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RESUMO

As lajes são elementos que se destina a quantidade de carga da construção, sendo pisos, paredes, 
móveis, pessoas, os mais diversos tipos de cargas com funcionalidade arquitetônica do espaço físico 
da laje impondo estas cargas as fundações. Principalmente estudar a viabilidade econômica de quatro 
tipos diferentes de lajes. Foi analisado um projeto de uma edificação para a implantação de quatro tipos 
de lajes diferentes numa área de 238,45 m², sendo as mesmas do sistema steel deck, alveolar, 
nervurada e pré-moldada, para determinar qual é a mais adequada, de acordo com as imposições do 
contratante, e para o levantamento dos itens necessários de cada sistema e consequentemente a 
elaboração de planilhas através do estudo de mercado, tabelas IOPES, SINAPI, dentre outras, 
chegando na melhor custo benefício a ser usado neste projeto. Através de uma avaliação quantitativa 
e qualitativa foi determinado o melhor tipo de sistema a ser utilizado em um conjunto de laje de uma 
edificação, levando em consideração o tempo de execução, as possibilidades de serviços paralelos e 
o custo financeiro.  De acordo com os dados obtidos através dos estudos, chegou se nos custos de 
cada tipo de sistema na execução. Na Utilização da laje Steel Deck, o custo total da estrutura plana é 
de R$27.726,97, na Nervurada no total de R$20.101,34, na Pré-moldada Treliçada no total de 
R$18.952,00 e na Alveolar no total de R$29.913,00. A execução com o sistema de laje pré-moldada 
treliçada foi o que obteve o menor custo para a execução, com 5,72% mais vantajoso que o segundo, 
levando em consideração que as lajes da edificação em estudo eram de pequeno para médio porte, 
aos limites em relação ao acesso e ao custo do investimento. 

Palavras-chave: comparativos de lajes, vantajosidade financeira.

INTRODUÇÃO

Conforme NBR 6118 laje é uma estrutura plana e horizontal de concreto armado, 

usados como divisões de pavimentos (ABNT – NBR 6118, 2014), sendo duas 

dimensões grandes e a terceira bem menor, aumentam o isolamento térmico, 

acústico, dando maior valor ao imóvel e segurança, recebe carregamentos atuantes 
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do pavimento, sendo móveis e fixo, transferindo as cargas para os apoios que são as 

vigas e pilares, conforme a NBR 8681 (ABNT – NBR 8681, 1984). 

Segundo Vianna et al (2007) lajes Steel Deck é estrutura mista de aço e concreto pré-

fabricadas, de chapa dobrada com corrugações na alma, fixas por pinos eletro 

soldadas, e uma malha de aço com preenchimento de concreto, agindo para combater 

os esforços de tração e compressão das forças atuantes (PIERIN; SILVA, 2014) 

permitindo realizar diversos trabalhos aleatórios, pois não necessita de escoramentos 

para a estrutura. Analisou se as comparações e resultados da viabilidade do uso da 

laje steel deck, através de ensaios com 8 corpos de prova que passaram por testes 

de deslocamentos vertical, lateral e deslizamento, usando relógios para consultas 

analógica medindo a deformação do perfil metálico, e através dos traços 1:2, 6:1 e 8 

alcançou 27,61 Mpa após 28 dias.

Calixto et al (2009) avaliaram força cortante longitudinal e de interação parcial, 

utilizando o steel deck telha-forma MF-50, forma de aço incorporada, fazendo ensaios 

oito protótipos no atuador hidráulico, medindo o deslizamento relativo nas 

extremidades, à flecha do meio do vão e as deformações na forma de aço, os valores 

mostram fissuras visíveis nas extremidades das linhas de aplicação de cargas através 

do método de interação parcial, e obtiveram valores ligeiramente superiores aos 

determinados pelo método M-K, a diferença média encontrada foi de 4%, os dois 

métodos proporcionaram resultados bem próximos.

Kataoka et al (2012) estudaram o comportamento das lajes mistas, usando tubos de 

aço preenchidos com concreto onde são fixados a vigas mistas através de parafusos, 

chapas que formam um deck de aço ou terminais de placas com o papel de receber 

as cargas aplicadas. Para obtenção de resultados em simulações numéricas, utilizou 

o método TNO Diana de cálculos computacional, para precisar o modelo numérico de 

referências. Parâmetros como o diâmetro do parafuso, altura e seção transversal da 

viga. A curva de rotação versus o momento fletor, resulta que o diâmetro do parafuso 

é o mais importante dos parâmetros analisados na seção da viga.

De acordo com Souza et al (2014) as lajes nervuradas são formadas pela união de 

vigas de aço, compostas por blocos de PVC ou isopor na forma, sendo uma camada 

superior e outra inferior, tendo características de vencer grandes vãos com  espessura 

adequada de cobrimento de concreto, aproveitando a altura das vigas, depois de 
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retirados os escoramentos as formas podem ser reutilizadas conforme a NBR 

6118:2014, é pré-dimensionada de dimensões e carregamentos baseada na NBR 

6120 para cálculos de pilares, modelo ABAQU de cálculo define (ABNT – NBR 6120, 

2000). 

O nível de refinamento aço a garante bons resultados que consiste na combinação de 

dados geométrico.

Segundo Figueiredo et al (2011) as lajes pré-moldadas treliçadas, são constituídas 

por vigas de concreto com uma armadura superior em forma de treliça, são colocadas 

entre vigas blocos de isopor ou cerâmicos e barras de aço transversais as treliças que 

auxiliam na flexão, pós o escoramento da forma o concreto é colocado sobre a 

estrutura, não necessitando de mão de obra qualificada e de estrutura leve, atentando 

somente para que no momento da montagem se respeite as distâncias adequadas do 

escoramento.

Oliveira et al (2011) compararam a utilização dos agregados leves empregado na 

construção civil, diminuindo a massa específica na estrutura e fundação, através de 

corpos de prova e ensaios feitos em três tipos de concretos leves mostrando 

resistência à tração e compressão do concreto, a máquina usada pra os ensaios 

Shimadzu UH-F1000, utilizaram transdutores elétricos avaliando as deformações, 

deslocamentos e o módulo de elasticidade secante dos concretos, o uso dos 

agregados leves diminui a massa especifica dos concretos, obtendo desempenho 

mecânico usado nos concretos convencionais.

De acordo com Pinheiros et al (2017) foram realizados estudos teóricos com bases na 

ABNT NBR 14861, para realizações de cálculos da resistência ao esforço cortante 

para obter resultados a análise da influência no momento e números de 2 a 4 alvéolos 

antes e depois de preenchidos. Foram favoráveis os resultados encontrados após 

liberada sua protensão, sendo feito o preenchimento nos quais os valores de 4 

alvéolos convergiram, porém, 2 alvéolos divergiram (ABNT – NBR 14861, 2011).

Cavalcante et al (2008) estudaram o equilíbrio das forças de ancoragens do aço e 

transversais do concreto nas lajes protendidas, os cabos tornam-se armaduras 

passivas convencional devido seu estiramento e de forças transversais à resistência 

do concreto, tendo a protensão como carregamento externo, e demonstra a pré-

deformação e pré-curvatura dos cabos com função de pretensão e seu pré-
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alongamento das armaduras ativas, onde os carregamentos externos são equilibrados 

pelas forças nas ancoragens e transversais do concreto demonstrado através do 

cálculo do método Elliot para a inércia, flexão e torções transversais a fim de alcansar 

a linha de atuação adequada para todos os esforços impostos. 

A pesquisa tem grande importância na construção civil, pois através das informações 

apresentadas, abre os olhos a necessidade de identificar em cada projeto qual o tipo 

de laje mais adequado, de acordo com suas necessidades existentes. Para o projeto 

estudado foi possível identificar qual o tipo de laje mais viável mediante as 

necessidades do contratante. Portanto, o objetivo principal foi estudar a viabilidade 

econômica de quatro tipos diferentes de lajes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo descritivo de custos de um empreendimento de residência unifamiliar 

localizado no município de Vila Velha, ES. O período de análises, levantamentos das 

necessidades de estudo, cálculos das composições, execuções das planilhas foram 

de janeiro a março de 2018.

A principal variável analisada foi a comparação financeira de quatro tipos de lajes. O 

comparativo foi baseado na tabela de composições e referencial de serviços do IOPES 

(IOPES, 2018) SINAPI (SINAPI, 2018) e pesquisa de mercado.

O estudo identifica o método utilizado para determinar qual seria o mais adequado 

nesse empreendimento através de tabelas orçamentária que foi assinada e 

acompanhada pelo engenheiro responsável e regularizada junto ao órgão fiscalizador 

da cidade de Vila Velha - ES, e compara a execução no tipo steel deck, nervurada, 

pré-moldada treliçada e alveolar. 

Não foram avaliados os sistemas de execuções complementares, como vigas e 

pilares, sistemas de instalação, como rede elétrica, hidráulica, telefone, lógica e 

também não serão incluídos os acabamentos das lajes estudadas.

A pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira, realizou-se uma visita no 

empreendimento, cujo objetivo foi analisar os tipos de execuções, os 

dimensionamentos das lajes, instalação, os posicionamentos dos apoios, as 
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possibilidades de trabalhos paralelamente durante a execução das lajes, dentre 

outros. Sendo uma edificação de dois pavimentos, 6 lajes com uma área total de 

238,45m², conforme figura 1.

Figura 1. Dimensões de seis lajes execução de uma edificação unifamiliar.

Fonte: Autores

Na segunda etapa todas as lajes existentes foram identificadas e comparadas com o 

projeto, fornecido pelo proprietário da edificação, no intuito de que não houvesse 

conflito nas análises. E também o levantamento das composições de custo de todas 

as lajes, sendo Steel Deck, Nervurada, Pré-moldada Treliçada e Alveolar, através dos 

serviços e materiais necessários para a execução de cada tipo. 

Foi utilizado para aferir as dimensões das lajes, o instrumento GLM 50 profissional, 

marca Bosch (figura 2).

Figura 2: Instrumento de medidas

Fonte: Bosch
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Na terceira etapa foi identificado qual o tipo de laje o proprietário junto com o 

engenheiro civil contratado definiu para a execução, se durante o processo de 

execução paralelamente foram adiantadas outras frentes de serviços com equipes 

distintas agilizando e proporcionando ao desenvolver de outras etapas da obra. E 

elaborado os estudos comparativos entre as lajes dos tipos steel deck, nervurada, pré-

moldada treliçada e alveolar, para identificar e concluir o custo de cada uma com as 

mesmas dimensões e qual dessas estruturas planas e horizontais em concreto 

armado, apoiada em vigas e pilares, seria a mais indicada na questão vantajosidade 

financeira com suas vantagens e desvantagens.

Os levantamentos dos dados foram executados a partir das análises de cada tipo de 

laje, por se tratar de lajes com tipos e quantidades de materiais diferentes, mão de 

obra com distintos graus de qualificação, como por exemplo: A laje Steel Deck, 

conforme podemos observar nas figuras 3 e 4, são compostas por formas metálicas, 

fixadas em vigas geralmente metálicas.

Após a execução das fundações, são instalados os pilares seja pré-fabricado em 

concreto, metal, dentre outros. Posteriormente a essa etapa se instalam a vigas 

geralmente metálicas e são eletro soldados os pinos nas estruturas, perfurando as 

formas no intuito de aumentar ainda mais a ligação entre a estrutura metálica e o 

concreto. Com a instalação das malhas, o concreto é lançado.

Figura 3 – Imagem das camadas da laje

Fonte: Grupo MBP
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Figura 4 – Etapa de montagem

Fonte: Equipe de Obra

Nas lajes nervuradas, conforme visualizado na figura 5, são utilizados entre suas 

vigas, blocos que podem ser de pvc, que são retirados ao desformar a laje, ou de 

poliestireno expandido – EPS, o isopor, que permanecem após desformar

(ENGENHARIA CIVIL DIÁRIA, 2015). O escoramento utilizado na montagem para a 

execução desta laje, impossibilita o trabalho de outras frentes de serviços, conforme 

figura 6.

Figura 5 – Etapa de montagem 

Fonte: Atex do Brasil

Figura 6 – Escoramentos da laje



10

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

Fonte: Lema Construction

Constituído por vigotas de concreto com uma armadura superior em forma de treliça 

(TEMÓRIO et al, 2014). Essas vigotas são colocadas lado a lado cobrindo toda a laje, 

iniciando e finalizando, e no espaço entre elas, preenchidos por blocos cerâmicos ou 

isopor. Após a montagem, o concreto é lançado por cima dessa estrutura e o conjunto 

adquire resistência, conforme figuras 7 e 8.

Figura 7 – Etapa de montagem

Fonte: Lajes Superior

Figura 8 – Escoramento da laje 
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Fonte: ULMA Formas e Escoramentos

No caso das lajes alveolares, são compostas por grandes painéis, não 

obrigatoriamente, mas geralmente protendidos com cabos de aço de alta resistência, 

tracionados e ancorados no próprio concreto (TATU, 2014). Como podemos visualizar 

nas figuras 9 e 10, na maioria das obras onde se utiliza esse tipo de laje, os pilares e 

vigas também são pré-fabricados, fazendo com que sua montagem seja ainda mais 

ágil.

Figura 9 – Montagem com auxílio de guindaste

Fonte: Concreta Engenharia

Figura 10 – Visão do pavimento inferior 
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Fonte: Lajes Patagônia

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), chega-se numa 

qualidade de um projeto quando são buscadas soluções em cada etapa de um projeto, 

e também quando se alcança repercussões significativas em todos os processos das 

construções e consequentemente melhorando as qualidades dos produtos finais, a 

serem entregues, fazendo com que o cliente fique ainda mais satisfeito (ABCP, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o sistema de lajes Steel Deck, que são compostas por chapas soldadas, uma 

malha como armadura negativa e concreto no cobrimento.

As principais vantagens deste sistema são peças leves e práticas na montagem; 

dispensam escoramentos para vãos de até 4 metros; Rapidez construtiva, fazendo 

com que se diminua o prazo de entrega da obra, agilizando outras frentes de serviços, 

como chapisco, reboco, dentre outros;  Elimina parte da armadura positiva; seus perfis 

facilita a passagem de tubulações para instalações nas edificações; aumenta a 

segurança para os trabalhadores da obra; qualidade de acabamento da laje elevada; 

construção sustentável devido ao baixo desperdício dos materiais; Produto 

industrializado, portanto qualidade altamente controlada. 

Segundo Mateus et al (2014) a laje Steel Deck é uma excelente opção no mercado, 

sua estrutura é capaz de transmitir o cisalhamento longitudinal na interface da laje, 

que está entre a forma de aço e o concreto. Esse método construtivo gera também 
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uma grande economia de aço e concreto devido as nervuras longitudinais. A 

desvantagem é que a laje Steel Deck por sua estrutura metálica, em locais mais 

corrosivos se faz necessário o uso de impermeabilizantes adequados a estes 

ambientes. Em casos onde a carga de utilização for superior a 3 tf/m², além de muito 

cuidado na execução, deverá haver reforço na armação. Em lajes com muitos furos 

devem ser previstos elementos de reforço estrutural, exige mão-de-obra qualificada 

para sua execução, equipamentos adequados são indispensáveis, pois sua execução 

é planejada.

Para a laje Steel Deck, foi realizada uma pesquisa da composição de custo (tabela 1), 

no qual podemos identificar que foram pesquisados e inseridos os materiais e mão de 

obra necessário para a execução desse sistema de laje, e com base nas composições 

apresentadas, o metro quadrado da laje Steel Deck é de R$ 116,28. Com as lajes 

totalizando a dimensão de 238,45m², chega-se ao custo total de R$ 27.726,97.

Tabela 1 - Valores expressos em números absoluto para a composição de custos 
da laje Steel Deck

Fonte: IOPES, SINAPI e Mercado

As lajes nervuradas são formadas pela união de vigas e lajes. Um conjunto de vigas 

é concretado junto com uma laje superior e outra inferior. Esse conjunto de laje e vigas 

e laje, forma um sistema único chamado de laje nervurada. Por aproveitar a altura das 

vigas, essas lajes conseguem vencer grandes vãos com relativamente pouca 



14

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

espessura. Porém, reque grande quantidade de escoramento, impossibilitando outras 

frentes de serviços em paralelo. 

Dentro de suas principais vantagens está ao alcance de grandes vãos, e comparada 

à laje maciça, a laje nervurada apresenta maior economia, dado que suas nervuras 

atuam como vigas, o que possibilita se vencer maiores vãos, proporcionando mais 

liberdade de layout arquitetônico na sua superfície. Com características de vencer 

grandes vão, torna-se viável investir na possibilidade do uso da laje nervurada. Para 

perímetros quadrados ou próximos deste, é indicado o uso da grelha em duas 

direções. Já em casos de plantas muito retangulares, se indica o uso das nervuras em 

apenas uma direção, sendo esta sempre disposta no sentido do menor vão.

Schwetz et al (2009) afirmam que as lajes nervuradas são de estruturas mistas de aço 

e concreto e entre elas são usados blocos de cerâmicos ou de poliestirenos de formato 

côncava que permite uma grande economia de  materiais, pois as das vigas entre elas 

tem o papel de agir na tração e flexão da laje, a montagem da forma requer 

escoramentos que impossibilita trabalhos aleatórios. As alturas da laje podem variar 

de acordo com as necessidades do projeto estrutural, mediantes ao tamanho dos 

vãos. 

É importante atentar-se execução das nervuras e colocação da armadura, esse 

sistema exige mão de obra especializada e maior volume de material para a execução 

das fôrmas. Estruturalmente, aumentam a altura das construções, e pelo desenho, 

apresenta maior dificuldade na compatibilização com outras etapas de projeto, como 

sistemas de instalações prediais – elétrica e hidráulica, por exemplo.

No canteiro de obra, exige cuidado e atenção na concretagem, para que não haja 

áreas vazias, exigindo atenção no processo de vibração do concreto

Na laje Nervurada, foi realizada a composição de custo (tabela 2). Com base nas 

composições apresentadas da laje Nervurada, o custo do metro quadrado é de R$ 

84,30. Com as lajes totalizando a dimensão de 238,45m², chega-se ao custo total de 

R$ 20.101,34. 

Segundo Sartoriti et al (2013) as lajes pré-moldadas de treliças com uma base de 

concreto são as mais usadas no Brasil. A escalação das vigas e dos blocos de 

enchimento é simples e sem muitas dificuldade na montagem, essa facilidade na 

execução resulta em benefícios de tempo e retorno financeiro, é no momento da fase 
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de montagem que se apresentam as questões relativas à distância entre as linhas de 

escora, onde erros de posicionamento pode levar a duas situações não desejadas 

sendo, uma delas é o pequeno espaço entre as linhas de escoramentos, e na outra, 

um grande espaçamento  pode gerar deslocamentos excessivo que pode gerar o 

colapso da laje, no momento da concretagem, é de suma importância  as informações 

que sejam adequadas na definição da distância entre as linhas de escoramentos 

determinando-as, sejam através de cálculos que definam com exatidão sua influência 

nas linhas de maior submissão aos esforços. 

Tabela 2 - Valores expressos em números absolutos para a composição de custos 
da laje Nervurada

Fonte: IOPES, SINAPI e Mercado

Como suas principais vantagens estão o baixo valor de comercialização, a rapidez na 

montagem do sistema, dispensa mão de obra especializada, apresenta leveza e além 

disso, dispensam a grande quantidade de madeira usada na execução das lajes 

convencionais. A adoção deste tipo de laje também ajuda na garantia do isolamento 

térmico, propiciando equilíbrio na temperatura interna, sem absorver calor.
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Em sua aplicação existem as desvantagens, como a necessidade de escoramento, 

impossibilitando os trabalhos paralelos, a execução de furos ou aberturas na parte 

inferior, pelo tipo de material utilizado, torna-se necessário a aplicação de materiais 

aderentes, chapisco ou gesso, para se executar o revestimento da parte inferior, em 

eventuais problemas de acabamento e na maior propensão a trincas. Entretanto, 

desde que bem projetadas, são muito eficientes.

Para a laje Pré-moldada Treliçada, foi realizada a composição de custo (tabela 3). 

Com base nas composições apresentadas da laje Pré-moldada Treliçada, o custo do 

metro quadrado é de R$ 79,48. Com as lajes totalizando a dimensão de 238,45m², 

chega-se ao custo total de R$ 18.952,01.

Tabela 3 - Valores expressos em números absoluto para a composição de custos da 
Pré-moldada Treliçada

Fonte: IOPES, SINAPI e Mercado

Segundo Santos et al (2013) as lajes alveolares são painéis confeccionados em 

concreto protendidos, possuem seções transversais com alvéolos longitudinais que 

permitem a passagem de tubulações e que terão o papel de reduzir o peso a estrutura,  

o concreto utilizado deve possuir resistência de compressão igual ou maior que 45 



17

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

Mpa, e o aço tracionado de alta resistência, e para sua montagem é necessários gruas 

ou guindastes, sua montagem é estabelecida em projeto onde a produção dos painéis 

são pré-estabelecidos recebendo apenas argamassa entre as placas aderindo-as. 

Segundo Passos et al (2016) com as inovações tecnológicas da construção de painéis 

utilizadas, as placas planas, proporciona maior produtividade e economia. 

As lajes alveolares que são compostas por painéis pré-fabricados, uma vez montada 

sua estrutura recebe uma argamassa de regularização, suas maiores características, 

refere-se aos grandes vãos alcançados, com alturas mediante a necessidade das 

determinações dos projetos, rapidez na montagem, seus alvéolos dúcteis que 

permitem passagens de tubulações e por não haver necessidade de escoramentos, 

permite diversos trabalhos em paralelo. 

As lajes alveolares tem as vantagens que são mais leves em comparação com outras 

lajes devido os alveolares, tem alta resistência a tração e compressão que lhe permite 

alcançar grandes vãos, sua montagem rápida permite economia, capacidade de 

permitir realizar diversas tarefas por não necessitar escoramentos, sua alta resistência

permite se utilizar menos argamassa de concreto sendo  mais leve, voltada a 

sustentabilidade devido gerar menos resíduos, seu processo construtivo é mais 

lucrativo influenciado diretamente por ser todo determinado pelo projeto de execução. 

Esta laje, é bastante utilizada em projetos comerciais e institucionais. As alturas 

podem variar entre 0,10 e 0,30 metros. Recebem ainda uma armadura complementar 

de travamento das placas, dispostas no sentido transversal e uma camada de 

concreto, o capeamento, para regularização do conjunto. Possuem grande 

capacidade de carga e podem alcançar vãos relativamente grandes de até 20,00 

metros cada painel.

A laje alveolar tem se destacado no mercado brasileiro devido a necessidade cada 

vez maior de aproveitamento de espaços, com características de vencer grandes 

espaços.  A principal desvantagem é em relação ao peso, o transporte da fábrica ao 

canteiro e posteriormente, até o local de instalação, é integralmente realizado por 

guindastes.

Foi realizada a composição de custo das lajes Alveolares (anexo 4). E com base nas 

composições apresentadas, o custo do metro quadrado da laje Alveolar é de R$ 
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125,45. Com as lajes totalizando a dimensão de 238,45m², chega-se ao custo total de 

R$ 29.913,55. 

Conforme demostrado nas figuras 11 e 12, pode se observar a vantajosidade 

financeira. Afirma-se que a laje de menor custo financeiro é a laje Pré-moldada 

Treliçada, seguida respectivamente das lajes Nervurada, Steel Deck e Alveolar, 

conforme identificadas nas planilhas de composições de custo.

Tabela 4 - Valores expressos em números absoluto para a composição de custos da 
laje Alveola

Fonte: IOPES, SINAPI e Mercado
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Figura 11: Comparativo financeiro das Lajes (m²)

Fonte: Autores

Figura 11: Comparativo financeiro das Lajes (Custo total)

Fonte: Autores

CONCLUSÃO

Com os dados obtidos do estudo, foi identificado que o melhor custo benefício para 

uma edificação de grande porte, levando em consideração um local de bom acesso, 

um valor para investimento imediato, onde o prazo para conclusão da obra seja 

importante, foi o sistema construtivo de lajes alveolar, mesmo sendo inicialmente a de 

maior custo, com o valor de 57,84% acima da laje de menor custo. Esse sistema 

atenderá as expectativas com relação à rapidez na execução, permitir a realização de 

tarefas aleatória que resultam em lucros quanto aos prazos a serem entregues. 

Porém, em se tratando da realidade encontrada da edificação estudada, seguindo as 

limitações estabelecidas pelo proprietário, com restrições do acesso ao local, e não 
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haver o interesse em diminuir o prazo para entrega, devido ao investimento imediato, 

chega-se à conclusão que o método construtivo ideal para este projeto apresentado 

no trabalho, e em coincidência o de menor custo para as lajes dessa edificação, com 

5,72% menor que a segunda,  foi a laje pré-moldada treliçada, que na área de 238,45 

m², resultou no orçamento total de R$ 18.952,00 para sua implantação.
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RESUMO

A disseminação do concreto é uma realidade indiscutível. Pesquisas mostram que o consumo mundial 
do concreto chega a 11 bilhões de toneladas. A substituição da armadura de aço por fibras começou 
por volta de 1990. Esse material foi intitulado como compósito e usado como reforço de estruturas 
conhecido como polímero reforçado com fibra (FRP). O reforço para concreto tem pouco mais que 20 
anos e surgiu na Alemanha. O conceito de concreto têxtil se refere ao reforço com fibra de carbono; 
esta pesquisa substitui esse compósito por fibra de vidro, por se tratar de um material com maior 
facilidade de obtenção e economicamente mais viável. Esta ficha visa analisar em laboratório a 
resistência à tração na flexão do concreto reforçado com fibra de vidro (concreto têxtil) em relação ao 
concreto armado. Foi realizado em laboratório ensaios de tração na flexão para comparar a resistência 
à flexão desses concretos. Os resultados mostram que os corpos de prova reforçados com fibra de 
vidro apresentaram uma resistência baixa a tração na flexão entre 20 à 22 Mpa, não superando o corpo 
de prova de concreto armado que obteve 41 Mpa. Apesar do aumento no quantitativo de fibras de vidro, 
de duas, para quatro fibras a resistência do corpo de prova não apresentou grandes ganhos, visto que 
não superou o valor de 2Mpa. Verificou-se que a resistência do concreto com reforço de fibra de vidro 
não superou a resistência do concreto armado, chegando a apresentar a metade de sua resistência à 
tração na flexão. 

Palavras-chave: concreto têxtil, fibra de vidro, tração na flexão.

INTRODUÇÃO

A disseminação do concreto é uma realidade indiscutível atualmente. Pesquisa 

realizada pela Federación Iberoamericana de Hormigón Premesclado (FIHP) sobre a 

utilização do concreto mostra que mundialmente o consumo deste material chega a 

11 bilhões de toneladas, com um valor de 1,9 toneladas por habitante, ou seja, trata-

se de um material utilizado largamente, perdendo somente para o consumo de água 

(PEDROSO, 2009). Em virtude dessa difusão do concreto é necessário que os 
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engenheiros e os profissionais técnicos diretamente ligados a este material entendam 

e se aprofundem sobre os seus aspectos (MEHTA et al, 1994).

Pesquisas sobre a substituição da armadura de aço por fibras começaram a ser 

cogitadas por volta de 1990. Esse material foi intitulado como compósito, usado como 

reforço de estruturas, conhecido como polímero reforçado com fibra (FRP). 

(CLIMACO JCTS, 2008).

Denardini (2016) realizou uma pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento, 

aplicação e perspectivas de estudos e empregos no Brasil de um novo “concreto 

armado”, o chamado concreto têxtil.  Em sua pesquisa, ela relata que o surgimento do 

concreto têxtil se deu pela necessidade de obtenção de materiais alternativos para 

reforço, e que não sofressem com a alcalinidade e possibilitassem uma aliança de 

maior resistência com uma menor espessura.

Morassutti (2016) desenvolveu uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de comparar 

o dimensionamento de um elemento da superestrutura de uma passarela utilizando 

dois materiais distintos: o concreto têxtil e o concreto armado convencional.  Os 

resultados obtidos foram que o concreto têxtil apresentou um menor consumo de 

matéria prima, ou seja, uma opção mais sustentável, não necessitando do cobrimento 

para proteção à corrosão. 

Esse novo conceito de reforço de concreto tem pouco mais de 20 anos. O seu 

surgimento ocorreu na Alemanha e existem poucas pesquisas desenvolvidas aqui no 

Brasil sobre esse assunto. Este material é composto de cimento, agregado miúdo, 

água e têxtil. Essa mistura apresenta uma economia que pode chegar a 80 % quando 

comparado com o reforço em aço. A fibra utilizada neste material é geralmente a fibra 

de Carbono e essa fibra apresenta uma alta resistência à tração podendo superar a 

resistência do aço. (GOES et al, 2016). 

Conforme Denardini (2016), Morassutti (2016) e o Goes et al (2016), o conceito de 

concreto têxtil se refere ao reforço com fibra de carbono, entretanto, esta pesquisa 

substitui esse compósito por fibra de vidro, por se tratar de um material com maior 

facilidade de obtenção e economicamente mais viável. 
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No Brasil existem pesquisas sobre a fibra de vidro como um material de reforço para 

o concreto, dentre ela a de Goes et al (2016), Gamino et al (2010), que relatam a 

eficácia do uso desta fibra no concreto.

Conforme a pesquisa de Ribeiro et al (2016), foi realizado um estudo comparativo 

entre o dimensionamento de vigas biapoiadas de concreto armado com aço e com 

polímero reforçado por fibras (PRF), com o objetivo de comparar o desempenho das 

vigas de concreto armado biapoiadas com aço CA e PRF, verificando a flexão simples 

e a deformação da mesma após uma força igual aplicada. Os resultados obtidos no 

estudo revelaram que independente do PRF aplicado é comprovado que sua ruptura 

é superior ao aço devido à baixa resistência a tração do material.  

Entretanto, Silva e Jhon (1998) realizaram estudo de painéis em cimento reforçado 

com fibras de vidro (GRC), com objetivo de apontar as principais vantagens da 

utilização de painéis GRC e apresentar os tipos de componentes disponíveis no 

mercado internacional e as tecnologias utilizadas para a sua produção. O resultado 

obtido foi que os painéis em cimento reforçado com fibras de vidro (GRC) têm 

procedimentos simples capazes de gerar componentes com propriedades mecânicas 

muito elevadas.

Com tudo, Tavares e Giongo (2009) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

comparar a resistência de deformação da armadura, deslocamento e ancoragem das 

vigas armadas com barras de GFRP, sendo a viga armada com barras de aço CA-50.  

A linha de pesquisa teve o intuito de analisar o comportamento das vigas de concreto 

com barras de GFRP (fibras de vidro impregnadas com polímero). Os resultados do 

estudo de Tavares e Giongo (2009) demonstraram que as vigas reforçadas com 

barras de GFRP obtiveram uma resistência menor do que as vigas com barras de aço. 

Nos ensaios de flexão as vigas com barras de GFRP alcançaram a mesma resistência 

que as vigas com barras de aço CA–50, isso ocorreu quando elas apresentaram a 

mesma resultante de tensões na tração e a mesma rigidez, isto é, quando o produto 

de inércia foi igual.  

Devido à importância do concreto na construção civil, torna-se necessário dar início a 

pesquisas que possibilitem agregar um melhor conhecimento sobre o concreto com 

reforço de fibra de vidro, suas propriedades e constituição. O público a ser atingido 
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nesta pesquisa é a comunidade de engenharia civil. O presente estudo apresentará 

resultados empíricos que servirão de base para o aprimoramento do concreto 

reforçado com fibra de vidro, verificando a viabilidade de substituição do concreto 

armado por esse material.

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar em laboratório a resistência à tração 

na flexão do concreto reforçado com fibra de vidro em relação ao concreto armado.

MATERIAIS E MÉTODO

Estudo experimental realizado no laboratório de Materiais de Construção de uma 

instituição de ensino superior de Vila Velha/ES no período de setembro a outubro de 

2018, onde foram incluídas no experimento nove formas prismáticas para corpo de 

prova com dimensão de 15cmx15cmx50cm, máquina de prensa classe I, medidor de 

força, pratos de compressão, misturadores, betoneira, duas caixas d’água de 500L 

cada. Foram utilizados 84,6 kg de cimento Portland CPIII-40, 66 kg de agregado 

graúdo (brita 0), 144 kg de agregado miúdo (areia), 5,64 m de aço bitola de 6.3 mm e 

2,70 m² de fibra de vidro. Não foram utilizados ensaios que têm o objetivo de verificar 

as características do cimento, agregado graúdo, agregado miúdo e água. Foram 

excluídos também os ensaios de resistência à compressão axial, ensaios de 

resistência à compressão diametral, módulo de elasticidade, coeficiente de 

permeabilidade da água, abrasão hidráulica e absorção.

Iniciou-se a pesquisa com a retirada da umidade da areia. Essa fase foi realizada com 

auxílio de uma estufa a uma temperatura de 100°C conforme demonstra a figura 1. A 

secagem do material teve duração seis horas a cada ciclo contendo 11 kg de areia.
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Figura 1. Secagem da areia em estufa.

Após a retirada da umidade da areia, foram realizados alguns testes com intuito de 

verificar a aderência e o comportamento da fibra com a argamassa. Foram realizados 

quatro testes:

 Primeiro, com uma quantidade orientada pelo fabricante, ou seja, foi estipulada 

a quantidade de resina epóxi e catalisador a serem aplicados na moldagem do 

corpo de prova. 

 Segundo, com a redução da quantidade da resina epóxi e o catalisador aplicado 

anteriormente.

 Terceiro, com a resina epóxi e catalisador aplicado na fibra antes de sua 

inclusão no corpo de prova, isto é, após a secagem da fibra a mesma foi 

aplicada foi no interior do corpo de prova. 

 Quarto e último teste, a fibra foi aplicada sem fazer a utilização da resina epóxi 

e do catalisador, sendo esse teste estabelecido como o melhor desempenho 

na aplicação das fibras durante a junção da argamassa e a fibra de vidro.
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Figura 2. Corpo de prova do teste, onde a resina epóxi foi 
aplicada durante a moldagem.

No primeiro teste, onde foi aplicada a resina epóxi durante a moldagem do corpo de 

prova, percebeu-se que a argamassa era dividida em duas partes, ou seja, criavam-

se dois blocos dentro do corpo de prova. Foi verificado por meio deste experimento 

que essa forma de aplicação não poderia ser seguida na pesquisa, pois a resistência 

à tração na flexão seria comprometida.

Figura 3. Corpo de prova do teste, onde a quantidade de 
resina epóxi foi diminuída e a da fibra ocorreu durante a 
moldagem.
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No teste 2, verificou-se que mesmo com a redução da resina epóxi e o catalisador 

aplicado na fibra, a argamassa foi novamente dividida em dois blocos.

Figura 4. Corpo de prova do teste, onde fibra foi colocada 
na argamassa após a secagem da resina epóxi.

O teste 3 demonstrou que, mesmo a fibra de vidro sendo empregada no concreto fino 

após o processo de secagem, ela ainda apresentou problemas de aderência, ou seja, 

continuando a dividir o corpo de prova em duas partes.

Por fim, testamos a aplicação da fibra de vidro sem o auxílio da resina epóxi e 

catalisador. Os resultados de aderência foram mais satisfatórios, ou seja, foi constado 

que o bloco não se dividia em duas partes e o material apresentava uma colaboração 

conjunta dos dois materiais, a fibra de vidro e a argamassa. Esse modelo foi tomado 

como base na moldagem dos corpos de prova da pesquisa.

Figura 5. Corpo de prova do teste, onde fibra foi aplicada 
na argamassa sem a resina epóxi.
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Com a definição da forma de aplicação da fibra, foi realizada a pesagem e a 

separação dos materiais de cada traço. Foi calculado e definido que o Traço T1 seria 

o traço de concreto armado convencional, sendo este elaborado conforme 

especificação retirada de CURTI (2018) e Tutikian e Helene (2018). Para cada corpo 

de prova deste traço, utilizou-se 8 kg de areia, 4,7 kg de cimento, 11 kg de brita 1 

(conhecida popularmente como brita 0), 2,400 L de água e dois segmentos de aço 

com bitola 6.3 mm e com a dimensão de 47 cm. No T2 traço com reforço de fibra de 

vidro, foram utilizados 8 kg de areia, 4,7 kg de cimento, 2,400 L de água e duas fibras 

de vidro com a área de 0,075 m² cada. No T3 traço com reforço de fibra de vidro, 

foram utilizados 8 kg de areia, 4,7 kg de cimento, 2,400 L de água e quatro fibras de 

vidro com a área de 0,075 m² cada.

Figura 6.  Camada de 5 cm com 75 golpes de 
adensamento, pronto para recebimento da armação.

Com a separação de cada componente dos traços, iniciou-se a moldagem dos corpos 

de prova. No primeiro dia de moldagem, foram elaborados os três corpos de prova do 

traço T1, ou seja, T1.1, T1.2 e T1.3. A moldagem dos corpos de prova do traço T1 foi 

realizada com auxílio de uma betoneira elétrica, a fim de assegurar uma combinação 

adequada na homogeneização de cada material. Posteriormente, foi depositada uma 

camada de 5 cm de concreto na forma prismática e adensada com 75 golpes, com o 



31

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

auxílio de uma haste para impossibilitar os espaços vazios no interior dos corpos de 

provas.

Após essa camada, foram colocados dois segmentos de aço e novamente uma 

camada de concreto. O seu adensamento com a haste 75 vezes.

Figura 7. Armação de aço sendo colocada no corpo de prova.

Esses corpos de provas foram desmoldados e colocados em uma caixa d’água, com 

água saturada de hidróxido de sódio (cal hidratada).

Figura 8.  Armazenamento do corpo de prova em caixa 
d’água com água saturada de hidróxido de sódio.
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No segundo dia de moldagem, foram realizados 3 corpos de prova, os três do traço 1, 

ou seja, T1.4, T1.5 e T1.6. Após a moldagem eles foram armazenados junto com os 

outros, na caixa d’água, com água saturada de hidróxido de sólidio, conforme NBR 

9479 (ABNT, 2006) e NBR 5739 (ABNT, 2007).

Na terceira moldagem, foram feitos 6 corpos de prova: 3 de concreto com reforço de 

fibra de vidro, com 2 fibras, e 3 de concreto com fibra de vidro contendo 4 fibras

O processo de moldagem dos traços 2 e 3, não foi o mesmo estabelecido em norma 

NBR 12142 (ABNT, 2010), onde ela define que o concreto precisa ser adensado com 

75 golpes por meio de uma haste. Esse método não pode ser seguido, pois o mesmo 

poderia movimentar a fibra dentro da massa, impossibilitando que a mesma 

permanecesse na espessura determinada. 

Para a moldagem do traço T2, foi despejado 2 cm de argamassa e, posteriormente, 

foi feita a homogeneização dos elementos por meio de movimentos horizontais com 

auxílio de uma espátula, esse movimento foi repetido 25 vezes.

Figura 9. Adensamento com espátula para corpos de 
prova com reforço de fibra de vidro.

Após esse processo foi colocada uma fibra de vidro e coberta novamente com mais 

dois centímetros de argamassa, posteriormente, foi assentado o segundo pedaço de

fibra de vidro e finalizado com o a última camada de argamassa.
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Figura10. Aplicação da fibra de vidro na argamassa

Na moldagem do traço T3, foi despejado 1cm de argamassa. Posteriormente, foi feita 

a homogeneização dos elementos por meio de movimentos horizontais com auxílio de 

uma espátula; esse movimento foi repetido 25 vezes. Após esse processo, foi 

colocada uma fibra de vidro e coberta novamente com mais um centímetro de 

argamassa, colocado outra fibra de vidro, despejado mais um centímetro de 

argamassa, colocado a terceira fibra de vidro, despejado mais um centímetro e 

finalizando o ciclo foi colocado a quarta e última camada de fibra de vidro e a última 

camada de argamassa. Os corpos de prova foram desmoldados após 2 (dois) dias de 

moldagem e, posteriormente, armazenados em uma caixa d’água com solução satura 

de hidróxido de sódio (cal hidratada), conforme a NBR 5738 (ABNT, 2008) descrito no 

seu subitem 8.2.3.

Figura 11. Corpos de prova sendo desmoldados após 
dois dias da moldagem.
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Esse processo de moldagem foi repetido novamente para a elaboração dos 6 traços 

restantes. 

Os 9 corpos de prova foram ensaiados aos 14 dias, após a moldagem, sendo estes 

os: T1.1, T1.2, T1.3, T2.1, T2.2, T2.3, T3.1, T3.2 e T3.3. Nesta fase, foi realizado o 

ensaio de tração na flexão com os seguintes procedimentos:

 Posicionamento do corpo de prova conforme ABNT NBR 12142 (ABNT, 2010).

 Com a prensa, foi aplicada força sem choques contínuos, com o aumento 

gradativo da tensão. A uma taxa de 0,9 MPa/min.

 Média da dimensão da largura e altura da seção de ruptura do corpo de prova.

Figura12. Demonstração do ensaio de tração na flexão na 
Prensa Hidráulica. 
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Após esse processo, foi realizado o cálculo com a equação descrita abaixo:

Fct,f = F. l/ b.d² (1)

Onde 1: fct,f é a resistência à tração na flexão, expressa em mega pascal (Mpa)

F é a força máxima registrada na máquina de ensaio, expressa em Newton (N)

L é a dimensão do vão entre apoios, expressa em milímetros (mm)

b é a largura média do corpo de prova, expressa em milímetros (mm)

d é a altura média do corpo de prova, expressa em milímetros (mm)

Todos os procedimentos de ensaio realizados aos 14 dias de idade dos corpos de 

prova foram repetidos na idade de 28 dias. Nessa idade foram ensaiados os corpos 

de prova T1.4, T1.5, T1.6, T2.4, T2.5, T2.6, T3.4, T3.5 e T3.6.

