ser cumprida e o consumidor não pode ser lesado pagando por uma 
quantia de gasolina indesejada” (A8).
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Observa-se que os alunos são a favor da fiscalização, principalmente por-
que esta pode permitir que os direitos do consumidor sejam assegurados. 
Trazer a legislação para a sala de aula permite que se desenvolva nos alunos 
a competência de pensar critica e reflexivamente. Apresentar aos alunos a le-
gislação que rege a quantidade de álcool que deve ser adicionada a gasolina 
lhes permitiu conhecerem seus direitos e se tornarem conscientes, críticos e 
capazes de lutar pelo cumprimento deles. Como citado anteriormente, é de 
extrema necessidade que os alunos conheçam seus direitos para que assim 
possam exercer efetivamente a cidadania.

A atividade experimental foi planejada a partir do contexto de adulteração 
de gasolina na cidade, com o intuito de tornar os alunos cidadãos atuantes 
na sociedade em que vivem, ou seja, a partir da atividade experimental de-
senvolvida, os alunos poderão exigir que os órgãos competentes fiscalizem a 
gasolina fornecida a população. Os alunos foram ainda incentivados a infor-
mar as pessoas de seu círculo de convivência sobre a existência da legislação, 
garantindo, assim, que mais pessoas possam conhecer e exigir que seus di-
reitos sejam cumpridos. Portanto, os alunos estarão cumprindo seu dever de 
cidadão. Assim, quando foram instigados a pesquisar e propor hipóteses para 
a solução de problemas ou a pensar e fornecer explicações para os fenômenos 
observados nos experimentos, os alunos foram estimulados a tomar decisões 
e expressar suas ideias para outras pessoas (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 
Sendo assim, a atividade lhes permitiu que pudessem exercer uma cidadania 
efetiva.

Considerações finais

A utilização de atividades experimentais supera o modelo tradicional de 
ensino baseado na transmissão/recepção do conteúdo (modelo da racionali-
dade técnica, que parte da transmissão do conhecimento ao aluno e na me-
morização de fórmulas e nomenclaturas), em que o professor é o detentor do 
conhecimento e o aluno é a tabula rasa que apenas absorve este conhecimento. 

As experimentações possibilitam que os alunos vivenciem uma aula dife-
renciada. Durante a atividade experimental, o aluno é motivado a buscar o seu 
conhecimento e, desta forma, se familiarizar com esse conhecimento. A ativi-
dade experimental possibilita ainda que o aluno seja sujeito ativo do processo 
de ensino e aprendizagem e possa alcançar o aprendizado de forma autônoma 
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e crítica, pois deixa a aula mais dinâmica e interativa, além de aproximar a 
química do cotidiano dos educandos.

Observou-se ainda que a atividade experimental “Avaliando o teor de ál-
cool na Gasolina” desenvolveu habilidades tanto no campo cognitivo como 
afetivo e social dos educandos. Durante a experimentação, o aluno está tendo 
um contato direto com os colegas e professor. Por isso, aprende a trabalhar em 
equipe, a se comunicar e, principalmente, a aceitar as ideias e a diversidade 
existente entre as pessoas. A atividade experimental permitiu a construção de 
um novo aprendizado referente a conceitos científicos como polaridade, mas 
também possibilitou o aprendizado do trabalho em grupo, da capacidade de 
argumentação, dentre outros.

Assim, acredita-se que a inserção de atividades experimentais pode sim 
tornar os conteúdos químicos mais proveitosos e até tornar esta disciplina 
mais interessante e bem vista entre os educandos. O ensino de química deve 
contribuir para a formação de cidadãos e, dessa forma, deve permitir o desen-
volvimento de conhecimentos e valores que possam servir como instrumen-
tos mediadores da interação do indivíduo com o mundo. Percebeu-se com 
este trabalho que se consegue isso mais efetivamente implementando-se ativi-
dades experimentais no processo de ensino e aprendizagem.
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CURSO DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA: 
CONCEPÇÕES, PERCEPÇÕES 
E POSSIBILIDADES SOBRE A 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Emanoela Celestino Almeida Ramos
Daniela da Costa Britto Pereira Lima