Após essa fase foi realizada averiguação dos dados coletados nos ensaios, por meio 

do cálculo da media e do desvio padrão, sendo que todos os resultados foram 

expressos por meio de planilhas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos no ensaio de tração na flexão dos traços 

com idade de 14 dias. Para determinação do valor de resistência de tração na flexão 

em Mpa, foi utilizada a fórmula, descrita na NBR 12142 (ABNT, 2010). Observou-se 

que o concreto armado obteve valores de resistência maiores que o concreto com 

reforço de fibra de vidro. Constatou-se também que a quantidade de fibra não aumenta 

à resistência a tração na flexão do corpo de prova, uma vez que, os valores dos traços 

2 e 3 não modificaram.

Tabela 1. Valores expressos em valores absolutos em Mega pascoal (MPa) CA –
concreto armado, CF-2 concreto com reforço de duas fibras de vidro e CF-4 concreto 
com reforço de quatro fibras de vidro.

Traço Corpo de prova
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Resistência à tração na flexão 
(Mpa)

CA

T1.4 44.43

T1.5 31,65

T1.6 33,70

CF-2

T2.1 18,23

T2.2 17,07

T2.3 20,05

CF-4

T3.1 12,49

T3.2 20,49

T3.3 21,45

Em contrapartida, os resultados obtidos na presente pesquisa, os autores Carvalho e 

Cavalcanti (2006) mostram que a fibra de vidro tem um fator de resistência a tração 

que pode chegar a 40,5 Mpa. Eles descrevem também que o fator de resistência está 

diretamente ligado com o número de fibra, isto é, os valores de resistência aumentam 

com o acréscimo da quantidade de fibra. Os resultados de Carvalho e Cavalcanti 

(2006) são de experimento da fibra de vidro isolada e não em conjunto com a 

argamassa.

Ribeiro et al (2016) salienta que a estrutura de polímero reforçado com fibra de vidro 

tem uma baixa resistência à tração. Eles sugerem que é preciso aumentar a taxa de 

armadura na estrutura. Os pesquisadores questionam as normas e recomendação 

adotada na pesquisa, em razão da tensão de escoamento da fibra de vidro ser maior 

do que o aço.

A tabela 2 demonstra os resultados obtidos no ensaio de tração na flexão dos traços 

ensaiados aos 28 dias. Observou-se que o aço novamente superou a fibra de vidro e 

que os valores na idade de 14 dias, comparados com a idade de 28 dias, obteve um 

desempenho de 70% conforme descreve as normas. Nesta idade, os resultados 

também foram que a quantidade de fibra não interferiu no desempenho do concreto.
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Tabela 2. Resistência à tração na flexão aos 28 dias. CA 
concreto armado, CF-2 concreto com reforço de duas fibras de 
vidro e CF-4 concreto com reforço de quatro fibras de vidro.

Os pesquisadores Silva e Jhon (1998) descrevem na pesquisa as propriedades 

mecânicas típicas aos 28 dias de painéis reforçados com fibra de vidro. Nessas 

propriedades, tem-se o valor de resistência a flexão e a tração, onde os valores são 

de 30 Mpa e 11 Mpa, isto é, neste caso o material em conjunto com o cimento obteve 

um desempenho de ganho de resistência.

Na pesquisa desenvolvida pelos autores Perelles et al (2013) enfatiza-se que a 

resistência a tração da fibra de vidro chega 14 Mpa. Entretanto, ele relata que a fibra 

de vidro não seria a melhor escolha no reforço estrutural, dado que, as suas 

propriedades mecânicas e principalmente o módulo de elasticidade são consideráveis 

inferiores quando comparados a fibra de carbono e o aramido.

Diferente da presente pesquisa, Reis (2005) relata em seu artigo, que a fibra de vidro 

tem auxiliado o concreto na obtenção do ganho de resistência a compressão, essa 

melhoria pode chegar a 85% a mais do que o concreto convencional, ou seja, com 

base neste autor a fibra de vidro apresenta ganho de resistência em ensaios 

de compressão entretendo, no ensaio de tração na flexão ele não faz menção.

A tabela 3 evidencia a média dos resultados obtidos nos ensaios de tração na flexão 

dos traços rompidos nas idades de 14 e 28 dias. Observou-se que a média nos traços 

reforçados com duas e quatro fibras de vidro não se modificou na idade de 14 dias, 

apresentando resultados de 18 Mpa, só ocorreu alteração quando submetidos ao 

ensaio de 28 dias, onde os valores apresentaram uma diferença de 2 Mpa, isto é, 

houve um pequeno ganho de resistência no concreto reforçado com quatro fibras em 
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relação ao concreto reforçado com duas fibras. Com base na tabela 3, ficou claro que 

o concreto armado apresentou uma resistência a tração na flexão maior que o 

reforçado com fibra de vidro.

Tabela 3.  Média da Resistência a tração na flexão nas 
idades de 14 e 28 dias. CA concreto armado, CF-2 concreto 
reforçado com duas fibras e CF-4 concreto reforçado com 
quatro fibras. 

Em contrapartida dos nossos resultados, Jesse e Curbach (2013) obtiveram em sua 

pesquisa resultados que demonstram um ganho de qualidade na resistência quando 

reforçados com fibra de vidro. Os pesquisadores relatam que, mesmo com pequena 

quantidade de fibra de vidro a qualidade é aumentada. 

Os resultados de Carrazedo e Hanai (2006) diferente da nossa pesquisa, demostram 

que a quantidade de fibras interfere no valor da resistência final, ou seja, quanto maior 

for a quantidade de fibra, maior será a sua resistência. Esse ganho pode ter ocorrido, 

devido a forma que a fibra foi disposta no corpo de prova, pois os mesmos colocaram 

a fibra encamisadas e não dispostas dentro do concreto. 

Outro fator que pode ter interferido no resultado de resistência a tração na flexão foi à 

curvatura que a fibra de vidro apresentou quando distribuída dentro do corpo de prova. 

Esse fenômeno ocorreu nos dois traços reforçados com fibra, sendo estes 

relacionados nas figuras 13 e 14. Essa curvatura da fibra de vidro no interior do 

concreto pode ter interferido nos resultados, visto que, ela não auxiliou o concreto na 

rigidez necessária no momento de aplicação da força.
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A concavidade da fibra de vidro dentro do corpo de prova impossibilitou a permanência 

da mesma, no local pré-determinado para o processo de moldagem. 

Figura 15. Corpo de prova reforçado com duas fibras de 
vidro rompido.

O deslocamento dessa fibra impossibilitou a precisão anteriormente estipulada, onde 

necessariamente as fibras ficariam abaixo da linha neutra, sendo este o lugar que a 

estrutura combate o esforço de tração. Ao observar o corpo de prova apresentado na 

figura 16 podemos observar o fato ocorrido. 

Por meio da figura 16, pode-se verificar que a fibra de vidro não teve uma boa 

aderência no concreto com grãos finos, apresentando subcamadas no interior dos 

corpos de prova. Esse evento pode ter interferido na resistência final da estrutura, 

podendo assim ser um viés de estudo para futuras aplicações e um melhor 

entendimento da sua aplicação no concreto fino. Diferentemente Miotto e Dias (2011) 

que adquiriram uma excelente aderência do material durante os testes realizados com 

a fibra de vidro e granjeou uma considerável resistência devido esse fator. 

Figura16. Corpo de prova reforçado com quatro fibras de vidro 
rompido.
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As figuras 17 e 18 demonstram o ensaio no exato momento de ruptura dos dois traços 

distintos. Verificou-se que, quando o ensaio foi realizado com o concreto armado, as 

fissuras foram aparecendo gradativamente, ou seja, o corpo de prova, quando 

submetido uma determinada carga, não apresentou uma ruptura imediata, somente 

aparição de fissuras próximas onde ocorreu a ruptura. Entretanto, os corpos de prova 

com reforço de fibra de vidro, ao longo do ensaio não apresentaram fissuras anteriores 

a sua ruptura.

Esse fenômeno reforça a teoria do Ribeiro et al (2016), que relata a necessita de um 

fator de segurança maior para estruturas reforçadas com fibra de vidro, dado que, a 

mesma não apresenta sinais anteriores de colapso.

Figura 17. Corpo de prova reforçado com quatro fibras de 
vidro rompido.

Figura 18. Corpo de prova reforçado com quatro fibras de 
vidro rompido.
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A figura 19 demonstra que não há nenhuma fissura próximo ao local de ruptura, no 

corpo de prova reforçado com fibra, já na figura 20 observam-se várias fissuras em 

torno do lugar de ruptura, no corpo de prova de concreto armado. O aparecimento 

destas fissuras foram anteriores ao rompimento do corpo de prova. Com base neste 

aspecto, pode-se verificar que o mesmo estava chegando em seu estado limite. O 

mesmo não ocorreu com o concreto reforçado com fibra, ou seja, ele não apresenta 

sinais de colapso.

A NBR 6118 (ABNT, 2010) estabelece uma taxa mínima de aço na estrutura, onde 

essa taxa é a relação entre quantidade de aço em kg por metro quadrado. Essa taxa 

assegura a quantidade necessária do aço para resistir uma força específica em uma 

determinada estrutura.

Para a estrutura com reforço de fibra de vidro é preciso averiguar qual a taxa mínima 

de fibra que deve ser inserida na estrutura, para que a mesma apresente uma maior 

segurança nas estruturas. 
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Figura 19. Corpo de prova reforçado com quatro fibras de 
vidro rompido. 

Figura 20. Corpo de prova reforçado com quatro fibras de 
vidro rompido. 

Um aspecto relevante foi o módulo de elasticidade do concreto e das fibras, dado que, 

os dois são valores muito distintos.

De acordo com Neville e Brooks (2013) módulo de elasticidade mede o 

comportamento elástico do material sólido, ou seja, uma relação entre tensão e a 

deformação.  O módulo elástico está diretamente ligado à densidade dos elementos 

compostos no concreto, ao retirarmos o agregado graúdo, diminuímos um pouco essa 

densidade na argamassa. No entanto, somente a retirada do agregado graúdo não 

reduziu o módulo elástico a ponto de equipara-lo com o da fibra de vidro. 

Neville e Brooks (2013) relatam em seu livro que o módulo de elasticidade é 

inversamente proporcional a porosidade do material, ou seja, quando mais poroso 

menor é o módulo de elasticidade. Mehta e Monteiro (1994) relatam que o fator 
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água/cimento está diretamente ligado a porosidade do concreto, dado que, quanto 

maior o fator água cimento mais poroso fica a argamassa. Se aumentasse o fator 

água/cimento teríamos uma maior porosidade e um módulo de elasticidade menor. 

Entretanto, sabe-se que ao aumentar o fator água/cimento teremos uma diminuição 

da resistência do concreto. A solução que a presente pesquisa propõe é que realizem 

testes posteriores que determine um módulo de elasticidade capaz de unir uma maior 

resistência com uma porosidade estipulada, como a necessária à argamassa.

Tabela 4. Avaliação dimensional das peças de concreto. CA concreto 
armado, CF-2 concreto com reforço de duas fibras de vidro e CF-4 concreto 
com reforço de quatro fibras de vidro.

As peças de concreto foram moldadas em formas de ferro fundido com dimensão de 

150 mm de altura, 500 mm comprimentos e 150 mm de largura. A tabela 5 descreve 

as dimensões das peças produzidas para realização dos ensaios. 

Foi realizado o comparativo de dimensão dos corpos de prova, onde, o concreto 

armado foi feito em um bloco maior, com dimensão de 150x135x500 mm e o bloco de 

concreto com fibra apresentou uma dimensão menor 150x90x500 mm.

CONCLUSÃO
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Por meio dos resultados pode-se verificar que a resistência do concreto com reforço 

de fibra de vidro não superou a resistência do concreto armado, chegando a 

apresentar à metade da resistência a tração na flexão adquirida com o concreto 

armado. Verificou-se também que não é o número de fibras que determina a maior 

resistência do corpo de prova, mas sim como ela é disposta na massa de concreto, 

pois conforme os resultados observados no discorre da pesquisa o traço com 4 fibras, 

resistiu praticamente o mesmo que o traço de 2 fibras.
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PÚBLICAS URBANAS UTILIZANDO AGREGADO MIÚDO RECICLADO
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RESUMO

A pavimentação de estradas e vias é uma técnica antiga que foi usada por algumas civilizações, como 
os romanos e sofreu consideráveis melhorias, passando da pedra talhada às peças pré-moldadas de 
concreto. Depois da segunda Guerra Mundial, a pavimentação de estradas chegou ao Brasil e ficaram 
conhecidas como paralelepípedos ou blocos intertravados, proporcionando uniformidade da superfície 
e resistência do piso. Desenvolver um concreto para fabricação de blocos intertravados utilizando areia 
reciclada oriunda de resíduos de construção civil, adquiridos em uma empresa de reciclagem no 
município de Vila Velha, Espírito Santo. Foram moldados corpos de prova dos concretos produzidos a 
partir da areia reciclada e natural para realização dos ensaios conforme Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. Foram utilizados 2 traços diferentes na produção dos concretos, apenas a areia foi 
substituída na mesma proporção nos traços adotados. Os traços foram estimados para atingir a 
resistência à compressão mínima de 35 MPa aos 28 dias. A dosagem, o cimento e os agregados em 
quilogramas e a água em litros. Foram produzidos 10 corpos de prova retangulares com dimensões 20 
x 10 x 8 cm. Os agregados foram substituídos pela areia natural nas seguintes proporções: 50% e 
100%. De acordo com os resultados apresentados, as peças produzidas com 50% e 100% de areia 
reciclada não atenderam à solicitação da NBR 9781. Conclusão. Verificou-se que agregado miúdo 
reciclado não pode ser utilizado. 

Palavras-chave: pavimentação, resíduos de construção civil, areia reciclada, blocos intertravados.

INTRODUÇÃO

A pavimentação de estradas e vias é uma prática comum na história da humanidade. 

Desde civilizações antigas como, por exemplo, na Mesopotâmia aproximadamente 

5000 a.C, e pelos romanos 2000 a.C, já se tinham registros desta técnica utilizando 

rochas como principal elemento na pavimentação das estradas, para favorecer o 
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deslocamento de cargas e pessoas, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico das civilizações daquela época (ABCP, 2010, p. 9-33).

Os romanos também desenvolveram as técnicas de pavimentação de trilhas, estradas 

e caminhos usando pedras talhadas manualmente (BALBO JT, 2007, p. 16-17). Este 

método construtivo de pavimentação sofreu mudanças e melhorias por não apresentar 

bom desempenho de rolamento e conforto aos usuários passando, depois da 

Segunda Guerra Mundial (1936-1945), de pedras talhadas para peças pré-moldadas 

de concreto, sendo produzido em fábricas na Alemanha em grande quantidade. Eles 

são conhecidos como paralelepípedos ou blocos intertravados (ABCP, 2010, p. 9-33). 

Esse material garante alguns aspectos essenciais como manter a devida resistência 

do piso e a uniformidade da superfície proporcionando conforto durante o tráfego 

(BALBO JT, 2007, p. 16-17).

Muito se fala em pavimentação utilizando blocos de concretos intertravados para 

calçamento de diversos espaços e ambientes, sejam eles públicos ou privados. Dentre 

essas áreas se destacam as vias, os passeios, os estacionamentos, os pátios, as 

praças e as áreas industriais. Enfim, são amplas suas aplicações e sua eficácia na 

melhoria dos espaços onde se opta por aplicar esse tipo de piso (ABCP, 2010, p. 9-

33).

Segundo a Norma Brasileira de Referência (NBR) 9781, a pavimentação com blocos 

intertravados de concreto resume-se, basicamente, em peças de concreto pré-

moldadas justapostas em uma camada de revestimento assentado numa sub-base, 

com juntas para serem rejuntadas com material de rejuntamento (ABNT, 2013).

A característica de travamento do piso rejuntado com areia favorece a distribuição dos 

esforços. Com boa resistência a cargas, suportam trânsitos pesados, podendo ser 

produzidas de diferentes formatos e cores (ABCP, 2010, p. 9

Segundo a NBR 9781, os aspectos de uso das peças de concreto para pavimentação 

devem apresentar resistência à compressão mínima aos 28 dias para as seguintes 

situações: 35 MPa para tráfegos considerados leves, veículos leves e pedestres, e 50 

MPa para tráfego pesado de veículos especiais (ABNT, 2013).



49

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

Souza et al (2014) estudaram sobre agregado reciclado como novo material na 

construção civil, para contribuir com a reutilização de resíduos recicláveis gerados em 

diferentes etapas da construção civil. Apresentaram a composição dos resíduos que 

são bastante diversificadas devido as suas origens, assim como sua classificação em 

classes A, B, C e D conforme resolução do CONAMA n° 307/02, destacando a classe 

A como apropriada para uso no processo de reciclagem. Avaliaram as possíveis 

aplicações dos agregados recicláveis e suas propriedades físicas e mecânicas como 

massa específica, trabalhabilidade, resistência à compressão e resistência a abrasão. 

Observaram que é grande o número de resíduos gerados nos grandes centros e o 

reaproveitamento pode ser uma alternativa.

A reciclagem de resíduos da construção civil é uma prática sustentável, onde se 

transforma entulhos classificados como A, provenientes de resíduos de construção e 

demolição (RCD), normalmente restos de alvenaria, concreto e cerâmica em 

agregados reciclados (ABRECON, 2016).

Os minerais são os principais fornecedores de matéria-prima para o setor industrial, 

contribuindo diretamente com o desenvolvimento de uma nação. Com o crescimento 

da população, o consumo de matéria-prima natural aumentou abundantemente, 

devido à crescente demanda no setor da construção civil que, por sua vez, faz grande 

uso dos minerais ou de seus derivados (LUZ et al, 2004, p.10)

Vieira e Rezende (2015) afirmam que a exploração da areia é um elemento essencial 

para o desenvolvimento urbano, criando serviços e renda, mas sua constante retirada 

pode causar sérios danos ambientais, devido a sua extração se encontrar próxima à 

área de preservação permanente, causando modificações em seu ecossistema como 

mudanças nos cursos de rios e seu assoreamento e erosão do solo.

Lintz et al (2012) estudaram a aplicação de resíduos de construção e demolição (RCD) 

com o objetivo de cooperar com a redução de impactos ambientais causados pela 

exploração de matéria prima natural. Foram utilizados: cimento Portland CPV-ARI, 

areia de origem quartzosa, brita de origem basáltica e resíduos de construção civil 

reciclados na forma de agregados. Os concretos foram produzidos, sendo 

incorporados gradativamente o RCD em substituição aos agregados nas seguintes 
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proporções 20%, 50%, 80% e 100%. Concluíram que a substituição de agregado 

natural por agregado reciclado é possível, porém de forma parcial.

É interessante motivar práticas sustentáveis na área da construção civil, pois os 

resíduos gerados por ela, durante e depois da obra, causam grande impacto na 

natureza e nas cidades. Essa demanda de consumo de materiais aumenta 

gradativamente o percentual de resíduos sólidos gerados nos grandes centros 

urbanos pela construção civil ficando entre 40 e 60% (VENÂNCIO, 2010, p.198).

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a areia e a brita são os 

agregados minerais mais utilizados no planeta, estando diretamente ligados a 

indústria da construção civil. Ainda de acordo com IBRAM, para cada mil metros de 

pavimentação gasta-se, aproximadamente, 9.800 toneladas de agregados (IBRAM, 

2011).

Com o crescimento da construção civil nos últimos anos no Brasil, o consumo de 

agregados aumentou abundantemente, principalmente na região Sudeste, onde 

houve maior consumo, cerca de 55,4% (IBRAM, 2011).

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), é caracterizado impacto 

ambiental toda modificação das originalidades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, provocada pela humanidade de modo direto ou indireto (CONAMA ,1986).

Devido aos custos com transporte e extração de matéria prima para suprir a crescente 

demanda da construção civil e à quantidade de resíduos que são gerados nessa área, 

as usinas de reciclagem podem ser uma ferramenta eficiente na produção de 

agregados para a construção civil, transformando entulho de obra em matéria prima, 

o que pode diminuir os transtornos que o problema causa nos centros urbanos e 

minimizar a extração de novos recursos naturais.

Os resultados do presente estudo apresentaram viabilidade técnica para a utilização 

da areia reciclada na produção de blocos intertravados de concreto, fato que pode 

minimizar os danos causados pela indústria da construção civil na extração de areia. 

Essa prática provoca danos irreversíveis ao meio ambiente por se tratar de um recurso 

não renovável (VIEIRA; REZENDE, 2015).
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Esta pesquisa busca desenvolver um concreto para fabricação de blocos intertravados 

utilizando areia reciclada oriunda de resíduos da construção civil, adquiridos em uma 

empresa de reciclagem no município de Vila Velha, Espírito Santo.

MATERIAIS E MÉTODO

Estudo experimental realizado no Laboratório de Materiais da Faculdade Novo 

Milênio, localizada no município de Vila Velha - ES, Brasil, nos meses de agosto a 

outubro de 2018.

Foram incluídos no estudo a produção de concretos para moldar dez corpos de prova. 

Foram analisados a trabalhabilidade do concreto por meio do ensaio de slump test, 

seguindo a NBR NM 67 (figura 1).

Figura 1: Realização do abatimento de tronco 
de cone slump test.

Para o dimensionamento correto dos moldes, conforme o anexo D da NBR 9781, 

foram utilizadas formas plásticas com dimensão de 20 x 10 x 8 cm (ABNT – NBR 9781, 

2013). (figura 2).

Figura 2: Forma para moldagem do piso
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E o ensaio dos moldes referente à resistência a compressão, foi seguido pela NBR 

9781 (ABNT – NBR 9781, 2013). (figura 3).

Figura 3: Corpo de prova para realização do teste 
de compressão.

Não foram realizados os ensaios à abrasão, determinação de absorção de água e 

resistência à compressão referente ao trafego pesado de 50 MPa conforme descrito 

na NBR 9781 (ABNT – NBR 9781, 2013).

Para a execução dos ensaios, foram necessários os seguintes materiais: agregado 

miúdo areia natural média de rio lavada, agregado graúdo brita 1, cimento Portland 
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CP III comprado no material de construção e água potável fornecida pela 

concessionária local.

A areia reciclada foi fornecida por uma usina produtora localizada no município de Vila 

Velha.

O cimento Portland foi utilizado conforme se encontra disponível no mercado 

embalado em sacos de papel 50 kg. Foi necessário conservar suas propriedades, 

armazenando em local sem umidade sobre estrados de madeira a 30 cm do piso e 

afastados das paredes para serem conservados adequadamente para obtenção de 

um bom concreto, observando as especificações brasileiras para cimento Portland

(Azevedo, 2014, p. 53-54). A água utilizada no ensaio foi adquirida limpa isenta de 

óleos ácidos e álcalis, ou seja, água potável na mistura do concreto. A quantidade foi 

medida em uma vasilha de volume conhecido e bem marcada com detalhamento dos 

volumes em litros ao longo da mesma, pois é importantíssimo assegurar a medida 

exata da água de amassamento com erro máximo de 3% ao medir água para concreto

(Azevedo, 2014, p. 53-54).

A areia para execução do concreto foi utilizada sílico-quartzosa sem impurezas, 

matérias orgânicas, limpa, resistente, de grãos inertes. Foram utilizados sacos 

plásticos para armazenar a areia necessária para o experimento (Azevedo, 2014, p. 

53).

A brita de granito, limpa, bem graduada isenta de matérias orgânicas, pedregulho, 

com arestas bem vivas, de formato cúbico ou esférico, foi armazenada para o 

experimento em sacos plásticos, pois se o agregado apresentar mais de 3% de 

material pulverulento deverá ser lavado (AZEVEDO, 2014, p. 53).

Para a fabricação dos corpos de prova de concreto preparados com duas dosagens 

distintas, utilizou-se a areia natural e reciclada proveniente de resíduos de construção 

civil. Foram utilizadas as dosagens do cimento e agregados em massa (kg) e a água 

em volume (litros).

Foi usada no preparo do concreto uma betoneira para conseguir a homogeneização 

da mistura. Foi adotada a seguinte sequência de colocação de materiais: água 3,250 
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litros, agregado graúdo 14 kg, cimento 7 kg e por último o agregado miúdo 11kg

(BAUER, 2007, p. 192).

Foram produzidos 0,016m³ de concreto por traço para os ensaios, cada forma com o 

volume de 0,002 m³.

O critério para determinar a quantidade de corpo de prova foi de acordo com a tabela 

4 (amostragem para ensaio) da NBR 9781(ABNT, 2013). Os ensaios de resistência à 

compressão foram realizados nos corpos de provas retangulares com dimensões 20 

x 10 x 8 cm (comprimento, largura e altura). Foram moldados 5 de cada, com o traço 

do concreto produzido com areia reciclada e natural. Foram produzidos concretos com 

duas composições distintas, não em volume, mas sim a composição dos agregados 

miúdos que irá variar nos traços. Foi preparado um traço com 50% de areia reciclada 

e outro com 100% de areia reciclada.

O traço 1:1,6:2 foi adotado considerando a fórmula do consumo de cimento por metro 

cúbico de concreto.

Equação 1. C = Kg de cimento por m³;

c = peso de cimento; 

= peso específico do cimento;

a = peso da área;

= peso específico da areia;

b = peso da brita;

  = peso específico da brita.

O fator água cimento (a/c) utilizado foi de 0,47, baseado na curva de Abrams para 

determinar a correlação água/cimento apresentado por Bauer, onde é possível estimar 

uma resistência a compressão do concreto aos 28 dias através da curva de Abrams

(BAUER, 2007, p. 192).
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Através da norma NBR 9781 é solicitada a resistência mínima de 35 MPa para blocos 

intertravados de concreto para uso em vias de trafego leve (ABNT, 2013).

Utilizou-se para produção do concreto uma betoneira de eixo inclinado de 

abastecimento manual. Os materiais foram colocados em uma ordem preestabelecida 

e foi efetuada a mistura dos materiais até ficar homogênea. Foi coletado uma 

quantidade para o slump test ou abatimento do troco de cone, utilizando uma forma 

metálica em forma de cone com dimensões de 30 cm de altura, 20 cm de diâmetro e 

10 cm no topo, e uma chapa metálica rígida que serve como base para realizar o 

ensaio de abatimento de troco de cone, procedendo da seguinte maneira: preenche-

se a forma com concreto fresco em três camadas semelhantes, desferindo 25 golpes 

por camada utilizando uma barra metálica de diâmetro e comprimento conhecidos. 

Em seguida a forma metálica e retirada verticalmente, permanecendo o concreto de 

pé. Depois coloca-se a forma do lado do concreto modelado e com o auxílio de uma 

trena ou régua que mede quanto o concreto se abateu em relação ao cone metálico. 

Esse valor é slump que serve para medir a trabalhabilidade e a consistência do 

concreto.  Este procedimento foi realizado de acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998).

Os traços foram adotados conforme a tabela 1.

Tabela 1 - Determinação do traço do concreto
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Para construção dos corpos de prova foi necessário a utilização de formas plásticas 

com dimensões 20 x 10 x 8 cm.

Em seguida, foi realizado o enchimento das formas com concreto, as mesmas já 

haviam sido preparadas previamente com o desmoldante para facilitar no momento 

da desforma. Após o enchimento, as formas permaneceram em local plano e a 

sombra, próprio para a cura inicial por 48 horas para corpos de provas prismáticos 

conforme NBR 5738 (ABNT, 2015) até ser desenformada e colocados em cura 

submersa em tanque com água e cal (saturada), onde realizou a cura até a idade de 

28 dias NBR 6118 (ABNT, 2004). Os tanques para cura das peças foram observados 

os procedimentos e condições estabelecidos pela NBR 9479 (ABNT, 2006).

Na idade de 28 dias foram realizados ensaios de resistência à compressão conforme 

a NBR 9781 (ABNT – NBR 9781, 2013). A resistência dos corpos de prova obtidos 

nos ensaios serviu para comparar a resistência mínima exigida para blocos de 

concreto para pavimentação de trânsito leve conforme tabela 2 da NBR 9781 (ABNT, 

2013).

Os corpos de prova para realização dos ensaios foram moldados conforme anexo D 

da NBR 9781 (ABNT – NBR 9781, 2013). E foram realizados ensaios de resistência a 

compressão utilizando as seguintes expressões do anexo A.

Sendo:

= resistência média das peças, expressa em megapascal (MPA);

= resistência individual das peças, expressa em megapascal (MPA); 

= resistência característica estimada à compressão, expressa em megapascal 
(MPA);

= número de peças da amostra;

= desvio-padrão da amostra, expresso em megapascal (MPA);

  = coeficiente de Student, fornecido na tabela 3, em função do tamanho da amostra.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os dois traços que foram feitos, o slump test ou abatimento do troco de cone, 

obteve-se os resultados de acordo com a tabela 2.

Tabela 2 - Resultado do ensaio slump test

Verificou-se com o resultado do slump test que o concreto produzido com 50% de 

areia natural e 50% de areia reciclada apresentou uma melhor trabalhabilidade e 

resultado do slump test de 9 cm, enquanto o concreto com 100% de areia reciclada 

apresentou menor trabalhabilidade para o mesmo fator água cimento e resultado do 

slump test menor (6 cm), o que se percebeu também como dificuldade no 

preenchimento das formas.

As peças de concreto foram moldadas em formas plásticas para blocos de concretos 

intertravados, com 20 cm de comprimento, 10 cm de largura e 8 cm de altura. As 

dimensões de cada corpo de prova foram classificadas por sua composição e tipo de 

areia, sendo separada em dois grupos, uma de 50% de areia reciclada e 100% de 

areia reciclada, podendo assim, identificar de uma forma mais precisa as medidas de 

cada corpo de prova ensaiado.

Os resultados da avaliação dimensional aferidos em todas as peças, atenderam às 

solicitações da NBR 9781 (ABNT – NBR 9781, 2013) com tolerância máxima de 3 mm.

Na tabela 3 são apresentadas as dimensões das peças produzidas para realização 

dos ensaios.

Tabela 3 - Avaliação dimensional das peças de concreto
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A determinação da resistência à compressão aos 28 dias foi seguida pela NBR 9781 

(ABNT – NBR 9781, 2013) a qual estabelece que após atingir a idade referida, as 

peças devem apresentar resistência igual ou superior a 35 MPa para tráfego de 

veículos leves.  A tabela 4 esboça os resultados obtidos no ensaio de resistência a 

compressão das peças de concreto.

Tabela 4 - Resistência a compressão aos 28 dias

De acordo com os resultados obtidos, os blocos produzidos com areia 50% natural e 

50% reciclada apresentaram resistência média de 26,07 MPa. Já as peças feitas com 

100% de areia reciclada resistiram a 23,93 MPa.

Conforme os resultados acima, a baixa resistência dos corpos de prova produzidos 

com areia reciclada pode ser devida à origem do material que se apresenta de fontes 

diversificadas, com maior quantidade de material pulverulento, proporcionando um 

maior número de vazios na peça de concreto e diminuindo a sua resistência à 
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compressão. O traço 1: 1,6: 2 com fator água/cimento 0,47 não atendeu aos critérios 

da NBR 9781 (ABNT, 2013).

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4 as amostras produzidas com 

50% e 100% de areia reciclada não atenderam à solicitação mínima de resistência a 

compressão estabelecida pela NBR 9781 (ABNT, 2013) 

Costa et al (2014) realizaram um estudo com rejeito na produção de pavies para 

pavimentação. As peças foram submetidas aos ensaios de resistência à compressão 

aos 28 dias e apresentaram os respectivos resultados conforme cada traço: (traço 1) 

75% de rejeito e 25% de areia - obteve resistência de 34,86 Mpa; (traço 2) 50% de 

rejeito e 50% de areia - resistiu 35,32 Mpa; (traço 3) 50% de rejeito, 25% de pó de 

pedra e 25% de areia - obteve 32,46 MPa de resistência e o (traço 4) referência, 

apresentou resistência de 36,20 MPa. Não atenderam à resistência mínima de 35,00 

MPa estabelecida pela NBR 9781 para tráfego leve, exceto o traço de referência.

Dias et al (2016) desenvolveram um produto cerâmico utilizando argila plástica da 

região de Santa Gertrudes, SP. Construíram corpos de prova adquiridos através da 

extrusão em laboratório onde foi adicionado 10% de rejeitos (chamote), resíduos 

cerâmicos queimados. Os blocos então foram levados para um forno laboratorial onde 

foram queimados com temperaturas máximas de 850 ºC, 900ºC, e 1000ºC. Após a 

queima os corpos de prova passaram por análise, obedecendo as diretrizes das 

normas técnicas, onde foram observadas as características de resistência à flexão em 

três pontos. O estudo mostrou que a utilização de 10% de rejeito chamote na 

fabricação de blocos cerâmicos para pavimentação, não afetou sua resistência, 

tornando possível sua substituição.

Cordeiro et al (2017) realizaram um estudo sobre mistura de agregado reciclado em 

concretos com métodos tradicional e modificado, utilizou cimento CPV ARI 50 MPa, 

areia natural quartzo, água fornecida pela concessionaria, agregado graúdo reciclado 

que substituiu o natural, com fator água / cimento 0,61 com traço único. Moldaram-se 

corpos de provas que aos 28 dias foram submetidos ao ensaio de resistência à 

compressão e obtiveram os seguintes valores: método tradicional 32,57 MPa e 38,52 

MPa. Já o modificado apresentou 32,29 MPa e 37,34 MPa. Ambos os métodos se 

mostraram eficientes e superaram a resistência de projeto de 30 MPa.
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Vieira e Molin (2014) analisaram em sua pesquisa a possibilidade de se utilizar RCD 

na fabricação de concreto com este agregado reciclado. Após a análise os autores 

afirmam que quando o concreto é dosado corretamente, o agregado reciclado não 

prejudica a resistência à compressão do concreto. Eles alegam também que há 

possibilidade de se otimizar algumas propriedades, no que diz respeito os agregados 

naturais em sua composição. Os autores concluem que a utilização de agregado 

reciclado no concreto é viável e econômico quando se compara com os agregados 

retirados na natureza.

Silva et al (2017) realizaram estudo com resíduos de borracha oriunda de pneu para 

fabricação do concreto, com objetivo de avaliar o emprego de borracha de pneu para 

substituição parcial do agregado miúdo na fabricação de tijolos ecológicos. Foram 

produzidos 4 traços com porcentagens diferentes de borracha, e moldados corpos de 

prova para serem realizados os testes de resistência à compressão nas peças. Para 

execução dos corpos de prova foram utilizados, cimento Portland CP II a granel, areia 

natural, resíduo de borracha e água. O traço que demonstrou maior perda de 

resistência foi o T4 (possui 20% de agregado substituído por borracha) que obteve 

5,77 MPa aos 7 dias, 14 dias 6,65 MPa e 8,27 MPa aos 28 dias. O traço T3 (possui 

10% de agregado substituído por borracha) que obteve 6,69 MPa aos 7 dias, 14 dias 

8,25 MPa e 7,40 MPa aos 28 dias. O traço T2 (possui 5% de agregado substituído por 

borracha) que obteve 7,53 MPa aos 7 dias, 14 dias 9,96 MPa e 9,42 MPa aos 28 dias. 

Já o traço T1 (referência, sem adição de borracha) obteve 21,07 MPa aos 7 dias, 14 

dias 28,34 MPa e 24,93 MPa aos 28 dias. Os autores concluem que as peças 

fabricadas com adição de borracha apresentaram menor resistência à compressão 

que o tijolo referência.

Moreira e Figueiredo (2010) verificaram importância da procedência e do tratamento 

dos agregados reciclados de RCD no desempenho mecânico do concreto para 

estrutura. No sentido de obter sucesso em sua pesquisa, tiveram que fazer um 

experimento com agregados reciclados. Os agregados foram subordinados ao

tratamento de britagem e separação por densidade. Os materiais utilizados foram 

cimento CP II E 32, areia grossa lavada de rio, brita 1 de origem basáltica, britas de 

RCD recicladas. Os pesquisadores observaram, de fato, que a origem dos agregados 

é um agente essencial no que diz respeito ao desempenho do concreto, pois foi 

observado que os agregados reciclados da cidade de São Paulo o consumo de 
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cimento era inferior aos valores de consumo da cidade de Macaé, para atingir 20 MPa. 

O estudo também mostrou que os agregados mais porosos requerem maior consumo 

de cimento para alcançar a resistência de 20 MPa. Pode-se dessa forma chegar à 

conclusão de que a origem dos agregados alterou o resultado final do concreto.

Barbosa et al (2008) analisaram a substituição da areia natural pela areia artificial na 

produção de concreto. Foi utilizado como agregado miúdo rejeito de mármore triturado 

e a outra rocha de gnaisse triturada ambos fornecidos por empresas do estado de 

Minas Gerais. Foi utilizado na produção do concreto um traço 1: 1,83: 2,83: 0,50 sendo 

cimento CP II-E-32: agregado miúdo: agregado graúdo: fator água/cimento 50, 

preparado em betoneira, moldou-se corpos de prova para ensaios de slump e 

resistência à compressão que apresentou respectivamente 50 mm e 25,83 MPa para 

rejeito de gnaisse, 10 mm e 29,52 MPa rejeito de mármore triturado e 14 mm e 28,07 

MPa para areia natural do rio. O estudo mostrou que rejeito de mármore pode 

substituir com vantagens à areia natural.

Silva et al (2017) estudaram a utilização de resíduos de pneus como agregado miúdo 

na fabricação de pisos intertravados. Esse agregado foi misturado em diferentes 

proporções no concreto em substituição da areia. Foram utilizados os seguintes 

materiais: agregado miúdo, cimento Portland CPV-ARI, agregado graúdo, resíduos de 

borracha de pneus e água. Foram moldados corpos de prova com sete misturas 

diferentes. Em seguida, foi feito ensaios de resistência à compressão axial aos 7 e 28 

dias para comparar com a norma que delimita valores de resistência mínima para 

trânsito leve de 35 Mpa e para trânsito pesado 50 MPa. O estudo mostrou que os 

resultados são satisfatórios, pois o traço adotado com 20% de resíduos de pneu, 

obteve resistência 41,7 MPa aos 7 dias e 55,3 MPa aos 28 dias, atendendo os 

requisitos mínimos estabelecidos pela NBR 9781 (ABNT – NBR 9781, 2013). Já o 

traço com 50% de resíduos de pneu não atendeu os requisitos para transito pesado, 

onde apresentou resistência de 38,5 MPa aos 7 dias e 42,2 MPa aos 28 dias, porém 

o mesmo pode ser indicado para transito leve.
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CONCLUSÃO

Os concretos produzidos com areia reciclada substituída parcialmente e totalmente não foram 

satisfatórios para serem utilizados na produção de blocos intertravados de concreto, porque 

ambos não atingiram à resistência mínima exigida para tráfego leve.
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TEM ARTISTA NESSA ESCOLA: retratos e autorretratos

CONRADO RIBEIRO LEAL13

RESUMO

O artigo trata-se de uma reflexão acerca das nossas práticas em sala de aula, que muitas vezes no 
decorrer do dia, pensamos muito nos planejamentos e por descuido esquecemos de refletir nossa 
prática docente. Sabemos que o retrato e o autorretratos são formas de registro, onde buscamos chegar 
o mais próximo do representado possível. Coloco aqui no decorrer do artigo, as mais diversificadas 
formas de apresentação dos retratos, onde quero que o estudante consiga se retratar como é, tirando 
todo o estereótipo influenciadores. Para tais atividades usamos materiais e suportes diferentes, 
buscando sempre as referências nas artes, para eles chegarem ao um produto final, que pode ser um 
desenho, pintura, colagem, fotografia, dentro das possibilidades artísticas existentes. O experimentar, 
ver e fazer arte nessa faixa etária e fundamental para criarmos os mais diversos repertórios de imagens 
e referências para os estudantes, sendo assim, ele poderá sempre inserir mais referencias em suas 
produções artísticas. Essa pratica e reflexão tem influência direta na proposta triangular da professora 
Ana Mae Barbosa, referência na Arte Educação, todas as atividades partem do ver arte, para criar esse 
vínculo afetivo com os artistas que fizeram e fazem retratos, depois vamos fazer a arte, buscando as 
técnicas e por fim contextualizar, refletir essas atividades em sala de aula. Acredito muito nesse 
processo de aprendizagem, e somente por ele que conseguimos bons resultados em nossas práticas 
educativas.

Palavras-chave: Retratos; Autorretratos; Práticas em sala de aula; Arte; Educação, Ensino.

INTRODUÇÃO

O relato integra ações propostas na Formação Continuada desenvolvida no Polo 

FNM/Arte na Escola, junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas Arte na Escola –

Laboratório de Educação Museal (GEPAE/LEM) durante o ano letivo de 2019, sua 

integração às práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e o olhar reflexivo 

no modo de ensinar e aprender dos alunos com relação aos conteúdos: retratos e 

autorretratos. 

Trabalho em uma escola de tempo integral, a escolha da turma para reflexão e escrita 

do artigo deu-se pela preocupação dos estudantes se perceberem como parte 

integrante de todo o processo aprendido em sala de aula e de atuação docente como 

mediador de aprendizagem. 

O projeto dos Retratos e Autorretratos, junto aos alunos do 3º ano, foi como proposta 

de intervenção, uma vez que percebi que alguns alunos tinham dificuldade em aceitar 

a cor da pele, o tipo do cabelo, etc. Como todo processo requer práticas, referencias, 

                                                          
13 Professor de Arte PMV/Polo FNM - Arte na Escola



66

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

teorias, no início foi difícil, eles já tinham uma opinião única formada, considerando 

que ser bonito, era ser loiro e ter a pele clara, algo que não condizia com o real, pois 

os estudantes em sua maioria são negros de cabelos cacheados e pretos. 

Nessa intenção de desconstruir esses conceitos, foram propostas ações nas quais 

eles se desenharam, pintaram, colaram, recortaram, desconstruíram, tudo isso para 

poderem formar, perceberem e se reconhecerem sua real identidade.  

CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

A EMEF TI PROFESSORA EUNICE PEREIRA SILVEIRA, também identificada como 

PEPS, encontra-se localizada no bairro Tabuazeiro, Vitória ES, uma região de fácil 

acesso, que está inserida na região da grande Maruípe. A unidade de ensino atende 

crianças em Tempo Integral, das 7:00 horas até as 16:00 horas, a alunos dos bairros, 

Tabuazeiro, Santa Cecília, Itararé, Bonfim, Engenharia, Maruípe, Consolação, Santa 

Martha, Andorinhas, Resistência. 

Localização da Escola.

FIGURA 01: Fonte: Google Maps
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BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA EMEF GRANDE MARUÍPE

Segundo o Plano Político Pedagógico da Escola, esta funcionou anteriormente no 

antigo prédio da EMEF “Ceciliano Abel de Almeida”, cujo alunado foi transferido para 

o novo prédio, em outubro de 2009. Como a região da Grande Maruípe apresentou 

demanda reprimida e o novo prédio não comportou a quantidade de alunos 

matriculados, procurou-se um lugar para atender os alunos excedentes.

Foi então acordado que as crianças excedentes, moradores dos Bairros da Penha, 

Bonfim, São Benedito e adjacências ficariam estudando em espaço alternativo como 

anexo da EMEF CAA. Em outubro de 2009 a escola ficou onde funcionava a faculdade 

Cândido Mendes, localizada na Avenida Leitão da Silva. 

Em 2010, a demanda de alunos aumentou na região e fez-se necessário a criação de 

mais uma escola. A princípio, foram feitas algumas reformas no antigo prédio da 

EMEF “CAA” e funcionou neste prédio até julho de 2012. Entre os anos de 2012 até 

2014, a EMEF Grande Maruípe (atual EMEF TI PEPS) funcionou no antigo anexo da 

Escola Estadual Aflordízio e em 2014, a escola foi transferida para seu local atual, 

localizado no Bairro Tabuazeiro, onde funciona como Escola em Tempo Integral. 

Mediante todos esses desafios, a EMEF TI PEPS, constrói a sua identidade a partir 

de uma visão de educação que leva em conta a realidade vigente e a atual conjuntura. 

Como afirma Alarcão (2005, p. 23): “A escola é um setor da sociedade; é por ela 

influenciada e, por sua vez influencia-a”. Partindo desse pressuposto a construção do 

Projeto Político Pedagógico da EMEF TI “PEPS” propiciará à comunidade escolar uma 

visão do que é a educação e do seu papel social; da escola que temos e da escola 

que queremos; da sociedade que temos e da sociedade que queremos.

PROJETO PARA INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA 

Objetivos

 Apreciar trabalhos de artistas que são referência em autorretrato;

 Fazer autorretrato com desenho e pintura;

 Atribuir signos à própria imagem;
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 Identificar marcas pessoais na maneira de desenhar e pintar.

Justificativa

A proposta deste projeto será propiciar a estruturação e a representação da figura 

humana através de intervenções adequadas, leitura de imagens, trocas e reflexões, 

contribuindo e ampliando o processo de criação da criança por meio do autorretrato. 

Conteúdos

 Autorretrato;

 Retrato;

 Apreciação de obra de arte;

 Técnicas artísticas: desenho, pintura, colagens, apropriação e desconstrução 

da forma.

Tempo Estimado

1º Semestre de 2019. 

Recursos

Livros com reproduções de autorretratos; 

reproduções de imagens em xerox; 

lápis de cor;

folhas de papel; 

caneta hidrocor;

giz de cera;

cola colorida;

fotografias dos estudantes (atuais);

papel crepom;
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cola branca; 

gliter; 

revistas; 

jornais.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA

Autorretrato é uma forma de registro onde o modelo é próprio artista. O retratado e 

quem se retrata. 

O autorretrato sempre acompanhou o ser humano no desejo de deixar uma marca de 

sua própria imagem, mesmo depois da passagem de sua vida. Essa representação 

autorrepresentação foi tomando formas diferentes no decorrer do tempo. Desta 

maneira buscamos através do autorretrato levar as crianças a conhecer os diferentes 

tipos de materiais.

Para ampliação dos conhecimentos artísticos dos 

alunos apresentamos como exemplo os seguintes 

artistas: 

Rembrandt foi um artista que se autorretratou diversas 

vezes no decorrer de sua vida, seus autorretratos 

formam uma biografia singular e intimista em que o 

artista pesquisou a si mesmo sem vaidade e com a 

máxima sinceridade.

FIGURA 02 – Google Imagens. Autorretrato com Corrente de Ouro. Técnica: Óleo sobre madeira.
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Van Gogh, assim, também, deve-se reservar atenção cuidadosa aos seus vários 

autorretratos. Como o grande mestre holandês, Rembrandt, Van Gogh vê no 

autorretrato uma forma de autoconhecimento. Inúmeros, 

eles descrevem seus variados sentimentos e momentos 

de vida. É um dos conjuntos de pinturas mais 

angustiantes da história da arte. Um ponto é 

particularmente intenso: os olhos, penetrantes, ao final 

da vida descrente, não nos olham, mas atravessam pelo 

observador em busca do espírito, da compaixão. (Na 

ilustração ao lado, autorretrato, 1886-7, óleo sobre 

cartão, Art Institute, Chicago).

FIGURA 03: Autorretrato de Vag Gogh. Técnica: Óleo sobre tela

RELATO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DESENVOLVIDA E REFLEXÃO DAS AULAS 

- 1ª aula

Na primeira aula, foi apresentado aos alunos a proposta das aulas de retrato e 

autorretratos, conversando sobre o que seria realizado nas aulas de artes, o projeto, 

os materiais e o resultado esperado. Fizemos uma breve introdução do que é 

autorretrato dizemos que o autorretrato é uma forma de registro em que o modelo e o 

próprio artista. O retratado é quem retrata. (Neste caso os artistas são vocês!). Depois 

mostramos imagens de retratos e autorretratos de artistas de diferentes épocas 

(Vincent Van Gogh [1853-1890], Rembrandt van Rijn [1606-1669] e Modigliani). 

Buscamos apresentar as possibilidades técnicas que esses artistas usaram em suas 

obras, com intuito de explorar, as possibilidades existentes na produção em artes. 

Estes artistas têm características bem definidas no que se diz sobre autorretrato 

porque conseguiram se expressar de uma maneira singular que define a originalidade 

de seus trabalhos. Continuando perguntamos aos alunos o que eles viam nos 

autorretratos. E se existe expressividade no rosto desses artistas.

Buscamos perguntar para que houvesse um jogo de associações e para saber o que 

as crianças tinham a dizer sobre o que estavam vendo.
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Nesta aula os alunos se desenharam, mas sem olhar suas fotografias, tendo como 

referência a imaginação. Como eles se viam.

Deixamos materiais como lápis de cor, cola colorida, papel para colagem, revistas, 

entre outros materiais, para possibilitar a experimentação e criatividade dos alunos.

Pudemos perceber que as crianças apresentaram questionamentos em suas 

produções, eles conseguiram perceber detalhes como a cor do cabelo, como se 

vestiam ou como gostariam de se vestirem, a cor da pele entre outros. 

                   

FIGURA 04                                                                                 FIGURA 05

                 

FIGURA 06                                                                                 FIGURA 07

FOTOS: acervo pessoal. 

- 2ª aula

Continuação das atividades da aula anterior, para conclusão da mesma.
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Apresentamos algumas técnicas do desenho artístico para que eles continuassem a 

construção do autorretrato. Mostramos algumas possibilidades técnicas, como eles 

poderiam trabalhar a proporção do desenho da cabeça falando um pouco sobre a 

anatomia do rosto ocupando grande parte da folha de papel A4. Dessa vez tivemos a 

preocupação em deixar claro que não existe ninguém igual a ninguém, e que todos 

possuem características diferentes, e que também os materiais que seriam utilizados 

poderiam ajudar na maneira de representar cada parte do autorretrato. No final da 

aula todos finalizaram os trabalhos. E falamos que para próxima aula iriamos utilizar 

às fotografias deles, fizemos uma sessão de fotografias para dar sequência a 

atividade. Para essa atividade, o material foi giz com suporte na lixa de parede, para 

podermos trabalhar também a textura, e como o giz se comportaria nessa superfície. 

                     

FIGURA 08                                                                                   FIGURA 09

          

FIGURA 09                                            FIGURA 10                                             FIGURA 11
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FOTOS: acervo pessoal. 

- 3ª aula 

Nesta aula trabalhamos a colagem com tecidos, começando a usar a apropriação, o 

termo é empregado pela história e pela crítica de arte para indicar a incorporação de 

objetos extra artísticos) e algumas vezes de outras obras, nos trabalhos de arte, o 

suporte usado foi o papel canson 300g, A4.

Cada aluno fez o autorretrato observando as roupas, como eles se viam. 

Os materiais disponibilizados foram: papel, lápis 6B, canetinha, cola e tecidos. 

                   

FIGURA 12                                                                                  FIGURA 13

             

FIGURA 14                                            FIGURA 15                                           FIGURA 16

FOTOS: acervo pessoal. 
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- 4ª aula

Agora a observação para fazer o autorretrato foi a partir da fotografia impressa em P/B 

em papel A4. Com base em sua fotografia os alunos puderam utilizar as técnicas já 

exploradas nas atividades anteriores, misturando os diversos materiais para sua 

elaboração.

                     

FIGURA 17                                                                                   FIGURA 18                                           

          

FIGURA 19                                            FIGURA 20                                           FIGURA 21

FOTOS: acervo pessoal. 

- 5ª aula

Nesta aula utilizamos a técnica de apropriação da arte contemporânea, essa 

expressão pode indicar que o artista incorporou à sua obra, materiais mistos e 

heterogêneos que, no passado, não faziam parte do campo da arte, tais como 

imagens, objetos do cotidiano, conceitos e textos, como foi falado na aula anterior. 

Pode indicar também que o artista se apropriou de partes ou da totalidade de obras 
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de autores que ocupam lugar consagrado na história da arte, deixando o aluno utilizar 

desta técnica para compor seu autorretrato, agora impresso em fotografia.

        

FIGURA 22                                            FIGURA 23                                           FIGURA 24

        
FIGURA 25                                            FIGURA 26                                           FIGURA 27

FOTOS: acervo pessoal. 

-6ª aula

Nesta aula a técnica explorada foi a pintura, tinta branca com o suporte preto. 

Trabalhamos o autorretrato, sem o uso da imagem fotográfica. Eles elaboraram um 

desenho de acordo como eles se veem.
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FIGURA 28                                          FIGURA 29                                           FIGURA 30

    
FIGURA 31                                         FIGURA 32                                        FIGURA 33

FOTOS: acervo pessoal. 

- 7ª aula 

Nesta aula continuamos a técnica da pintura, agora cada aluno criou o autorretrato 

utilizando cores, tons e o suporte foi o papel canson com gramatura 300. Observamos 

o quanto é importante mostrar e oferecer novos materiais para eles usarem e 

perceberem o quanto que ajuda na produção em arte, faz toda diferença no resultado 

final. 
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FIGURA 34                                         FIGURA 35                                         FIGURA 36

    
FIGURA 37                                         FIGURA 38                                         FIGURA 39

FOTOS: acervo pessoal. 

- 8º Aula 

Nesta aula a proposta foi a desconstrução da fotografia, onde a foto inteira foi dividida 

em quadrados, trocados entre os alunos, criando uma nova imagem com pedaços de 

todos os estudantes. No começo teve um estranhamento, mas aos poucos eles foram 

se familiarizando com a atividade. Estamos sempre executando algo que achamos o 

certo, e assim também são as crianças, o recortar, o trocar, o criar novo desenho, foi 

difícil, porque partimos de algo que é nosso, no qual achamos o certo. A conversa foi 

fundamental, para que eles pudessem ver que fazer o diferente nos dar várias 

possibilidades de algo novo. 
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FIGURA 40                                         FIGURA 41                                         FIGURA 42

    
FIGURA 43                                         FIGURA 44                                         FIGURA 45

    
FIGURA 46                                         FIGURA 47                                        FIGURA 48

FOTOS: acervo pessoal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Desenhar é uma coisa interessante: se o pensamento estica, a linha acompanha. Se 
encurta, também. Se piso na areia, marca. Se dou um abraço, enrola. Se mostro o 
tamanho do bicho com as duas mãos, visualizo. Desenhar é mesmo uma coisa 
interessante (MAZZAMATI, SUCA MATTOS, 2012). 

Observa-se que o estudante se apropria do seu retrato, criando vários autorretratos 

no decorrer das propostas das aulas, hora na pintura, hora usando o lápis grafite, outra 

hora usando o giz de cera, assim acontece também nas propostas de colagens, 

intervenções na fotografia e desconstrução da foto para construir uma nova, as 

crianças sempre desenharam, este desenhar como afirma Suca Mattos (2012), é algo 

interessante, que  vai surgindo com a imaginação da criança e seu poder de criação, 

buscando suas memórias e suas referências de imagens, mediadas pelo professor. 

Sempre ofereço ao meu estudante a possibilidade de apreciação, seja uma obra de 

arte, aqui neste relato exploramos a fotografia e suas possibilidades plásticas, 

alimentando a criança com imagens de retratos e autorretratos, como iniciamos a 

nossa prática na primeira aula, elas precisam deste repertório, refletimos sobre o uso 

da cor, o preenchimento da imagem. Depois possibilitamos a elas a contextualização

e a compreensão de que existem várias formas de desenhar, assim como várias 

possibilidades de tons de pele, tipos de cabelos, estrutura do corpo, e que o desenho 

vai mudando dependendo do momento histórico, local, grupos que fazem parte destes 

retratos deste contexto, eles começaram a entender e perceber as infinitas 

possibilidades de criação, como fizemos nas demais aulas. 

E por fim, eles criaram seus desenhos, suas pinturas, suas desconstruções, 

reconstruíram os desenhos, cores, texturas, linhas, proporcionando e compreendendo 

que a arte é uma construção social e cultural, e que cada um de nós estamos sempre 

buscando nossa identidade, sendo ela visual, cultural, corporal, musical, teatral. 

Entendendo assim as diferentes representações de pensar, interpretar e inventar o 

mundo em que vivemos, valorizando a produção do outro e a sua própria. 

Acrescento aqui também a importância do Grupo de Estudos e Pesquisas Arte na 

Escola, contribuindo para nós professores a possibilidade de trocas e reflexões sobre 

os nossos percursos na educação básica, somente assim juntando com nossos pares 

podemos potencializar toda a nossa pratica de arte na sala de aula, pois nossos 

colegas também passam pelas mesmas situações que a gente. 
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A avaliação do processo foi realizada juntamente ao desenvolvimento do projeto, das 

aulas, dos encontros e das reflexões. Reelaborando as diferentes etapas à medida 

que novas oportunidades de aprendizado irem se desfolhando. Como afirma Cipriano 

Luckesi (2000), a prática avaliativa deve ser repensada. A verificação da 

aprendizagem pode se dar proeminentemente pela transformação de determinadas 

ações. Podemos dizer também que o principal objetivo da avaliação e perceber o 

caminho percorrido, tanto do aluno como pelos professores, todas as conquistas 

alcançadas por ambos. 
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RESUMO

Entende-se por conforto acústico, as medidas que podem ser tomadas para que um ambiente 
permaneça sempre dentro do limite de ruídos que o torne agradável. A partir da combinação dos 
diversos materiais em forros, pisos, paredes e divisórias, é possível reduzir a vulnerabilidade aos sons 
indesejados. Este estudo aborda a necessidade de um ambiente adequado para os professores 
lecionarem. Então, cabe ao profissional especializado entender as falhas e trazer soluções para 
melhorias e adequações que promovam conforto acústico. O objetivo é investigar possíveis soluções 
para reduzir os ruídos originados em salas de aula localizadas próximas à fachada do terceiro e quarto 
andar de uma Instituição de Ensino Superior. Para medir as condições atuais de ruídos nas salas foi 
utilizado o equipamento decibelímetro da marca Minipa, modelo MSL-1325 e um questionário aos 
alunos e professores para comparar os dados coletados aos valores estabelecidos por norma e à 
percepção dos usuários. Através dos dados obtidos, constatou-se que todas as seis salas estudadas 
apresentaram resultados insatisfatórios quanto ao conforto acústico até mesmo nas melhores 
condições, sem ocupantes nos ambientes, além de mostrar a insatisfação dos usuários com os ruídos 
encontrados nas salas. Com os ambientes desocupados, janelas fechadas e ventiladores desligados, 
os valores ultrapassaram 9% do estabelecido pela norma, e nas piores condições, até 70%. Portanto, 
este estudo fica destinado à instituição como recomendação de adaptação e melhoria dos índices de 
ruídos para obter a tolerância satisfatória pela norma NBR 10152/1987 adequando assim, ao conforto 
acústico ideal para atingir a satisfatoriedade dos usuários.

Palavras-chave: conforto acústico, percepção do usuário, ABNT NBR 10152/1987.

INTRODUÇÃO

Conforto acústico é o parâmetro que deve ser respeitado para a preservação da saúde 

auditiva e para que o ambiente se torne adequado e agradável a seus ocupantes. Para 
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um bom desempenho sonoro, os projetos devem considerar as dimensões e 

composição dos materiais utilizados para compor as superfícies.

A literatura demonstra que níveis elevados de pressão sonora podem interferir no 

aprendizado, prejudicando a concentração e impedindo uma comunicação adequada 

entre professores e alunos, o que pode acarretar em irritabilidade e cansaço excessivo 

devido à necessidade de repetição da mensagem.

Segundo Codas (1987), em meados da década de 70, a construção civil brasileira se 

mostrou fragilizada em seu desempenho, pois as situações ideais para 

desenvolvimento e execução desapareceram, dando lugar aos sucessivos choques 

do petróleo, à inflação, escassez de recursos, multinacionalização e ao aumento do 

porte e sofisticação dos projetos. Isso gerou uma preocupação quanto aos gastos com 

energia devido à crise do petróleo, que impactou diversos setores, principalmente a 

construção civil. Logo, foi preciso adotar alternativas para amenizar os gastos, tendo 

como exemplo a diminuição da espessura das lajes, diminuindo, com isso, a qualidade 

acústica no interior do ambiente, trazendo um desconforto acústico para os usuários 

e entrando em conflito com o papel do desempenho do edifício.

Um dos principais objetivos da arquitetura e da engenharia civil é oferecer um 

ambiente propício ao conforto humano nas edificações independente do clima 

externo, neutralizando assim as sensações climáticas desfavoráveis e potencializando 

as favoráveis. Porém, durante anos, o desempenho do edifício não era considerado 

importante, a estética e aspectos técnicos eram os pontos mais relevantes de um 

projeto.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1987) cita através da Norma 

Brasileira (NBR) 10.152 de 1987 que o conforto acústico dispõe de cuidados relativos 

ao isolamento acústico e níveis de ruídos dos ambientes. Por esse motivo, no estudo 

do conforto acústico devem-se fazer três considerações: o som que persiste no local 

devido às ondas sonoras, a absorção dos diferentes materiais e a distribuição sonora 

nos ambientes (Paya, 1994).

No Brasil, os problemas sobre o ambiente escolar referente aos aspectos físico-

ambientais, como o sonoro, ainda se encontram com pouco conhecimento por parte 

dos gestores, professores e alunos, evidenciando a necessidade de que pelo 
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conhecimento sejam auxiliados a identificar, minimizar e superar as interferências 

negativas de um ambiente acusticamente inadequado (Eniz e Garavelli, 2006).

Burgos et al. (2015) realizaram um estudo que tinha como objetivo revisar práticas 

arquitetônicas que proporcionam melhor conforto ambiental de forma sustentável. 

Observaram então que os fatores ambientais interferem de modo direto no 

desempenho dos alunos e professores, logo, faz-se necessário o emprego de 

alternativas construtivas que garantam as condições ambientais adequadas, porém 

com menor demanda energética. Concluíram que as escolhas dos materiais 

adequados são imprescindíveis na elaboração de projetos de novos espaços 

escolares, assim como as reformas de espaços já existentes para se obter ambientes 

confortáveis e ao mesmo tempo sustentáveis, tais escolhas incentivam a consciência 

ambiental e construção de conceitos de sustentabilidade.

Servilha e Delatti (2014) fizeram um estudo visando trazer a percepção sobre a 

influência do ruído na qualidade e aprendizado das aulas, baseado na perspectiva de 

que a mudança de atitude do aluno em relação ao barulho produzido por eles mesmos 

resultaria em bons resultados em relação à diminuição do ruído. Os pesquisadores 

concluíram não possuir os materiais necessários para comparar os resultados e 

consideraram de suma importância à disposição dos alunos em mudar de hábitos para 

minimizar os níveis de pressão sonora e maximizar a qualidade do aprendizado.

Ainda não existe uma padronização da metodologia que deve ser utilizada para a 

mensuração de ruídos em sala de aula, o que existe em outros ambientes como os 

de trabalho que possuem procedimentos específicos e bem definidos para a avaliação 

da exposição ao ruído. Fidêncio et al. (2014) realizaram uma revisão na literatura para 

elencar as principais metodologias utilizadas e observaram que todas as salas de aula 

avaliadas nos estudos apresentavam níveis de ruído acima do permitido, mostrando 

a importância de que as escolas sejam constantemente orientadas sobre a 

importância da adequação acústica do ambiente da sala de aula.

O excesso de ruído é um dos grandes problemas presentes nas cidades na atualidade 

e responsável por grande parte das doenças auditivas desenvolvidas em seus 

habitantes, tanto devido à escolha incorreta dos elementos arquitetônicos, o que 

acarreta em grande propagação dos ruídos encontrados dentro da própria edificação, 

quanto aos provenientes do exterior como os vindos de veículos, aeronaves e 
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equipamentos. A maioria das edificações destinadas ao ensino não são projetadas 

para possuir isolamento para os barulhos vindos dos locais adjacentes e nem o 

tratamento dentro da própria sala de aula para facilitar com que os alunos escutem 

com melhor clareza (Nogueira et al., 2008).

Além da grande importância na saúde dos usuários dos ambientes, o conforto acústico 

é necessário para o processo de inclusão de indivíduos com a audição já prejudicada. 

Para isso, é importante que locais de ensino favoreçam a acessibilidade para tais 

alunos, garantindo o acesso à percepção dos sons da fala e ao conteúdo pedagógico. 

Embora exista o avanço tecnológico em relação aos dispositivos eletrônicos para uso 

em deficientes auditivos, estudos mostram que em ambientes desfavoráveis como na 

presença de ruídos e vários falantes ao mesmo tempo, adultos usuários de aparelho 

auditivo apresentavam dificuldades para codificar a fala (Campos et al, 2014).

A presente pesquisa se justifica pela necessidade de um trabalho conjunto entre 

profissionais da construção civil como engenheiros e arquitetos com a equipe escolar, 

propiciando condições acusticamente favoráveis para o aprendizado tanto de alunos 

em condições favoráveis de audição, quanto para a inclusão de deficientes auditivos.

Do ponto de vista prático, espera-se que este estudo contribua ampliando os 

conhecimentos na área de Engenharia Civil e sirva como referência para novos 

acadêmicos e empresas no ramo de conforto acústico, buscando alcançar uma melhor 

eficiência na hora de se construir ou modificar um ambiente propício à incidência de 

ruídos.

Portanto, o principal objetivo deste estudo foi Investigar possíveis soluções para 

reduzir os ruídos originados em salas de aula localizadas próximas à fachada crítica 

do terceiro e quarto andar de uma Instituição de Ensino Superior.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa trata-se de um estudo descritivo e exploratório de caráter 

qualitativo e quantitativo realizado em uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

particular de Vila Velha, Espírito Santo. As salas selecionadas foram as 343, 345, 348, 
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416, 418 e 422 para a análise da qualidade acústica analisadas entre 23 a 27 de 

outubro de 2017.

Através do presente estudo foi possível mensurar os níveis de ruído de seis salas de 

aula dessa Instituição, verificando se estão de acordo com a Norma Brasileira, NBR 

10.152 da ABNT e investigando soluções para que ocorra a adequação dos ambientes 

ao conforto acústico.

Para a escolha das salas foi considerado que as mesmas se localizam na fachada 

crítica, ou seja, área da construção que mais recebe ruídos exteriores vindos das ruas 

próximas (figura 1). As salas são utilizadas de segunda a sexta por alunos e 

professores que necessitam de concentração para que o conteúdo seja transmitido de 

forma integral.

Figura 1. Esquema de localização das salas de 
aula utilizadas nas medições.

As salas do terceiro andar possuem o mesmo comprimento de 9,90 metros, a sala 

343 possui largura de 6,70 metros, a sala 345 tem largura de 5,92 metros e a sala 348 

possui 6,92 metros de largura e todas têm pé direito de 3,72 metros. Cada sala possui 

duas janelas na dimensão de 2,90 x 1,25 metros cada, voltadas para o exterior e os 

elementos internos são: quadro, lâmpadas, carteiras escolares, mesa e cadeira de 

professores. As medidas da sala estão representadas na figura 2.
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Figura 2. Dimensionamento das salas 343,345 e 348 

localizadas no terceiro andar da Instituição.

As salas 416 e 418 localizadas no quarto andar possuem o mesmo comprimento 9,98 

metros e largura de 6,76 e 7,00 metros respectivamente, ambas possuem duas 

janelas com as dimensões de 2,90m de largura por 1,25 metros de altura cada, já a 

sala 422 tem largura de 12,47 metros e comprimento de 7,07 metros, também possui 

2 janelas de 2,90x1,25 metros localizadas na fachada frontal do prédio e 1 janela de 

1,80x1,30 metros localizada na fachada lateral. As medidas destas salas estão 

representadas na figura 3.
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Figura 3. Dimensionamento das salas 343,345 e 348 localizadas 
no terceiro andar da Instituição.

Nenhuma das salas possui sistema de isolamento acústico para evitar ruídos 

exteriores e/ou dissipar ruídos internos, não havendo preocupações ao se projetar, de 

planejar tais particularidades do ambiente de ensino. As salas possuem elementos 

internos tais como quadro, lâmpadas, carteiras escolares, mesa e cadeira de 

professores.

Os dados incluídos na pesquisa foram amostras de ruídos coletadas nas salas. A 

princípio foram escolhidas para estudo todas as salas do terceiro e quarto andar, 

localizadas na fachada crítica do prédio da instituição. Porém, durante as primeiras 

medições, verificou-se que os valores medidos entre as salas vizinhas foram iguais ou 
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parecidos, optando-se, por conseguinte, realizar medições em salas alternadas 

(pontas e meio de cada corredor do terceiro e quarto andar). Foram excluídos da 

análise, o térreo e segundo andares, por não possuírem salas de aula pertencentes à 

instituição. Também foi excluído o quinto andar, cujas salas estão relativamente mais 

distantes da rua e por haver utilização de ar condicionado, sendo necessário o 

fechamento das janelas, isolando, em parte, a influência sonora externa.

A pesquisa foi dividida em cinco etapas: análise das legislações vigentes para o 

conforto acústico utilizando a ABNT NBR 10152/1987[4] para o levantamento dos 

parâmetros aceitáveis para proporcionar o conforto; medições das salas para inseri-

las em esquema para melhor visualização de suas medidas e disposição das 

aberturas; medição dos níveis de ruído utilizando o aparelho decibelímetro da marca 

Minipa, modelo MSL-1325 (Figura 4) durante cinco dias no período noturno, cujo 

funcionamento das turmas é frequente; entrevista com os docentes e usuários das 

salas através de questionário contendo cinco perguntas aplicadas presencialmente e 

por fim, foram relacionados os resultados das medições com a percepção dos 

usuários e sugestão de alternativas para viabilizar o conforto acústico das salas. 

Todos os participantes do questionário assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.

Figura 4. Decibelímetro digital utilizado nas 
medições realizadas em seis salas de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O excesso de poluição sonora externa juntamente com os ruídos do ambiente interno 

contribui para o não desenvolvimento e diminuição dos níveis de inteligibilidade de 

alunos e professores. 



89

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

A associação Brasileira de normas técnicas (ABNT), através da NBR – 10.152, de 

dezembro de 1987, estabelece padrões ideais de níveis de ruídos obteve a definição 

dos níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos [4]. 

Para combater a poluição sonora e danos à saúde estabelecendo os padrões de níveis 

em ambientes os dados foram organizados, sendo apresentados em gráficos, para 

facilitar a sua descrição e melhor entendimento dos resultados obtidos.

Resultado dos questionários aplicados aos alunos

Os gráficos resultantes das interpretações dos 5 questionários aplicados aos alunos, 

estão representados por meio de 5 figuras.

A pergunta 1 está relacionada à percepção e tolerância dos ruídos apresentados em 

sala de aula, onde 80% dos alunos consideram que o ruído apresentado em sala de 

aula não é tolerável e 20% dos alunos consideram tolerável (figura 5).

Figura 5. Distribuição percentual sobre a percepção do 
aluno em relação aos ruídos da sala de aula da 
Faculdade.

A pergunta 2 está relacionada à capacidade do usuário ouvir com clareza o conteúdo 

que o professor ministra. Os resultados apontaram que 70% dos entrevistados às 

vezes sentem dificuldade em ouvir o professor, 26% relatam que sempre sentem 

Considera que o ruído diário 
em sua sala é tolerável para 

o estudo?

80%

20%

Sim Não
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dificuldade na audição e 4% não sentem dificuldade de ouvir o conteúdo ministrado 

(figura 6).

Figura 6. Distribuição percentual sobre a percepção do 
aluno em relação à clareza de entendimento em relação à 
aula ministrada pelo professor salas de aula da Faculdade.

A pergunta 3 está relacionada ao tipo de influência de ruído que mais incomoda o 

usuário. Os resultados apontaram que 51% dos alunos entrevistados se incomodam 

com o barulho interno de sala de aula originado de ventiladores, conversa paralela e 

conversa nos corredores da instituição, 45% sinalizaram que acham incômodo o 

barulho externo, como barulho da rua, trânsito e bares e 4% sinalizaram não sentir 

nenhum tipo de incômodo (figura 7).

Figura 7. Distribuição percentual sobre o incomodo sonoro 
percebido pelo discente em relação ao ambiente interno e 
externo nas salas de aula da Faculdade.

O ruído na sala de aula te 
impede de ouvir bem o 

professor?

4%

70%

26%

Nunca Às vezes Sempre 

O que mais te incomoda 
dentro de sala de aula?

45%

51%

4%

Barulho externo (da rua, trânsito, bares)

Barulho interno (ventiladores, conversa
paralela, conversa no corredor)
Não me incomodo



91

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

Dalvite et al. (2007) analisam e concluem que a interferência de ruídos externos é 

causada, principalmente, pelo conflito de funções na organização espacial de onde os 

ambientes de aprendizado estão diretamente ligados aos pátios e circulações. Esse 

problema ocorre, em todas as escolas estudadas em maior ou menor grau. Outra 

constatação geral é que o uso dos ventiladores aumenta consideravelmente o nível 

de ruído. Eles são barulhentos, porém necessários para amenizar o calor no verão.

A pergunta 4 está relacionada aos tipos de sintomas que o aluno da Instituição associa 

sentir devido ao ruído que o ambiente da sala de aula proporciona, foi permitido 

assinalar mais de uma opção. Os resultados apontaram que 71% dos usuários 

acreditam que os ruídos causam falta de concentração, 48% dos alunos sinalizam 

possuir dificuldades de memorização, 49% declaram irritabilidade, 19% sentem-se 

indispostos e 5% dos usuários declaram não sentir nada (figura 8).

Figura 8. Distribuição percentual sobre a percepção do 
discente associando sintomas físicos e mentais aos 
ruídos percebidos em sala de aula da Faculdade.

Klock et al. (2016) afirmam que o ambiente escolar é compartilhado por estudantes e 

profissionais da educação, portanto, todos são personagens que podem apresentar 

os mesmos sintomas e dificuldades encontradas por conta da situação acústica. 

Acredita que o ruído em sala 
pode ocasionar determinados 

sintomas no seu dia a dia? 
Em caso afirmativo, assinale 

os sintomas: 

71

48

49

19 5

Falta de concentração
Dificuldades de memorização
Irritação
Indisposição
Não sinto nada

1
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Souza et al. (2013) citam que a comunicação entre pessoas é prejudicada dentro de 

um ambiente com índices de ruídos, onde para se fazer entender o que é dito, é 

necessário aumentar o tom de voz.

A pergunta 5 questiona se o aluno notou ter maior dificuldade na memorização e 

fixação do conteúdo abordado em sala de aula. Como resposta, 75% declaram que 

às vezes sentem essa dificuldade, 17% declara que sempre sente essa dificuldade e 

8% declaram nunca ter tido esse sintoma (figura 9).

Figura 9. Distribuição percentual sobre a 
percepção do aluno em relação à influência 
dos ruídos sobre a fixação do conteúdo de 
estudo.

Segundo Rabelo (2014), o ruído excessivo e a má qualidade acústica das salas de 

aula podem ser muito prejudiciais em todo esse processo de inteligibilidade, ou seja, 

o que envolve a audição e a compreensão do que é dito. 

Resultado dos questionários aplicados aos professores

Os gráficos resultantes das interpretações dos 5 questionários aplicados aos 

professores, estão representados por meio de 5 figuras.

Tem notado maior 
dificuldade de 

memorização e fixação 
do conteúdo de estudo?

8%

75%

17%

Nunca Às vezes Sempre
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A pergunta 1 está relacionada aos tipos de sintomas que o professor da Instituição 

associa sentir devido ao ruído que o ambiente da sala de aula proporciona, foi 

permitido assinalar mais de uma opção. Os resultados apontaram que 30% dos 

usuários acreditam que os ruídos causam falta de concentração no conteúdo a ser 

transmitido, 20% associam problemas vocais como falhas na voz, dores de garganta 

e rouquidão, 20% atribuem problemas de audição como zunidos e diminuição da 

capacidade auditiva aos ruídos, outros 20% se sentem irritados e 10% dos alunos 

sinalizam se sentirem indispostos. Nenhum dos professores deixou de sinalizar algum 

tipo de sintoma (figura 10).

Figura 10. Distribuição percentual sobre a 
percepção do docente associando sintomas 
físicos e mentais aos ruídos percebidos em sala 
de aula da Faculdade.

A pergunta 2 questiona se o ruído de sala impede o profissional de falar sem exceder 

o tom de voz. Nenhum professor sinalizou algum tipo de dificuldade, acredita-se que 

houve receio em demonstrar falta de domínio em sala de aula. (figura 11).
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Figura 11. Distribuição percentual sobre a 
percepção do professor em relação ao domínio 
vocal em sala de aula da Faculdade.

Embora os questionários tivessem sido aplicados sem identificação, parte dos 

profissionais se sentiram intimidados diante de perguntas que envolviam domínio de 

sala ou impotência diante de situações como memorização e transmissão de 

conteúdo.

Libardi et al (2006), afirmam que o ruído encontrado nas salas de aula da escola 

estudada  pode estar relacionado com os diferentes efeitos na saúde do professor, 

resultando em alterações como tonturas, dificuldades com o sono, problemas 

digestivos e circulatórios, porém estudos com procedimentos estatísticos deveriam ser 

realizados para a comprovação do risco.

Gonçalves et al (2009), afirmam que não são raros os casos em que professores são 

obrigados a se afastar do exercício profissional ou até mesmo a diminuir sua carga de 

trabalho para recuperar a capacidade de fala.

A pergunta 3 indaga se o profissional sente dificuldade em memorizar e transmitir o 

conteúdo aos discentes. Novamente nenhum professor sinalizou algum tipo de 

dificuldade, acredita-se que houve receio em demonstrar falta de domínio na 

transmissão do conteúdo. (figura 12).
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Figura 12. Distribuição percentual sobre a 
percepção do professor em relação à influência 
dos ruídos em sua capacidade de transmitir o 
conteúdo aos alunos da Faculdade.

A pergunta 4 questiona o professor quanto ao aprendizado do discente com o ruído 

oferecido em sala, 67% dos professores que responderam ao questionário acreditam 

que o ruído é tolerável para que haja um bom desempenho e aprendizagem e outros 

33% discordam (Figura 13).

Figura 13. Distribuição percentual sobre a 
percepção do professor em relação ao ruído 
tolerável para o aprendizado nas salas de aula da 
Faculdade.
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A pergunta 5 questiona qual o maior tipo de incômodo dentro da sala de aula e as 

respostas se dividem, 50% sentem-se incomodados com o barulho interno e os outros 

50% declaram se sentirem incomodados com o barulho externo (figura 14).

Figura 14. Distribuição percentual sobre a percepção do 
professor em relação ao tipo de ruído mais incômodo na 
sala de aula da Faculdade.

O quadro abaixo trás os valores dos limites aceitáveis de decibéis (dB) em escolas, 

de acordo com a ABNT NBR 10152/1987:

Limites de decibéis em diferentes ambientes escolares

Quadro 1: Decibéis permitidos nos ambientes escolares.

Fonte: ABNT NBR 10152/1987
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Portanto, no caso de salas de aula os limites aceitáveis estão entre 40 a 50 decibéis.

Níveis elevados de ruído prejudicam o processo de aprendizagem, colaborando com 

o baixo aproveitamento dos alunos. Em relação aos professores, não consideração 

aos critérios de conforto acústico faz com que apresentem esforço vocal exagerado 

Dalvite et al (2007) realizaram medições de conforto acústico em escolas de Santa 

Maria, RS, onde foram constatados problemas de ruídos elevados, excedendo os 

níveis permitidos por Norma, foi observado que tais desconfortos atuam sobre 

usuários (alunos e professores), afetando de forma física e psicológicas. Através 

desse estudo, os gestores dessas instituições foram orientados a executar um 

planejamento específico onde os usuários, professores e alunos, sejam os principais 

beneficiados.

Após a coleta de dados da medição acústica através do decibelímetro e comparado 

com a norma NBR10152/1987 foi percebido que alunos e professores estão expostos 

a níveis de ruídos mais elevados do que a norma prevê. Isso pode influenciar o 

processo de concentração e assimilação do conteúdo de desenvolvimento do ensino.

Na medida em que se conhecem as características técnicas que precisam ser 

acrescidas para garantir o conforto acústico dos ambientes, é possível que se projete 

de modo que os materiais como forros e paredes com recheio absorvente dissipem a 

energia sonora incidente sobre ele. Porém, o excesso de tais materiais pode fazer 

com que os professores não sejam ouvidos em certos pontos das salas. Por isso é 

necessário que se atente também o desempenho dos materiais isolantes utilizados, 

considerando sua resistência à umidade, facilidade de manutenção, durabilidade, 

entre outras características.

O espaço físico da instituição compreende um bloco de igual padrão construtivo. 

Todos os andares possuem áreas de circulação que dão acesso às salas de aula. As 

salas selecionadas para o estudo estão localizadas do mesmo lado do corredor. O 

empreendimento foi construído em estrutura de concreto armado, paredes de 

alvenaria com reboco e pintura, esquadrias de alumínio e fechamento em vidro e 

portas de madeira.

Como o estudo trata de um ambiente já construído, propõe-se alguns tipos de 

soluções para adaptação conforme concordância da instituição, adaptações tais como 

troca de janelas para vidros mais atuais com a espessura de 8mm ou adaptação das 
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janelas atuais instalando vidros duplos, revestir as paredes que fazem divisão com 

ambientes externos ruidosos (corredor, elevador, escadas e área de avenida principal) 

com placas acústicas de gesso ou drywall com lã de vidro ou rocha (esse 

procedimento faz perder cerca de 10cm do ambiente interno por parede adaptada), o 

mesmo procedimento serve para rebaixamento em gesso onde o isolamento sonoro 

pode ser reforçado com lã, instalações de difusores parabólicos suspensos (Figura 

15) com o objetivo de melhor distribuir a energia da fala dos professores, sugere-se 

também a troca de uso dos ventiladores por ar condicionado de baixo ruído.

Difusores parabólicos suspensos.

Figura 15. Fonte: Infohab – Acústica em ambientes.

Os efeitos dos ruídos são amenizados com medidas preventivas para monitorar os 

níveis de ruído nos diversos ambientes da edificação em diferentes turnos em 

diferentes dias da semana (Gonçalves et al, 2009).

É sugerido como solução para alcançar conforto acústico em ambiente já construído, 

a regularização do local e consequente adequação dos índices de conforto acústico, 

seguido de acompanhamento periódico, concluindo serem necessários estudos 

específicos dos problemas encontrados e intervenções a curto, médio e longo prazo.
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CONCLUSÃO

Ao comparar os resultados dos níveis de ruídos nas salas de aula dos terceiro e quarto 

andares localizadas na fachada crítica da Faculdade Novo Milênio, Vila Velha, ES, 

com a norma NBR 10152/1987, verifica-se  que os ambientes estudados estão 

deficientes e inapropriados devido a seus níveis de ruídos estarem mais elevados do 

que recomendados pela norma citada ficando visível a necessidade de melhorias 

acústicas nos ambientes determinados, e recomenda-se a adaptação e melhoria dos 

índices de ruídos para obter a tolerância satisfatória pela norma NBR 10152/1987 

adequando assim, ao conforto acústico ideal com o objetivo de atingir a 

satisfatoriedade dos usuários para esta instituição.
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FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA: 
INSERÇÃO E DESAFIOS NO PSF
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RESUMO

O Programa Saúde da Família surge como uma estratégia para a reorientação do modelo de atenção 
à saúde, permitindo a atuação em todas as esferas da saúde, com ações de promoção, prevenção e 
reabilitação. Este estudo teve como objetivo analisar a atuação da fisioterapia nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da Região Metropolitana de Vitória, ES. Foram investigadas 142 UBS da Região 
Metropolitana de Vitória, ES, correspondente a sete municípios. Participaram do estudo fisioterapeutas 
vinculados às UBS que responderam a questionários para verificação  do perfil profissional e acadêmico 
e cotidiano da atuação fisioterapêutica. Foi encontrado um total de 142 UBS e destas 66 (46%) 
possuem o PSF. As UBS que não possuem fisioterapia correspondem a 91% e 44% que oferecem 
assistência é  através de parcerias do ensino superior. O estudo mostrou que a inserção do 
Fisioterapeuta na atenção básica da Região Metropolitana de Vitória, na prática não está consolidada, 
tendo em vista a quantidade de fisioterapeutas atuantes, não sendo suficiente para demanda de 
pacientes.