Resumo: Este artigo aborda resultados de uma pesquisa do tipo estudo de caso 
desenvolvido com docentes universitários participantes de um curso de extensão 
ofertado para uma formação continuada a distância pela Universidade Estadual 
de Goiás. O objetivo foi verificar se, durante o curso, houve mudança (ou não) nos 
discursos dos professores-alunos sobre a avaliação da aprendizagem. A pesquisa foi 
desenvolvida mediante abordagem qualitativa e apresentou, no final, um resultado 
positivo com a pesquisa e o curso de extensão ofertado, pois foi constatada uma 
mudança nos discursos dos professores cursistas no que se refere às suas práticas e 
concepções avaliativas.

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Educação a distância. Curso de exten-
são a distância.

Abstract: This article discusses the results of a case study research carried out with 
university professors participating in a distance education extension course offered 
by the State University of Goiás. The objective was to verify if, during the course, there 
were changes (or not) in teacher-student discourses about learning assessment. The 
research was developed via qualitative approach and showed, in the end, a positive 
result with the research and the offered extension course, since a change was verified 
in the discourses of the professors attending the course with respect to their practices 
and assessment conceptions.

Keywords: Learning evaluation. Distance education. Extension distance course.



111
Revista UFG – Ano XVI nº 19 – dezembro de 2016
Curso de extensão a distância: concepções, percepções e possibilidades sobre a avaliação da aprendizagem

Introdução

Ao pensar a avaliação na perspectiva da história da educação, Loch (1995, 
p. 8) diz que em inúmeros momentos a questão “esteve ligada a uma pro-
va escrita e oral, centrando-se o poder absoluto no professor, que avaliava e 
dava uma nota sobre o que o aluno sabia de determinado conteúdo”. É pos-
sível também perceber – não apenas ao longo da história da educação, mas 
também nos dias atuais –, que a visão positivista e tradicional de avaliação, 
conforme citado por Romão (1998), ainda permeia os bancos escolares, pois, 
infelizmente, não são todos os professores que aderem a uma avaliação dialó-
gica ou dialética.

Neste artigo, além dos resultados da pesquisa, trataremos de alguns concei-
tos de avaliação da aprendizagem, na tentativa de esclarecer e contextualizar 
as práticas, discussões e desafios em torno desse tema de tanta importância 
para a prática docente. Diante do exposto, o presente artigo tem como obje-
tivo discorrer sobre o processo de avaliação em  educação a distância (EaD), 
manifestado nos discursos dos professores universitários participantes do 
curso de extensão a distância, via web. Sua característica principal é a relação 
entre a concepção inicial e final sobre a avaliação da aprendizagem, o que per-
mite que se desvelem as ações que interferem no processo de aprendizagem e 
de avaliação ou que para ele contribuem. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa de coleta 
de dados, do tipo estudo de caso, em que foram observadas as concepções de 
avaliação dos professores participantes de um curso de extensão a distância, 
no início e no final do curso, visto que um de seus eixos era a reflexão sobre a 
temática da avaliação na educação superior. 

Assim, o artigo está estruturado de forma que apresentamos, inicialmente, 
conceitos, perspectivas e concepções de avaliação da aprendizagem, os desa-
fios e as possibilidades da avaliação na educação a distância (EaD) e, por fim, 
a visão sobre a temática da avaliação pelo professor participante do curso de 
extensão (Curso “Formação Pedagógica para o Ensino Superior”, na modali-
dade a distância, com encontros presenciais). 
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Avaliação da aprendizagem: conceitos, perspectivas e 
concepções

O tema avaliação, de acordo com Hoffmann (2004), é complexo pela sua 
natureza intrínseca, e quando atrelado à ideia de mudança ou inovação torna-
-se polêmico e gera resistências. Quando observamos a realidade da avaliação 
no cenário educacional, percebemos as ambivalências, as injustiças e as de-
sastrosas consequências de ações impensadas e arbitrárias que, pressuposta-
mente, se efetivam sob a etiqueta avaliação, já que é com ela que se procura 
aferir, identificar, analisar e confirmar se houve ou não assimilação de conte-
údo (HOFFMAN, 2004).