Palavras-chave: inclusão do fisioterapeuta, PSF, atenção básica.

INTRODUÇÃO

A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986 proporcionou o início da efetivação na 

transformação de um modelo médico hegemônico com enfoque curativo, reabilitador, 

excludente e individualizado para um modelo assistencial a partir da atenção básica, incluindo 

a participação popular e multiprofissional.[1,2,3]

O direito universal à saúde conquistado pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e a 

criação do PSF pelo Ministério da Saúde em 1994 colocam a promoção da saúde e a 

prevenção de risco em doença como primordial resolução no âmbito nacional[4],[5] , assim como 

garantindo a saúde como direito de todos e dever do Estado, afirmando o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços.[6]
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O Programa Saúde da Família (PSF) sucedeu ao Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) de 1991, sendo o PSF uma estratégia para a reorientação do modelo de 

atenção à saúde, em âmbito nacional,  fundamentada nos princípios de universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização e participação comunitária estabelecidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS).[7] Este permite a atuação em todas as esferas da saúde, com 

ações de promoção da saúde, prevenção e risco de doenças, recuperação, reabilitação, e na 

manutenção da saúde desta comunidade, dos domicílios/famílias, sendo efetiva essa atuação 

pelas equipes multiprofissionais e Agentes comunitários de Saúde (ACS) em unidades 

básicas de saúde.[2,7,4]

As equipes do PSF são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde, podendo ser ampliada por um 

dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental, sendo estas, 

responsáveis pelo acompanhamento de 600 mil famílias, cerca de 3.500 mil a 4.500 mil 

habitantes para uma determinada área.[4]

O PSF alcançou um resultado em 2007 de 27.324 equipes do Programa atuando em cerca 

de 5.125 municípios brasileiros, assistindo em torno de 87,7 milhões pessoas, o que 

corresponde a 46,6% da população brasileira.[8]

No Espírito Santo (ES) a população estimada para 2006, foi de 3.464.280 habitantes 

em 78 municípios, possui uma região metropolitana, composta por 7 municípios que 

concentra 47,96% do total da população do estado e 57% da população urbana.[9] Em 

2006 a cobertura do PSF conta com 498 equipes no estado, acompanhando 1.542.294 

famílias o que corresponde a 47% da população capixaba.[10]

A resolução COFFITO-10[11] define como responsabilidade fundamental do fisioterapeuta 

prestar assistência ao homem, participando da promoção, tratamento e recuperação de sua 

saúde e, como membro de uma equipe da saúde, participar de programas de assistência à 

comunidade, em âmbito nacional e internacional. 

Lourdes e Silva[12] relatam que o fisioterapeuta e o ACS atuam de forma interdisciplinar com 

a equipe de saúde e visam objetivos comuns como promoção de saúde e prevenção de 

doença, almejam qualidade de vida da comunidade, possuem atuações semelhantes como 

visitas domiciliares, ações educativas e orientações com abordagem individual e coletiva, 

realizadas nos domicílios e na comunidade com público alvo também comum, sendo 

gestantes, idosos, crianças, adolescentes, grupos de risco ou doenças crônicas.  

Em conformidade com o princípio de integralidade, as ações preventivas, promocionais e 

assistenciais no PSF devem integrar profissionais em equipes interdisciplinares e 
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multiprofissional afim de uma compreensão mais abrangente dos problemas de saúde e 

intervenções mais efetivas.[13]

Em 2003 o plenário da 12ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) aprova a recomendação do 

incremento a equipe multiprofissional do PSF o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e assistente social para assegurar a integralidade das 

ações de saúde.[14]

Na seqüência, o Ministério da Saúde (MS) por meio da Portaria nº 1065/2005 confirmou a 

criação em municípios brasileiros de quatro Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Família, 

sendo elas, Alimentação/nutrição e Atividade Física; Saúde Mental; e Reabilitação, tando o 

fisioterapeuta incluído no núcleo de reabilitação.[15]

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovaram o projeto 

de lei nº 4261/2004 que incluiu a Fisioterapia e Terapia Ocupacional oficialmente no PSF[16], 

em 2008 o Ministério da Saúde cria o Núcleo de Apoio à Saúde da família (NASF) através da 

portaria 154, que inclui também o fisioterapeuta e outros profissionais[17].  Isso reforça o artigo 

25 da Declaração Universal dos diretos Humanos de 1976 que foi reconhecido “o direito de 

toda pessoa ao desfruto do mais alto nível possível de saúde física e mental” (art.12), assim 

como os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).[18]

Considerando que o fisioterapeuta é um profissional habilitado a atuar na prevenção, 

promoção e reabilitação em saúde, seja no âmbito domiciliar, individual e coletiva, a inclusão 

desse profissional é uma forma de incentivo para busca de novos campos de atuação, visando 

o bem estar da comunidade e proporcionando baixo custo para poder público.[19]

Levando em consideração que o PSF é alicerçado nos princípios do SUS como integralidade 

e universalidade, verifica-se a importância de incluir a multidisciplinaridade da assistência em 

saúde nos debates que envolvem a fisioterapia. O objetivo do presente estudo foi analisar a 

atuação fisioterapêutica na atenção básica da Região Metropolitana de Vitória-ES, a fim de 

facilitar sua inclusão e mostrar às autoridades competentes à importância desta atuação, 

oferecendo assistência integral à população.

MÉTODOS

A pesquisa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Região Metropolitana de 

Vitória, ES, de acordo com o Plano Estadual de Saúde 2008-2011, compreendendo os 

municípios[9] de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Cariacica, Fundão e Viana.  O número 

total de UBS dos municípios pesquisados foi de 142, participaram do estudo 9 fisioterapeutas 

de ambos os sexos vinculados as UBS. De início foram pesquisadas informações prévias 
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como endereços, telefones, cadastrados do PSF e os profissionais que atuam nas UBS. Estas 

informações foram coletadas nos sites das secretarias de saúde dos municípios e através do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), disponibilizado pelo departamento 

de Informática do SUS (DATASUS), a fim de facilitar a entrevista realizada pelo telefone 

(questionário 1).

Foram aplicados dois questionários, elaborado pelas autoras, com perguntas abertas e 

fechadas. O (Q1) foi direcionado para o coordenador e/ou diretor, atendente de marcação 

e/ou auxiliar de administração e profissionais da equipe do PSF, sendo aplicado para algum 

desses profissionais presentes no momento da entrevista.  Este questionário continha 

perguntas sobre a identificação pessoal, a existência do PSF, a presença do profissional de 

fisioterapia inserido na UBS e em casos onde não exista esse profissional, o entrevistado era 

questionado sobre qual local é encaminhado os pacientes que necessitam de fisioterapia.

Nas UBS onde havia o profissional fisioterapeuta, os pesquisadores realizaram a entrevista 

pessoalmente, a fim de aplicar o questionário 2 (Q2) e o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Este questionário apresenta perguntas de identificação pessoal, tipo de 

assistência, vínculo empregatício, tempo de formado, titulação máxima, carga horária de 

trabalho semanal, há quanto tempo trabalha na UBS, média de atendimento semanal, quais 

as atividades desenvolvidas, renda mensal, como os pacientes são encaminhados para 

fisioterapia, se estão inserido em algum programa de saúde e se há um protocolo da atuação 

do fisioterapeuta apresentado á Secretaria Municipal de Saúde.

Foram excluídos todos os fisioterapeutas que não assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido, profissionais que se negarem a oferecer informações e UBS que não estiverem 

cadastradas no CNES. A análise estatística foi realizada através do Software Microsoft Excel. 

Os valores foram expressos como números absolutos, percentuais e com média ± desvio 

padrão (DP).  

RESULTADOS

Na Região Metropolitana de Vitória foi encontrado um total de 142 UBS e destas 66 (46%) 

possuem PSF (tabela 1). A quantidade de UBS encontrada nos municípios de Cariacica e 

Guarapari não corresponde ao informado pelo CNES.
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Das UBS que não possuem fisioterapia, 95% (n=122) os pacientes são encaminhados para 

fisioterapia por médicos; desse percentual 20% (n=25) o médico indica um local para o 

paciente realizar a fisioterapia (instituição privada e SUS), 70% (n=85) relataram que a própria 

UBS com o encaminhamento do médico, faz a marcação para fisioterapia e 10% (n=12) 

relataram que a UBS encaminha para centros de referências (CRE Metropolitano - Cariacica, 

Crefes – Vila Velha, Centro Médico de Especialidades e Scaf – Vitória e Pestalozi – Guarapari, 

Unidade de referência de Fisioterapia – Viana, Multifisio - Serra) ou UBS de referência que 

fazem a marcação. 

Somente 5% (n=7) não encaminham para fisioterapia, mas 71% (n=5) oferecem informação 

de locais e faculdades particulares que prestam esse serviço. 

Foi relatado por alguns profissionais (10% / n=9) demora na marcação da consulta, sendo 

possível conseguir vaga apenas uma vez ao mês.

Das UBS da Região Metropolitana de Vitória apenas 9% (n=13) possuem atendimento 

fisioterapêutico.

Das UBS que possuem fisioterapia 44% (n=7) oferecem essa assistência através de parcerias 

com instituições privadas de ensino superior e 56% (n=9) por profissionais de fisioterapia 

(tabela 2). 

No município da Serra e Vitória a assistência é realizada através de empresas terceirizadas. 

Os municípios de Vila Velha, Guarapari, Cariacica e Viana possuem centros de referências 

como: Crefes, Pestalozi, CRE Metropolitano (Estadual) e Unidade de Referência de 

Fisioterapia.
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Analisando a assistência dos nove profissionais dentro das UBS, verifica-se que 89% (n=8) 

possuem contrato temporário e 11% (n=1) efetivo, sendo que 67% (n=6) são do sexo feminino 

e 33% (n=3) do sexo masculino, com média etária de 29,67±5,05anos. O tempo médio de 

conclusão da graduação foi de 6,50±5,92 anos, 89% (n=8) possuem uma especialização, 44% 

(n=4) possuem duas, sendo que 22% (n=2) estão cursando especialização direcionada para 

profissionais que atuam na Atenção Primária a Saúde do ES (tabela 3). 

Verificou-se que 100% dos fisioterapeutas entrevistados trabalham 30 horas semanais. Os 

fisioterapeutas atuam nas respectivas UBS em média há 1,80±2,1 anos, com uma média de 

atendimentos por semana de 78,22±46,27 pacientes (figura 1). 
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A renda mensal variou de R$1.000 a R$ 2.000 (78% / n=7) e acima de R$ 2.000 (22% / n=2).

A figura 2 ilustra os resultados relacionados aos programas que os fisioterapeutas atuam, 

destacando que 45% (n=4) estão inseridos no programa saúde do idoso. 

Todos os profissionais relataram realizar alongamentos, orientações e atendimento individual, 

89% utilizam fortalecimento, prescrição de exercícios e manipulações, 67% realizam 

eletroterapia, atendimento em grupo e domiciliar e 56% fazem trabalhos educativos com 

palestras (figura 3). 
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Dos entrevistados apenas 22% (n=2) elaboraram um protocolo da atuação fisioterapêutica e 

o entregaram para a Secretaria Municipal de Saúde. O município de Viana também 

apresentou um protocolo da atuação fisioterapêutica para a Secretaria Municipal de Saúde, 

porém sua atuação não é prestada dentro das UBS.

DISCUSSÃO

Para o Ministério da Saúde a Atenção Básica no Brasil tem os principais fundamentos voltados 

para integralidade, equidade, qualidade e participação social[7]. Ribeiro[20] traz em sua reflexão 

que o objetivo da fisioterapia na atenção básica é proporcionar uma intervenção mais precoce 

no processo saúde/doença. Menicucci[28] faz um balanço dos avanços e desafios do SUS a 

partir dos resultados alcançados e os constrangimentos para efetivação de seus objetivos, 

relatando que o sistema público possui o maior número de estabelecimento de saúde e é 

responsável pela cobertura de ¾ da população. Dessa forma Castro et al[15] em sua revisão e 

discussão sobre a fisioterapia no PSF, reforçam as exposições acima em que os serviço de 

fisioterapia podem suprir a demanda reprimida.

Com a realidade do cotidiano vivido hoje pelas pessoas, com sua pluralidade de 

necessidades, especificidades e transformações, requerem diferentes abordagens com 

múltiplas teorias, pois a saúde é como um processo dinâmico e complexo, sendo necessária, 

demanda de atuações interdisciplinares[21]. Para isso em todos os níveis de atenção a saúde, 

percebe-se a necessidade do trabalho interdisciplinar, uma vez que é a partir desse modo de 

agir que se busca alcançar uma abordagem integral sobre os problemas que atingem a saúde 

da população[22].

Trelhas et al[23] observaram que a inserção do fisioterapeuta no PSF é um processo em 

construção e, se faz de forma lenta. Já Mattos[24] relata em sua reflexão que a integralidade 
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na prática não apresenta mudanças tão evidentes, pois no Brasil ainda está em fase de 

implantação e é feita de maneira isolada, sem alcançar a visibilidade e generalização que 

almejamos.

Diante das observações expostas anteriormente os resultados encontrados no presente 

estudo corroboram com a implementação isolada da integralidade em saúde já que apenas 

9% (n=13) das UBS possuem assistência fisioterapêutica, e levando em consideração que 

apenas 4% (n=9) dos fisioterapeutas possuem contrato direto com a prefeitura dos municípios 

que atuam. 

Analisando a quantidade de municípios pesquisados, com sua população estimada de 

1.686.033[25], verifica-se que desse total, apenas 511.021 pessoas[26] possuem cobertura do 

PSF. 

Rizzo et al[27] analisaram 225 fichas de avaliação fisioterapêutica de pacientes cadastrados no 

PSF e atendidos nos estágios supervisionados na comunidade de Araçás-ES, encontraram 

uma discrepância entre o número de pessoas cadastradas e aquelas atendidas pela 

fisioterapia, reafirmando a necessidade de atendimento e inserção do fisioterapeuta junto a 

equipe de PSF. 

Rosa e Labate[2] refletem sobre as potencialidades e contradições do PSF no processo de 

mudança do modelo assistencial, e  reforçam dizendo que se o PSF surgiu como um novo 

modelo de assistência pautado nos princípios do SUS, não sendo possível pensar no 

retrocesso proposto pelo “ato médico” que fere a autonomia de outros profissionais da saúde, 

por não considerar de forma adequada às ações multidisciplinares.

Loch-neckel et al[22] avaliaram 15 profissionais que fazem parte da equipe mínima do PSF e 

esses reconhecem a importância e necessidade de inserção de outras categorias 

profissionais atuando junto ao PSF.

No presente estudo, 89% dos pacientes que precisam de atendimento de fisioterapia, são 

encaminhados por médicos ou pela a própria UBS com o encaminhamento do médico. Trelhas 

et al[23] aplicou questionário com perguntas  aberta e fecha utilizando um gravador, para 4 

fisioterapeutas no PSF de Londrina-PR, relatam que os pacientes recebem atendimento 

fisioterapêutico através de encaminhamento médico ou por triagem feita por enfermeiros e 

ACS da equipe local. 

A amostra estuda foi predominantemente do sexo feminino, com curso de especialização, 

concordando com vários estudos[23,29]. Brasil et al[29] aplicou formulário com perguntas 

objetivas e subjetivas para 4 fisioterapeutas inseridos no PSF de Sobral-CE, e verificaram que 

a maioria referiu ter adquirido conhecimento prévio de Saúde Publica e comunitária ainda na 
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graduação. Está tendência aproxima-se da realidade encontrada nesta pesquisa, em que 33% 

dos profissionais estão buscando especialização na Atenção Básica e Saúde coletiva. 

A média do término da graduação não se aproxima com os dados de Trelhas et al[23] que 

apresenta média de 12 anos de formação..

Trelhas et al[23] confirmam os dados encontrado no presente estudo, em que há diferenças 

nas modalidades de contratação, existindo diferentes modalidade de remuneração dos 

fisioterapeutas e carga horária semanal de 30 horas.

Percebe-se que o perfil da nossa amostra em relação ao vinculo empregatício, remuneração 

foi bem diversificada já que houve diferença de remuneração nos fisioterapeutas contratados, 

com relação à jornada de 30 horas semanais está em conformidade com a lei nº 8.856/94[32].

Verifica-se que a média de atendimento semanal foi de 78 pacientes.

Trelhas et al[23] corroboram com nosso estudo, pois relatam uma média de atendimentos 

diários de 17 pacientes, com duração de 20 a 30 minutos cada atendimento, o que 

corresponde a 85 atendimentos por semana. 

O Crefito 3[32] em seu comunicado oficial, sobre a Fisioterapia e Terapia Ocupacional na 

comunidade, considera que cada profissional ofereça 1.452 atendimentos por ano, o que 

corresponde a 30 atendimentos por semanas.

Feraz e Aerts[33] analisaram o cotidiano de trabalho de 114 ACS e 46 profissionais das equipes 

do PSF e relatam que a sobrecarga de doenças e necessidades da população exige mais 

profissionais de saúde, afim de que cada equipe não extrapole sua capacidade de resposta. 

Diversos autores relatam que o fisioterapeuta é responsável por várias equipes de Saúde da 

Família, tendo uma grande abrangência de atuação e poucos profissionais em atuação[23,29].

Sugere-se que os motivos que levam os atendimentos semanais ultrapassar o exigido pelo 

Crefito 3, podem ser justificados pelo fato de que os profissionais responsabilizam-se por 

grandes áreas, pelo número insuficiente de fisioterapeutas e muita necessidade de 

atendimento fisioterapêutico pela comunidade. 

Verifica-se que a presença de fisioterapeutas se restringe às Unidades Básicas de 

Referências, onde as Unidades Básicas de bairros fazem o encaminhamento para essas de 

referências, portanto o fisioterapeuta acaba sobrecarregado com pacientes de até 15 equipes 

do PSF.

Segundo a OMS[31] o fumo está relacionado a 8% do total de mortes no mundo, a obesidade, 

a 4%, o colesterol elevado a 8% e a hipertensão, a 12%. O controle desses e de outros riscos 
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poderia evitar pelo menos 80% de todas as doenças do coração, de derrames e de diabetes 

mellitus tipo 2. 

Priorizando a prevenção, o controle da hipertensão arterial sistêmica reduziria em 35 a 40% 

a incidência de Acidente Vascular Cerebral, 20 a 25% de Infarto Agudo do Miocárdio, mais de 

50% de Insuficiência Cardíaca Congestiva e mais de 40% os cânceres. Já no Brasil o acidente 

vascular cerebral (AVC) é a maior causa de mortes e logo em seguida estão à doença 

isquêmica do coração, diabetes melittus, as doenças do aparelho respiratório, a doença 

hipertensiva e a insuficiência cardíaca[35].

Diante das observações expostas, as atividades desenvolvidas pelos fisioterapeutas nas UBS 

devem atender aos três níveis de prevenção à saúde assim como propõe Rizzo et al[27], que 

relatam que a abordagem de atuação fisioterapêutica em uma comunidade deve abranger 

ações na prevenção primária, secundária e terciária, onde a primeira ocuparia a base de uma 

pirâmide e a última seu ápice, reforçando a abordagem voltada para promoção de saúde e 

desvinculando a associação simplista que restringe a atuação do fisioterapeuta no PSF 

apenas à atendimentos domiciliares.

Brasil et al[29] em seu estudo com 4 fisioterapeutas no PSF de Sobral-CE observou que 67% 

das atividades desenvolvidas estão relacionada à promoção da saúde, prevenção de doença, 

sendo realizadas em sua maioria coletivamente, enquanto 24% estão relacionadas ao modelo 

individual e curativo.

O atendimento domiciliar proporciona conforto ao doente e à sua família, além de diminuir os 

custos hospitalares[02]. Diversos artigos relatam a importância do atendimento

domiciliar[12],[19],[23],[27],[29],[36], podendo contribuir para diminuição da demanda de atendimentos 

individuais e de atendimento em níveis de maior complexidade [36], [23]. 

Trelha et al[23]  ainda completam “O custo de três dias de internação de uma criança com 

alterações pulmonares equivale ao tratamento de seis pacientes no PSF por seis meses”. O 

Conselho Nacional de Saúde afirma que a falta de intervenção adequada no tempo certo, gera 

um alto custo para a sociedade, em relação à aposentadoria, em prestação de serviço 

continuada e ações de saúde[14].

Quem assegura e responsabiliza-se por garantir o direito à saúde é o Município[30]. Para que 

haja a consolidação do PSF como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial de 

saúde é preciso substituir a rede básica de serviço tradicional no âmbito dos Municípios[7].

Tendo em vista essa realidade, pode-se perceber que cada município tem visões diferentes 

de saúde, pois em algumas UBS (Vitória, Guarapari, Cariacica e Fundão), de forma 

esporádica há uma tentativa de oferecer a população um serviço de saúde mais integral com 
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terapia ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, serviço social, psicólogo, 

fitoterapia entre outros, porém algumas acontecem através de parcerias com instituições 

privadas. Esses municípios estão disponibilizando mecanismos que assegurem uma saúde 

integral e do mais alto nível de saúde, mesmo sem a implementação do NASF, que não foi 

observado em nenhuma UBS.

Rosa e Labate[2] relatam que os municípios quando trocam seus prefeitos a cada 4 anos, 

também trocam as equipes do PSF, impossibilitando o vínculo equipe/família/comunidade, 

dificultando a continuidade das ações e favorecendo a quebra de vínculo usuário/profissional 

de saúde.

Fato encontrado neste estudo, pois foi realizada uma pesquisa prévia no ano de 2009 e 

durante a execução da pesquisa em 2010 houve troca de profissionais das equipes e o 

fisioterapeuta já não trabalhava mais na UBS.

Pensando na responsabilidade do município para consolidação do PSF, a população exerce 

fundamental participação. Não foi objetivo desse estudo analisar a participação popular, mas 

torna-se imprescindível em debates como esse, reforçar  a importância do controle social 

como um elemento essencial na efetivação das ações de saúde. Dallari[30] em sua reflexão 

reafirma “A participação popular no processo de planejamento é fundamental para que o 

conteúdo do direito à saúde corresponda aos limites tolerados de interferência na liberdade e 

respeite a igualdade essencial dos homens,[...]”. Tedeschi[34] relata a importância da 

participação sócio-política do fisioterapeuta, participação essa que se torna possível através 

da municipalização dos serviços de saúde. A política é o equilíbrio entre os interesses comuns 

e a administração publica, permitindo a inclusão de suas ideias no destino da sociedade.

E por fim vale ressaltar a importância das instituições de ensino superior na formação de seus 

acadêmicos, a fim de preparar os profissionais para enfrentar a realidade da saúde de um 

país em desenvolvimento, onde a grande maioria de seus habitantes depende exclusivamente 

do SUS.

CONCLUSÃO

A inserção do Fisioterapeuta na atenção básica da Região Metropolitana de Vitória, na prática 

não está consolidada, tendo em vista a quantidade de fisioterapeutas atuantes, não sendo 

suficiente para demanda de pacientes. 

Não foi encontrado nenhum fisioterapeuta inserido no PSF, assim como nenhum relato do 

NASF. A proposta do NASF é proporcionar um apoio ao PSF e isso significa que o profissional 

oferecerá assistência a várias equipes, o impossibilitando de atuar de maneira resolutiva, já 



114

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

que o mesmo terá uma sobrecarga de trabalho. O NASF não constitui uma ferramenta capaz 

de promover a interação do fisioterapeuta junto à equipe, porém este é o único caminho legal 

disponível no momento. 

O trabalho desenvolvido pelo fisioterapeuta dentro das UBS é de grande importância, pois 

cabe a ele conhecer, identificar e solucionar os problemas encontrados na realidade local das 

famílias, tendo este que trabalhar em equipe e prestar assistencial integral à saúde, dessa 

forma conseguira desenvolver atividades voltadas para prevenção e promoção de doença, 

podendo diminuir custos em níveis de alta complexidade. 

Observa-se que o perfil dos novos profissionais inseridos no mercado de trabalho está 

mudando, pois há um interesse na busca por especializações na Atenção Primaria/Saúde 

pública, voltando sua prática para atenção primaria à saúde e buscando novas áreas de 

atuação tendo mais iniciativa em elaborar protocolos sobre a atuação da fisioterapia e 

apresentá-lo à um órgão competente.

Partindo do pré suposto que o ser humano é complexo e precisa de uma intervenção 

complexa e integral, o PSF tem potencial para mudar o modelo assistencial de saúde e 

diversas categorias profissionais estão batalhando para mudar essa realidade, a fim de 

concretizar os preceitos estabelecidos na seção saúde de nossa constituição.
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A INFLUÊNCIA DA MAMOPLASTIA DE REDUÇÃO NO ALEITAMENTO MATERNO
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RESUMO

Mulheres que se submetem à mamoplastia, frequentemente apresentam dúvidas sobre possibilidade 
de poder amamentar após a cirurgia. Os principais objetivos deste estudo foram analisar a influência 
da mamoplastia de redução sobre do aleitamento materno e identificar o número de mulheres que 
receberam indicação de intervenção fisioterapêutica sobre as seqüelas decorrentes desse tipo de 
cirurgia. Foram entrevistadas mulheres residentes nos bairros de Jardim Camburi, Mata da Praia e 
Goiabeiras na cidade de Vitória/ES, que realizaram mamoplastia de redução e engravidaram após a 
cirurgia. A principal variável estudada foi o aleitamento materno. Como variáveis secundárias foram 
analisados: fatores associados às dificuldades para amamentação, técnica cirúrgica utilizada, 
informações recebidas sobre o aleitamento e indicação para fisioterapia. A análise estatística realizada 
foi do tipo descritiva por amostragem sistemática, com os dados considerados em valores absolutos e 
porcentuais. Os resultados mostraram que A maioria das mulheres realizou a cirurgia com incisão tipo 
“T invertido” com periareolar e relatou dificuldade de amamentação após a cirurgia, independente do 
tipo de incisão. O estudo mostrou também que nenhuma das entrevistadas foi orientada para 
tratamento fisioterapêutico após a cirurgia sugerindo que a abordagem fisioterapêutica ainda não é um 
procedimento comumente indicado pelos cirurgiões na prevenção e tratamento das sequelas 
decorrentes da cirurgia.

Palavras-chaves. Mamoplastia. Aleitamento. Fisioterapia

INTRODUÇÃO

Atualmente, as mulheres enfatizam a beleza exterior e muitas se submetem a 

mamoplastia de redução ignorando os problemas que esse procedimento pode 

acarretar, principalmente na produção de leite, comprometendo o processo de 

amamentação (VILHENA,MEDEIROS; MORAIS, 2005; FREITAS et al, 2010). 

Mulheres que buscam submeter-se à cirurgia plástica mamária, frequentemente 

apresentam dúvidas sobre possibilidade de poder amamentar após a cirurgia, 

considerando que a mamoplastia poderia interferir na disposição natural do tecido 
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glandular mamário (JAERGER et al,1998; CAMARGO et al, 2018). Essas pacientes, 

geralmente, encontram se em período reprodutivo e, muitas delas, com a melhora da 

autoestima pela modificação corporal, frequentemente engravidam após o 

procedimento. Além da indiscutível função nutricional desempenham papel relevante 

na sensualidade e sexualidade feminina. Em nossa sociedade, a mama retrata o 

símbolo da feminilidade, da estética e do afeto (CAMARGO; MARX, 2000, p. 2; 

SCHIFF et al, 2014).

Jaerger et al (2000) sugerem, que a possibilidade de amamentar após a mamoplastia 

redutora leva alguns profissionais a informar que a operação é contraindicada antes 

das gestações. 

Diversos autores estudaram o aleitamento materno após a cirurgia plástica redutora 

da mama, demonstrando que, a partir do reconhecimento dos benefícios do 

aleitamento materno ao recém-nascido, muitos médicos têm se interessado sobre as 

implicações das cirurgias mamárias sobre a capacidade de amamentar (DORNAUS, 

2005;SCHIFF et al, 2014; CAMARGO et al, 2018). 

Aboudib et al em 1989 já relatavam que os cirurgiões plásticos observaram a 

importância da lactação e a relação mãe e filho no aleitamento, levando-os a reflexões 

sobre sua atuação cirúrgica nas mamas. Coube aos cirurgiões adequar de maneira 

natural e harmônica o tratamento das deformidades mamárias, sejam hipertrofias ou 

ptoses, de forma a exaltar a beleza, preservando a lactação das mamas. 

Mulheres que se submetem à redução da mama apresentam múltiplos sintomas 

relacionados às hipertrofias como: dor pré-menstrual, desconforto físico, má postura, 

dores lombares, deformidade na região acrômio-clavicular, dermatoses locais e 

alterações psicológicas, o que justifica a procura por um procedimento cirúrgico 

(KEPPKE; MATTA, 1992, p. 708). A dor vertebral é o sintoma mais encontrado e 

mencionado. As alterações psicológicas abrangem diversas implicações que incluem 

a inibição (incluindo complexos), isolamento, frigidez e cancerofobia (KEPPKE; 

MATTA, 1992, p. 709).

Netsher et al (2000) relataram que os sintomas dolorosos descritos pelas mulheres, 

estão principalmente localizados no pescoço, ombro e tronco, podendo ainda 

apresentar dificuldade respiratória, lesões cutâneas, alterações da sensibilidade 
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areolar e limitações em algumas atividades físicas. O encaminhamento para a 

mamoplastia de redução é proveniente das associações desses sintomas.

Segundo Keppke e Matta (1992, p. 707), ao realizarem a mamoplastia redutora é 

importante o conhecimento anatômico da mama, com possibilidade de escolher dentre 

as diferentes técnicas cirúrgicas, utilizadas nas associações e abordagens que foram 

desenvolvidas e que são utilizadas até os dias atuais. 

A mama é considerada um órgão derivado do tecido epidérmico e considerado anexo 

cutâneo sendo composta por tecido conjuntivo e tecido adiposo que circundam e 

oferecem sustentação à mama. (JALDIN e SANTANA, 2001, p. 35). A mama na 

mulher adulta pesa em média 200 a 400g. Já na gestação pode atingir 

aproximadamente 600g e durante a lactação o peso varia de 600 a 800g. (JALDIN e 

SANTANA, 2001, p. 35). 

Mello (2005) relata que as mamas têm a forma, firmeza e tamanhos variáveis de 

acordo com uma série de fatores como: raça, idade, estado nutricional, número de 

gestações, alterações hormonais, sensibilidade da glândula ao estrógeno e estado de 

atividade funcional.

Cruz-Korchin e Korchin (2006) estudaram que as alterações hormonais na gravidez 

afetam a mama, devido à formação dos alvéolos secretores que é controlada pela 

ação sinérgica do estrogênio, progesterona, prolactina e hormônio do crescimento, 

resultar no seu alargamento.

O controle da produção inicial do leite é endócrino, isto é, depende da presença de 

hormônios. A ausência da placenta leva a uma diminuição do nível de progesterona e 

a elevação rápida da prolactina, resultando no início da produção do leite. Entre 24 e 

48h após o parto, a mama apresenta-se intumescida por causa da grande migração 

de água, atraída pela força hiperosmolar da lactose com dilatação de ductos e alvéolos 

(JALDIN e SANTANA, 2001, p.40).

A sucção do bebê estimula as terminações nervosas do mamilo e aréola, enviando 

impulsos via neural reflexa aferente para o hipotálamo, estimulando a hipófise anterior 

a secretar o hormônio prolactina e a hipófise posterior, o hormônio ocitocina. A 

prolactina é transportada até os alvéolos e estimula essas células secretoras a 

produzir leite (JALDIN e SANTANA, 2001, p.41).
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Apesar das abundantes evidências científicas da superioridade do leite materno sobre 

outros tipos de leite, ainda é baixo o número de mulheres que amamentam seus filhos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS), recomendam 

o aleitamento materno, de forma exclusiva, até os 6 meses de vida e complementar 

até 24 meses de idade ou mais (SEGURA-MILLAN et al, 1994; LAMOUNIER, 2004; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). O desmame precoce é considerado quando a 

criança estiver completamente desmamada antes de seis meses de idade, isso ocorre 

com a interrupção total da oferta de leite materno antes da criança completar seis 

meses de vida (CLARO et al, 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Giugliani (2004) estudou a prevalência dos vários problemas comuns enfrentados 

durante a lactação: ingurgitamento mamário, traumas mamilares, bloqueio de ducto 

lactífero, infecções mamárias e baixa produção de leite, que têm origem nas condições 

que levam ao esvaziamento mamário inadequado. Assim, a técnica inadequada de 

amamentação, mamadas infreqüentes e em horários pré-determinados, uso de 

chupetas e de complementos alimentares constituem importantes fatores que podem 

predispor ao aparecimento de complicações da lactação.

O leite humano é o alimento ideal para o recém-nascido e o lactente, nenhum outro 

alimento poderá substituí-lo. A amamentação forma uma base biológica e emocional 

tanto para a saúde da mãe quanto da criança (SALES et al, 2000; CARREIRO et al, 

2018). 

Na fase inicial da vida, o leite humano é indiscutivelmente o alimento que reúne as 

características nutricionais ideais, com balanceamento adequado de nutrientes, além 

de desenvolver inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas, importantes na 

diminuição da morbidade e mortalidade infantil (LAMOUNIER et al, 2005). A 

amamentação é, então, importante para a criança, para a mãe, para a família e para 

a sociedade em geral (CARREIRO et al, 2018).

Segundo Volpini e Moura (2005) nos últimos anos, a política de saúde da criança no 

Brasil tem priorizado as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento natural, 

sendo essa uma estratégia fundamental para reduzir a mortalidade infantil no país e 

para melhorar a saúde das crianças brasileiras.
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No intuito de reforçar ainda mais a importância do desenvolvimento de ações em favor 

da amamentação as proposições trazem a relevo aspectos de interesse para a mulher, 

tais como a redução da hemorragia pós-parto, por intermédio da contração uterina; o 

aumento do espaçamento entre as gestações, desde que seja praticada a 

amamentação exclusiva/predominante sob livre demanda; e a diminuição da 

ocorrência de anemias, devido ao atraso menstrual e à redução do risco de câncer 

mamário e ovariano (RAMOS; ALMEIDA, 2003).

As cirurgias plásticas estéticas para redução mamária têm se aprimorado ao longo 

dos anos. Os cirurgiões plásticos buscam o aperfeiçoamento dos resultados, com 

minimização de complicações e seqüelas, com resultados que sejam mais duráveis e 

agradáveis. Contudo, as técnicas propostas detiveram-se, mais do que à forma, à 

funcionalidade das mamas (incluindo possível lactação posterior) e, finalmente, à 

difícil batalha para a minimização das cicatrizes. Assim, a idealização desse órgão em 

relação à forma faz com que a redução seja uma arma moderna de adequação da 

mulher ao meio ambiente e à vida atual, preservando os aspectos mágicos e atávicos 

que lhe ficaram como atributos agregados e exclusivos através de milênios, 

reforçando em beleza esse símbolo comum à feminilidade e à maternidade (KEPPKE 

et al, 1992, p. 707).

Historicamente a década de 70, isoladamente foi considerada a época áurea, com a 

criação e o aprimoramento das técnicas utilizadas atualmente. HAKME (1981) 

também relata o histórico dessa década

Até a década de 70, metade do mundo utilizava a técnica de Strombeck e a outra 

metade a de Pitanguy. A partir daí, e baseadas nestas técnicas, surgiram diferentes 

formas de efetuar a ressecção glandular nas mamoplastias, com a finalidade de evitar 

o achatamento do pólo superior, a confecção de retalhos dérmicos de pedículo inferior 

e superior para facilitar a subida do CAM nas gigantomastias e a derivação nas 

marcações, a fim de conseguir cicatrizes menores (HAKME, 1981).

A associação de detalhes das várias técnicas descobertas varia de cirurgião a 

cirurgião, respeitando sempre as regras básicas da manipulação cirúrgica e estética 

do órgão, comuns a todas as técnicas e baseadas na filosofia e na harmonia da forma 

almejada (KEPPKE e MATTA, 1992, p. 707).
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Certamente, encontra-se um procedimento seguro desde uma simples pexia 

(mastopexia, lift mamário), uma redução discreta ou uma grande redução. A lactação 

futura deverá sempre ser considerada, em função de alteração dos ductos mamários 

que serão interceptados ou não por esta ou aquela técnica (KEPPKE; MATTA, 1992, 

p. 707).

De modo geral, as atuais plásticas mamárias de redução deixam cicatrizes finais 

como: cicatriz lateral (sem cicatriz periareolar); cicatriz lateral (mais cicatriz 

periareolar); cicatriz em L (mais cicatriz periareolar); cicatriz periareolar; cicatriz em T 

invertido (mais cicatriz periareolar) e por último, cicatriz inferior mais enxertia do 

complexo aréolo-mamilar. (KEPPKE e MATTA, 1992, p.708)

As alterações sensitivas não ocorrem na redução ideal com manobra de 

Schwartzmann adequada e delicada de manipulação dos pedículos circulatórios, 

porém, quando presentes, são transitórias, regredindo em algumas semanas. 

(KEPPKE e MATTA, 1992, p. 709).  

Marshall et al (1994) relataram a importância da habilidade do cirurgião na escolha da 

técnica, para que o aleitamento ocorra com sucesso, embora alimentos 

complementares tenham sido requeridos. Recomenda-se, então, que o tecido 

mamário remanescente deve continuar ligado ao mamilo de forma fisiológica.

Entretanto, com o estudo realizado por Souza (2002, p.258), fez-se necessário 

entender a anatomia e a fisiologia da mamoplastia e conhecer as possíveis alterações 

e limitações da mama com o comprometimento do parênquima, numa cirurgia 

redutora, em que poderão ocorrer seqüelas como fibrose na cicatrização, afastamento 

do eixo mamário, lesão de ductos, dificultando a drenagem do leite e causando estase 

láctea.

Deutinger eDeutinger (1990) investigaram quando o aleitamento era adversamente 

afetado pela cirurgia plástica. Esses autores concluíram que as mulheres devem ser 

bem orientadas e encorajadas a amamentar e de que o aleitamento é possível após 

a cirurgia plástica. 

Hughes e Owen (1993) relataram que a retirada de 500g ou mais de tecido mamário 

contribui para o insucesso da amamentação. Em mamas grandes que foram reduzidas 

acentuadamente, a lactação pode ficar prejudicada, independentemente da técnica 

usada. 
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O profissional de saúde tem um papel importante na prevenção e manejo dessas 

dificuldades, o que requer conhecimentos, atitudes e habilidades específicas. A 

fisioterapia preocupada com a saúde da mulher enfatiza a importância do trabalho 

profilático. Durante o pré-natal, é feita a avaliação materna, com o objetivo de 

diagnosticar tipos mamilares, problemas anatômicos e outros aspectos que, corrigidos 

ou estimulados, tornam-na apta para a amamentação. Diante da avaliação, podem-se 

traçar os objetivos e a conduta adequada à intervenção profilática. Além disso, o 

sucesso da amamentação depende dos cuidados com as mamas no período pré-parto 

e, sobretudo, da conscientização da mulher em relação à lactação, criando-lhe o 

desejo de amamentar (SOUZA, 2002, p. 244).

Este estudo visa analisar a influência da mamoplastia de redução sobre o aleitamento 

materno; identificar as técnicas cirúrgicas utilizadas na mamoplastia de redução; 

verificar os efeitos da mamoplastia de redução sobre o aleitamento materno; identificar 

se as mulheres receberam orientações por parte dos profissionais da saúde durante 

a amamentação e identificar a freqüência de encaminhamentos, ao profissional 

fisioterapeuta, das mulheres submetidas à mamoplastia de redução.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo do tipo analítico observacional retrospectivo não randomizado realizado em 

residências dos bairros de Jardim Camburi, Mata da Praia e Goiabeiras na cidade de 

Vitória, ES.

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Encontra-

se em consonância com o estabelecido na Resolução 466/12 do Ministério da Saúde 

e suas complementares. 

A amostra total foi composta por 50 mulheres, com idade de 27 a 52 anos, submetidas 

à mamoplastia de redução e que engravidaram (com nascimento) após 1 ano de 

cirurgia. Foi realizada entrevista, onde as voluntárias responderam a um questionário, 

contendo 14 perguntas fechadas e 7 abertas. Todas as as voluntárias assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a pesquisa. 
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A principal variável estudada foi o aleitamento materno. Como variáveis secundárias 

foram analisadas: a técnica cirúrgica utilizada, informações recebidas sobre a 

amamentação e sobre a intervenção fisioterapêutica após a mamoplastia de redução.

A análise dos dados foi do tipo descritiva onde os valores foram expressos em valores 

absolutos, percentuais e como média ± desvio padrão. Para análise dos dados foi 

utilizado o programa Microsoft Office Excel.

RESULTADOS

O presente estudo analisou as respostas de 50 mulheres com média de idade de 36,4 

±6,5 anos, que retiraram 591,5 ±63,4 gramas da mama esquerda e 613,7 ±64,9 

gramas da mama direita (figura 1).

Figura 1: Quantidade retirada de tecido 
mamário (em gramas). Valores expressos 
como média±DP (n = 50).

A pesquisa demonstra a maior ocorrência de cirurgia com incisão do tipo “T invertido” 

com periareolar (n = 45) compreendendo 90% do total, sugerindo essa técnica como 

a mais utilizada nos últimos anos no Município de Vitória. 2 mulheres realizaram 

cirurgia com incisão tipo “L” com periareolar (4%); 2 com incisão inferior + enxertia de 

complexo aréolo-mamilar (4%); e 1 com incisão lateral com periareolar (2%). Neste 

trabalho não ocorreu relato de cirurgia utilizando a incisão do tipo Lateral sem 

periareolar (figura 2).
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Figura 2: Freqüência e % de freqüência do tipo de 
incisão cirúrgica utilizada na mamoplastia de redução 
realizadas entre 1976 e 2001 (n=50).