De acordo com Blaya (2004, p. 1), “não é possível dissociar o processo de 
ensino do processo de avaliação, e, por isso, ainda hoje ocorrem tantas inco-
erências entre os discursos e as práticas docentes. Na perspectiva de Zabala 
(1998 apud LIMA; FARIA, 2008, p. 69), “o objeto da avaliação não é o resulta-
do, mas o processo de ensino-aprendizagem”, o que confirma que muitas vezes 
os docentes não estão atentos para algumas das características do processo 
formal de ensino, em que o objetivo da avaliação não é o resultado, e sim todo 
o processo de formação do educando.

Para compor o processo avaliativo é necessário ter conhecimento de técni-
cas de ensino, de mediação pedagógica, de planejamento e de alguns tipos de 
avaliação, tais como a somativa, a diagnóstica, a emancipadora e a formativa. 
A avaliação somativa contribui para o processo de classificação e distingue-se 
das demais porque, em geral, ela ocorre no fim de cada etapa do aprendizado, 
seja ela uma unidade didática, seja um semestre ou um ano letivo. Confor-
me Sant`Anna (1997, p. 35), a função da avaliação somativa é “classificar os 
alunos”.

Na avaliação diagnóstica, têm-se dois objetivos: “identificar as competên-
cias dos alunos, e adequá-los num grupo ou nível de aprendizagem” (BLAYA, 
2004, p. 1). O perigo, aqui, reside nos rótulos, pois, na grande maioria dos ca-
sos, as dificuldades discentes não são vistas como indicações para superação, 
e sim como motivos para a subestimação, perdendo muitas vezes seu valor na 
averiguação dos problemas.

A avaliação emancipadora, por sua vez, visa à construção do bom-senso e 
da autocrítica, observados por meio de instrumentos como a autoavaliação. 
Desta maneira, melhora-se o estágio de autodesenvolvimento, e o professor 
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“torna-se um tutor, emitindo suas opiniões através de relatórios”, muitas vezes 
de forma qualitativa direcionada aos alunos (BLAYA, 2004, p. 1).

E, por fim, há a avaliação formativa, que se baseia na “reorientação do pro-
cesso de ensino-aprendizagem” (BLAYA, 2004, p. 1). Esse tipo de avaliação 
sempre procura meios para alcançar o aluno, atua na identificação das me-
lhores estratégias e recursos para efetivação da aprendizagem e resume-se à 
orientação, efetivação dos conteúdos e desenvolvimento do aprendente.

Tornar a avaliação uma prática formativa requer perceber as novas possi-
bilidades e os novos desafios a serem enfrentados, além de tornar atrativas e 
significativas, as aprendizagens em sala de aula bem como a utilização e va-
riação dos diversos instrumentos de avaliação. Assim, a mudança do conceito 
de avaliação e da prática avaliativa tornar-se-ia uma “consequência e não uma 
causa” (HOFFMANN, 2004, p. 13).

Para Romão (1998), quando se fala em avaliação surgem inúmeros con-
ceitos, cada um dos quais determinando uma concepção de educação. Porém, 
para o autor, é possível reduzir  os diferentes conceitos de avaliação em dois 
grandes grupos, intitulados de acordo com as visões de mundo que os orienta: 
positivista e dialética. A visão positivista de avaliação, de acordo com o autor,  
é uma teoria “baseada no julgamento de erros e acertos que conduzem a prê-
mios e castigos” (p. 58). Ele destaca, ainda, “a importância da periodicidade 
do processo de avaliação e do registro de seus resultados ao final de uma aula, 
ou de uma unidade didática”, cuja “função classificatória [...] deve sempre se 
referenciar em padrões socialmente aceitáveis e desejáveis” (ROMÃO, 1998, 
p. 63). Essa visão está, portanto, condicionada à avaliação somativa abordada 
anteriormente.