Dentre os 50 procedimentos cirúrgicos realizados, 14 mulheres referiram produção de 

leite normal (28%), 8,3% referiu muita produção (n = 3) e 33 mulheres relataram 

dificuldade na amamentação devido à alteração na produção de leite perfazendo 

(62%) do total.  Das 33 mulheres com dificuldade na amamentação devido à alteração 

na produção de leite, 8,3% relataram pouca produção, porém sem ejeção de leite (n 

= 3); 63,9% relataram pouca produção (n = 23); 16,7% não produziram leite (n = 6) e 

1 paciente relatou que a produção de leite cessou, correspondendo a 2,8% da 

amostra. (figura 3).

Figura 3: Produção de leite relacionada ao tipo 
incisão utilizada na mamoplastia de redução (n=50).

Os valores apresentados na figura 4 demonstram que das 50 mulheres analisadas, 

38% não amamentaram em momento algum (n = 19); 20% amamentaram durante 6 
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meses (n = 10); 16% amamentaram apenas durante 1 mês (n = 8); 14% por até 3 

meses (n = 7); 8% amamentaram durante 5 meses (n = 4). Apenas 2% amamentaram 

durante 2 ou 4 meses (n = 1 cada). Do total da amostra analisada (n = 50), 42% das 

mulheres conseguiram amamentar por período variável (1º ao 5º mês). O Ministério 

da Saúde preconiza amamentação, no mínimo, até o 6º mês de vida do bebê. Vale a 

pena ressaltar que, considerando apenas as mulheres que conseguiram amamentar 

(n = 31), apenas 10, ou seja, 20% amamentaram até o 6º mês. (figura 4).

Figura 4: Número de meses de amamentação após 
a mamoplastia de redução (n = 50).

Dentre as 45 mulheres que realizaram incisão tipo “T” invertido, 14 relataram 

normoestesia (31%). Contudo, essa foi à técnica cirúrgica com mais relatos de 

alteração da sensibilidade na mama (n = 31), ou seja, 69% das mulheres que 

realizaram incisão tipo “T” invertido relataram alteração da sensibilidade. Dentre essas 

pacientes, 24 relataram hipoestesia e 5 hiperestesia e 2 relataram anestesia, 

correspondendo a 77,4%, 16,1% e 6,5% desse total respectivamente.

Das 2 mulheres que realizaram, a técnica tipo “L” com periareolar, 1 relatou perda total 

de sensibilidade na mama e 1 relatou não ter observado alterações na sensibilidade.

Das 2 pacientes que realizaram a técnica inferior + enxertia de complexo aréolo-

mamilar, de maneira similar a técnica tipo “L” com periareolar, 1 paciente referiu 

hiperestesia e 1 normoestesia. A paciente que realizou a técnica lateral com 

periareolar não relatou modificações na sensibilidade da mama. (figura 5).
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Figura 5: Alteração da sensibilidade relacionada ao do 
tipo de incisão cirúrgica utilizada na mamoplastia de 
redução realizadas entre 1976 e 2001 (n=50).

Estes resultados revelam que 27 pacientes não referiram nenhuma forma de 

disfunção mamária (54%), enquanto 23 referiram alguma forma de disfunção (46%).

Na figura 6 é possível observar a distribuição das respostas sensoriais entre as 

disfunções da mama. Dentre as 25 mulheres que referiram hipoestesia na mama, 

houve predominância na quantidade de fissuras (n = 11), quando comparadas com as 

outras disfunções mamárias, perfazendo total de 60%.

No grupo que relatou fissura (n = 16), 68,7% relataram hipoestesia; 6,3 % referiram 

anestesia e 25% normoestesia. 3 mulheres apresentaram ingurgitamento, onde 1 

referiu diminuição da sensibilidade e 2 não relataram alteração sensorial. 2 pacientes 

com hipoestesia relataram mastite; e 2 referiram perda completa da sensibilidade sem 

apresentar nenhuma disfunção mamária.

Dentre as mulheres que não relataram alteração na sensibilidade da mama, 10 não 

apresentaram disfunção mamária; 2 apresentaram ingurgitamento; 4 sofreram 

fissuras; e 1 referiu mastite. 6 mulheres relataram hiperestesia, dentre as quais, 4 não 

apresentaram disfunção mamária; 1 referiu apojadura dolorosa e 1 mastite. É 

importante ressaltar que das 16 mulheres que apresentaram fissuras nas mamas, 

nenhuma relatou hiperestesia. (figura 6).
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Figura 6: Número de mulheres que relataram disfunção 
mamária com redução da sensibilidade após a 
mamoplastia de redução (n = 14).

Todas as mulheres relataram que foram orientadas pelo cirurgião sobre os cuidados 

com as mamas e sobre a amamentação após a cirurgia. 26 mulheres classificaram as 

orientações recebidas como insuficiente; 10 classificaram como regular e 14 relataram 

que as informações foram suficientes. (figura 7).

Figura 7: Classificação das orientações recebidas 
antes da mamoplastia de redução (n = 50). 

Apesar das orientações recebidas antes da cirurgia, 80% das pacientes também 

gostariam de ter recebido orientações durante o aleitamento. Nenhuma voluntária, 

participante deste estudo, foi encaminhada ao tratamento fisioterapêutico. (figuras 8 e 

9).
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Figura 8: Percentual de mulheres que gostariam de 
ter recebido orientações durante o aleitamento 
materno (n = 50).

Figura 9: Percentual de mulheres que foram 
encaminhadas para tratamento ou orientação do 
profissional fisioterapeuta (n = 50).

DISCUSSÃO

O aleitamento materno é essencial para o desenvolvimento infantil. Portanto, o estudo 

a respeito da influência da cirurgia de redução de mama em mulheres que desejam 

ter filhos e amamentar após a cirurgia é importante.

As voluntárias que participaram desta pesquisa relataram a realização da 

mamoplastia de redução entre 1976 e 2001 e que revelou prevalência de cirurgia com 

incisão do tipo “T invertido” com periareolar, seguida da “L” com periareolar e incisão 

inferior + enxertia de complexo aréolo-mamilar. 

Os resultados observados no presente estudo revelaram prevalência de cirurgias 

entre os anos de 1986 e 2001, sendo que o período onde ocorreu maior número de 

cirurgias foi no grupo que compunha o período entre 1991 e 1996. Em todos os 
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grupos, houve predominância das cirurgias com incisão tipo “T invertido” com 

periareolar.

Mello (2005) estudou tipos de técnicas cirúrgicas para mamoplastia realizadas no 

período de outubro de 2003 a maio de 2004 constatando, assim como em nosso 

estudo, a incisão tipo “T invertido” como sendo a técnica mais utilizada. Esse autor 

também relatou que muitos cirurgiões utilizam as técnicas tipo vertical, periareolar e 

em “L”, contrariando os resultados observados em nosso estudo. As cirurgias 

relatadas, em nosso estudo, ocorreram em período variável entre 1976 a 2001. Tal 

fato pode ser justificado pelo possível desenvolvimento e aprimoramento de novas 

técnicas cirúrgicas, na área da cirurgia plástica, em períodos posteriores aos referidos 

pelas mulheres por nós analisadas. 

A média de tecido mamário retirado e observado de ambas a mamas, em nossa 

pesquisa, foi de 715 ± 69,3 gramas. Strombeck (1971) em seu estudo sugere que as 

mamas com ressecção acima de 500g geralmente promove diminuição da capacidade 

de amamentar. Aboudib et al (1989), estudaram ressecções entre 300g e 700g, 

verificando que, 81,81% das mulheres amamentaram exclusivamente até o 6º mês. 

Nossos resultados são similares aos valores encontrados no estudo de Strombeck 

(1971), visto que a 62% das mulheres analisadas relataram dificuldades na 

amamentação. Entretanto, apenas 20% amamentaram até o 6º mês e 10%, com 

ressecção acima de 500g, conseguiu amamentar, contrariando o estudo realizado por 

Aboudib et al (1989).  Essa diferença pode ter ocorrido devido ao tipo de técnica 

cirúrgica utilizada.

Marshall et al (1994) relataram controvérsias relacionadas à possibilidade de 

amamentação após mamoplastia de redução. Mulheres de meia idade que se 

submeteram a mamoplastia de redução freqüentemente apresentam história de 

hipertrofia nas mamas na juventude. No estudo de Marshall et al (1994) as mulheres 

foram orientadas à não realização da mamoplastia de redução antes de engravidar, 

com base na impossibilidade de amamentarem após a cirurgia. No presente estudo 

foram identificados relatos de orientação insuficiente por parte dos cirurgiões 

plásticos.

Mello (2005) sugere a mamoplastia como procedimento cirúrgico utilizado para alívio 

dos sintomas provocados pela macromastia, sendo um dos mais freqüentes 
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procedimentos realizados em cirurgia plástica. Marshall et al (1994) afirmam ser 

possível manter a relação anatômica e fisiológica do mamilo e tecidos adjacentes, 

parecendo haver uma razão anatômica que leva a impossibilidade da lactação após a 

mamoplastia de redução.

Castro et al, em 1979, enfatizaram a importância da marcação de incisões curvas nas 

mamoplastias redutoras. Bolívar, nesse mesmo ano, sugere retalho glandular de 

pedículo superior para o preenchimento do pólo superior e Horibe apresenta nova 

abordagem cirúrgica para ptoses e hipertrofias moderadas, que também foi 

preconizado por Dufourmentel & Mouly - o método “lateral oblíquo”.

Em 1976, surgiram as técnicas com retalhos de pedículo inferior. Robins (1977) 

realizou mamoplastia com a confecção de retalho dérmico de pedículo inferior. Em 

1977, Macedo & Sepúlveda apresentam sistematizações nas mamoplastias, a patrir 

das técnicas de Dofourmentel & Mouly, resultando na cicatriz em L para Sepúlveda e 

quase oblíqua para Macedo. 

A perda de sensibilidade no complexo aréolo-mamilar também pode prejudicar o 

aleitamento materno. Na presente pesquisa a maior parte das mulheres relataram 

alteração na sensibilidade. Schlenz et al (2000) observaram que a inervação do 

complexo aréolo-mamilar se faz a partir de ramos cutâneos, mediais e laterais. Estes 

últimos têm maior importância e provêm mais freqüentemente do 4º espaço 

intercostal. Seu trajeto é profundo, iniciando pela fáscia sub-peitoral. Os ramos 

mediais têm trajeto superficial pelo tecido subcutâneo, e são oriundos mais 

freqüentemente do 3º espaço intercostal.  Esses autores sugerem que ressecções 

excessivas na base da mama devem ser evitadas. Tal fato poderia justificar então, a 

prevalência de redução na produção de leite nas mulheres que realizaram cirurgia 

com incisão tipo “T invertido” com periareolar no presente estudo. 

Aboudib et al (1989), utilizando técnica preconizada por Pitanguy, com ressecção 

plana do tecido mamário, verificaram que 18,19% das mulheres que passaram por 

esse procedimento cirúrgico relataram diminuição da secreção láctea e não 

amamentaram, por apresentar mamas ingurgitadas e com saída de secreção serosa 

esbranquiçada pelos mamilos. Em nosso estudo, apenas 2 apresentaram 

ingurgitamento, sendo que a técnica predominante foi T invertido mais periareolar. 

Esse pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o desmame precoce. 
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Marshall et al (1994) em um estudo retrospectivo, estudaram 30 mulheres submetidas 

à plástica redutora e que subsequentemente tentaram amamentar. Esses autores 

sugerem que todo o tecido mamário remanescente deve permanecer ligado ao mamilo 

de uma forma fisiológica, após a cirurgia, para facilitar o aleitamento futuro.

Apenas 19 mulheres, das 50 que responderam o questionário, não relataram 

dificuldade para amamentar. Diversos fatores podem estar relacionados à capacidade 

da mulher amamentar adequadamente (ou não) após a cirurgia.  Foi verificado que 

14% de mulheres amamentaram até o terceiro mês, e 20% até o 6º mês. Estes 

resultados foram diferentes dos apresentados por Marshall et al (1994) que 

observaram que 73% das mulheres amamentaram após o parto e 27% estavam 

amamentando após o terceiro mês e somente 1 mulher conseguiu amamentar 

exclusivamente até o 6º mês.

A World Health Organization (WHO), citada em Escuder et al (2003), assim como o 

Ministério da Saúde (2018), recomendam a prática do aleitamento materno exclusivo 

(AME) por seis meses. Após análise dos dados coletados que apenas 20% das 

mulheres amamentaram até o 6º mês.

Entretanto, o fisioterapeuta atua na prevenção, promoção, proteção e recuperação em 

todas as áreas da saúde (COFFITO-80). Dentre elas é possível citar orientações para 

prevenção de possíveis seqüelas e complicações, bem como intervenção, no pós-

operatório imediato, objetivando modulação e/ou aceleração do reparo tecidual e 

analgesia, dentre outros.

Este estudo tornou-se relevante na medida em que identificou-se o fato de nenhuma 

participante relatar encaminhamento ou orientação (pré ou pós-operatória), por parte 

do cirurgião (ou outro membro da equipe) para acompanhamento fisioterapêutico, 

provavelmente devido à falta de pesquisas sobre abordagens fisioterapêuticas 

direcionadas a este tipo de cirurgia plástica.

CONCLUSÃO

O estudo mostrou que a técnica cirúrgica mais utilizada na mamoplastia de redução 

em mulheres residentes nos bairros de Jardim Camburi, Mata da praia e Goiabeiras 

no Município de Vitória foi à incisão do tipo T invertido mais periareolar.
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A mamoplastia de redução interferiu no aleitamento materno e no volume de leite 

produzido.

Nenhuma das mulheres entrevistadas foi encaminhada ou orientada para 

acompanhamento fisioterapêutico sugerindo que a fisioterapia ainda não é 

reconhecida e indicada, pelos cirurgiões, para prevenção e tratamento das sequelas 

decorrentes da mamoplastia de redução
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ANÁLISE DO DESDOBRAMENTO SÓCIOECONÔMICO DERIVADO DO 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO E A PARALISAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA SAMARCO EM ANCHIETA - ES (2015-2018)

GEOMARTS LAHASS25

RESUMO

Em novembro de 2015, uma das barragens de rejeitos utilizada no processo de extração e 
beneficiamento do minério em Minas Gerais, a Barragem de Fundão, se rompeu causando um dos 
maiores desastres ambientais do Brasil e suspendendo as atividades da empresa Samarco tanto em 
MG quanto no ES. O desastre ocorrido em 05/11/2015, despejou 60 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos da mineração no Rio Doce, deixou diversas pessoas desabrigadas e ceifou a vida de 19 
pessoas (BITTENCOURT, 2017). Embora de difícil mensuração, não há dúvidas de que tanto o Rio 
Doce, quanto as regiões que o margeiam sofreram e ainda sofrem com os rejeitos da mineradora, razão 
pela qual muito se tem falado e discutido sobre as comunidades ribeirinhas e recuperação ambiental 
da área. Dessa forma, este artigo propõe compreender as mudanças socioeconômicas geradas no 
município de Anchieta- ES restringindo-se aos efeitos sobre o nível de emprego e a arrecadação 
municipal, que são termômetros da realidade socioeconômica da região, após o rompimento da 
Barragem de Fundão e a respectiva paralisação das operações da Samarco (Usina de Ubu).

Palavras-chave: Anchieta, Barragem, Desastre, Ambiental.

INTRODUÇÃO

O município de Anchieta está localizado no litoral sul do Estado do Espírito Santo e a 

principal atividade econômica é a pelotização de minério de ferro, iniciada em 1977, 

com a instalação de uma filial da empresa Samarco Mineração na região, conhecida 

como Usina de Ubu (PREFEITURA DE ANCHIETA, 2019; IBGE, 2020).

A Samarco é uma empresa de capital fechado que atua no segmento de mineração 

no Brasil há 42 anos possuindo duas unidades, sendo uma a matriz da empresa, a 

Usina de Germano (localizada em Mariana-MG) responsável pela extração e 

beneficiamento do minério de ferro e a outra, a filial, Usina de Ubu (localizada em 

Anchieta-ES), onde é realizada a pelotização do material. O transporte do minério da 

matriz para a filial é realizado por meio de minerodutos, os quais atravessam 25 

municípios e possuem 400 quilômetros de extensão (SAMARCO, 2019).

                                                          
25 Graduado em Direito pela Faculdade Novo Milênio. Mestrando em Sociologia Política pela 
Universidade Vila Velha, Especialista em Direito Tributário, Uniderp-Anhanguera,  Coordenador dos 
cursos de Gestão e Professor da Faculdade Novo Milênio.
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Para estocagem dos rejeitos do processo de extração e beneficiamento do minério, a 

empresa construiu três barragens na Usina de Germano- MG, sendo a Barragem de 

Germano, de Santarém e a de Fundão. Porém, no dia 05 de novembro de 2015, 

ocorreu o rompimento da Barragem de Fundão, que causou um dos maiores desastres 

ambientais e econômicos do Brasil. O acidente provocou a liberação de 

aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração no Vale do 

Rio Doce. Deste volume, 16 milhões de metros cúbicos percorreram 600 quilômetros, 

atravessando o território de 39 municípios até atingir o oceano Atlântico (LOPES, 

2016), deixando diversas pessoas desabrigadas e ocasionando a morte de dezenove 

pessoas (BITTENCOURT, 2017).

A partir do desastre ocorrido, as atividades da Usina de Germano-MG foram 

suspensas e, consequentemente, as operações da filial localizada em Anchieta-ES 

(Usina de Ubu) também, em decorrência do rompimento da barragem. Mas, o 

rompimento da Barragem de Fundão contribuiu para o surgimento de problemas 

socioeconômicos no município de Anchieta-ES, o qual sofreu com a queda da 

arrecadação tributária em função da paralisação das atividades da empresa Samarco 

Mineração, a principal fonte de receita do município, considerando a finalidade social 

dos tributos, que servem para custear as despesas públicas e as necessidades de 

investimentos públicos. Segundo Mattos (2014), Anchieta sempre foi um território de 

exploração econômica cujo processo de espoliação seguia uma tendência 

depreciativa pela expropriação dos recursos naturais existentes e também pelo baixo 

o custo de capital humano.

Apesar da relevância deste assunto, existem poucas pesquisas e estudos sobre as 

mudanças sociais e econômicas geradas em Anchieta-ES, com o rompimento da 

barragem e a paralisação da Samarco, a partir de novembro de 2015. Visando 

contribuir para o campo científico, sociedade e entidades governamentais, esta 

pesquisa apresenta o seguinte tema: Análise do desdobramento socioeconômico 

derivado do rompimento da barragem de Fundão e a paralisação das atividades da 

Samarco em Anchieta-Es (2015-2018). De igual forma, há poucas pesquisas que 

tratam do desastre ambiental para além, das questões sociais ou econômicas, e 

também para além dos territórios mais impactados. Dessa forma, essa pesquisa
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agrega conhecimento acerca do tema, evidenciando impactos e questões 

socioeconômicas.

A sociologia ambiental: causas e consequências

A sociologia está intimamente relacionada com a proeminência da questão ambiental 

no debate público, posto que a sociologia ambiental começa a delinear seus contornos 

desde a década de 1970. Hannigan(1997) considera como marco o movimento Earth 

Day 1970, que reuniu milhões de participantes e, à época, foi interpretado como o “dia 

primeiro” do ambientalismo.

De acordo com este autor, esse evento seria o ponto de partida para a “inauguração 

do decênio ambiental”, a partir do qual os sociólogos se depararam com a 

circunstância de não ter nenhum corpo teórico ou investigação para guiá-los no 

sentido de uma interpretação particularizada da relação entre a sociedade e a 

natureza (HANNIGAN, 1997). Isso se deveria ao fato de os pioneiros sociológicos 

clássicos, Karl Marx (1985), Max Weber (2006) Émile Durkheim terem deixado um 

legado fortemente antropocêntrico, incorporado constitutivamente à sociologia 

moderna.

A configuração do ambiente como uma verdadeira “questão” já subentende a 

consideração não apenas dos problemas ambientais decorrentes da intensificação do 

modelo urbano-industrial de desenvolvimento, mas também o debate político e 

institucionalizado acerca desses problemas (ALMEIDA, 1999; GERHARDT, 2002). 

Nessa mesma linha de interpretação, Mattedi (2001), ao analisar as contribuições dos 

três autores clássicos, considera que a preocupação dos sociólogos com a relação 

sociedade-natureza reduzia-se ao modo como as sociedades tradicionais haviam sido 

limitadas pelo natural, em contraposição às sociedades modernas, que, nestas 

interpretações, teriam conseguido superar alguns dos limites naturais. Nesse sentido, 

a sociologia ambiental poderia ser considerada uma crítica aos fundadores da 

sociologia pela falta de atenção às bases materiais biofísicas da existência humana 

(BUTTEL; HUMPHREY, 1982).



143

      Revista Acadêmica Novo Milênio

      Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

Constituída, portanto, a partir do objetivo de resgatar a materialidade às análises 

sociológicas, a constatação de que sociedade e natureza devem ser analisadas de 

forma interligadaestá na raiz da sociologia ambiental. No entanto, um de seus 

principais expoentes, Frederick Buttel, define como objeto de estudo da sociologia 

ambiental “os valores culturais e crenças que motivam as pessoas a usarem o meio 

ambiente num sentido particular, e suas eventuais implicações para o consenso e o 

conflito social” (BUTTEL; HUMPHREY, 1982).

Percebe-se, então, que há um realismo premente nesta concepção da relação 

sociedade-natureza, em que o ambiente é uno e está situado fora das sociedades 

para ser usado, de forma particular, pelas sociedades em diferentes contextos 

históricos e/ou culturais. Buttel (1992) destaca ainda uma condição ambivalente do 

ser humano, como ser biológico e social o que causaria, também, uma ambivalência 

entre a biologia e a sociologia como disciplinas para se estudar o humano em sua 

ecologia e sociabilidade.

A forte influência do movimento ambientalista e ecologista para a emergência da 

sociologia ambiental – seja tendo-o como objeto de estudo, seja como fonte de 

motivação para a temática ambiental a partir do engajamento pessoal de alguns 

sociólogos – legou para este campo a assertiva de que a relação sociedade-natureza 

tende ao desequilíbrio e a uma ruptura ecológica resultante da expansão econômica, 

além da ênfase no papel da percepção humana sobre o ambiente em decorrência dos 

dilemas ecológicos das nações industriais avançadas (BUTTEL, 1992).

Acerca da relação da sociologia ambiental com a presente pesquisa vimos, de acordo 

com Beck (1995; 2011), que substituiu a ideia de ordem social para risco sistêmico. 

No novo padrão reflexivo de modernização, o paradigma da escassez (lógica de 

produção de riquezas da sociedade industrial) estaria sendo substituído pelo 

paradigma do risco. Assim, os resíduos do processo produtivo estariam crescendo 

numa expropriação ecológica do estoque planetário de alimentos, ar e água, gerando 

e difundindo novos riscos objetivos (químicos, nucleares, biogenéticos),os quais 

seriam produzidos industrialmente, externalizados economicamente, individualizados 

juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados politicamente (BECK, 1995; 

2011).
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Nesta esteira, a sociedade (industrial) de risco, pode perpassar por problemas 

ambientais, os quais teriam escala global e consequências irreversíveis, atingindo os 

próprios produtores de risco. Para Beck, a ciência é a responsável pela definição de 

riscos ambientais “potenciais”. Este processo estaria dividindo a sociedade em experts

(identificadores de riscos) e não experts (perceptores de risco), produzindo uma 

politização da natureza (ALONSO; COSTA; TOMIOKA, 2001).

- A sociologia ambiental no Brasil: o caso do desastre da Samarco

Os fenômenos denominados desastres estão ganhando espaço cada vez maior nas 

discussões de políticas públicas e no debate das ciências sociais. De acordo com a 

Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), os desastres podem 

ser classificados em duas categorias básicas: desastres naturais e desastres 

tecnológicos. No entanto, a recente Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 

12.608/2012) tem sido implementada com atenção especial para os desastres 

naturais.  

Também para a sociologia brasileira, a investigação repousa centralmente em 

variáveis independentes relacionadas intrinsecamente com os fenômenos naturais 

(VALENCIO, 2009). Então, até recentemente os desastres tecnológicos receberam 

pouca atenção, embora sejam produzidos pela intervenção do homem na natureza, 

isto é, a sua origem pode ser intencionalmente humana, por descuido ou por falhas 

técnicas. Por isso, existe o interesse em se estudar os impactos dos empreendimentos 

do capital, em especial o desenvolvimento da mineração que tem provocado grandes 

desastres tecnológicos.

Em relação ao desastre ocasionado pela Mineradora Samarco em 2015ressalta-

seque entre os anos de 2002 a 2014, quando houve o chamado “boom das 

commodities”, a Samarco obteve elevado crescimento de produção. Em 2004, 
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exportava 100% de sua produção anual de 13,8 milhões de toneladas de pelotas de 

ferro e 1,5 milhão de toneladas de "finos" (26SAMARCO MINERAÇÃO, 2019). 

Em 2015, foram produzidas 24,9 milhões de toneladas, sendo 97% em pelotas e 3% 

em finos de minério de ferro. Portanto, ela quase dobrou a sua produção em apenas 

uma década, chegando a ser considerada a 12ª maior empresa exportadora do Brasil, 

ao apresentar um faturamento de R$ 6,5 bilhões e gerar cerca de 6 mil empregos 

diretos e indiretos (27SAMARCO MINERAÇÃO, 2019). Logo, esse crescimento 

acelerado significou aumento correspondente da produção de rejeitos estocados nos 

três reservatórios da empresa: Fundão, Santarém e Germano.   

Fruto dos problemas do desenvolvimento tecnológico, os desastres ambientais 

decorrentes da ação humana implicam em responsabilidade civil. A legislação 

brasileira estabelece a obrigação dos responsáveis pela reparação dos danos. Porém, 

o processo de reparação deste caso ainda é inicial e incerto, com resultados aquém 

dos impactos identificados, motivando os atingidos a fazerem inúmeras e recorrentes 

denúncias.

Entretanto, com a industrialização, os bens economicamente rentáveis dependem do 

capital ou do trabalho, ou seja, o valor econômico tornou-se vinculado ao custo do 

trabalho pago ou acumulado em forma de máquinas. Expandiu a ação econômica 

capaz de mobilizar o trabalho e o capital prevalecendo a lógica da acumulação cada 

vez mais concentrada, centralizada e voraz. Os custos sociais e ecológicos do 

capitalismo industrial têm apontado urgente necessidade de mudanças para preservar 

as condições de vida na terra (MOULIER-BOUTANG, 2007).   

Sobre os custos socioambientais do capitalismo, ressalta-se que muitos recursos 

naturais utilizados são bens não renováveis, a exemplo da extração mineral. Para 

Moulier-Boutang(2007), a ação econômica baseada na lógica da acumulação 

capitalista não se preocupa com os desequilíbrios introduzidos nos sistemas 

complexos, nem nos biossistemas. As consequências são visíveis: degradação da 

atmosfera, desertificação do solo, aquecimento global, poluição da água doce, 

                                                          
26SAMARCO MINERAÇAO. A Samarco e a economia. Disponível em: <https://www.samarco.com/samarco-e-a-
economia/>. Acesso em: 01 nov 2019.
27SAMARCO MINERAÇAO. A Samarco e a economia. Disponível em: <https://www.samarco.com/samarco-e-a-
economia/>. Acesso em: 01 nov 2019.
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pilhagem das reservas de proteínas animais dos oceanos, etc. Neste momento de 

desastres ambientais jamais vistos (no ano de 2015 provocado pela Samarco e no 

ano de 2019 ocasionado pela Vale), as mineradoras estão sob os holofotes da 

sociedade brasileira. O grande desafio é efetivar a prevenção dos desastres, 

sobretudo evitar o rompimento de barragens de rejeitos, o que tem causado 

significativos danos à população e ao meio ambiente. 

Portanto, superar a preponderância do interesse econômico sobre os interesses 

sociais e ambientais é um desafio sociopolítico. Porém, o interesse econômico é uma 

característica do modelo de organização social vigente, cujos efeitos perpassam todo 

processo produtivo, inclusive o desenvolvimento da mineração, uma atividade que tem 

altos custos sociais e ambientais, apesar de ser tão valorizada na economia brasileira 

desde o período colonial.

O desastre é, antes de tudo, o fenômeno de constatação pública de uma 

vulnerabilidade na relação do Estado com a sociedade, já que aquele não conseguiu 

evitar e/ou impedir o problema, e nem minorar os danos e prejuízos gerados 

(VALENCIO, 2009). Deste ponto de vista, torna-se importante explicitar a 

vulnerabilidade que interfere a relação do Estado com a sociedade e cria obstáculos 

ao processo de reparação dos danos acarretados, neste caso, pelo maior desastre 

ambiental do país, ocorrido na Barragem de Fundão, subdistrito de Bento Rodrigues, 

em Mariana-MG.

Decerto, faltam critérios técnicos adequados para resolver cada problema concreto, 

pois se trata de um desastre ambiental com proporções sem precedentes no Brasil e 

no mundo. No entanto, os desafios socioambientais, socioeconômicos e sociopolíticos 

apontados indicam que os problemas vão além da falta de parâmetros técnicos 

(MENESCAL, 2005). Existem fatores determinantes que sustentam a prevalência dos 

interesses econômicos sobre os sociais e ambientais, apesar dos impactos 

socioambientais e socioeconômicos atingirem milhares de vítimas por tempo 

indeterminado.  São fatores que condicionam as relações entre o desenvolvimento do 

capitalismo, a mobilidade do capital e suas determinações sociais e históricas nas 

formas de posse, propriedade, uso e ocupação dos solos, nos territórios rurais e 

urbanos (VALENCIO, 2009).
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Análise socioeconômica: os efeitos da paralisação das atividades da Samarco

O presente artigo objetiva analisar a situação socioeconômica de Anchieta- ES, frente 

às atividades da mineradora e se essa relação configura uma situação de 

vulnerabilidade do município quando da paralisação das atividades após o desastre 

da Samarco em 05 de novembro de 2015 e quais os efeitos socioeconômicos 

ocorridos após desastre. Também é objetivo desta pesquisa verificar alternativas 

possíveis de estratégias locais capazes de fomentar um desenvolvimento menos 

dependente do centro que possibilite meios de subsistência voltados para outras 

atividades econômicas tal, como turismo, como forma de reação aos efeitos negativos.

Analisando e debatendo a questão da ubiquidade ambiental dentro de uma 

perspectiva do efeito derrame neoextrativista (GUDYNAS, 2015) verifica-se que os 

efeitos decorrentes da exploração dos recursos naturais de forma insustentável pela 

racionalidade capitalista promove uma dinâmica de desenvolvimento desigual e 

insustentável, que impede ou, pelo menos, dificulta a autonomia dos territórios 

dependentes, afundando-os cada vez mais numa situação de crise e comprovando a 

vulnerabilidade local face à ausência de políticas estatais capazes de proteger os 

interesses sociais e ambientais.

Fiorillo (2013) preconiza que o princípio da ubiquidade vem evidenciar que o objeto 

de proteção do meio ambiente, localizado noepicentro dos direitos humanos, deve ser 

levado em consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre 

qualquer tema, atividade, obra etc. tiver que ser criada e desenvolvida.

Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal de tutela 
constitucional a vida e a qualidade de vida, tudo que se pretende fazer, criar 
ou desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim, para 
saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado 
(FIORILLO, 2013, p. 131).

Desde 2015, após o desastre ocorrido no distrito de Bento Rodrigues-MG, houve 

imediata paralisação das atividades da empresa Samarco, posto que o município de 

Anchieta apresentou uma forte retração na sua economia, muitos postos de trabalho 

foram fechados, aumentando o desemprego. Além disso, a arrecadação municipal 

sofreu uma queda brusca, colocando em risco a capacidade de investimento do 

município e a manutenção dos serviços públicos essenciais à população. 
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Frente a esse cenário, de total dependência de uma única atividade econômica e do 

baixo grau de interesse pelo empreendedorismo, a atual gestão identificou uma 

oportunidade de desenvolver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da 

cultura empreendedora na sociedade anchietense, reinventando-se com a criação do 

Programa Anchieta Criativa e Empreendedora (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA, 2020). 

Através da criação do programa, o município traçou estratégias de curto, médio e 

longo prazo para estimular o empreendedorismo na população e nos empresários, a 

geração de empregos e renda no município, maximizando a utilização dos recursos 

existentes, com a valorização do capital intelectual dos servidores, envolvimento da 

população, da sociedade civil organizada, dos empresários e dos diversos parceiros 

anteriormente citados (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, 2020). 

Em 2018 e 2019, todas as ações desenvolvidas visaram o fortalecimento do 

empreendedorismo sustentável, pois a gestão acredita que esse seja o caminho para 

o desenvolvimento do município, com responsabilidade fiscal e social, diminuindo a 

mortalidade das empresas, minimizando o desemprego, criando um ambiente sadio e 

com atração de novos negócios (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, 2020).

No que tange ao município de Anchieta, as transformações econômicas significativas 

ocorreram, também, a partir da instalação de uma grande empresa exportadora, a 

Samarco, que transporta(va), através de mineroduto, o minério de Minas 

Gerais(Mariana), transformando-o em pelotas de minério para ser exportado pelo 

porto de Ubu, para diversos países.  

A economia de Anchieta, segundo dados do IBGE de 2014, apresentava indicadores 

econômicos significativos, quando comparado com outros municípios do Estado do 

ES, com destaque para o elevado PIB (R$ 4.641.771,30), ocupando a décima posição 

no ranking estadual (IBGE, 2020). 

Entretanto, após o desastre em Mariana-MG ocorrido em 2015, o PIB teve uma forte 

retração, sendo que em 2017 o Espirito Santo já ocupava a décima oitava posição do 

ranking estadual, cujo PIB registrado pelo IBGE foi (R$ 804.889,33).
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Gráfico 1– Produto Interno Bruto Anchieta (2014; 2015; 2016; 2017)

Fonte: Elaborado pelo autor28.

Em relação ao PIB, a atividade industrial representava antes do desastre ocorrido em 

novembro de 2015, o importe de 74,48% do PIB. Esta elevada participação é 

explicada pela presença de uma grande empresa exportadora: a Samarco. A 

paralisação das atividades desta, em função do desastre na barragem de Mariana-

MG, provocou uma rápida e acentuada queda na atividade econômica do município, 

com forte impacto na arrecadação de ISS (29PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA, 2019). 

Em 2015, havia no munícipio de Anchieta 740 empresas, sendo a Samarco a empresa 

âncora.  A dependência do município em relação às atividades da Samarco mostrou 

a vulnerabilidade econômica de Anchieta, viabilizando a busca de propostas, tanto do 

setor público quanto do setor privado, no sentido de atenuar os impactos da 

paralização da Samarco e, ao mesmo tempo, buscar alternativas para estimular o 

desenvolvimento econômico. Parece sensato pensar em um plano, de curto, médio e 

                                                          
28Dados coletados em: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/es/anchieta.html>. Acesso em: 01 mar 2020.
29PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA. Sobre o município. Disponível em < 
http://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/1032/sobre-o-municipio>. Acesso em: 31 ago 2019.
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longo prazo, que possa identificar as potencialidades locais e estimular os 

investimentos na região (IBGE, 2020).

No entanto, a partir do ano de 2015, com o fechamento da Samarco, em novembro 

daquele mesmo ano, houve a queda no repasse dos impostos (ISS: redução de 44%; 

e, ICMS: redução de 15%) refletindo na queda do PIB. 

As variações não podem ser relacionadas apenas com a paralisação da Samarco, 

mas também, com a situação de “crise econômica” vivida no país. A queda na 

arrecadação de impostos (ISS30 e ICMS31) afetou a receita total de Anchieta, a qual 

no período 2014-2015 recuou 17%. O ISS é um imposto pago diretamente ao 

município e reflete os efeitos do declínio da atividade da empresa (PMA-ES, 2019).

No ano de 2016, com a Samarco totalmente paralisada, a arrecadação continuou em 

declínio, destacando o ISS, o qual sem repasse direto da empresa, representou 

R$16,342 milhões. Por conseguinte, refletindo um período de redução, iniciado no 

final de 2015. Em 2014, a receita total foi de R$330,020 milhões, enquanto no ano de 

2016, passou para R$ 259,519 milhões, já em 2017 a receita foi de R$ 248,15 milhões, 

e em 2018 o valor ficou em R$ 204,78 milhões, observando o declínio na receita desde 

2014, quando a mineradora estava em plena atividade (TCE-ES, 2020).

De acordo com a Revista Finanças dos Municípios Capixabas (2019), no ano de 2015, 

o total de ICMS recebido por Anchieta foi de R$ 161.572.593,20 para uma população 

estimada de 27.624 habitantes, sendo o primeiro município do ES no ranking de ICMS 

per capta (R$5.848,99) e o terceiro município em números absolutos no que se refere 

ao repasse de ICMS, atrás apenas da capital Vitória (355.875 habitantes) e Serra 

(485.376 habitantes) (BORGES; VILLELA, 2019). 

                                                          
30 O ISS é o Imposto Sobre Serviços e veio substituir o antigo ISSQN (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza). Ele é um tributo de competência dos municípios e Distrito Federal e incide sobre 
a prestação de serviços. As empresas pagam uma alíquota de 5% sobre o valor da nota fiscal, 
excetuando decretos municipais que incentivam serviços como o de informática que, em algumas 
cidades, chega a 2%. (Prefeitura Municipal de Vila Velha, 2020)
31 O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados 
e do Distrito Federal. A alíquota de cálculo é de 17%. (Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito 
Santo, 2020).
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Isso reflete uma distorção do cálculo das cotas do ICMS para os municípios baseados 

essencialmente no PIB, fazendo com que os repasses para Anchieta da cota-parte do 

imposto sejam muito mais significativos do que para outros municípios populosos. Isso 

gera, consequentemente, uma distorção territorial em função da localização de uma 

atividade industrial em um determinado município e que recolhe pouco ICMS, pois é 

isenta desse imposto para a exportação de seus produtos. Isso, como consequência 

direta da Lei Kandir que isenta do tributo ICMS, os produtos e serviços destinados à 

exportação, nesse caso os “pellets” da Samarco. 

Segundo a Samarco, de janeiro a outubro de 2015, as exportações da empresa 

somaram US$ 1,8 bilhão, sendo que desse total 95% foram destinados à exportação 

e apenas 5% foi comercializado no mercado interno. Como o ICMS destinado à 

exportação não paga tributação, logo a quota de Anchieta provém da drenagem de 

recursos de ICMS pagos em outros municípios capixabas. Assim, o alto valor de ICMS 

tem relação com o elevado PIB concentrado na atividade industrial em Anchieta (R$ 

3, 367 bilhões). Por sua vez em 2014, o PIB de Anchieta foi de R$ 4,6 bilhões (IBGE, 

2020). 

Assim, a quota de ICMS que cada município recebe, provém do Índice de Participação 

dos Municípios (IPM). Esse índice é calculado com base em alguns critérios, sendo o 

de maior peso o Valor Adicionado Fiscal (VAF), que representa a movimentação 

econômica da cidade, ou seja, o PIB (BORGES; VILLELA, 2019).

O IPM de Anchieta teve uma perda de ponto percentual de 0,558%, ou seja, caiu de 

7,524% em 2016 para 6,966% em 2017, o que representa uma queda de 7,5%, ou 

seja, menos 12 milhões anuais no caixa municipal para 2017 (BORGES; VILLELA, 

2019).

Os gráficos 2 e 3 a seguir apresentam a trajetória do PIB, ICMS e ISSQN e do %IPM 

respectivamente.
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Gráfico 2 – PIB, ICMS e ISSQN (2014 a 2017)

Fonte: Elaborado pelo autor32.

Gráfico 3 – %IPM (2016 e 2017)

Fonte: Elaborado pelo autor33.

                                                          
32Dados coletados em: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/anchieta.html>. 

Acesso em: 25 fev 2020.
33Dados coletados em: IBGE. Disponível em: 

<https://cidades.tce.es.gov.br/municipio/2019/anchieta/visaoGeral>. Acesso em: 25 fev 2020.
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METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utilizada neste artigo classifica-se quanto à abordagem 

como qualitativa, quanto à natureza como descritiva, com relação à amplitude como 

estudo de caso, com relação aos objetivos é exploratória, quanto aos meios enquadra-

se como bibliográfica e documental, e quanto ao ambiente como de campo (GIL, 2008; 

MINAYO, 2007). A pesquisa enquadra-se como qualitativa, pelo fato de possui caráter 

subjetivo do objeto analisado, no caso, as questões socioeconômicas de Anchieta. Já 

em relação à natureza é descritiva e realizada com o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador (BARROS; 

LEHFELD, 2007). 

Com relação à amplitude é um estudo de caso, já que representa uma análise 

empírica e compreende a lógica do planejamento, a coleta e interpretação de dados, 

podendo incluir tanto estudos de caso único, quanto de múltiplos, assim como 

abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa (YIN, 2001). E, com relação aos 

objetivos é exploratória, pois se estabeleceram métodos e técnicas para a elaboração 

da pesquisa para formular as hipóteses e explicações sobre a ocorrência de impactos 

socioeconômicos em Anchieta, após a paralisação da Samarco (CERVO; BERVIAN, 

2007). 

Já a pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre o desastre de Mariana-MG e da análise socioeconômica 

derivado da paralisação da Samarco em Anchieta. Visa ainda abranger a leitura, 

análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou 

fotocopiados, mapas, imagens, manuscritos, etc. (MINAYO, 2011).

Por fim, refere-se a uma pesquisa de campo, a partir de uma realidade empírica 

estudada sob a ótica de concepções teóricas que fundamentam o objeto da 

investigação. Isso foi feito por meio da ida ao município de Anchieta visando 

entrevistar comerciantes, empresários da região e representantes da Prefeitura local, 

afim de colher dados sobre a percepção dos mesmos acerca dos efeitos que a 

paralisação da Samarco causou na cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa procurou abordar acerca dos impactos socioeconômicos 

ocorridos no município de Anchieta. Após o ano de 2015 houve intensas e profundas 

transformações sociais, econômicas e culturais que consolidaram suas principais 

características no segmento público, privado, da sociedade civil organizada e 

comunidade local.