Contrariamente a uma teoria positivista, porém tendo conhecimento de 
suas vertentes (tradicional, somativa), a pesquisa realizada teve como base 
a teoria dialética e dialógica da avaliação, cuja finalidade é diagnóstica, ou 
seja, “ela se volta para o levantamento das dificuldades discentes, com vistas à 
correção de rumos, à reformulação de procedimentos didáticos pedagógicos, 
ou até mesmo, de objetivos e metas” (ROMÃO, 1998, p. 62). Essa concepção 
não deve de forma alguma comparar desempenhos a fim de classificar ou re-
velar hierarquias. Conforme Romão (1998), nessa perspectiva, o “erro” torna-
-se então indicativo fundamental para que o docente perceba os esquemas e 
mecanismos utilizados pelo aluno na solução de problemas a ele apresenta-
dos. Assim, potencializa-se “uma concepção avaliadora de desempenhos de 
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agentes ou instituições, em situações específicas e cujos sucessos e insucessos 
são importantes para a escolha das alternativas subsequentes” (ROMÃO, p. 
58).

Dessa maneira, o diálogo torna-se algo mais amplo e complexo para refle-
tir sobre a realidade. Conforme Loch (1995, p. 17), cabe ao educador “avaliar 
o educando pela capacidade de propor soluções diferenciadas para um pro-
blema, a partir de seus conhecimentos prévios”. A avaliação, sob esse ponto de 
vista, deve sempre desenvolver habilidades de observação, análise e compre-
ensão, para que possa objetivar o intercâmbio e a cooperação entre docentes 
e discentes.

Conforme Saviani (1996 apud VASCONCELLOS, 2001, p. 184 ), “a fina-
lidade da educação é a promoção do homem”. Desta forma, a avaliação deve 
ter, como objetivo único, o desenvolvimento do aluno. No próximo subitem 
serão abordados as perspectivas, os conceitos e as concepções da avaliação na 
perspectiva da educação a distância, identificando quais os desafios e possibi-
lidades da avaliação nessa modalidade de ensino. 

Avaliação na EaD: desafios e possibilidades

A prática da avaliação tornou-se algo necessário a ser discutido nos cursos 
a distância, visto que a cada dia essa modalidade vem crescendo, principal-
mente quando associada ao avanço tecnológico e à formação de professores. 
Sendo assim, torna-se indispensável perceber como a avaliação da aprendi-
zagem é concebida nos cursos EaD, quais aspectos lhe são inerentes ou ainda 
como ela se desenvolve no processo formativo a distância. 

Alonso (2002, p. 1) acredita que a EaD, assim como a educação presencial, 
tem seus pressupostos teóricos, e isso implica sistemas de educação a distância 
de caráter inatista, empirista, interacionista, entre outros. Já Peters (2004, p. 
70) acredita que a educação a distância é sui generis, visto que possui aborda-
gens, estratégias e objetivos políticos diferenciados.

Diante disso, é possível afirmar que, se num curso a distância, alunos e pro-
fessores reproduzem conhecimentos, mesmo mediados pelas tecnologias, os 
resultados serão aqueles “velhos conhecidos”: um ensino empobrecido, alunos 
limitados nas suas interações e pouca  manutenção de diálogos. Mas o oposto 
também pode ocorrer, propiciando aos alunos experiências e relações entre o 
vivido e o estudado, refletindo uma postura docente e político-pedagógica em 
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que se constroem conhecimentos processualmente. Isto é necessário para que 
se perceba a visão de avaliação adotada ou mencionada nos cursos de EaD.

Na EaD, a avaliação “requer tratamento e considerações especiais” (GON-
ZALEZ, 2005, p. 70), já que um de seus objetivos é a produção e análise de 
conhecimentos por parte do aluno. Uma das propostas avaliativas do curso 
de formação de professores a distância é justamente analisar a produção e 
reflexão crítica do docente participante mediante sua própria experiência, 
pois, como afirma Gonzalez (2005, p. 71), “dentro do processo de avaliação 
da aprendizagem, deve-se analisar a capacidade de reflexão crítica do aluno, 
diante de suas próprias experiências”.

 Gonzalez (2005, p. 70) propõe cinco tipos/classificações para a avaliação: 
prévia, que determina onde cada estudante deve ser integrado ao iniciar uma 
nova fase de sua aprendizagem; diagnóstica, que identifica as dificuldades de 
aprendizagem; formativa, que verifica o progresso da aprendizagem; e somati-
va, que observa a consecução do estudante no fim de uma fase da sua aprendi-
zagem. Desta forma, o autor ressalta o quanto é importante definir a avaliação 
de um educando de EaD.

  Lima e Faria (2008, p. 14), por seu turno, acreditam que a avaliação na 
modalidade de EaD deve ocorrer em três momentos:

Avaliação Inicial: Momento em que o professor, orientador e tutor da disciplina poderão 
utilizar para levantamento dos conhecimentos prévios do seu grupo sobre o assunto, o 
que sabem e as expectativas sobre a disciplina.

Avaliação Formativa: Este momento deve servir ao professor formador como espaço de 
reflexão sobre as estratégias no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.

Avaliação Final da Disciplina: Será feita a avaliação final do discente com relação ao que 
foi trabalhado na disciplina. Não se deve esquecer que a avaliação final será presencial de 
acordo com a legislação vigente da EaD, bem como poderá ser interdisciplinar

O planejamento adequado da avaliação em EaD, segundo Marks (2008), 
pode basear dois tipos de avaliação: na formativa e na somativa. Para o autor, 
é possível prever “os resultados da avaliação somativa com a expectativa de 
resultados na avaliação formativa” (p. 1), ou seja, confirmar, numa atividade 
final, o que já vem sendo percebido e observado  nos resultados ou conceitos 
de avaliações formativas anteriores.
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A avaliação, nessa modalidade de educação, precisa considerar a dinâmica 
intensa de interação e movimento que a EaD apresenta, pois a construção do 
conhecimento pode acontecer em rede, colaborativamente integrada a outros 
sujeitos e com fundamentos que podem ser encontrados além do que a disci-
plina pode oferecer (LIMA; FARIA, 2008, p. 14).

Conforme Silva (2006, p. 23), a avaliação da aprendizagem na sala de aula 
on-line requer rupturas com o modelo de avaliação historicamente cristaliza-
do na sala de aula presencial, lançando mão de uma avaliação reflexiva, me-
diadora e formativa. Esse tipo de avaliação vai ao encontro de um suporte 
digital capaz de impulsionar novas reflexões, o que fundamenta a ideia do 
autor quando diz que a avaliação nesse contexto é a reflexão transformada 
em ação (SILVA, 2006, p. 27), ou seja, educador e educando estarão juntos na 
construção do conhecimento, pois o  

professor em sintonia com o tempo (…) disponibiliza aos aprendizes a participação na 
construção do conhecimento e da própria comunicação, entendida como colaboração da 
emissão da recepção; diferentemente de transmitir para o receptor massificado, o pro-
fessor aprende com as dinâmicas das tecnologias digitais e com a conectividade online, e 
libera ao aprendiz a comunicação personalizada, operativa e colaborativa. (SILVA, 2006, 
p. 29)

Na perspectiva online, segundo Fiorentini (2006, p. 127), é preciso estimu-
lar a avaliação, e não simplesmente a verificação, já que quem define seu local, 
horário, ritmo e hábitos de estudo é o próprio aluno, apesar de serem ativi-
dades delineadas pelo docente. Desta forma, é necessário incluir no processo 
de aprendizagem situações da vida real e problemas significativos, para que 
a avaliação se torne “ferramenta” fundamental de apoio à concretização dos 
objetivos anteriormente estabelecidos.

Ao professor que trabalha com essa modalidade de educação, orienta-se, 
conforme Leite (2006), que esteja atento ao seu desempenho e reflexivo em 
relação à importância de seu papel. Só assim será possível estabelecer uma 
prática avaliativa mediadora, dialógica e formativa, para que o exercício da 
docência seja crítico e construtivo, qualidades imprescindíveis ao processo 
educativo.