Para compreender esta realidade em poucas palavras e em um esforço de síntese, 

faz-se necessário dividir a dinâmica da construção social em fases, equivalentes aos 

grandes ciclos econômicos.

A partir da década de 60, com a crise da cafeicultura nacional e consequente 

erradicação de cafezais, tem início o processo de industrialização do estado do 

Espírito Santo, com a implantação das grandes plantas industriais voltadas à 

exportação, como é o caso da Samarco Mineração.

Este projeto de industrialização iniciado nos anos 70, viabilizou o desenvolvimento da 

logística de transportes (portos, ferrovias, rodovias); impulsionaram novos setores 

econômicos como o da cadeia produtiva do comércio exterior e metal-mecânico; e 

fortaleceram os arranjos produtivos locais.

Com a paralisação das atividades da Mineradora Samarco, ocorrido no final de 2015, 

a realidade atual é outra. Além da crise econômica e social que passa o Brasil, o 

município de Anchieta amarga os impactos sociais da inatividade da Samarco, sendo 

a sua produção suspensa em decorrência da maior tragédia ambiental na história do 

Brasil, tomando por referência o rompimento da Barragem de Fundão, localizada no 

distrito de Bento Rodrigues, em Mariana- MG, pertencente a Mineradora Samarco S/A, 

fato ocorrido em 05/11/2015, cujos impactos ocorreram não apenas ao âmbito 

local(MG), mas também, produziu efeitos em Anchieta.

A economia da cidade foi duramente afetada, há um crescente aumento no 

desemprego, o comércio e a indústria passam por dificuldades, muitas empresas 

fechadas e imóveis residenciais e comerciais com placas de aluga-se.
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Desde o início de 2016, a receita financeira do munícipio reduziu drasticamente, 

afetando os serviços públicos oferecidos a população, tais como: infraestrutura, 

saúde, educação, turismo, dentre outros.

O município sofre uma forte queda na arrecadação do ICMS, desde 2016 e projeta 

essa redução nos anos seguintes. Há de se destacar que o principal provento 

econômico decorrente das atividades envolvidas na circulação de bens e serviços é o 

ICMS, seguido pelo ISS (imposto sobre serviços). 

Conforme afirma Perroux (1977), as unidades industriais são financiadas pelo Estado 

ou pelo capital privado. Assim, em Anchieta, com a intervenção do Estado e de uma 

grande empresa, foi construído um enclave industrial em Anchieta, a partir dos anos 

70. Se até a década de 70 a pesca e o turismo se destacavam no município, após a 

inauguração da Samarco Mineradora, verificou-se uma forte dependência econômica 

da empresa, não apenas do município de Anchieta, mas também dos municípios do 

litoral sul do Estado.

Vale destacar que o município de Anchieta há menos de 10 anos era cotado para ser 

uma mega cidade, sendo ancorado pelos investimentos e pelo potencial econômico 

que dispunha, especialmente pelo desenvolvimento industrial e dos benefícios que 

poderiam ser alcançados pela população local, com a implantação desses novos 

empreendimentos.

A atual situação econômica iniciada pela crise local, em tese, derivada da interrupção 

das atividades da Samarco, aumentou a taxa de desemprego local, em consequência 

disso, muitos trabalhadores perderam seus planos de saúde particulares por não 

terem mais condições financeiras de seguir pagando suas mensalidades. Isso 

ocasionou uma migração dessas pessoas para o Sistema Único de Saúde – SUS do 

município, justamente em um momento em que a arrecadação caiu substancialmente, 

um fenômeno inversamente proporcional, onde aumenta-se a demanda e diminui-se 

a oferta, tornando a Gestão de Saúde nestas circunstâncias um grande desafio, fato 

circunstanciado no relatório de Gestão Municipal.
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Conforme Canclini (2003) muitos intelectuais e cientistas sociais questionam a 

capacidade que esse modelo de desenvolvimento tem de criar laços sociais. Isso 

porque, ele é desenhado a partir de uma teoria globalizadora, que em seus cálculos 

econômicos, não leva em conta os custos sociais do processo, o custo das doenças 

e do sofrimento, do suicídio, do alcoolismo e das dependências de outras drogas.

Por todos esses aspectos, vemos que a realidade posta para a cidade e o município 

de Anchieta, repete a história das antigas práticas de espoliação, empregadas desde 

os tempos do Brasil colônia e que geraram bem-estar para poucos e tragédia para 

muitos. Tais práticas estão na contramão de um desenvolvimento, cuja natureza 

respeite os direitos dos povos, alvo dos programas de desenvolvimento, chamado de 

etno-desenvolvimento (STAVENHAGEN,1981). Da mesma forma, a realidade posta 

para a cidade, pelos discursos das elites políticas e empresariais, chamada de 

desenvolvimento, está muito distante de ser uma expansão da liberdade, que segundo 

Sen (2000) é a finalidade e o meio principal do desenvolvimento.

Ao longo da história, o município de Anchieta passou por profundas transformações 

sociais e econômicas, mais intensas diante da inclusão em seu território desse 

enclave industrial que se expandiu. A importância da Samarco tanto para Anchieta 

quanto para o litoral sul, decorre da movimentação da produção e da circulação de 

capital, geração de empregos, além dos impostos, necessários a consecução da 

atividade estatal. 

Entretanto, esse cenário mudou com a paralisação da empresa, hoje fechada e ainda 

sem data prevista de retorno ao funcionamento, o que gera um cenário de incertezas 

no comércio local, mas também nos serviços e na produção tanto local, como regional 

e estadual, ligados ao setor. A cidade padece de recursos suficientes a gerenciar as 

necessidades do município, logo, a o retorno da Samarco as suas atividades é uma 

expectativa da população local e dos gestores.

A pesquisa corroborou no sentido de que nem tudo está à venda e o planeta tem dado 

claros sinais de que a apropriação de parte da natureza, para sua posterior 

disponibilização no mercado, tem sido responsável pela cadeia sem retorno da 

expropriação das condições de vida, da competição, da fome, da violência, das 

desigualdades sociais existentes na sociedade
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A EXPERIÊNCIA COM O PORTFÓLIO NO CURSO DE PEDAGOGIA: reflexões e 
resultados do método avaliativo
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RESUMO

O presente artigo trata-se de uma análise do Portfólio, avaliação utilizada nas disciplinas de Prática 
Pedagógica do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio (Espírito Santo). Para tanto foram 
consideras as experiências dos alunos e, em especial, o trabalho de duas alunas do quarto período do 
curso. Concluiu-se que o portfólio é uma ferramenta de avaliação importante no desenvolvimento da 
autonomia, criticidade e reflexão do discente, bem como na construção de uma comunicação dialógica 
e horizontal entre professor e aluno. 

Palavras-chave: Portfólio, Pedagogia, Avaliação.

INTRODUÇÃO

O professor é a figura que cria oportunidades de aprendizagem no processo 

educativo. Sabe-se que as turmas apresentam realidades distintas, e as aulas, ainda 

que planejadas, podem ser redirecionadas conforme a participação dos alunos. Não 

há, portanto, receitas prontas, mas uma construção coletiva. Para que a 

aprendizagem não se torne apenas transmissão de conteúdo, é necessário 

fundamentar o procedimento didático na compreensão da realidade, percebendo o 

aluno enquanto sujeito ativo nas ações, e não apenas como receptor passivo dos 

conhecimentos.

Nesse contexto, o portfólio tem sido cada vez mais utilizado tanto em escolas quanto 

nos cursos superiores para formação de professores. Não se trata, obviamente, de 

considerá-lo suficiente para avaliar todas as dimensões da aprendizagem. Ele se 

encaixa num contexto de avaliação que valorize a aprendizagem de todos os alunos, 

levando em conta as diferentes linguagens.

No sistema educacional tradicional, o docente era o detentor do saber e colocava o 

seu “poder” em prática através de provas e testes sendo o “avaliador”, e o discente 

                                                          
34 Aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio
35 Professora Doutoranda do Curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio.
36 Professora Doutora dos cursos de Pedagogia e Gastronomia da Faculdade Novo Milênio. E-mail: 
rafaela.nunes@novomilenio.br
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sendo o “avaliado.” Ou seja, não se produzia saberes. Através da utilização do 

portfólio, ampliou-se a noção de avaliação. A reflexão de tal prática envolve docentes 

e discentes, que atuam em parceria, sendo possível utilizá-lo em um ambiente que 

prioriza a autonomia intelectual dos envolvidos.

De acordo com Benigna Villas Boas (2005, p.294-295), o portfólio possibilita avaliar 

as capacidades de pensamento crítico, de articular e solucionar problemas 

complexos, de trabalhar colaborativamente, de conduzir pesquisa, de desenvolver 

projetos e de o aluno formular os seus próprios objetivos para a aprendizagem.

O portfólio, além de procedimento de avaliação, constitui-se em eixo organizador do 

trabalho pedagógico, em virtude da importância que passa a ter durante todo o 

processo (VILAS BOAS, 2005, p. 293). O professor e o próprio aluno avaliam todas 

as atividades executadas durante um largo período de trabalho, levando em conta 

toda a trajetória percorrida. Não é uma avaliação classificatória nem punitiva. Analisa-

se o progresso do aluno.

A seguir foram analisadas as experiências de duas alunas do curso de Pedagogia da 

Faculdade Novo Milênio com a produção de portfólio para a disciplina de Pesquisa e 

Prática Pedagógica. A avaliação priorizou a análise e reflexão sobre trabalhos 

desenvolvidos durante o semestre em todas as disciplinas ofertadas naquele 

período.37 Dentre as primeiras falas dos discentes observamos expressões como 

“insegurança muito grande” diante de algo até então “desconhecido.” Ao final do 

trabalho, contudo, é evidente a consciência dos mesmos no sentido de, enquanto 

futuros professores, utilizarem, além dos métodos avaliativos tradicionais, o portfólio.

Sobre a formação e identidade do docente da educação básica

Durante a disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica foram realizadas reflexões 

acerca dos desafios na formação de professores. Verificou-se que a teoria é 

fundamental para uma prática com resultados satisfatórios. 

                                                          
37 Foram elas: Avaliação da aprendizagem educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 
Corpo e Movimento; Língua Portuguesa: fundamentos e metodologia de ensino, Prática Pedagógica 2.
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Inicialmente é importante que o professor realize o diagnóstico da turma, identificando 

as habilidades e dificuldades de seus alunos. Em seguida, o planejamento da aula, 

traçando métodos e objetivos a serem alcançados. Para tanto, o plano de aula é 

fundamental para a condução da mesma e, finalmente, a avaliação se faz necessária 

para verificar se o aluno atingiu o objetivo proposto.38

Segundo Maria de Fátima Abdalla, (2015, p. 192), ser professor na concepção mais 

respeitosa que a profissão exige não é simples, pois o mesmo precisa ser um 

profissional comprometido para que possa oferecer um ensino de qualidade de forma 

diferenciada, exige empatia para se colocar no lugar do outro rompendo barreiras 

através do diálogo respeitoso, é necessário ter um olhar atento para que nada possa 

passar despercebido. 

A educação é um processo onde o aluno será levado a aprender, a ser, a conviver e 

a fazer. Um bom profissional instiga o seu aluno a ser curioso, e busca mediar a 

construção desse conhecimento nos momentos em que o aprendiz efetivamente 

carece de uma educação que provoca a busca incessante pelo conhecimento. Fica 

aparente, portanto, que, de um ponto de vista, enquanto processo individual, não se 

completa nunca, visto que a sociedade está em contínuo processo de mudança, a 

atualização individual para acompanhar essas mudanças é constante. Desse modo, 

entende-se que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 

o da reflexão crítica sobre a pratica. Segundo Paulo Freire: 

É pensando de forma crítica na pratica de hoje ou de ontem é que se pode 
aperfeiçoar e fazer diferente no amanhã. Hoje é um desafio muito grande ser 
professor neste mundo contemporâneo, onde a sociedade tem modificado a 
cada dia, inclusive o modelo de famílias e mudanças tecnológicas. O objetivo 
da educação está direcionado para a socialização e aprendizagem que 
promovem os processos do desenvolvimento humano (FREIRE,1996, p.39).

É na educação infantil, que constitui a primeira etapa da Educação básica, que se 

estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e 

da socialização. As primeiras experiências da vida são as que marcam mais 

profundamente a pessoa, se positivas, levam a reforçar ao longo da vida as atitudes 

de autoconfiança, cooperação, solidariedade e responsabilidade.

                                                          
38 Cf.: BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos, 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2008.
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A seguir foram registradas as reflexões de alunos do curso de pedagogia sobre o 

processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas e trabalhos desenvolvidos no 

semestre em formato de portfólio

A experiência do Portfólio no curso de Pedagogia

Na disciplina Avaliação da aprendizagem educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental compreendeu-se que o docente necessita utilizar diversos recursos 

didáticos com intuito de facilitar e estimular o processo de aprendizagem do aluno, 

como por meio de produções de desenhos, de leitura de historinhas, de visitas 

técnicas, utilização da biblioteca, da brinquedoteca, seminários, construção de 

portfólio, peças teatrais, roda de conversa, etc.

Há várias formas de avaliação do aluno, sendo primordial a processual, que possibilita 

observar os progressos e as dificuldades dos mesmos. Tal método possibilita ao 

professor adaptar seu planejamento para que todos os alunos possam conseguir 

aprender e serem promovidos durante o ano. 

Na disciplina sobre Avaliação foi apresentado pela aluna um trabalho com tema “As 

Virtudes do Erro”. Durante o processo de construção 

ficou claro que o erro deve ser um processo investigativo e não punitivo e 
nem de exclusão, e que alguns alunos não concluem os estudos, que os 
docentes usam o erro como penalização, sofrimento e muitos acham isso 
chato e acabam desistindo da escola, não são incentivados a encontrarem os 
acertos, causando baixa autoestima e desinteresse pelo ambiente escolar, 
devido a escola e os docentes pontuarem somente os erros e não os 
incentivando a buscar uma solução (ALUNA). 

O erro é um sinal de alerta, o aluno pode não ter conseguido aprender devido ao 

método utilizado pelo docente, ou pela má elaboração da questão, por falta de 

estrutura física da escola, de capacitação do docente ou por alguma dificuldade do 

próprio aluno. E através do erro que também se aprende, buscando o acerto, 

compreendendo o que errou e por qual motivo. 

Não posso reproduzir esse cenário no ambiente escolar, aprendi que a 
avaliação tanto avalia a aprendizagem do aluno, a metodologia do docente, 
e a estrutura por completo da instituição escolar. Posso utilizar de portfólio, e 
de outros recursos e formas de avaliação para saber se o aluno conseguiu 
aprender ou não, jamais deixar para avaliá-lo ao final do ano (ALUNA).
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Na disciplina Corpo e Movimento, observou-se que em muitos casos, o aluno só terá 

a oportunidade de ter consciência de seu esquema corporal dentro do ambiente 

escolar. Cabe ao docente incentivá-lo através de atividades dentro da 

psicomotricidade e da exploração desses movimentos, trabalhando a lateralidade, a 

coordenação motora global e fina. Muitas crianças, hoje, não vivenciam as 

brincadeiras de pega-pega, de pique-esconde, dentre outras, pelo fato de morarem 

em apartamentos e já estarem dependentes de aparelhos celulares cada vez mais 

cedo. Não sabendo interagir e nem conhecer brincadeiras que antes eram vivenciadas 

na rua de casa ou na vizinhança. Não possuem espaços para correr e explorar onde 

vivem e esse momento geralmente só é vivenciado dentro do ambiente escolar, onde 

aprendem regras, limites e as responsabilidades que devem ser executadas através 

das brincadeiras e dos jogos. 

Algumas das maiores preocupações de um docente são as limitações ou dificuldades 

que os alunos possam apresentar no momento das atividades, das brincadeiras, na 

forma de se expressar, na escrita, etc. Pode ser que não tenham um esquema corporal 

bem definido, sabemos que é mais fácil aprender brincando, pois é prazeroso e 

divertido. A afetividade deve andar junto com o docente, ele terá que observar as 

dificuldades e intervir para que todos possam progredir e aprender conforme suas 

habilidades. O desenvolvimento corporal e cognitivo é a maior preocupação desse 

profissional e a não evolução desse aluno pode ser causada por alguma dificuldade 

ou distúrbio, que muitas vezes, não foi observado pela família. 

É através das brincadeiras e dos jogos que acriança se expressa e consegue se 

conectar com o mundo no qual vive e compreende. Através das Artes e da 

brinquedoteca, o docente consegue abranger várias matérias, tornando assim, a 

aprendizagem significativa. É importante utilizar a música, os jogos, o faz de conta, o 

cantinho da leitura e dos brinquedos, as artes visuais e o teatro.

Ao refletir sobre os conteúdos e trabalhos desenvolvidos na disciplina Corpo e 

Movimento no Portfólio, a aluna destaca que:

o objetivo ficou bem esclarecido, eu, como futura docente preciso promover 
a autonomia de cada aluno, onde ele consiga se expressar através de seus 
movimentos, da fala, do desenho, da escrita e da leitura. E também possa 
construir sua identidade, aprender a cuidar de seu corpo, entender e saber o 
momento de utilizar o banheiro, ser uma criança ativa e participativa, saber 
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se comunicar quando tiver sede, dor ou apetite, etc. Ele precisa aprender a 
conviver com os coleguinhas, respeitando o espaço de cada um, aprender 
que existem horários para brincar, comer, dormir e passear. A criança só 
conseguirá dominar a pegada do lápis e ser alfabetizada, se tiver a cognição 
e o esquema corporal bem definido. Caso contrário, podem apresentar 
dificuldades, e eu como docente preciso estar atenta para auxiliá-lo. Se 
precisar, terei que comunicar à gestão da escola e à família, para que a 
criança seja melhor assistida. Se forem crianças com alguma necessidade 
especial ou autistas, o meu planejamento será diferenciado para que eles 
possam participar como os demais e dentro de suas habilidades e 
particularidades, sempre promovendo a inclusão (ALUNA). 

A disciplina de língua portuguesa: fundamentos e metodologia acrescenta na 

formação docente conhecimentos básicos de como trabalhar de forma diferenciada a 

língua portuguesa. Auxilia na compreensão do objetivo da educação infantil e da 

primeira fase do ensino fundamental. A partir dela, entende-se que o conhecimento 

básico, a saber, ler, escrever, interpretar e fazer as quatro operações é de extrema 

importância para a base do conhecimento da fase inicial do ensino fundamental. 

Destacam-se dentre os conteúdos dessa área, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o conhecimento dos direitos e deveres, conceitos de 

cidadania, visão de sociedade, patriotismo, conhecimento cultural, histórico, social, 

valorização e respeito às diversidades e culturas sociais, etc. Além de estimular todas 

as formas de expressão e comunicação, desenvolver o raciocínio lógico, 

conscientização sobre os hábitos de higiene pessoal, dentre outros.  Tais conteúdos 

devem ser trabalhados de forma lúdica, usando o teatro, a música, histórias, jogos, 

brincadeiras.

Sobre os trabalhos desenvolvidos na disciplina dentro do Portfólio, a aluna afirma que

isso me faz refletir sobre a importância dessa matéria, que o profissional da 
educação precisa ser um indivíduo dinâmico em tudo, porque todos os dias 
surge algo novo e ele precisa aprender para conseguir desenvolver trabalhos 
em sala de aula. Aprendemos a usar uma ferramenta que possibilita ao 
professor trabalhar de forma interdisciplinar, atraindo a atenção dos alunos 
de forma prazerosa além de desenvolver conhecimento, nessa ferramenta é 
possível criar cruzadinhas usando vários temas, além de estimular aqueles 
que têm dificuldade com contagem do número de sílabas, leitura, 
interpretação, escrita. Trabalhamos a importância do desenvolvimento 
ajustado de si mesmo, enxergando no aluno as qualidades e dificuldades e 
buscando transforma-las em êxito. O papel do professor é de agente 
transformador, embora no mundo em que vivemos, não somos reconhecidos 
com tal, a exemplo disso o professor carrega em si a missão de fazer a 
diferença na vida do seu aluno, mostrando ao mesmo tempo que é possível 
contornar realidades tristes e transformá-las em um futuro brilhante com uma 
educação diferenciada (ALUNA).
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Para a aluna, a disciplina Literatura Infanto-Juvenil, promoveu um aprendizado “rico e 

encantador”. Segundo ela: 

Como futuros docentes, devemos trabalhar a nossa cultura dentro da sala de 
aula e valorizar a história da nossa pátria. Os alunos precisam sentir orgulho 
de suas origens, da comunidade onde vivem, assim trabalhamos o 
patriotismo e a cidadania, para formar futuros leitores, conscientes e com 
autoestima (ALUNA).

Identificou-se também a carência de boa leitura nas escolas, que faz com que as 

crianças e jovens não se interessem por ela. Como docentes, “precisamos apresentar 

e incentivar a leitura, conhecer os interesses das crianças, selecionar um ambiente 

adequado para contar a história, escolher uma história e um estilo de narração 

compatível à faixa etária das crianças.” Além de utilizar recursos atrativos, entre 

outros. Por meio da leitura “podemos abordar alguns conflitos que surjam dentro do 

ambiente escolar, através de uma ciranda de leitura é possível despertar o gosto e o 

interesse dos alunos”.

Dentre os trabalhos desenvolvidos, chamou a atenção dos alunos o de elaboração e 

ilustração de um livro para a educação infantil. A aluna Margarete optou em escrever 

um livro sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual e a diversidade, voltado 

para o público infantil de 5 a 6 anos de idade: “Minha personagem principal ficou cega 

e seu maior sonho era aprender a ler e a escrever, então a fada madrinha negra 

apresentou a ela o alfabeto mágico, chamado Braille, e assim ela conseguiu realizar 

seu maior sonho.”

A produção do Portfólio estimulou os alunos do curso de pedagogia a refletirem sobre 

o processo de ensino aprendizagem nas disciplinas durante o semestre. O registro 

escrito e as fotos inseridas no trabalho, com intuito de ilustrar as atividades realizadas 

pelos alunos, foram resultados da análise de si, da consciência do processo de 

desenvolvimento do aluno para sua formação docente. 

O Portfólio buscou valorizar a identidade do aluno e sua autonomia no momento da 

criação. Em diversos momentos o professor interviu no sentido de auxiliá-lo diante da 

novidade. Se a princípio a autonomia na produção gerou incômodo pelo hábito de 

modelos engessados de atividades avaliativas, no decorrer da atividade os 
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sentimentos de capacidade e de criação tornaram-se dominantes. Nas palavras da 

aluna:

Construindo o portfólio pude vivenciar e analisar todas as disciplinas 
apresentadas durante esse período. Consegui ver como cada disciplina está 
presente, a todo o momento, dentro da educação infantil e na escola em geral, 
proporcionando um entendimento amplo. Não sabia que existia portfólio na 
educação, eu visualizava o portfólio somente nas profissões de modelo, 
design de moda e arquiteto. Foi incrível pautar meus conhecimentos por 
disciplinas e mostrar o aprendizado que internalizei (ALUNA).

A construção da identidade do docente é extremamente importante, ele precisa se 

posicionar perante a escola e a sociedade, devendo defender sua profissão, prezando 

a teoria e a prática, elas só fazem sentido se estiverem de mãos dadas.

Ser professor não é algo simples, e sim trabalhoso, requer amor, afeto, 

responsabilidade, estudo contínuo, compromisso com a educação e com a 

aprendizagem. Além disso, o docente deve incentivar em seus alunos a construção 

da autonomia, o desenvolvimento da autoestima e a formação como sujeitos críticos.

Para Paulo Freire (1996, p.86) o bom professor é o que consegue, enquanto fala, 

trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim 

um desafio e não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 

porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas 

pausas, suas dúvidas, suas incertezas.

CONCLUSÃO

O trabalho com o portfólio possibilita ao aluno-professor a reflexão entre a teoria e a 

prática pedagógica. Cada vez mais o professor precisa se tornar auto reflexivo e 

consciente de suas ações. Dito de outra forma, cabe ao docente refletir sobre sua 

prática pedagógica e procurar se desenvolver em todos os aspectos que forem 

necessários para o amadurecimento e crescimento profissional. 

Outro ponto a se destacar é o fato de a disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica 

proporcionar uma análise integradora através do Portfólio. Ou seja, no curso há uma 

preocupação de o currículo ser constituído por temas integradores e não por 
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disciplinas isoladas e oferecidas por professores que, individualmente, decidem a 

condução do trabalho pedagógico.

Por fim, a avaliação com o portfólio durante a formação do professor é de fundamental 

importância. Se na graduação o futuro profissional estiver em contato com métodos 

avaliativos que proporcionam o estímulo à criticidade, a autonomia e a reflexão. 

Enquanto professor, tal experiência facilitará o desenvolvimento de métodos 

igualmente eficazes em sala de aula com alunos.  
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“IAIÁ VOCÊ VAI À PENHA?...": Baile Do Congo de Máscaras de Roda 
D'água e experiências para o ensino da arte na educação infantil!

AISLANE MARTINS GOMES39

DANUZA BRICIO40

JOSY PEREIRA SILVA41

RESUMO

O artigo tem como objetivo geral enfatizar a importância das festas religiosas como prática, social, 
cultural e antropológica no Estado do Espírito Santo. O local escolhido foi o distrito de Roda D’água, 
zona rural do município de Cariacica, em que anualmente ocorre a Festa do Carnaval de Máscaras, 
evento singular em homenagem à padroeira do Estado- Nossa Senhora da Penha. Essa festa mistura 
tradição e fé que é mostrada pela batida do congo dinamizando uma  forte identidade religiosa trazida 
pelos escravizados aportados no Estado. A partir desta intervenção pauta-se a importância da matriz 
etnográfica e antropológica da cultura e arte na sociedade capixaba, bem como seus olhares subjetivos 
quanto as práticas performativas (dança, música), como nas expressividades verbais e não verbais da 
sua arte, principalmente nos contos e na estética simbólica dos seus traços e desenhos. A metodologia 
utilizada é bibliográfica, qualitativa, que traz um relato de experiência vivenciado durante o Carnaval de 
Congo de Máscaras em Roda D’Água e também com duas bandas de congo em Vitória. Como 
resultado final identifica-se que existe uma campo vasto a ser pesquisado relativo as bandas de congo 
e sua importância para a aplicação da Lei 10.639/2003.

Palavras Chaves: Tradição; Cultura; Arte; Congo Capixaba; Diversidade.

INTRODUÇÃO42 43

O artigo tem como objetivo geral enfatizar a importância das festas religiosas como 

prática, social, cultural e antropológica no Estado do Espírito Santo. O local escolhido 

foi o distrito de Roda D’água, zona rural do município de Cariacica, em que 

anualmente ocorre o Carnaval de Congo de Máscaras, evento singular em 

homenagem à padroeira do Estado- Nossa Senhora da Penha.  Tem como objetivos 

específicos: compreender a importância da valorização das manifestações culturais 

afro-brasileiras no Estado o Espírito Santo; sensibilizar para a importância da temática 

étnico-racial, oportunizando discussões sobre o reconhecimento e valorização das 

                                                          
39 Pedagoga na função de regente de classe em instituição educacional da rede privada de Vila Velha e Licenciada 
em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo.
40 Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo, atuando como professora de Artes 
nas séries iniciais nos municípios de Vitória e Serra - Espírito Santo.
41 Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo.

42 Daqui em diante, nosso texto tratará o termo no feminino pois partimos de nosso prisma. Autoras mulheres, 
professoras atuantes, resistentes, sobreviventes, pensantes e praticantes de uma educação como ato político.
43 Independentemente de considerar qual versão poderia ser a verdadeira ou melhor adaptável.
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diversidades culturais, além  de identificar e analisar de forma crítica os elementos 

geradores das diferenças, objetivando o enfrentamento ao racismo, sendo este um 

fator de exclusão do educando.

A justificativa para tratar deste tema está relacionada ao fato do Brasil ter desde seu 

nascedouro um número ímpar de festas. As motivações são diversas. Tem as mais 

tradicionais relacionadas aos santos católicos, fruto da influência trazida pelos 

colonizadores, as festas cívicas relacionadas a datas nacionais e também a fundação 

das cidades, as festas folclóricas como o Bumba-meu- Boi no Maranhão, as festas 

populares como o carnaval.  Temos ainda aquelas que fazem homenagens aos orixás 

ainda que entrelaçada aos santos católicos como  o dia 2 de fevereiro (dia de Nossa 

Senhora dos Navegantes para católicos e dia de Iemanjá para os adeptos de 

umbanda), bem como  o Carnaval de Máscaras de Roda D’agua- objeto dessa 

pesquisa. Essas festas representam o triunfo do povo que consegue relembrar/reviver 

sua história mantendo a tradição de seus antepassados, trazendo uma importância 

social para seu entendimento, por mostrar a diversidade existente na sociedade 

brasileira. Assim, estudar a arte e cultura a partir de um olhar que reconhece essa 

multiplicidade formadora da sociedade, considerando “outros lugares e visões”, a 

partir de um lócus específico.

DESENVOLVIMENTO

De acordo com Damatta (1984), as festas religiosas remetem a ordem por serem 

ritualizadas, carregadas de muito simbolismo por reforçarem certa hierarquia do 

sagrado e das instittuições que as promovem. O Carnaval de Máscaras de Roda 

D’água é religiosos, mas também é um contraponto a ordem estabelecida a partir da 

sua motivação. Sua história se inicia:

O Carnaval de Congo de Máscaras foi iniciado na região de Piranema, 
passando a ser realizado, após alguns anos, na localidade de Boa Vista, 
promovido pelos Mestres Jeoval, Queiroz e Patrocínio, e por fim transferido 
para Roda D’água pelo Mestre Queiroz, da Banda de Congo de Santa Isabel. 
O Mestre Tagibe explica, que a tradição do Carnaval de Congo de Máscaras 
em seu início, era “realizado sempre por três dias, sendo o sábado de aleluia, 
o domingo de festas e a segunda, dia de Nossa Senhora da Penha 
(BERGAMIM; RABELO, 2017, p.10).
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Com três possíveis versões sobre seu surgimento, o Carnaval de Máscaras de Roda 

D’água segue arrastando muitas pessoas pelas procissões ao som das batidas do 

congo e o toque das casacas. Os congueiros dão conta que a festa acontece há mais 

de cem anos, com cantos entoados em nome da padroeira do estado, Nossa Senhora 

da Penha. Uma das versões conta que os escravizados que não conseguiam chegar 

aos pés do convento,  por isso, produziam suas oferendas naquela localidade, ou 

seja, muito distante de Vila Velha. A segunda versão remete 

as vestimentas de João Bananeira em função da necessidade dos escravos se 

cobrirem completamente para que seus senhores não os reconhecessem, e dessa 

forma, eles pudessem se juntar à procissão e missa em nome da Nossa Senhora. A 

terceira versão traz o “causo” de uma senhora, moradora daquela região, que teria 

recebido uma graça, um milagre intercedido pela santa e teria prometido exaltá-la, 

formando assim a roda de congo com canções em agradecimento pela benção de 

uma filha ter voltado a enxergar. 

O Carnaval de Congo de Máscaras em Roda D'Água tem o intuito de homenagear a 

Virgem Nossa Senhora da Penha e tem adequado sua programação no decorrer dos 

anos para atender ap opulação que dele participa.

METODOLOGIA

A metodologia adotada é de abordagem qualitativa,  cuja análise dos conteúdos foram 

encontradas na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Cariacica e da 

participação no dia do evento, do ano corrente, pois, segundo Silva & Menezes (2001, 

p.20) “a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa é de cunho bibliográfico a 

partir do entendimento de Gil (2012, p.50) “desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituindo principalmente de livros e artigos científicos. É expositiva, 

visto que se preocupa em “[...] identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2012, p.43). 
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Marconi e Lakatos (2000) mostram a importância da teoria no desenvolvimento de 

estudos ao citarem que: 

A teoria serve para indicar os fatos e as relações que ainda não estão 
satisfatoriamente explicados e as áreas da realidade que demandam 
pesquisa - é exatamente pelo motivo de a teoria resumir os fatos também 
prever os ainda não observados, que se tem a possibilidade de indicar áreas 
não exploradas, da mesma forma que fatos e relações até então 
insatisfatoriamente explicados. Assim, antes de iniciar uma investigação, o 
pesquisador necessita conhecer a teoria já existente, pois é ela que servirá 
de indicador para a delimitação do campo ou área mais necessitada de 
pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2000, p. 103). 

Após o levantamento de todo o material, foi efetuada uma leitura criteriosa e 

interpretativa do conteúdo para tabulação e distribuição em tópicos, conforme os 

objetivos propostos, a fim de transcrever o estudo, com apresentação detalhada dos 

resultados obtidos (VERGARA, 2005). 

Por termos participado do evento mote desse trabalho, optamos por fazer um relato 

de experiência, que privilegia relatar o vivido no passado e presente, conseguindo 

trazer a tona todas as memórias afetivas, os lugares simbólicos, as comemorações 

que fazem parte do processo que foi experimentado. Para que tudo isso aconteça, é 

preciso ter pessoas, ter consciência, manter um espólio simbólico que está expresso 

nos momentos, ritos e celebrações, formando uma história (PIERRE, 1993).

CONTEXTUALIZAÇÃO

Trataremos do Carnaval de Congo de Máscaras realizado em Roda D’Água, a partir 

do prisma do ensino de Arte e de suas dimensões históricas e culturais como potência 

em direção ao que contemplaria as orientações da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 

2003 em que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no 

currículo oficial, a obrigatoriedade dos temas relacionados a história e cultura afro-

brasileira, entre outras orientações (BORGES, 2010).

Nesse sentido,  o Carnaval de Congo de Máscaras reaviva  “eventos longínquos e 

míticos, o que motiva a festa e está vinculado à vida comum do povo” (CANCLINI, 

2003, p.54) trazendo para o presente  as raízes africanas na diáspora. 
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No caso do Congo, seja em Roda D’Água ou nas bandas do município de Vitória, é o 

elemento étnico-racial que consegue fazer esse entrelaçamento social, comunitário e 

familiar, visto que é uma tradição que se mantém porque é compartilhada em meio a 

memórias, experiências, narrativas e práticas culturais experimentadas por grupos 

historicamente oprimidos e marginalizados na sociedade brasileira (SILVA, 2018).

Com isso, partimos da reflexão sobre o que é arte e o que não é, tema que permeia 

muitos ambientes e lugares sociais, inclusive a escola. Fato é que a definição do que 

vem a ser considerado arte varia de acordo com a sociedade e seu tempo, afastando-

se então de uma única definição, dada sua característica transitória e temporal.

Silva (2005) na obra Les Demoiselles d’Avignon  esclarece que Picasso recorre a 

influência das esculturas e máscaras africanas para compô-la no início dos anos 

1900. Ela afirma que estudos apontam a arte abstrata representada por artistas já 

eram produzidas há séculos, na arte negro-africana em suas “indumentárias, 

utensílios, mobiliário, habitação, máscaras, esculturas, pinturas, tatuagens, 

desenhos, tecidos, artesanatos, etc.” (SILVA, 2005. p. 125). Ou seja, o que estava 

sendo considerado uma inovação na arte com o Cubismo do início do século XX no 

Ocidente, já estava sendo disseminado e produzido há séculos pelos africanos, logo, 

o que é considerado arte em determinada sociedade, não o é em outra e em tempos 

simultâneos, levando em consideração que os europeus permaneciam num ideário 

primitivo e inferior em relação a arte de tradições africanas.

A autora afirma que o mundo ocidental “tomou como modelo os valores, as formas 

plenas de significação e a criatividade africanos” (SILVA, 2005, p. 126), desta feita, 

com a arte brasileira igualmente. Desde o período Colonial, africanos escravizados 

originários de Africa Ocidental, demonstravam alto desenvolvimento cultural através 

de seus tecidos, trabalho em cobre, madeira e ferro, logo, nossa produção artística 

teve forte influência baseada nas estruturas culturais africanas.

É inegável que ainda há diversos aspectos que precisamos lidar em detrimento ao 

racismo. Certamente seria necessário outro texto para tratar das demandas sociais e 

ainda assim não seria suficiente para contemplar as dimensões em torno do assunto 

exposto. Por isso, vamos nos ater a dimensão territorial brasileira, reconhecendo o 

fato do preconceito racial dominar sobre a arte negra brasileira, o que nos remete ao 
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universo escolar, pois em nossa perspectiva, a sala de aula e as professoras[4]

formam um ambiente potente para estabelecer uma ponte entre a cultura do 

estudante e um currículo que valorize os diferentes grupos étnicos que compõem toda 

a riqueza da nossa cultura.

A partir do ano de 2003 com a promulgação da Lei 10.639 que institui a

obrigatoriedade da inclusão do Ensino de História Africana e Afro-brasileira no 

currículo escolar, também se tornou obrigatório o ensino de conteúdos que incluem 

as matrizes afro brasileiras. Destacamos  que o preconceito e discriminação que sofre 

a cultura africana e afro brasileira tornou necessária a existência de uma lei que 

legitime o ensino das manifestações culturais como parte do ensino oficial. Em torno 

desse assunto, as orientações para a disciplina  de Arte são: 

Reconhecer a África como uma das matrizes legítimas da cultura humana, 
em geral, e da brasileira , em particular, sem fazer referência apenas à 
permanência de algumas ‘marcas’ restritas à esfera da música, da dança, da 
comida, etc., e marcadas por seu ‘exotismo’ (SILVA, 2005, p. 127).

Silva contribui ainda mais com a nossa discussão quando inclui conteúdos que 

deveriam ser propostos, principalmente para o Ensino Fundamental, listando-os em: 

valorização da própria identidade étnica e cultural e fortalecimento da auto-
estima; Desenvolvimento de uma dimensão específica do aspecto estético 
das culturas africanas e afro-brasileiras; Reintegração do universo cultural, 
estético e simbólico das culturas africanas e afro-brasileiras no contexto da 
ancestralidade brasileira (IBIDEM, p. 127).

Além de incluir de forma obrigatória, o ensino sobre História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira, a lei enfatiza a importância do negro da formação nacional, e sua 

contribuição em diversas áreas como economia e política. Esses conteúdos deverão 

estar presentes em todo o currículo escolar, especialmente nas aulas de arte e 

história brasileira. O Art. 79-B, da norma prevê que o calendário escolar incluirá o dia 

20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra.  

Diante dessa atual realidade, marcada ainda hoje por práticas discriminatórias, é 

importante pensar na educação como um importante modo de supressão das 

desigualdades sociais, étnicas, raciais, geracionais e de gênero. A educação é, então, 

um dos meios para pensar e construir uma cidadania que visa ao respeito e à 

inclusão.
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Assim como a educação, a cultura, em especial tem como objetivo a educação 

revolucionária das massas, dentro de um processo de mudança social, que pretende 

permitir a participação de todos os indivíduos de forma consciente na elaboração da 

cultura da sociedade. A cultura é popular e comunicável, quando por intermédio dela 

acontece a abertura das consciências, e o homem assume sua posição na criação da 

sua própria cultura (BRANDÃO, 2002).

Sendo assim, ao pensarmos o Carnaval de Congo de Máscaras realizado em Roda 

D’Água e sua dimensão histórica e cultural como parte do contexto desse lugar, 

devemos como professoras, insistir na legitimação dos valores dessa cultura, 

atentando para a riqueza da simbologia, pensando em direção ao ensino de Arte nas 

dimensões estéticas desse evento, afastando-se de ideologias do preconceito e do 

recalcamento, como bem nos alerta Silva (2005).

Observando como promoção cultural, a festa é um das que marcam os festejos do 

congo um símbolo importante da cultura do Estado do Espírito Santo, o qual é muito 

utilizado na promoção de produções locais, tornando-o um produto de forte apelo 

comercial e imagético, sendo reconhecida e consolidada como patrimônio do estado 

do Espírito Santo. O município em que ocorre o Carnaval de Congo de Máscaras é o  

de Cariacica, cidade que faz parte da região metropolitana, mas que durante muito 

tempo ignorou a presença da população negra na construção da história e cultura da 

cidade. Santos (2013) traz uma importante observação a esse respeito:

Em Cariacica, a invisibilidade de negros garante a ideia da não necessidade 
de implementação de políticas públicas voltadas para essa parte da 
população. Ao mesmo tempo, ainda em decorrência desse vazio, vê-se uma 
quase total ausência de pesquisas sobre a presença de índios e negros na 
história e na cultura do município (SANTOS, 2013, p. 81).

Tem também uma lei especifica de incentivo a cultura chamada de Lei João 

Bananeira. As leis de incentivo visam aumentar o investimento no setor cultural, 

abrindo espaço para o investimento da esfera privada, não dependendo apenas do 

orçamento municipal ou de doações. 

A Lei nº 5.477/2015 é uma reformulação da Lei nº 4.368/2005, deixando de ter caráter 

de incentivo fiscal, passando a compreender incentivo financeiro. Mais conhecida 

como Lei João Bananeira, devido ao personagem característico da popular festa do 
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Congo, que acontece anualmente no município e consiste em um incentivo financeiro 

concedido a artistas e produtores culturais residentes apenas no município.

Segundo a Lei 5.477/2015, art.5º, podem ser contempladas e incentivadas às 

seguintes áreas abrangidas: 

“§ 1º Projetos Especiais, que correspondem aos projetos de interesse direto 
do Município, abrangendo seu patrimônio histórico, cultural, artístico e seus 
espaços e equipamentos culturais. § 2º Projeto de Incentivo às Artes, que 
correspondem aos projetos elaborados e apresentados por produtores 
culturais relacionados às áreas e as atividades de artes musicais, artes 
cênicas (dança, teatro, circo, ópera e afins), audiovisuais (cinema, vídeo e 
afins), artes visuais (colagens, gravuras, fotografia, moda, paisagismo, 
decoração, charges, quadrinhos e afins) artes literárias, artes plásticas, 
cultura popular (carnaval, folclore, capoeira e artesanato e afins), arte 
contemporânea (novas mídias, performance, instalação, manipulação digital 
e afins)” (CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA, 2015).

Sendo assim, anualmente a prefeitura de Cariacica, abre edital para submissão de 

projetos, que são avaliados de forma voluntária pelos representantes da área 

escolhida no momento da inscrição. Os projetos aprovados geralmente contemplam 

a diversidade das áreas descritas acima, a fim de incentivar projetos distintos como 

os trabalhos de Cultura Popular, as exposições de Artes Plásticas, o lançamento de 

Obras Literárias, a manutenção de Patrimônios históricos e a produção de materiais 

Audiovisuais.   

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Nessa festa de devoção, a padroeira representa o ápice da fé que passa a ter sua 

identidade religiosa relacionada a santa, nesse caso, Nossa Senhora de Penha. 

Nesse dia de atividades composto de procissão, missa campal, desfile das bandas,  

são experimentados muitos rituais que servem para aproximar o homem comum da 

Santa que os perdoa de qualquer pecado. A figura emblemática de João Bananeira 

contribui para ressignificar o sagrado com o profano através do Carnaval de Congo 

de Máscaras reafirmando a visão de Ricouer (1994):

O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal. 
(...) o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de 
modo narrativo; em compensação a narrativa é significativa na medida em 
que esboça os traços da experiência temporal (RICOEUR, 1994, p.15).
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Como professoras, além de prestigiar o evento, fomos nutridas artisticamente, com a 

beleza e complexidade do Carnaval de Congo de Máscaras em Roda D’Água. 

Conforme já mencionado anteriormente, este evento ocorre bem afastado do 

convento, e foi impressionante ver como é vivo e contagiante o ambiente que  recorda 

as características de uma vila mesmo sendo em um região metropolitana, com um 

acesso fácil e bem sinalizado, organização receptiva a novos convidados.

É importante ressaltar o conjunto de atividades realizada nesse dia compreende 

missas em vários horários, cortejos e brincantes. Na parte da manhã, as bandas 

participam da Romaria dos Conguistas em Vila Velha que integra a programação da 

Festa da Penha e, depois seguem para participar do cortejo que ocorre em Roda 

D'Água (município de Cariacica), promovendo um verdadeiro encontro de bandas de 

congos que se encerra com missa campal e colocação da imagem da padroeira, cujo 

altar  já está preparado para recebê-la.

O local recebe ricos adornos e muitas flores colhidas com cuidado para prestar 

homenagem durante o culto e demostrar devoção. A harmonia de cores que se 

perpetua por todo o festejo é de uma beleza a parte, cada fiel demostra no olhar sua 

devoção e sua fé. O evento tem início as 8h com a saída dos conguistas para Vila 

Velha. Ao final da Romaria, todas as bandas de congo do Estado se dirigem ao 

município de Cariacica para participar do Carnaval. Quem tem  o personagem João 

Bananeira são as bandas de congo de Cariacica. O encerramento ocorre por volta 

das 20h.

São muitos elementos carregados de símbolos que remetem aos reinos africanos, a 

herança indígena no uso da casaca (instrumento musical) e a europeia na liturgia 

trazida pelo catolicismo expressa na devoção aos santos negros.

Já a ritualística africana é encontrada na coroação de reis e rainhas, no batuque, no 

canto, dança, nas mesas de oferendas. Cabe ressaltar em relação a dança que não 

existe uma distinção de como deve dançar  o homem e como deve dançar a mulher. 

A movimentação corporal está relacionada ao papel que cada um/uma vai 

desempenhar na banda ao longo do percurso se convertendo em performances de 

gênero, repercutido na aparência e no comportamento de quem dança. Em relação a 

musicalidade e cântico, cada banda tem sua própria marcação rítmica que mesmo 
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sendo diferente entre si consegue preservar uma harmonia que é palatável aos olhos 

e ouvidos. A indumentária de cada grupo tem sua beleza em cores e significado, 

sendo todas elaboradas com primor. O número de participantes e instrumentos é 

diferente em cada banda, mas todas tem um Mestre que funciona como um maestro 

dando o tom, além de uma rainha que traz a identificação do santo católico que é 

referência para aquela banda bordado em um estandarte (BARROS, 1983).

O olhar de uma profissional da área de arte

A professora Danuza, tem trabalhado ao longo da sua trajetória com o 

reconhecimento, valorização e resgate dos valores civilizatórios africanos e 

afrobrasileiros na perspectiva de sua inclusão na grade curricular. Sendo assim, a 

mesma se sentiu muito a vontade para usar essa belíssima expressão cultural em 

sala de aula e em atividades coletivas. 

A referida professora não se atém apenas ao campo das artes visuais (pinturas e 

artistas famosos capixabas), pois no seu fazer cotidiano fica expresso a criação de 

uma nova categoria de análise para o ensino da Arte na Educação Infantil, 

relacionada à antropologia teatral, de Eugenio Barba definida pelo autor como “o 

estudo do comportamento humano quando o ator usa sua presença física e mental 

em uma situação organizada de representação e de acordo com os princípios que 

são diferentes dos usados na vida cotidiana” (BARBA, 1999, p.47). 

Na prática, isso significa utilizar o batuque e instrumentos do congo para trabalhar 

musicalidade, as roupas coloridas para falar da pintura, da produção de tecidos, 

poemas, além  de trazer a dança. Todos essa produção é utilizada na apresentação 

da mostra cultural da escola que traz várias manifestações culturais capixabas a partir 

das bandas de congo na sua louvação a santa, como forma de demonstrar sua 

devoção para além do espaço sacralizado da igreja. Além disso, reconhecer a 

importância da presença desse novo personagem no jogo cênico que é o escravizado 

fantasiado/envolvido em folha de bananeira para poder participar da festa. Ali, ele se 

transforma e se torna livre, um igual aqueles que o oprimem sem ser marginalizado. 

Ali se torna um ator conforme a concepção trazida pelo teatro antropológico que 

considera os diferentes gêneros, estilos e papéis trazidos pelas tradições pessoais e 
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coletivas para fortalecer a identidade de cada grupo  a partir do horizonte histórico-

cultural vivenciado por eles.

Por trabalhar em um centro de Educação Infantil, no Bairro Resistência (município de 

Vitória), por mais de três anos, a referida professora buscou trabalhar as questões 

pertinentes a Lei federal 10.639/03 na seleção anual de conteúdos em Arte e também 

pelo viés do multiculturalismo nas aulas de Arte, tentando o máximo possível, 

desconectar o folclórico ou pitoresco das atividades dadas, mas sem deixar de 

apontar um olhar diferenciado para o brincante e as brincadeiras/jogos dramáticos 

pertinentes as manifestações etnográficas de matriz africana no Espírito Santo, em 

especial o Ticumbi e o Baile de Congo litorâneo da Grande Vitória.

Em 2017, foi feito um resgate das tradições musicalizadas e ritmadas das ruas, que 

incluem a dança e a música como mote performático, um tecido corpóreo da 

etnicidade negra na cidade de Vitória, como o Corso de carnaval, os blocos do Zé 

Pereira, brincantes do Boi de Reis e, sobretudo, do Congo Vira Mundo, da Morro da 

Fonte Grande.

Neste contexto, foi trabalhado as dinâmicas do brincar em grupo, a sonoridade afro 

brasileira, seus instrumentos e mecanismos de percussão rítmica, sendo possível 

exercitar a escuta dos instrumentos musicais específicos como, atabaques, ganzá, 

pandeiros, berimbau, casacas e todos instrumentos do acervo da escola, uma banda 

de Congo adaptada para crianças. 

Esse projeto foi elaborado e executado pelo Projeto Circuito Cultural, da Prefeitura 

Municipal de Vitória e em parceria com as Secretarias de Cultura e de Educação da 

cidade de Vitória, entre 2013 e 2014. Utilizamos como referencial artístico, o artista 

capixaba Milson Henriques e seus trabalhos e desenhos sobre o capixaba e suas 

belezas naturais, como praias e o Centro Histórico da cidade de Vitória.

Em 2018, houve o retorno do projeto de etnomusicalidade e grafismo indígena 

pertencente a comunidade indígena de Boyá Pindú, de matriz Tupi, da cidade de 

Aracruz. De lá, trouxe as experiências – novamente – dos chocalhos, das cores, da 

dança, das canções das crianças e das suas visões/interações com a natureza. 
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Diante desse processo de vivência, construímos vários instrumentos com sucatas, 

elementos da natureza (bambu, apitos de madeira esculpida, cabaças). Como 

referencial usamos diversas canções infantis, literatura, trabalhos de pintura do artista 

Cândido Portinari, Nice Avanza e de Ângela Gomes, que demonstram em suas obras, 

um olhar bastante sutil sobre os homens e mulheres da terra. 

Em outro dado momento, utilizamos as obras do artista carioca Élon Brasil, que traz 

uma interpretação bastante realista da criança indígena, como ela se relaciona com 

a natureza e os animais e, sobretudo, como brincam com outras crianças. Ao final 

das atividades, expomos na escola todas as propostas realizadas pelas crianças, 

aonde os funcionários da escola, outras crianças e os pais, pudessem apreciar as 

produções das crianças.

Neste ano de 2019, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, utilizou como tema 

institucional para todas as escolas da rede municipal, a temática das paisagens 

naturais, a cultura e a arte da cidade de Vitória. Nossa instituição, definiu como meta 

anual de ensino, trabalhar a arte e a cultura da nossa cidade e do nosso entorno 

(Bairro Resistência). 

Diante do exposto pela equipe pedagógica da escola, optou-se por trabalhar somente 

os Bailes de Congo da Cidade de Vitória, as nuances poéticas e visuais das obras da 

artista capixaba Marian Rabelo (azulejista e muralista) e a obra literária “Congo Vai, 

Congo Vem” de Renato Pacheco. Não houve setorização e nem divisão do trabalho 

como aconteceria em sala de aula, mas houve a decisão de fazer isso junto com os 

alunos e de forma mais espontânea.

Novamente, a professora trouxe para a sala de aula, os brinquedos da escola e os 

instrumentos musicais do acervo da escola. Promoveu rodas de história, atividades 

dentro e fora da sala de aula, diálogos com alunos e outros professores sobre o que 

são as procissões de Congo e como os bairros vizinhos da nossa escola, têm uma 

rica diversidade artística, musical e cultural. Conhecemos a Banda de Congo Amores 

da Lua, do Bairro Santa Martha (figura 1) e como os blocos desses bairros, deram 

origem a uma escola de samba, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí. Além 

disso, tivemos atividades de trabalho corporal com as crianças, como a capoeira do 

Mestre Luís Paulo, que também é pedagogo do Museu Capixaba do Negro e trouxe 
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sua vivência e experiência da corporeidade da capoeira Angola (figura 2). Neste dia, 

todas as crianças e professoras participaram coletivamente da brincadeira, 

aprendendo os instrumentos usados, as canções e as regras de grupo.

Posteriormente, o trabalho foi mais direcionado para o fazer artístico, como as 

apropriações temáticas da artista Marian Rabelo, como suas cenas do mar e o 

trabalhador (figuras 3 e 4), sem deixar as grandes rodas de brincadeiras pararem. 

Contudo, as atividades propostas neste projeto ainda não terminaram, pois ainda 

haverá a produção dos azulejos com as fotos das crianças, onde elas “brincam de 

brincar” o Baile de Congo promovido pela Banda de Congo “Amores da Lua e Vira 

Mundo” (figura 5).

Figura 1- Crianças brincando o Carnaval de Congo.

Fonte:  Arquivo pessoal das autoras

Figura 2- Roda de Capoeira com Mestre de Capoeira Mestre Paulão.

Fonte:  Arquivo pessoal das autoras
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Figura 3 e 4- Trabalho sobre o poema A Sereia e o mar.

Fonte:  Arquivo pessoal das autoras

Figura 5- Banda de Congo Amores da Lua e crianças da escola em Resistência.

Fonte:  Arquivo pessoal das autoras

Percebemos ao longo do trabalho a importância de trabalhar junto aos nossos alunos, 

cada um em sua área os saberes/fazeres aprendidos e produzidos pelos conguistas 

para nesse evento demonstrarem publicamente a sua fé, trazida pelos antepassados 

e mantida viva por eles.
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Também pudemos perceber a facilidade de interação das crianças com os 

participantes das bandas, sendo os mesmos imediatamente “adotados” como tio ou 

avô em uma relação muito respeitosa e também de novas aprendizagens  permitidas 

pelos mesmos com acesso aos instrumentos, a dança, ao ritmo numa perspectiva 

pós- colonial que reafirma conceitos de solidariedade, vida familiar, relação com a 

comunidede e manutenção das tradições em que os corpos que bailam e cantam 

reinterpretam o mundo sob sua visão rejeitando a homogeneização cultural de massa.

Também conseguimos entender no trabalho com o congo, a capacidade dessa 

manifestação ser utilizada como estratégia de resistência que constrói novas 

produções curriculares ao se utilizar do que está definido no escopo da Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008 saindo do controle do currículo hierarquizado. Tal 

concepção e análise metodológica de ensino, foi compreendido e realizado diante do

olhar diferenciado que os cursos de formação promovido pelo Gepae/LEM nos 

provocou, durante os meses de imersão e pesquisa, nos pontuando novas 

possibilidades de pesquisa e trabalho em sala de aula e fora dela também.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo teve como objetivo geral enfatizar a importância das festas religiosas 

como prática, social, cultural e antropológica no Estado do Espírito Santo. O local 

escolhido foi o distrito de Roda D’água, zona rural do município de Cariacica, em que 

anualmente ocorre o Carnaval de Congo de Máscaras. 

Como professores, identificamos inúmeras possibilidades de trabalho em várias áreas 

a partir dessa festa que consegue congregar bandas de congo de toda região 

metropolitana do estado em uma grande demonstração de sociabilidade e devoção. 

As bandas de congo conseguem através da festa fazer sua crítica sobre a exclusão 

vivenciada por uma parcela da população brasileira que diariamente ajuda a construir 

esse país ao relembrar através do personagem de João Bananeira  o impedimento 

de negros entrarem em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, demonstra que o processo 

de resistência se faz permanentemente, utilizando elementos culturais de 

determinado grupo étnico.
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Levar  o congo para a escola é reconhecer e considerar a importância dessa 

manifestação cultural para a superação da ideia do negro como alguém que sabe 

menos e não tem história por influência do processo de escravização do passado. O 

congo é resistência, luta por liberdade, e expressão social,  nascida no processo de 

escravização para fazer frente a correlação desigual de forças estabelecidas na 

sociedade, sendo realizada por pessoas que mesmo proibidas de exercer sua 

cidadania porque sequer eram consideradas “gente”, fizeram e fazem a diferença 

quando mostram que existe muita forma de lutar, e manter viva  através da música e 

dança a tradição que acompanha a história da população negra.

Consideramos ainda que os objetivos específicos foram alcançados, posto que 

compreendemos a importância da valorização das manifestações culturais afro-

brasileiras no Estado o Espírito Santo; conseguimos enquanto trio nos sensibilizar  

para a importância da temática étnico-racial, oportunizando discussões sobre o 

reconhecimento e valorização das diversidades culturais, tendo o conceito de cultura

como os métodos de controle aos quais regem o comportamento humano, a 

compreensão dos festejos como representações sociais abrange a reflexões das 

relações sobre a cultura de popular, assim como da sua constituição como 

representação para o seu expectador. 

Também conseguimos identificar e analisar de forma crítica os elementos geradores 

das diferenças, objetivando o enfrentamento ao racismo, sendo este um fator de 

exclusão do educando.

Portanto, segundo o seu contexto histórico no processo de produção, incluindo todo 

o ato do festejo conceitua um processo de produção e representação que é ligada as 

tradições e ancestralidade de um povo. É necessário ainda analisar a sua 

manipulação pelos que a praticam e que não são os fabricantes dessas 

representações, mas este é um outro questionamento. Portanto, é essencial a 

percepção das variadas formas de apropriação e de leituras de mundo sobre o festejo 

em Roda D’Água, entender o que motiva tantas pessoas  a buscar a resposta de 

tantas outras perguntarem o porque do festejo se manter mesmo depois de séculos, 

ainda temos questionamentos que serão em outras visitas e pesquisas revisitadas.
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Ao final, percebemos uma imensa mudança nos alunos a partir das atividades 

desenvolvidas. Foram capazes de identificar as diversas manifestações culturais afro-

brasileiras, as regiões do Brasil onde elas são preservadas, além de relacionar e 

sintetizar, oral e por desenho, as características destas manifestações e a importância 

de valorizá-las. 
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RESUMO

Todas as metodologias de ensino, quando inovadoras e ativas, permitem que o discente tenha maior 
domínio e participação em todo o processo de aprendizagem. É neste contexto que inserimos o Building 
Information Modeling (BIM), que conhecemos como a modelação de informações da construção. O BIM 
promove uma integração por meio de flexibilização da gestão e melhora o processo construtivo de 
edificações e infraestrutura através de projetos onde o aluno gera conhecimento. O artigo tem por 
objetivo abordar o conceito BIM analisando os problemas encontrados e a adequação das grades de 
ensino para utilização do mesmo nos cursos de engenharia civil. Sugere-se uma proposta com 
estratégias voltadas para o ensino e para a inserção do BIM nos cursos e atividades práticas em 
laboratórios com a finalidade de integração curricular. 

Palavras-chave. BIM. Metodologias ativas. Geração de conhecimento.

INTRODUÇÃO

O BIM (modelagem da informação ou em inglês Building Information Modeling) é um 

dos sistemas inovadores para a construção civil. O BIM gera modelos virtuais super 

precisos das edificações, levando então os projetos a uma geometria exata. Se 

implementado e uado de forma adequada e consciente o BIM resulta em construções 

de alta qualidade e com custos e prazos bem menores se comparados com métodos 

convencionais. (EASTMAN et. al, 2014).

No modelos atuais de construção não ocorre de maneira integrada os processos de 

implementação, portanto falhas podem surgir devido à falta de compatibilidade e de 

informações nos projetos, como por exemplo falhas no levantamento de custos, 
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cronograma de obras e projeto, ... Segundo Fabricio e Melhado (1998), a ausência de 

informações num projeto são as piores deficiências possíveis, pois a falta de 

informação leva a uma série de erros que comprometem o trabalho como um todo. 

Portanto, o Bim é visto como uma tecnologia e ponta preparada para suprir essas 

necessidades auxiliando na integração de projetos e consequentemente na redução

de custos relacionados a retrabalho, levando a todos os envolvidos no projeto a 

processos que os levem a um modelo único para a elaboração dos mesmos. 

Formar profissionais capacitados para o uso da plataforma BIM é um desafio gigante 

que deve ser solucionado, uma vez que a adoção desta metodologia está em 

crescente uso devido as duas vantagens. Para que esta forma seja repassada com 

qualidade é necessário que seja adotado uma metodologia de ensino eficiente e eficaz 

para a aplicação das ferramentas BIM para com as necessidades do curso de 

Engenharia Civil. 

Tem que ser ressaltado que o pouco que temos de abordagem em BIM é novo e 

baseado em estratégias pedagógicas que ainda não foram consolidadas e testadas 

com efetividade. Ruschel et al. (2011), diz que com base em pesquisas consolidadas 

o BIM vem sendo implementado com pouca efetividade nos cursos de construção civil, 

e os principais problemas associados envolvem a falta de tempo ou recursos para 

remodelação dos currículos, a falta de estrutura das universidades e professores 

preparados com materiais específicos relacionados ao ensino da tecnologia. Um fato 

é que internacionalmente o uso deste modelo é bem mais difundido e consolidado que 

no Brasil, portanto, carecemos de meios e modelos efetivos, assim como de 

profissionais qualificados para abordar o BIM nos processos de formação e 

posteriormente no mercado de trabalho. 

Neste contexto, foi desenvolvido uma pesquisa exploratória junto aos cursos de 

graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 

da Faculdade Integradas Espírito-Santenses (FAESA), ambas localizadas na cidade 

de Vitória – ES, com a análise documental e categorial das ementas dos cursos, com 

o objetivo de identificar as interfaces existentes entre a modelagem BIM e o currículo, 

analisando as disciplinas do curso que permitam envolver os principais conceitos do 
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paradigma, contribuindo com a inserção do tema nas matrizes curriculares na 

formação do aluno.

Modelagem da informação da construção (bim)

O BIM é um modelo que contém informações precisas e pertinentes sobre uma 

edificação e está em um formato passível de leitura para todos os profissionais da 

área qualificados para tal.  

Para a BuildingSMART (2016), BIM apresenta em três acepções:

� Building Information Modeling ou modelagem da informação da 

construção, que representa o processo de gerar e utilizar informações 

sobre a edificação durante todo o seu ciclo de vida, permitindo que os 

profissionais interessados tenham acesso às mesmas informações 

simultaneamente, através da interoperabilidade de dados entre 

diferentes plataformas tecnológicas;

� Building Information Model, ou o modelo da informação da construção, 

que representa todas as suas características físicas e funcionais. Como 

tal, serve como fonte de conhecimento sobre a edificação, formando uma 

base confiável para auxiliar nas tomadas de decisões durante o seu ciclo 

de vida;

� Build Information Management, ou gerenciamento da informação da 

construção, que trata da organização e do controle do processo 

empresarial relacionado com a edificação através da utilização da 

informação do seu modelo digital. Entre seus benefícios podem ser 

citados: comunicação visual e centralizada, possibilidades de 

simulações e explorações de opções de projeto; integração de 

disciplinas; geração de documentação as built, dentre outras.

Woo (2007) descreve que BIM é uma metodologia de projetação e documentação que 

melhora significativamente as práticas de criação da edificação e facilita e acelera o 

processo construtivo. Eastman et al. (2014) citam algumas rupturas que este 

paradigma proporciona no processo de projeto, dentre elas, a necessidade de 

colaboração entre fabricantes e os diversos projetistas nas fases iniciais de projeto; a 
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possibilidade de realizar análises e simulações no edifício virtual e a aproximação do 

projeto com a execução.

A adoção do BIM traz inovações e alterações essenciais nos processos e métodos de 

trabalho. A figura 1 representa este paradigma, mostrando a relação entre o modelo 

criado e as diversas fases do ciclo de vida da edificação, e a capacidade de promover 

a inserção da qualidade, ao gerenciar a informação no ciclo de vida completo de um 

empreendimento através do seu banco de dados, ao mesmo tempo em que gera 

simultaneidade e integração do processo e da equipe multidisciplinar, e antecipa e 

testa as decisões tomadas por meio de simulações. A colaboração será a interface 

que irá definir mecanismos de comunicação entre os diferentes profissionais, 

determinando suas responsabilidades, que informações cada um deverá inserir e 

extrair do modelo, dentre outras questões. A interoperabilidade deverá resolver 

questões de importação e exportação de dados, permitindo que o modelo seja lido e 

escrito pelos diferentes programas utilizados (CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM,

2014).

Figura 1 – O paradigma BIM

Fonte: AUTODESK (2010)
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O sistema de modelagem em BIM é a integração de todas as dimensões, 

possibilitando assim que uma obra seja possível de visualizar de todas formas 

possível diminuindo a quantidade de erros e de mais fácil detecção dos mesmos. 

Com o BIM temos de fácil acesso e visualização a identificação de qualquer 

inconsistência entre os projetos vinculados a uma determinada contratação. A Figura 

2 nos mostra as inconsistências que são possíveis de visualização com este modelo. 

Figura 2 – Incompatibilidade de projetos

Fonte: NDBIM (2016)

Segundo Eastman et al. (2014), um modelo tridimensional é fonte para os modelos 

bidimensionais, portanto, os erros que poderiam ser causados em um projeto 2D são 

mitigados ou praticamente eliminados simplesmente por adotar um modelo mais 

inovador. O sistema consegue mostrar possíveis conflitos antes que estes aconteçam, 

fazendo com que o a correção se torne mais rápida e consistente evitando o 

desperdício que pode ir desde a mão de obra até material em uma obra e/ou projeto.

No BIM 4D, a quarta dimensão de informação é o tempo, em que os elementos 

gráficos em 3D da edificação são atrelados ao planejamento da obra, conforme 

mostrado na Figura 3. Esta correlação torna possível ao gestor acompanhar o avanço 

físico da construção, além de gerarem um novo nível de visualização e entendimento 

dos processos por parte dos envolvidos no empreendimento (KYMMEL, 2008). Para 

Eastman et al. (2014), o modelo 4D relaciona-se com a implementação de técnicas de 

construção enxuta, pois, uma vez que o BIM fornece um modelo preciso do projeto e 
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dos recursos materiais requeridos para cada segmento de trabalho, proporciona a 

base para uma melhoria no planejamento e cronograma dos empreiteiros e ajuda a 

garantir a chegada de pessoal, equipamentos e materiais no momento exato da sua

necessidade.

Figura 3 – Representação 4D  

Fonte: AUTODESK (2010)

Já o BIM 5D traz a questão custo ao 4D. Todos os elementos do projeto passam a ter 

em sua base o custo e a quantidade de insumos necessários, permitindo aos 

participantes do projeto visualizar o andamento das atividades e também os custos 

com o tempo. A dimensão 5D também pode gerar orçamentos mais precisos e sua 

atualização ao longo da construção no decorrer de mudanças nos materiais, 

equipamentos ou mão-de-obra, auxiliando no gerenciamento dos custos da obra e 

avaliação dos cenários e dos impactos das mudanças.

A utilização da tecnologia 6D resulta em análises de sustentabilidade otimizando o 

projeto proposto. A análise energética gera simulações de energia, em que o objetivo 

central é inspecionar o padrão de energia, permitindo, portanto, o processo de 

medição e verificação durante a construção e melhores processos de escolha de 

instalações de alto desempenho, fazendo comparativos energéticos entre os modelos, 

de forma a escolher o que irá consumir menor energia na sua fase de uso e operação, 

reduzindo os custos do ciclo de vida do empreendimento.
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Já o 7D pode ser utilizado na tomada de decisões, na manutenção do processo e do 

ciclo de vida da edificação, permitindo assim um controle eficiente nos planos de 

manutenção da edificação, minimizando os riscos de acidentes tanto financeiros 

quanto estruturais. 

Kymmell (2008) fala das vantagens da adoção da metodologia BIM em relação à 

construção da edificação: melhoria para com a comunicação pela equipe de projeto, 

antecipação de possíveis problemas, segurança da obra melhorada e ampliada, 

aumento da vida útil, dentre outros. Mas ainda não temos esta metodologia 

consolidada devido a fala de qualificação no mercado.

A adoção do BIM nas universidades

Os motivos que tornam indispensáveis a compreensão dos conceitos fundamentais 
de BIM:

Assim, a formação adequada de recursos humanos com a compreensão 
dos conceitos fundamentais desta tecnologia é essencial não só para sua 
adoção pelo mercado, bem como para os desenvolvimentos que serão 
necessários para sua adaptação às peculiaridades da construção 
nacional (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009, p.2, grifo nosso)

A ideia do BIM existe desde os anos de 1960, mas o conceito BIM foi apresentado 

apenas em 1970. Daí então, surgiram os primeiros softwares de Modelagem em BIM, 

mas, essas ferramentas eram caras e, em geral, não tinham interoperabilidade com 

outros softwares, tornando difícil essa conversação entre as ferramentas na época. 

Segundo Wong, Wong e Nadeem (2011), temos instituições que adotam a abordagem 

do BIM e outras que apenas inserem pontualmente o BIM no curso, levando a grandes 

diferenças entre as duas formas. Vale ressaltar que quando a metodologia é aplicada 

na pratica e se busca profissionais qualificados para o ensino, as respostas do 

mercado são bem vistas e temos um ambiente farto e preparado para esse 

aprendizado. Portanto, a solução pode ser simples, apenas inserindo problemas em 

BIM nas instituições para que os alunos tenham uma primeira vivencia com o mesmo. 

Já Denzer e Hedges (2008) defendem que BIM deve ser inserido no ensino de forma 

sequencial, calibrada com pré-requisitos e de acordo com a maturidade do estudante. 

Eles também defendem que, quanto mais cedo forem utilizadas ferramentas BIM no 
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curso, mais os alunos podem ampliar suas capacidades para trabalhar com a 

modelagem e melhorar seus projetos. No entanto, acreditam que é preciso utilizar 

também programas CAD tradicionais, já que eles são amplamente adotados pela 

indústria. 

Estratégias para a inserção de BIM no currículo de Engenharia Civil

Diversas estratégias podem ser adotadas nos cursos de graduação em Engenharia 

Civil, objetivando inserir o paradigma BIM no seu currículo. Segundo Barison e Santos 

(2010, p. 47): 

As escolas adotam basicamente duas abordagens: ensinar BIM em uma ou 
duas matérias ou utilizar BIM em várias matérias do currículo. Na primeira 
abordagem a ferramenta BIM é geralmente ensinada em uma matéria do 
início do curso e em outra do final do curso. Na segunda abordagem o modelo 
BIM é utilizado como recurso para ajudar o aluno a compreender 
determinados conteúdos. O professor pode criar uma ferramenta para 
verificar algum fator no BIM, como por exemplo, a segurança da obra ou o 
aluno pode criar uma ferramenta que envolva o processo BIM, como por 
exemplo, um sistema automatizado de verificação de conformidade com 
códigos [...]

Para Barison (2015), a primeira estratégia, com o oferecimento de disciplina 

especializada, presta-se bem para o contato com ferramentas e para a compreensão 

dos conceitos mais técnicos do BIM. Esta forma também pode ocorrer por meio da 

incorporação de novos conteúdos em disciplinas já existentes. A vantagem de 

oferecer uma disciplina especializada que ensine conceitos e usos de BIM é permitir 

um aprofundamento no estudo de usos do BIM, mas nesse caso, é importante que os 

alunos tenham alguns conhecimentos prévios de conceitos relacionados ao BIM 

(LUCAS, 2014).

Segundo Ruschel et al. (2011), metodologia BIM tem como princípio, a colaboração e 

a interoperabilidade, portanto, os cursos devem ter uma base fundamentada para uma 

pratica de projetos que sejam voltados para o BIM, objetivando a qualidade do projeto.

Após estudos realizados por Barison (2015), observa-se que, ao invés de incluir uma 

nova disciplina BIM no currículo a maioria das universidades ensinam BIM em 

disciplinas já existentes. Seguindo esta abordagem, BIM está sendo introduzido em 
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várias áreas do currículo e, dependendo do curso, existem algumas disciplinas com 

maior potencial para isso.

Sacks e Pikas (2013) falam que não é possível um único professor ser capaz de 

ensinar todos os aspectos referentes ao BIM, visto que eles se inferem sobre todo o 

ciclo de vida de um projeto. Outro fato de grande relevância é que os após 

implementado o BIM, precisa-se de um controle contínuo para se avaliar a qualidade 

e os parâmetros de ensino. 

Ensino de BIM: os desafios

Kymmel (2008) identificou os obstáculos que os cursos que planejavam introduzir BIM 

no currículo, possivelmente, enfrentariam. Esses obstáculos podem ser agrupados em 

três tipos: circunstâncias do ambiente acadêmico, falta de entendimento do processo 

BIM e dificuldades de aprendizagem/utilização das ferramentas requeridas.

Barison (2015) listou alguns desses obstáculos, a partir de uma pesquisa conduzida 

nos Estados Unidos, Austrália, reino Unido, Holanda e Nova Zelândia. A Figura 4 

apresenta as principais causas observadas, no âmbito de cada tipo de obstáculo.

Figura 4 – Causas observadas dentro de cada tipo de obstáculo

Fonte: Barison (2015)

Quanto ao ambiente acadêmico, Sharag Eldin e Nawari (2010) explicam que os 

professores não têm tempo ou energia para integrar novas tecnologias em suas 

pesquisas ou ensino. Os professores mais antigos tendem a ser mais relutantes 

quanto à adoção de abordagens digitais e computacionais de ensino de projeto,

enquanto os que possuem aptidões digitais tendem a não influenciar, 

significativamente, as mudanças curriculares.
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Para Barison (2015), os professores de projeto poderiam aproveitar BIM como suporte 

para trabalhos em equipe, introduzindo, assim, o conceito de colaboração. Porém, 

ensinar colaboração requer a integração de diferentes disciplinas, mas as instituições 

são tradicionalmente, formadas por departamentos que não interagem entre si, e 

também é difícil coordenar os horários dos professores, as salas de aula e os 

laboratórios para todas as disciplinas e para grande número de alunos, ao mesmo 

tempo.

Conforme relatado por Chipley (2010) , outro problema são os computadores dos 

laboratórios, que muitas vezes são lentos, além disso, pode haver políticas que

determinam que os arquivos dos alunos sejam apagados diariamente, o que resulta 

em perda de dados, ou políticas de TI que não permitam o uso de um servidor para 

compartilhar um arquivo central.

Barison (2015) também sugere que o problema está na ferramenta BIM. Os softwares 

BIM, em geral, são caros e os cursos encontram dificuldades para escolher a 

ferramenta apropriada, pois esta, depois de certo tempo, pode se tornar ultrapassada 

devido à constante atualização, com novas versões e variedade de plataformas, cada 

uma com suas vantagens e desvantagens.

Quanto as dificuldades que as escolas, no Brasil, encontrarão para introduzir BIM no 

currículo, Barison e Santos (2010) apresentam três aspectos importantes: (a) 

professores dos cursos ligados à Construção têm dificuldade para absorver essas 

novas tecnologias; (b) o relacionamento curricular entre gerenciamento da construção 

e projeto não existe; e (c) há pouca interseção entre cursos de Arquitetura e 

Engenharia Civil.

Identificando interfaces entre BIM e a matriz curricular de cursos de graduação 
em Engenharia Civil

- Metodologia

O método utilizado foi adaptado da metologia proposta pela autora Checcucci (2014), 

por ser de fácil visualização e interpretação, além de abranger de forma sucinta, 
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importantes conceitos BIM, integrando-os em diversos componentes curriculares, 

principalmente naqueles que permitem discutir os principais conceitos que o 

paradigma envolve. Sendo assim, o objetivo principal é ressaltar os componentes 

curriculares existentes nas matrizes do curso de Engenharia Civil das instituições 

FAESA e UFES, nos quais o paradigma BIM pode ser discutido e trabalhado, ainda 

que com diferentes níveis de abrangência e profundidade.

Os currículos se organizam, conforme a Resolução CES/CNE nº 11 (MEC, 2002), em 

três núcleos de conteúdos (básico, profissional essencial e profissional específico) e 

um núcleo de atividades, conforme definições abaixo.

a. Núcleo de Conteúdos Básicos, que fornece a base necessária para que o 

estudante possa desenvolver seu aprendizado.

b. Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais, que fornece a identidade 

do profissional ao integrar diferentes áreas de conhecimento que 

trabalham as atribuições, deveres e responsabilidades do engenheiro civil 

(CHECCUCCI, 2014).

c. Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos, responsável pelo 

aprofundamento dos conteúdos do Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Essenciais e atendendo, quando couber, às peculiaridades locais e 

regionais. Neste núcleo é ofertado um conjunto de disciplinas optativas, 

das quais os alunos devem escolher aquelas que desejam cursar, 

perfazendo a carga horária mínima definida no currículo (CHECCUCCI,

2014).

d. Núcleo de Atividades, que aproxima o aluno da prática profissional, 

composto pelo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e o Estágio

Obrigatório.

As disciplinas foram distribuídas dentro de cada núcleo de conteúdo, e foram 

representadas por uma cor que relaciona a disciplina com núcleo a que pertence. A 

Figura 5 relaciona as cores aos núcleos de conteúdos. A Figura 6 e a Figura 7 

mostram, respectivamente, as disciplinas pertencentes aos currículos dos cursos de 

Engenharia Civil das instituições UFES e FAESA representadas com as cores dos 

núcleos de conteúdos.
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Figura 5 – Representação dos núcleos

Núcleo de Conteúdos Básicos

Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais

Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos

Núcleo de Atividades

Fonte: adaptado UFES, 2018
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Figura 6 – Representação da matriz curricular do curso de Engenharia Civil da UFES

Fonte: adaptado UFES, 2018
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Figura 7 – Representação da matriz curricular do curso de Engenharia Civil da FAESA

Fonte: adaptado FAESA, 2018
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A partir da definição dos núcleos de conteúdos, a próxima etapa consiste em analisar 

as ementas das diferentes disciplinas curriculares, verificando a existência de relação 

com o paradigma BIM. A análise consiste na verificação da relação da disciplina com 

as quatro categorias relacionadas com o BIM, elaboradas por Checcucci (2014), 

criando uma nova representação das matrizes, evidenciando as interfaces 

identificadas. As quatro categorias para analisar e avaliar cada componente curricular 

da matriz são:

a) Categoria (a): relação entre o componente curricular e o paradigma BIM: 

(1) não se visualiza nenhuma interface com o paradigma; (2) pode existir 

alguma interface, a depender do foco dado pelo professor, e (3) existe 

interface clara com o BIM;

b) Categoria (b): conteúdos da modelagem que podem ser trabalhados na 

disciplina: (1) colaboração – envolvimento dos agentes interessados no 

projeto; (2) interoperabilidade

– formato padrão de importação e exportação de arquivos; (3) 

coordenação – integração das equipes multidisciplinares envolvidas; (4) 

modelagem geométrica tridimensional – elaboração de modelos em 3D; 

(5) parametrização – inserção de informações (dimensões, cor, textura, 

etc.) no objeto geométrico para uma especificação completa; (6) 

orientação a objetos – correlação dos objetos e conceitos do modelo com 

a realidade; (7) semântica do modelo – adequada transferência da 

informação entre os agentes envolvidos, reduzindo a necessidade de 

inserção dos mesmos dados mais de uma vez e os erros de interpretação 

dos mesmos, ou seja, a incompatibilidade dos projetos; (8) visualização do 

modelo – o modelo garante a correta representação gráfica de elementos 

e materiais em planta e cortes, além de gerar renders e animações para 

apresentar os projetos aos clientes e a equipe, inserindo-os na estratégia 

de marketing da empresa; (9) simulação e análise numérica – garantem a 

otimização modelo, a partir de análises estruturais, energéticas, térmicas, 

orçamentárias, etc.;

c) Categoria (c): etapas do ciclo de vida da construção que podem ser 

discutidas: (1) estudo de viabilidade; (2) projetação; (3) planejamento e 
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orçamento; (4) construção; (5) uso, que envolve a operação e a 

manutenção, e (6) demolição ou requalificação;

d) Categoria (d): disciplinas de projeto que podem ser trabalhadas: (1) 

arquitetura; (2) estrutura; (3) elétrica; (4) hidráulica; (5) infraestrutura, e (6) 

outras disciplinas;

Os resultados das análises devem ser registrados nas caixas de cada disciplina, 

segundo o modelo apresentado na Figura 8, respeitando as cores definidas para cada 

núcleo, conforme exemplo na Figura 9.

Figura 8 – Modelo do sistema de representação utilizado para registrar as análises realizadas 

nas disciplinas em relação à adoção de BIM
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Fonte: O autor
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Figura 9 – Exemplo de análise das ementas

Ementa: Utilização estrutural do aço. Processos para verificação 

da segurança e para dimensionamento de elementos em aço. 

Ligações. Cálculo de cargas e de solicitações em
pavilhoes industriais. Detalhes construtivos. Normas técnicas.
Análise: Existe relação clara com o BIM, pois, a ementa da disciplina

permite trabalhar conceitos importantes de BIM na fase de projeto 

estrutural, como desenvolvimento da modelagem tridimensional,

simulações dos esforços atuantes nas estruturas, conhecimento de

ferramentas e

manuseio de softwares estruturais, dentre outros.

ESTRUTURAS METÁLICAS 1 4

2 5
Representação: Cor amarelo escuro (Núcleo Profissional Essencial

/ Categoria (a) opção 2 - Tem relação com o paradigma). São 

preenchidos os espaços relativos à categoria (a); aos conceitos 

identificados na categoria (b) - Modelagem geométrica 

tridimensional, visualização do modelo e simulação e análise 

numérica; à categoria (c) com o ciclo de vida identificado 

(projetação) e a categoria (d) com a opção 2 (projeto estrutural).

3 6

Ementa: Visão de sistemas da gestão de empreendimentos. 

Princípios de gerenciamento de projetos. A gestão de projetos 

segundo o PMI. Planejamento de Projetos. Organização de 

projetos. Programação de projetos. Alocação de recursos em 

projetos. Controle de projetos. Software de gestão de projetos. 

Projeto ágil. Integração de outras disciplinas do curso com a gestão 

de projetos nas áreas de modelagem e otimização de projetos, 

estudo de viabilidade
econômica de projetos, construção de cenários e análise de 
decisões.

GESTÃO DE PROJETOS 1 4

Análise: Trata-se de uma disciplina optativa com relação clara com 
o BIM. Todos os principais conceitos do BIM, apresentados na 
categoria (b), podem ser trabalhados e relacionados com todas as 
etapas do ciclo de vida da edificação, envolvendo as diversas 
disciplinas de projeto de
um empreendimento, apresentados na categoria (d).

2 5

Representação: Cor Rosa Escuro (Núcleo Profissional Específico /

Categoria (a) opção 2 - Tem relação com o BIM). São preenchidos

todos os espaços relativos às categorias (b), (c) e (d), pois, de 

acordo com a ementa, todas as categorias análisadas apresentam 

relação com o conteúdo,

podendo ser trabalhalhadas em diversos momentos na disciplina.

3 6

Fonte: O autor
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RESULTADOS

A Figura 10 e a Figura 11 apresentam os resultados da análise de inserção dos preceitos BIM nas matrizes curriculares dos cursos de 

Engenharia Civil das instituições UFES e FAESA.