Para Rodrigues e Lima (2006, p. 302), ao utilizar a tecnologia na EaD como 
processo na avaliação, fazemos o exercício de repensá-la para além do uso do 
equipamento, o que ressalta  o desafio que o uso das tecnologias representa. 
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Segundo Lima (2005), trata-se de uma prática transformadora para além da 
técnica, ou seja, “o uso da tecnologia aplicada à educação se refere à formação, 
e não ao puro treinamento técnico. O valor da tecnologia está na possibilidade 
de ser usada para transformar, criar outras tecnologias, novas formas de inte-
ração e relação social” (LIMA, p. 37).

Assim, é importante, tanto na avaliação escolar presencial como na edu-
cação a distância, que se definam metodologias adequadas de forma clara, 
concisa e dialógica, para que a avaliação evolua para uma prática totalmente 
reflexiva, sob uma nova perspectiva, levando o próprio aluno a perceber sua 
autonomia em relação aos conhecimentos a ele apresentados.

A avaliação online então passa a contribuir para que o aluno supere suas 
dificuldades, mas, para isso, é necessário que ele tenha clareza das expectativas 
e metas fixadas pelo docente, não deixando de lado o propósito de se tornar 
um ser mais criativo, autônomo e seguro. A seguir será abordada a ocorrência 
do curso a distância de formação pedagógica para docentes universitários e 
seus delineamentos frente às concepções de avaliação da aprendizagem.

A avaliação na visão do professor-aluno a distância

O curso de extensão de formação pedagógica oferecido a docentes univer-
sitários pela Universidade Estadual de Goiás teve como ferramenta didático-
-pedagógica o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. De acordo com 
Mendonça (2008, p. 69),

a palavra Moodle refere-se ao acróstico: ‘Modular Object-Oriented Dynamic Le-
arning Environment’ que é especialmente significativo para programadores e aca-
dêmicos da educação. É também um verbo que descreve o processo de navegar 
despretensiosamente por algo enquanto se faz outras coisas ao mesmo tempo, 
num desenvolvimento agradável e conduzido freqüentemente pela perspicácia e 
pela criatividade.

Foi no Moodle que ocorreram os chats (bate-papo), fóruns, mensagens 
instantâneas, ferramentas de postagem, comentários e reflexões, tornando 
possível o processo de comunicação,  necessário para o diálogo e a interação 
virtual. Essa troca via Internet reflete a abordagem socioconstrutivista na qual 
o curso foi inserido.
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A avaliação do curso foi formativa, o que possibilitou a reflexão e rees-
truturação do processo de ensino-aprendizagem. Como mecanismos para a 
avaliação foram observados a participação dos professores-alunos durante o 
curso no ambiente virtual de aprendizagem, o cumprimento dos prazos e o 
envio das tarefas, a qualidade das participações nas atividades e a apresenta-
ção de um trabalho em um encontro presencial final.

O curso em questão teve cinco módulos: construção do conhecimento; 
mediação pedagógica; planejamento; avaliação da aprendizagem e, por fim, 
técnicas de ensino. Todos os módulos foram realizados a distância, e juntos 
tiveram duração de dois meses e meio, mas havia a obrigatoriedade de o pro-
fessor-aluno participar de dois encontros presenciais, um no início e outro no 
fim do curso.

A turma foi composta por 27 professores-alunos, dos quais 21 eram mu-
lheres e seis, homens, e a participação de todos foi bastante ativa. Apenas nove 
dos participantes possuíam formação inicial na área da educação, ou seja, 32% 
dos alunos em formação continuada já haviam tido contato com as teorias 
pedagógicas. O restante da turma era constituído por profissionais de outras 
áreas, que perceberam na docência universitária e na pesquisa a função social 
que lhes cabia. O grupo em si era heterogêneo, porém a demanda de professo-
res da área de exatas era maior (52%).

Quanto à titulação acadêmica dos participantes, constatou-se que 48% de-
les possuíam mestrado, e 37%, especialização. Alguns cursistas estavam fazen-
do mestrado, enquanto outros não declararam sua formação. Grande parte 
dos professores-alunos estava no mercado de trabalho há mais de 10 anos 
sugerindo uma motivação pelo curso de formação.

Conforme Neder (2005), a estruturação curricular dos cursos de formação 
para professores precisa considerar sempre “não só os conteúdos que serão 
objetos de estudo, mas também a compreensão do processo de aprendizagem” 
(p. 73), além de fazer referência às próprias práticas didáticas. Por isso, com o 
curso já em andamento, foram analisadas as concepções e percepções sobre a 
avaliação em chats, fórum de discussão da temática e tarefa sobre avaliação e 
autoavaliação.

Nos chats do curso, a discussão girou sobre a atribuição de nota e como os 
alunos estão condicionados a ela, não cumprindo suas obrigações extraclas-
ses. Com a discussão, constatou-se que não é necessário fazer os alunos reféns 
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da nota, e que inovar nas tarefas de casa é um meio eficaz para alcançar esse 
público.

Foram abordadas as práticas positivistas dentro do processo avaliativo, e 
a avaliação também foi mencionada como um momento de aprendizado, em 
que o aluno observa e reflete seus erros. Para que isso ocorra, a prova deve ser 
um instrumento significativo, e não punitivo, além de exigir do docente que 
pontue para o aluno seus pontos fracos e fortes.

Outro ponto discutido foi o uso de instrumentos diversificados, entre eles, 
a autoavaliação, esta como prática capaz de conduzir o indivíduo à reflexão. 
Constatou-se ainda, nas discussões nos chats, a necessidade de inovar para al-
cançar uma prática avaliativa mais condizente com a considerada ideal. “Nes-
te sentido é praticamente importante entendermos o porquê e a necessidade 
de avaliarmos e adotarmos uma postura metodológica, na qual seja um am-
biente rico de estímulos e favorável à construção do conhecimento” (LOCH, 
1995, p. 24).

Na utilização do segundo instrumento de análise, ou seja, a tarefa na qual 
os alunos precisavam discorrer sobre avaliação, ficou perceptível que boa par-
te dos professores-discentes considera importante o ato de planejar, para que, 
por meio dos resultados da avaliação, possam redefinir suas práticas educa-
tivas, além de  encontrar visões totalmente tradicionais, o que indica uma 
concepção positivista de ensino e avaliação. Nesse cenário, é importante des-
tacar algumas contribuições dos professores-alunos sobre a avaliação: “forma 
de transmitir conhecimentos por meio de atitudes” (Aluno 1); “observação 
do rendimento, do aproveitamento” (Aluno 7); “processo de transferência de 
conteúdos”(Aluno 5); “observação do que o aluno aprendeu” (Aluno 25).

Para ter a avaliação da aprendizagem como processual, capaz de auxiliar o 
docente na organização do trabalho pedagógico e o discente, na construção 
do conhecimento, é imprescindível entendê-la como algo que emerge natu-
ralmente na dinâmica da sala de aula, ou seja, como processo formativo, ade-
quando-a permanentemente ao processo de ensino-aprendizagem. Tal prática 
formará, ao longo do tempo, alunos preparados para o ato de avaliar, reverten-
do essa visão secular da avaliação como punição (LOCH, 1995).

A terceira categoria de análise, as mensagens postadas no fórum foram 
consideradas como um instrumento essencial assíncrono no desenvolvimen-
to da aprendizagem do processo educativo a distância, tornando-se um es-
paço de interação-ação-reflexão e, por que não?, de transformação. Com o 
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fórum foi possível identificar aspectos concernentes à concepção de avaliação 
presentes no discurso dos professores-alunos. Apesar de ainda ser possível 
perceber elementos advindos de uma prática tradicional, ficou evidente um 
discurso baseado em referências construtivistas, manifestas no apoio a avalia-
ções mais dialógicas, formativas, provocadas por uma emancipação discente, 
estabelecendo um “excesso de preocupação com o processo” e com a organi-
zação da prática docente (ROMÃO, 1998, p. 62).

A quarta dimensão de análise foi a autoavaliação, que surge como ferra-
menta para a avaliação do professor-aluno no curso.  A sugestão foi para que 
houvesse um momento de reflexão, oportunidade em que o próprio aluno 
avaliaria seu comportamento e amadurecimento em relação às suas ações e 
atitudes no curso a distância. De acordo com Leite (2006), a autoavaliação 
deve ser um momento de diagnóstico que possibilite “ao aluno antes, durante 
e após o curso, perceber os seus pontos fortes e fracos” exercendo autonomia 
“para exercitar tal tipo de avaliação” (LEITE, p. 143).

No caso específico da EaD, o aluno precisa de uma organização maior, 
pois deve ter autonomia para definir seus horários e programar seus estudos. 
Moran (2002), afirma que uma das peculiaridades do ensino a distância são as 
diferenças individuais de cada aluno.

 Alguns fragmentos dos depoimentos dos alunos merecem destaque:

“O uso da avaliação como recurso controlador... Me dei conta de como fomos avaliados 
de forma incorreta e, por isso, muitas vezes avaliamos incorretamente também.” (Aluno 1)

“A distância que ainda estou do modelo ideal. Conhecer os elementos históricos e socio-
comportamentais da avaliação. (Aluno 7)

Conhecer a teoria para melhorar minha prática. (Aluno 8)

Deve-se superar o ato de examinar. (Aluno 25)

Ficou perceptível que muitos professores-alunos não tinham conhecimen-
to teórico suficiente ou aprofundado sobre várias perspectivas da avaliação, ou 
seja, tinham noção do que era uma avaliação tradicional ou dialógica, porém, 
não conheciam os possíveis efeitos desta sobre seus próprios alunos.  Tal situ-
ação decorre, conforme Luckesi (2005 apud LIMA; FARIA, 2008), do fato de 
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terem sido “condicionados à maneira tradicional de ser, sem nenhum tipo de 
reflexão sobre a prática cotidiana”.

Fica claro, a partir desses fragmentos apresentados nesse item, que houve 
uma mudança nos discursos da perspectiva teórica de avaliação. Apesar de na 
concepção inicial terem sido identificados elementos advindos de uma visão 
formativa, foi possível perceber em maior número aspectos ainda tradicionais 
da avaliação. Esse quadro foi alterado na concepção final dos participantes 
do curso, considerando-se como referência uma prática construtivista “para 
a qual há um excesso de preocupação com o processo” e com a reorganização 
da prática docente (ROMÃO, 1998, p. 62).

Conclusão

A partir das reflexões sobre os resultados alcançados no estudo de caso 
apresentado neste artigo, evidenciou-se que a mudança no discurso docente 
é possível. Para essa constatação foi necessário, por meio das falas e atuações 
dos professores-alunos no curso, identificar as concepções teóricas que funda-
mentavam seus conceitos de avaliação.

Outra análise sugere que a forma rígida com que muitos docentes encaram 
tanto a avaliação como o processo de ensino-aprendizagem, sem flexibilidade 
alguma, condicionando os alunos ao medo em aulas e provas, revelam uma 
pedagogia incapaz de perceber os estudantes como seres sociais idênticos a 
eles.

De acordo com Kenski, Oliveira e Clementino (2006, p. 80), é necessária 
“uma nova lógica que leve em consideração a flexibilização dos processos e 
das relações de ensino e aprendizagem, e a ruptura com a linearidade e a hie-
rarquia prevista pela educação formal”. Ou seja, é necessária uma nova atua-
ção de professores e uma provável aceitabilidade do aluno pelo processo de 
ensino e de avaliação.

Constatou-se, então, que o discurso inicial dos professores-alunos mudou 
durante o curso, ficando imbuído de um referencial teórico que apoia a ava-
liação como uma possibilidade de aprendizagem, e não vinculada a sentimen-
tos de medo e ao ato punitivo. Espera-se que esses professores universitários, 
discentes de um curso a distância, estejam mais preparados para lidar com as 
situações de ensino-aprendizagem como um todo, visto sua grande responsa-
bilidade de formação docente.
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