Figura 10 – Resultado da análise da matriz curricular da UFES

Fonte: Adaptado UFES, 2018
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Figura 11 – Resultado da análise da matriz curricular da FAESA

Fonte: adaptado FAESA,02018
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Os resultados das análises das matrizes curriculares permitem que sejam feitas as seguintes 

considerações:

a) Já nos primeiros semestres dos cursos e ainda nas disciplinas básicas podem ser 

discutidos e trabalhados importantes conceitos relacionados ao BIM. As 

disciplinas de “Desenho Técnico” e “Desenho de Engenharia” na FAESA e 

“Expressão Gráfica” e “Elementos da Arquitetura” na UFES, podem permitir um 

primeiro contato do aluno com importantes conceitos BIM trabalhando com a 

resolução de exercícios que permitirá ao estudante testar os principais comandos 

do programa e se familiarizar com a lógica do BIM. Quanto mais cedo os alunos 

tiverem contato com BIM mais tempo terão para desenvolver as competências 

necessárias para trabalhar com esta modelagem.

b) Nas matrizes analisadas das duas instituições, foram identificadas duas 

possibilidades de realização de um estudo mais aprofundado sobre o paradigma: 

nos Trabalhos de Conclusão de Curso e nas disciplinas optativas. Dependendo 

do foco dado pelo aluno, podem ser desenvolvidos trabalhos com o objetivo 

principal de abordar os conceitos da modelagem ou trabalhar com disciplinas 

específicas relacionadas com o tema, como foi proposto e analisado neste estudo 

com a escolha das disciplinas optativas que possuem relação com o BIM, após 

análise do quadro destas disciplinas ofertadas pelas instituições.

c) Fazendo uma análise mais ampla, identificou-se que as disciplinas dos últimos 

períodos do curso de Engenharia Civil possuem uma relação clara com o 

paradigma BIM, devido a isso os conceitos da modelagem podem ser amplamente 

trabalhados e aplicados

d) Após a análise, ficou constatado que as matrizes curriculares dos cursos de 

Engenharia Civil da UFES e da FAESA apresentam disciplinas que possuem 

relação com o paradigma BIM. A Tabela 1 e o Gráfico 1 mostram o total de 

disciplinas que possuem relação clara com o BIM, possuem relação com o BIM 

dependendo do foco dado pelo professor e que não possuem relação com o

paradigma.
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Tabela 1 – Resultados da análise das matrizes curriculares dos cursos de Engenharia Civil

Fonte: elaborado pelo autor

Gráfico 1 – Relação entre o componente curricular das instituições UFES e FAESA e o 

paradigma BIM

Fonte: elaborado pelo autor

e) Em ambas as instituições de ensino, o Núcleo de Conteúdos Profissional 

Essencial apresentou maior número de disciplinas com relação possível ou clara 

com o paradigma, trabalhando os conceitos BIM, em sua maioria, na etapa de 

projetos do ciclo de vida do empreendimento.

f) As análises das matrizes pela metodologia adotada, além de evidenciar as 

relações entre os componentes curriculares e o paradigma BIM, permite que 

sejam identificadas lacunas e necessidades de criar componentes específicos 

para discutir determinados temas relacionados à modelagem, foi o caso da 

percepção da ausência de disciplinas relacionadas com as últimas etapas do 

ciclo de vida da edificação (uso, operação e manutenção – demolição e

requalificação).
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No decorrer das análises das matrizes curriculares constatou-se que são diversas as 

possibilidades de inserir BIM na formação do estudante, seja através de disciplinas 

obrigatórias, optativas, em projetos de pesquisa, no trabalho final da graduação, em cursos 

de extensão, dentre outros. Em termos de estratégias, pode ser utilizada a adoção pontual 

em uma ou duas disciplinas e a adoção integrada em diversos componentes curriculares. 

Na adoção pontual é necessário um menor número de professores que entendam do 

paradigma e que serão os responsáveis pelas disciplinas que tratam do tema, e a adoção 

integrada possibilita a formação mais consistente, já que o tema pode ser trabalhado com 

diferentes professores, abordando um maior número de questões que envolvem o 

paradigma em diversos momentos da formação do aluno. Portanto, cada instituição deve 

adotar o BIM considerando seu contexto, suas possibilidades e interesses na formação do 

aluno.

Orientações para inserir BIM no ensino-aprendizagem de Engenharia Civil

Checcucci (2014) reuniu as principais questões a serem pensadas e discutidas quando se 

deseja inserir BIM no ensino-aprendizagem de engenharia.

Os cursos de Engenharia Civil que já estão em vigor, nos quais reformas curriculares são 

mais complexas, deve ser elaborado um plano de implantação de BIM organizado por 

etapas, de forma a inserir o tema no currículo incrementalmente. Inicia-se então, utilizando 

alguma disciplina que já esteja em oferta e vai-se planejando novos momentos nos quais o 

BIM pode ser discutido. Em paralelo, é levantada a necessidade de nova infraestrutura, 

aquisição de materiais e equipamentos, dentre outras.

Para superar alguns problemas de inserção do BIM nas grades curriculares do curso de 

Engenharia Civil, Checcucci (2014) também recomenda que sejam seguidos os seguintes 

pressupostos:

a) O professor deve ser visto como um orientador – aquele que mostra as 

possibilidades aos alunos e os estimula a construir seu próprio conhecimento, 

de forma crítica, significativa e duradoura. Deve trabalhar propondo aos alunos 

questões a serem resolvidas por eles, de forma a estimular o desenvolvimento 

da autonomia operativa, da atitude curiosa e investigativa frente aos problemas. 
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Nesta linha, verificar a  possibilidade de usar um método de ensino-

aprendizagem ativo, como PBL (Problem Based Learning - Aprendizagem 

baseada em problemas), porque promove a aprendizagem profunda e 

desenvolve habilidades de resolução de problemas, além de trazer melhorias 

significativas no que se refere ao desenvolvimento de habilidades gerais e 

atitudes positivas entre os estudantes.

b) O objetivo de cada componente curricular deve ser o desenvolvimento de 

competências por parte do estudante e não de conteúdos em sala de aula, 

promovendo e estimulando o aprendizado autônomo e as avaliações devem 

acompanhar estes pressupostos;

c) Os encontros presenciais devem ser organizados de forma a aproveitar o 

máximo do tempo de aulas para orientações, discussão e resolução de 

problemas. Conteúdos que possam ser estudados de forma autônoma pelos 

alunos devem ser disponibilizados com antecedência e discutidos em sala de 

aula. O professor não “apresenta” os conteúdos em sala – ele os discute, analisa 

criticamente, promove a criação de relações e relata experiências da prática

profissional.

d) Para tal, o uso de instrumentos de apoio, como vídeo-aulas, conteúdos na web, 

tutoriais, exercícios dirigidos, artigos e livros, são fundamentais para que o aluno 

tenha disponível uma vasta e variada coleção de elementos que irão auxiliar no 

desenvolvimento de suas competências.

Ações já implementadas nas instituições de estudo para inserção do BIM

As instituições em estudo, FAESA e UFES, estão inserindo de forma gradual os 

preceitos BIM nos cursos de Engenharia Civil. Na instituição de ensino FAESA foram 

identificadas atividades desenvolvidas por professores com conhecimento em BIM. 

Durante as aulas de Construção Civil e Planejamento e Controle da Construção, por 

exemplo, são inseridos conceitos da modelagem com a realização de trabalhos em 

grupos durante as aulas, além de ser ministrada uma disciplina optativa de cálculo 

estrutural que trabalha com a modelagem no software CAD/TQS. Durante o ano letivo 

a instituição FAESA organiza o evento Simpósio de Engenharia Civil ministrado por 

professores e profissionais da área que compartilham com os alunos importantes 

conceitos de engenharia, trazendo novidades do ramo da construção, estimulando o 
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conhecimento da modelagem da informação da construção com palestras, minicursos, 

mesas-redondas, dentre outros.

Na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) foi criado o Laboratório de Engenharia 

Simultânea e BIM (LABESBIM) por professores do Departamento de Engenharia Civil para 

o desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e iniciação científica pelos estudantes. O 

LABESBIM dispõe de uma infraestrutura adequada, bibliografia e licenças de softwares, 

por exemplo, o Revit e o Robot Structural Analysis, que estão à disposição dos alunos. Para 

um maior incentivo na busca pelo conhecimento da modelagem, o laboratório também 

oferece uma página nas redes sociais com a divulgação de palestras, congressos, cursos, 

dentre outras informações sobre o BIM. No decorrer da formação do aluno, o LABESBIM, 

assim como a FAESA, organiza palestras e seminários com enfoque no paradigma e

ministrados por profissionais especializados. Um dos eventos realizados é o Seminário 

Capixaba de BIM, com o objetivo de apresentar a plataforma BIM e suas aplicações aos 

estudantes de graduação em Engenharia Civil e Arquitetura e aos profissionais do setor da 

construção civil do Espírito Santo.

As ações já implantadas pelas instituições facilitam o networking entre estudantes, 

professores e profissionais que atuam no mercado da construção; apresentam casos de 

sucesso no uso da modelagem; mostram áreas de atuação profissional no contexto da 

tecnologia BIM e estimulam os alunos a refletir sobre a importância da inovação na 

construção civil, por meio de novas tecnologias de construção integrada e racionalização 

de processos.

CONCLUSÃO

A modelagem da informação da construção revela um novo campo de atuação e pesquisa. 

Atualmente, existe uma demanda crescente de profissionais especializados em BIM, 

porém, ao observar a realidade dos cursos de Engenharia Civil, deparou-se com o problema 

de que os estudantes ainda não estão sendo preparados para ingressar no mercado de 

trabalho com conhecimentos e habilidades em BIM. Diante deste fato, este estudo 

apresenta uma adaptação da metodologia para analisar currículos de cursos de graduação 

em Engenharia Civil e verificar a sua interface com o paradigma BIM, método o qual foi 

utilizado para avaliar o nível de inserção do BIM nas grades curriculares nos cursos de 
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Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e das Faculdades 

Integradas Espírito-Santenses (FAESA).

Segundo a metodologia aplicada, os componentes das grades curriculares devem ter a sua 

ementa analisada observando estas quatro categorias: (a) a sua relação com o BIM; (b)se 

pode ou não trabalhar conteúdos a modelagem BIM; (c)discussão sobre o ciclo de vida da 

edificação, e (d) pode trabalhar alguma disciplina do projeto da edificação. Os resultados 

das análises indicam que se deve elaborar um plano para a implantação de BIM 

organizando por etapas, de forma a se inserir o BIM no currículo. Inicia-se então, utilizando 

alguma disciplina que já esteja em oferta ou com a inserção de uma nova disciplina pontual 

e vai-se planejando novos momentos nos quais o BIM pode ser discutido como, por 

exemplo, uma alternativa já implantada pelas instituições em estudo é a realização de 

seminários, palestras, simpósios, dentre outras atividades, com a intenção de difundir o 

conhecimento e a integração do aluno com os conceitos BIM.

É necessário para adoção do BIM que seja feita um planejamento do curso, devido às 

diversas dificuldades encontradas durante este percurso de implementação do BIM na 

matriz curricular. Buscando identificar as principais dificuldades e desafios a serem 

enfrentados, como a necessidade de reestruturar matrizes já existentes; infraestrutura 

inadequada; a falta de profissionais capacitados; falta de interação e vontade de mudança; 

falta de bibliografia específica sobre o tema, dentre outros, algumas ações podem ser 

tomadas para se superar, por exemplo, o convite a professores externos experts neste 

assunto para ajudar na criação de uma nova cultura; contratação de novos professores 

capacitados; criar cursos extracurriculares sobre os programas (software) específicos; 

promover seminários, palestras e cursos de forma a difundir os conceitos da modelagem; 

criar um plano de implantação prevendo uma aquisição de equipamentos e criação de 

novos espaços de salas e laboratórios; criar parcerias com empresas do setor da 

construção civil e com fornecedores de software a fim de alavancar a adoção do paradigma 

BIM nas universidades; elaboração de materiais didáticos próprios; utilização de conteúdos 

internacionais disponíveis, dentre outros.

Finalmente, vale destacar que mesmo com a complexidade necessária para a adoção do 

BIM e com algumas dificuldades pelas universidades, experiências de sucesso estão sendo 

comprovadas, tanto no exterior quanto no Brasil, mostrando que é possível trabalhar o BIM 

na graduação, trazendo diversas vantagens para o aprendizado de conteúdos relacionados 
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com a Engenharia Civil e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e, 

consequentemente, da sociedade para o qual este conhecimento será aplicado.
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ESTUDO DA ELETROACUPUNTURA ASSOCIADA À TÉCNICA DE DRENAGEM 
LINFÁTICA MANUAL NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

GEANE HUBNER DE FREITAS MARTINS47

RESUMO

A obesidade é definida como aumento generalizado da gordura corporal. Evidências atuais apontam que a 
sua etiologia é multifatorial. Segundo a Medicina Tradicional Chinesa ela esta ligada a uma desarmonia do
elemento Terra, tem relação com uma hipofunção do Baço-Pâncreas. A abordagem terapêutica envolve vários 
profissionais (fisioterapeuta, médico, nutricionista etc.). Os tratamentos mais indicados são: terapia
medicamentosa; terapia nutricional; terapia física; hidroterapia e acupuntura. Entre os recursos terapêuticos 
da MTC, a eletroacupuntura vem se mostrando eficiente por potencializar o efeito desejado de acordo com a 
seleção dos pontos. A escolha da drenagem linfática manual como técnica coadjuvante, tem o intuito de 
drenar o excesso de fluído acumulado nos espaços intersticiais, além de promover relaxamento. O objetivo 
desse estudo é verificar na literatura a utilização da eletroacupuntura no tratamento da obesidade e os 
benefícios dessa abordagem associada à técnica de drenagem linfática manual, além de citar alguns pontos 
e seus efeitos fisiológicos.

Palavras-chave: Tratamento. Estética. Eletroacupuntura. Obesidade. Drenagem linfática manual

INTRODUÇÃO

Estudos antropológicos mostram que apenas nos últimos dez anos, após o domínio da 

cultura dos cereais e a possibilidade de vida urbana, o homem passou a ter acúmulos de 

gordura em maior escala. A organização Mundial de saúde desde 1975 passou a considerar 

a obesidade, junto com suas duas aliadas, a diabetes e a arteriosclerose, como problema 

de saúde pública nos países desenvolvidos. A obesidade é considerada como uma das 

enfermidades coletivas próprias da superalimentação, tanto em nível infantil quanto adulto. 

É definida como aumento generalizado da gordura corporal (GUIRRO, 2004).

Os adipócitos (células gordurosas especializadas para a síntese e armazenamento de 

triglicerídeos) aumentam em número (hiperplasia) até o início da adolescência. Aumentam 

também de tamanho (hipertrofia) durante toda a vida, pois essas células servem de 

reservatório de “energia”. A falta de exercício e o excesso alimentar podem estimular a sua 

formação. Assim, a obesidade constitui uma combinação do número de adipócitos e de seu 
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Graduada em Fisioterapia pela Universidade Severino Sombra. Professora do Curso de Estética da 
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conteúdo lipídico. As pessoas obesas possuem um número maior de células gordurosas 

contendo um volume de lipídios maior que seus equivalentes magros (BORGES, 2006).

Todo um sistema de vida inadequado provavelmente favorece a obesidade: sedentarismo, 

hábitos familiares inadequados, alimentação insatisfatória, excessos de carboidratos na 

dieta, velocidade da refeição, lanches desequilibrados e o consumo de balas e guloseimas. 

A obesidade é uma condição do organismo marcada pela deposição geral e excessiva de 

gordura. Até recentemente acreditava-se que a principal causa da obesidade residia no 

excesso de comida (Guirro, 2004).

Obesidade não é simplesmente uma questão de excesso de calorias na alimentação, pois 

gordura não engorda se assim fosse os magros ao comerem gorduras automaticamente 

teriam que engordar. Também não é simplesmente o excesso de comida. Isto é uma 

injustiça contra os gordos, porque há muitos que se alimentam apenas uma vez por dia, 

mas continuam a engordar. Influência genética também é uma das causas da obesidade 

(BRUNING, 2003).

A partir de evidências atuais, parece que a etiologia da obesidade é multifatorial. Além do 

não- balanceamento energético, erros no metabolismo, erros genéticos e também 

processos emocionais podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade, que pode 

ser classificada em exógena ou nutricional reflete um aumento na ingestão de alimentos, 

com pequeno gasto calórico, a qual pode ser explicada por alterações emocionais e 

culturais, entre outras ou endógena relacionada a causas hormonais, tumorais e a 

síndromes genéticas (GUIRRO,2004).

A ação educativa parece ser a medida mais conveniente e eficaz para prevenir a obesidade, 

porém nem sempre é a mais utilizada. O tratamento da obesidade, muitas vezes, não 

depende somente da diminuição da ingestão calórica, mas também do aumento do gasto 

energético pelo organismo através da atividade física. Além disso, algumas vezes há 

necessidade do auxílio da terapêutica medicamentosa. O tratamento é complexo e sujeito 

a múltiplos fracassos. A abordagem terapêutica envolve vários profissionais (fisioterapeuta, 

médico, nutricionista etc.), cada um com a sua terapia própria, os quais juntamente visam 

à recuperação do paciente. Os tratamentos mais indicados são: terapia medicamentosa; 

terapia nutricional; terapia física; hidroterapia e acupuntura (GUIRRO, 2004).

A eletroacupuntura sendo uma terapia rica em recursos e resultados não pode se ausentar 

de nenhum tipo de tratamento para redução de peso. Neste contexto esta técnica torna-se 
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um grande aliado no tratamento da obesidade assim como nas suas manifestações clinicas 

(TONIOl, 2006).

De acordo com Borges (2006), a Drenagem Linfática Manual pode melhorar a tonicidade 

tissular e aumentar o transporte de metabólitos, promovendo um maior turgor da pele, e 

também ajudar no suporte de microestruturas, retornando ao seu estado inicial ou 

otimizando este estado.

A drenagem linfática manual tem como objetivo drenar o excesso de fluído acumulado nos 

espaços intersticiais, de forma a manter o equilíbrio das pressões tissulares e hidrostáticas. 

Atualmente, a drenagem linfática manual está representada principalmente por duas 

técnicas: a de Leduc e a de Vodder. Ambas são baseadas nos trajetos dos coletores 

linfáticos e linfonodos (GUIRRO, 2004).

O objetivo desse estudo é: verificar na literatura as peculiaridades da utilização da 

eletroacupuntura no tratamento da obesidade, sugerindo a associação da Técnica de 

Drenagem Linfática Manual como terapia coadjuvante e ainda, propor alguns pontos 

utilizados na eletroacupuntura para a redução de medidas.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisãode literatura com análise das peculiaridades da 

eletroacupuntura associada à técnica de drenagem linfática manual no tratamento da 

obesidade. Foram incluídos artigos indexados no período de 2006 a 2012, além de livros 

de estética e acupuntura.

Os artigos utilizados como base para a revisão bibliográfica foram pesquisados no Google 

acadêmico, SCIELO, LILACS (Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e consulta à Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Os descritores utilizados 

para a busca dos artigos foram: Acupuntura e obesidade; eletroacupuntura; pontos de 

acupuntura na obesidade e Drenagem Linfática.

Dentre as publicações, foram selecionadas somente as de língua portuguesa, artigos e 

textos que incluíssem revisões bibliográficas, tratamentos ou pesquisas.

DESENVOLVIMENTO
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- Acupuntura e saúde

A palavra acupuntura tem origem no latim em que acus significa agulha e punctura picar. 

Consiste, portanto, em “picar agulhas” em pontos especiais na pele, para obter uma 

resposta terapêutica eficiente. Já os chineses denominaram esse método como Zhen Jiu, 

que significa agulha e fogo, com o uso de um recurso térmico das agulhas para estimular 

os pontos (SILVA, 2009).

A origem da acupuntura confunde-se com o início da civilização chinesa pelos indícios 

existentes de uma tradição onde os conhecimentos eram transmitidos verbalmente de 

mestre para discípulo. Na dinastia do Imperador Amarelo (Huang Di) tais conhecimentos 

foram condensados num livro tradicional conhecido até hoje como a “Bíblia da Acupuntura”, 

denominado Huang Di Nei Jing, que se trata de um texto escrito em forma de diálogos nos 

quais se obtém informações a respeito de todas as questões ligadas à saúde, 

principalmente, sobre a arte da cura (Hoshino, 2004).

Para a medicina chinesa, o corpo é constituído de matéria e energia. Existem as energias 

que o homem absorve através da respiração (energia celeste), através da alimentação 

(energia terrestre) que juntas constituem a energia essencial e que esta juntamente com a 

energia ancestral, vão constituir a energia nutridora e a energia defensiva. O equilíbrio 

destas energias, de uma maneira geral, é o responsável pela saúde do indivíduo. Quando 

há o desequilíbrio ou um excesso de energia celeste, considerados os fatores de 

adoecimento, o indivíduo adoece (CORDEIRO; CORDEIRO, 2001; WEN, 1995).

A medicina tradicional chinesa enfatiza o equilíbrio como uma questão chave da saúde: o 

equilíbrio entre repouso e o exercício, na dieta, nas atividades sexuais e no clima. Qualquer 

desarmonia contínua pode se tornar uma causa de patologia (MACIOCIA, 2007).

A acupuntura, o recurso terapêutico mais conhecido da medicina tradicional chinesa no 

ocidente, é o meio pelo qual, mediante inserção de agulhas são feitos a introdução, a 

mobilização, a circulação e o desbloqueio da energia, além da retirada das energias turvas 

(perversas), promovendo a harmonização, o fortalecimento dos órgãos, das vísceras e do 

corpo. A compreensão da concepção energética dos Canais de Energia, dos pontos de

acupuntura e suas funções são fundamentais para a utilização dessa técnica na prevenção 

e na interrupção de um processo de adoecimento. Essa concepção dos canais de energia 

e dos pontos de acupuntura, o diagnóstico energético e o tratamento baseiam-se nos 
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preceitos do Yang e do Yin, dos Cinco Movimentos, da Energia (Qi), e do Xue (sangue) 

(YAMAMURA, 2001).

Os efeitos combinados da ação de Qi nos canais de energia, que se faz de maneira primária,

agem sobre o sistema nervoso autônomo e sobre o sistema nervoso central, assim como no

Xue (sangue), difundindo o Qi e os substratos (hormônios, hormônios cerebrais etc.) 

provocando as reações (analgesia, hipoalgesia, hiper ou hipofunção das estruturas 

orgânicas) quando se estimulam os pontos de acupuntura (YAMAMURA, 2001).

Há evidências de que a acupuntura pode substituir o uso de remédios (sendo mais efetiva, 

rápida, duradoura, sem dependência, sem efeitos colaterais importantes, com menor custo 

financeiro ao paciente e ao sistema de saúde pública). Vale ressaltar, que os seus 

excelentes resultados são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde e por 

pesquisas científicas (SILVA, 2007).

A acupuntura hoje está fundamentada cientificamente. As raízes da acupuntura de origem 

oriental, hoje incorporadas no ocidente, apresentam diversas aplicações em áreas 

variadas, inclusive no tratamento da obesidade, com esquemas terapêuticos sugeridos por 

diversos autores. Em relação à acupuntura auricular, Asamoto e  Takeshige demonstraram 

que o estímulo da concha interna do pavilhão auricular provoca aumento da atividade dos 

neurônios do núcleo ventro-medial do hipotálamo, a região do encéfalo responsável pela 

sensação de saciedade pós-prandial. A eletroacupuntura também produz resultados 

efetivos no tratamento da obesidade (GUIRRO, 2004).

A obesidade tornou-se problema de saúde pública no Brasil estando associada a diversas 

doenças, tais como: diabetes mellitus, hipertensão arterial, disfunções pulmonares, 

doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, distúrbios do sono, fatores 

emocionais e vários tipos de câncer (CUCHIARO,2000).

A obesidade pode ser tratada de várias maneiras, tendo em vista as mais diversas 

tecnologias de tratamento, seja cirúrgico, químico e físico. A acupuntura vem a ser uma 

terapêutica não química, que além de auxiliar a pessoa a enfrentar o estado de obesidade, 

reduzindo o peso, atenta ao restabelecimento de seu equilíbrio energético, possibilitando 

assim, uma nova percepção de mundo (SEBOLD, 2006).

- Obesidade na medicina tradicional chinesa
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Segundo a visão oriental a obesidade deve-se ao acúmulo de “fleuma”. A fleuma é o líquido 

corporal que perdeu sua característica original, tornando-se mais espesso.

Existem várias formas de se classificar a fleuma. Uma é se esta ocorre numa mucosa ou 

no interior do corpo. A que ocorre numa mucosa é o muco, que é uma secreção viçosa. 

Mas se a fleuma ocorre dentro do corpo, é conhecida como “fleuma não substancial”. Este 

tipo de fleuma interior é o que vemos na obesidade. A medicina chinesa diz que esta fleuma 

é “turva” o que significa que prejudica o metabolismo normal do corpo e refere-se ao 

excesso de gorduras na composição relativas dos constituintes do corpo (BORTSARIS, 

2008).

Os chineses acreditam que o corpo esta fora do equilíbrio quando a excesso de peso, o 

mesmo ocorre quando a falta de peso. Alguma gordura é necessária para que o corpo seja 

capaz de digerir e metabolizar os nutrientes. O excesso de gordura no corpo interfere no 

movimento correto e natural do qi e dos fluídos, especialmente através do trato digestivo. 

Isso não raro resulta em doença (KUREBAYASHY, 2009; OGUISSO, 2009).

A medicina tradicional chinesa classifica o indivíduo obeso em:

 Obeso Yang: Aumentos na ingestão de alimentos com pequenos gastos calóricos, por 

questões emocionais, culturais, entre outras.

 Obeso Yin: Causas Hormonais (Hipotálamo, gônadas, hipotálamo hipofisário, etc.

A obesidade acontece principalmente pela deficiência do Qi do Baço e pela disfunção do

baço em transformar adequadamente os alimentos, causando acúmulo de umidade e 

fleuma no organismo (CRUZ, 2009).

As principais funções do baço são: o controle da digestão; o controle da ascensão do puro 

e o controle do sangue. A função de transporte e digestão do baço tem dois aspectos: o 

transporte e a digestão da água e dos cereais; e o transporte e digestão dos líquidos. A 

ascensão do puro quer dizer que a essência refinada das substâncias nutritivas 

assimiladas vai ser transportada ascendentemente para o coração, o pulmão, a cabeça e 

os olhos, se a energia do baço não conseguir ascender o puro, então a água e os cereais 

não serão transportados e nem transformados e o sangue e a energia perderão a sua fonte 

formadora, podendo haver manifestações como fadiga mental e física, vertigem, tontura, 

distensão abdominal e diarréia. Quando se diz que o baço controla o sangue, isto significa 
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que ao controlar o sangue, o baço o mantém circulando dentro do vaso sanguíneo, numa 

função que previne extravasamentos (HE, 2001).

A maior parte dos casos de obesidade tem relação com uma hipofunção de baço pâncreas, 

responsável pela “subida do puro” além de manter vasos e órgão fixos. Seu acoplado, que 

é o estômago, encarrega-se da descida do “menos puro”. Relacionada à literatura pode-

se amarrar a obesidade como compulsão do fígado e ou da vesícula biliar em pacientes 

de características de madeira (através da lei dos cinco movimentos), aliando-se à uma 

deficiência de rim. Mais neste caso outros componentes psíquicos como ansiedade e 

depressão são bastante significativos (GALINDO, 2005).

A medicina tradicional chinesa (MTC) sempre deu muita atenção à prevenção das doenças

e desde muito cedo já estava registrado no Nei Jing: Tratar para não adoecer e a prevenção 

evita possíveis problemas. No Su Wen. As quatro estações e a prevenção das doenças, 

encontramos: “O sábio não trata a doença depois de ela aparecer, ele a trata antes que

apareça. Se a doença já apareceu e o tratamento vai ser iniciado, as desordens já estão 

formadas. E, ao administrá-las, é como querer abrir um poço para alguém que está com 

sede ou, então, depois que os estragos do combate já aconteceram, é que vão pensar em 

fabricar as armas. Portanto, tratar para não adoecer corresponde primeiramente a prevenir 

o adoecer para depois se prevenir a evolução da doença. Por isso, uma constituição física 

forte é a chave para se resistir aos fatores patogênicos. Para se fortalecer a constituição 

física é necessário se adotar medidas terapêuticas e preventivas, como cuidar do espírito, 

fazer exercícios físicos, comer em casa, evitar excessos de trabalho ou de descanso (He,

2001).

- Eletroacupuntura e drenagem linfática manual no tratamento da obesidade

Entre os diversos tratamentos em estética da área das terapias alternativas, um dos que 

vem ganhando cada vez maior aceitação entre pessoas é a acupuntura. originária na china 

a mais de 4000 anos, esta terapia baseia-se na existência de uma energia vital, 

denominado de Chi ou Ki, circulando no corpo gerando o estado de saúde. Caso alguma 

condição interna ou externa bloqueie o fluxo desta energia, que percorre o corpo em canais 

de energia, também denominados de meridianos, surgem distúrbios que resultam nas mais 

diversas patologias. (Maciocia, 2007).
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No início da década de 1980, na França, um grupo de médicos começou a utilizar na 

medicina estética e acupuntura, correntes polarizadas ou mistas, para tratamento de 

adiposidade. Anteriormente, na eletroterapia clássica, existiam tratamentos para obesidade 

a base de corrente galvânica aplicada com grandes eletrodos transcutâneos sobre a área 

afetada. Entretanto, a grande novidade dos métodos atuais consiste tanto na forma de 

aplicar a corrente como em seu mecanismo biofísico de atuação. Hoje em dia, é realizado 

o tratamento, mediante correntes aplicadas com eletrodos em forma de agulhas, 

introduzidas nas áreas de tratamento (BORGES, 2006).

Eletroacupuntura é a combinação da acupuntura clássica com a eletroterapia de modo que 

após a inserção das agulhas e obtida à sensação de qi, por elas se faz passar uma corrente 

elétrica. Esse recurso foi primeiro utilizado na china na década de 30, sendo ainda hoje 

empregado lá e em outros países. O uso da eletroacupuntura tem como vantagem a 

substituição da manipulação manual das agulhas, quantidade e qualidade do estímulo 

podem ser mensuradas e reguladas e estimulação mais potente, regular e contínua 

(FERNANDES, 2008).

O uso da eletricidade para o tratamento de enfermidades é tão antigo quanto à própria 

história da acupuntura. Existem indícios que, no antigo Egito, há 5.000 mil anos, já se 

utilizavam peixes elétricos para tratamento de algumas enfermidades, assim como na 

Grécia antiga, entre 1.000 a.C. e 42 a.C. algumas experiências com pedras (magnetos), 

resinas (âmbar) e peixes (enguias), também foram feitas com o objetivo de tratar pacientes. 

Na China, da mesma forma, existiam experimentações envolvendo a utilização de enguias 

para tratamentos de saúde (FORNAZIERI, 2007).

Com o avanço da física e da elétrica, no século XVIII e XIX iniciaram os estudos sobre o 

efeito da corrente elétrica sobre o corpo humano, alguns deste confirmando o que supunha 

nas antigas civilizações que, a corrente elétrica produzia entre outros efeitos, analgesia no 

organismo. Neste mesmo período, iniciaram as associações entre o uso da acupuntura e a 

estimulação elétrica, mas foi na década de 50, do século XX que a eletroacupuntura atingiu 

o seu auge, com o desenvolvimento dos primeiros equipamentos de eletroterapia, que 

funcionavam com corrente elétrica comercial. A aplicabilidade da eletroacupuntura, vai 

além dos tratamentos de dor, podendo também ser aplicada em alterações neurológicas, 

nos processos inflamatórios, nos tratamentos estéticos, entre outros (FORNAZIERI, 2007).

A eletroacupuntura tem diversas indicações terapêuticas, tendo em vista que, a função da 

estimulação elétrica associada à acupuntura é potencializar o efeito desejado quando da 
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escolha do ponto de acupuntura. Sendo assim, em todos os casos pode-se utilizar a 

eletroacupuntura, desde que não haja contra-indicação para seu uso. Tratamentos em 

estética se beneficiam da eletroestimulação, potencializando os resultados no combate a 

rugas, flacidez, marcas de expressão e gorduras localizadas (FORNAZIERI, 2007).

A acupuntura associada à eletroestimulação no tecido adiposo tem ação antiinflamatória, 

que ao modificar a permeabilidade celular, corrige as retenções hídricas, uma ação 

vasodilatadora que ativa a microcirculação local, facilitando a eliminação das toxinas e dos 

produtos de degradação das gorduras com uma ação hidropolítica e combate à flacidez 

muscular regenerando o tecido da área afetada (FORNAZIERI, 2005).

Outra constatação importante nos leva a crer que a eletroacupuntura tem sua eficiência 

terapêutica mais intensa no que refere a diminuição das medidas abdominais, devido ao 

seu efeito de desobstruir o QI do BP, melhorando o metabolismo, uma regulação 

neuroendócrina da acupuntura, onde pode inibir as funções digestivas, reajustando o centro 

de alimentação do hipotálamo, e normalizando a disfunção, assim  inibindo a ação do nervo 

parassimpático, ativando o metabolismo e o aumento do gasto de energia, apressando 

acima o catabolismo lipídeo, assim reduzindo consequentemente o peso (TONIOL, 2006).

A onda mista causa um efeito de estimulação constante no organismo, não permitindo que 

ele se acomode com a onda em momento algum do procedimento. Isto faz com que o 

paciente sinta a passagem da corrente elétrica o tempo todo, sendo ideal para tratamentos 

onde é importante manter a sensação durante todo o procedimento. Em estética é assim 

utilizada, em casos onde o objetivo é a eliminação de acúmulo líquidos orgânicos e 

umidade/mucosidade e outros (FORNAZIERI, 2007).

O tratamento acupuntural é administrado em pontos ou seções do corpo. Os pontos são 

selecionados ao longo do curso dos canais, através de três métodos, a saber: 1. seleção 

de pontos do canal afetado: distingue-se pela escolha de pontos do meridiano, cujo órgão, 

tecido, ou trajeto esta afetado; 2. seleção de pontos do canal relacionado: Caracteriza-se 

pela escolha de pontos não só do canal afetado, mas também do meridiano relacionado 

com aquele, de acordo com as teorias dos Jing-Luo e Zang-Fu. São geralmente pontos dos 

canais relacionados pela Exterior-Interior (acoplamento Biao-Li, teoria Jing-Luo) ou pontos 

dos canais da relação Mãe-Filho (teoria dos 5 movimentos) e; 3. Seleção de pontos de 

vários canais: Quando os sintomas são causados por vários canais afetados e quando o 

paciente não mais responde às seleções anteriores já relatadas, a seleção de pontos de 

vários canais podem ser utilizados (YAMAMURA, 1993).
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Vale lembrar que uma eficaz seleção de pontos tem como pré-requisito conhecimento das 

Teorias de base da acupuntura (anatomia, fisiologia, etiopatogenia, patologia, diferenciação 

de síndromes, terapêutica etc.). A esses três métodos citados estão intrínsecos três outros 

princípios de seleção de pontos, são eles: seleção de pontos próximos, seleção de pontos 

distantes e seleção de pontos sintomáticos (AUTEROCHE, 1992).

Na obesidade por deficiência de yang/qi do baço-pâncreas há: excesso de peso, edema, 

fezes pastosas, má digestão, língua: edemaciada, úmida e saburra branca, pulso: vazio, 

escorregadio e profundo. No obeso por deficiência de yang/qi do rim há: excesso de peso, 

retenção de líquidos, sensação de frio nas costas, MMII e jiao inferior, língua: pálida, úmida 

e saburra branca, pulso: vazio, lento, escorregadio e profundo (ROSS, 2003).

Sugestão de pontos para tratamento da obesidade e utilização da eletroacupuntura (ROSS, 

2002):

� E36: Ponto de dominância do sistema digestivo

� VC12: Ponto de influência das vísceras

� E40: Elimina mucosidade

� PC6: Elimina a umidade

� VC6: Tônico geral

� BP6: Harmoniza, fortalece e tonifica o qi do baço/ harmoniza o qi dos rins e a

essência

� E21: Tonifica função digestiva do estômago Se por deficiência de yang/qi do

baço-pâncreas

� BP3: Ponto fonte do baço-pâncreas

� B20: Ponto shu do baço-pâncreas

� BP15: Harmoniza o qi do baço/tonifica o baço e o estômago, regulariza a 

função do estômago e dos intestinos

� VC10: Tonifica o qi do baço.

� Se por deficiência de yang/qi do rim:

� R3: Ponto fonte do rim

� B23: Ponto shu do rim

� R2: Consolida o yang do rim/ promove o jiao inferior

� VC4: Nutre, tonifica e estabiliza o qi do rim

� R7: Nutre o yang do rim.
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A obesidade é uma condição do organismo marcada pela disposição geral e excessiva de

gordura. Segundo a MTC, e mais especificamente pela ótica da teoria dos cincos elementos,

ela esta ligada a uma desarmonia do elemento Terra. Quando a energia do baço se 

encontra deprimida, suas funções de transformação e transporte ficam comprometidas, 

gerando um acúmulo de umidade, que transformada em mucosidade, acaba por prejudicar 

ainda mais o transporte dos líquidos orgânicos.(FERNANDES, 2008).

O baço, que corresponde à terra que é yin, é o principal órgão que digere e transporta os 

líquidos e a umidade e tem por característica gostar da secura e não da umidade. Se houver 

uma agressão externa de umidade, vai haver um acúmulo da mesma no interior do 

organismo, prejudicando primeiro o funcionamento do baço, que perde o seu vigor. O yang

do baço, não vibrando, prejudica o transporte e a digestão e provoca um acúmulo de líquido 

e de umidade. No Su Wen. As seis energias e a evolução dos cinco elementos,

encontramos: “Se a energia em excesso for da umidade, a umidade deverá ser drenada, 

pois o excesso estagna, a energia da água e aparecem os edemas” (HE, 2001).

O equilíbrio da energia polarizada é reconhecido como um dos mais poderosos 

instrumentos na manutenção da saúde integral devido à sua simplicidade e eficácia. É sutil, 

fácil de ser aprendido e, assim mesmo, inacreditavelmente eficaz. A utilização das correntes 

naturais da força vital que fluem através de nossas mãos possibilita a liberação das

correntes de energia que acompanham os sintomas das doenças e a restauração do 

equilíbrio e da saúde (WEN, 1985).

As pessoas que trabalham com drenagem linfática manual entenderão que a colaboração 

e a compreensão mútuas são necessárias para a mobilização de forças positivas. Estas 

forças não são compreendidas, porque não são mensuráveis. Mas o paciente sente a 

energia, ele restabelece a saúde mais rapidamente. a drenagem linfática manual ajusta-se 

aos mecanismos biológicos de tal maneira, que consegue ampliar e acelerar as reações

próprias do organismo, sem alterá-las. Isto é possível graças a uma técnica toda especial, 

que consiste em manobras manuais próprias. A autora relata ainda em seu livro que, 

começou a incluir a drenagem linfática manual em seus tratamentos atuais e percebeu que 

as clientes relaxavam com mais facilidade (WINTER,2002).

A drenagem linfática através de manobras realizadas com as mãos é conhecida desde 

1982, quando Winiwarter primeiramente a descreveu tomando como base os 

conhecimentos que tinha na época. Em 1936, o Dr. Vodder, por ocasião de uma conferência 

sobre saúde, apresentou o primeiro relato escrito sobre a técnica de Massagem específica, 
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a que ele chamou de drenagem linfática manual. Desde então, vários profissionais da área 

médica interessaram-se pela técnica, que atualmente é de grande utilidade na área estética 

(SENAC, 2005).

O objetivo básico da massagem é drenar o excesso de fluído acumulado nos espaços 

intersticiais, de forma a manter um equilíbrio de pressões tissulares e hidrostáticas, agindo 

no edema linfático. Destina-se a melhorar as funções essenciais do sistema circulatório 

linfático, mediante manobras precisas. Esta massagem é muito mais suave do que a 

tradicional, porque participa da renovação dos tecidos e da eliminação de dejetos (SENAC, 

2005).

A drenagem linfática é realizada à base de pressões com os dedos ou as mãos do 

profissional, de acordo com a zona do corpo. Tratam-se de manobras específicas, 

destinadas a drenar os vasos onde a linfa ficou retida. A melhor drenagem é a manual, as

pressões em movimento escorregadio e profundo constituem um verdadeiro amassamento 

lento. Utilizam-se também técnicas de pressões locais ligeiras e estimulantes mais 

superficiais. Trabalham-se, em turnos, as camadas superficiais e as camadas profundas,

de forma diferente para cada parte do corpo (SENAC, 2005).

Sobre a iontoforese aplicada em conjunto com a drenagem linfática, Wittinger escreveu: A 

corrente galvânica aumenta a permeabilidade dos capilares, o aumento do filtrado 

requereria a drenagem linfática para reestabelecer o equilíbrio de Starling - equilíbrio das

pressões hidrostáticas (WINTER, 2002).

CONSIDERAÇÔES FINAIS

O estudo em questão mostrou que entre os diversos tratamentos em estética no tratamento 

da obesidade, um dos que vem ganhando cada vez maior aceitação entre pessoas é a 

Acupuntura. Dentre os recursos terapêuticos da MTC a Eletroacupuntura tem como

vantagem a substituição da manipulação manual das agulhas, Quantidade e qualidade do 

estimulo. 

A acupuntura associada à eletroestimulação no tecido adiposo tem ação antiinflamatória,

que ao modificar a permeabilidade celular, corrige as retenções hídricas, uma ação 

vasodilatadora que ativa a microcirculação local, facilitando a eliminação das toxinas e dos 
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produtos de degradação das gorduras com uma ação hidropolítica. Portanto, a 

eletroacupuntura mostra-se eficiente no tratamento da obesidade.

A técnica de eletroacupuntura não contra indica o uso de outros recursos terapêuticos 

simultaneamente, sendo interessante a associação de recursos como: Ventosa, moxa, 

aurículo, massagens e outros; a Drenagem Linfática Manual pode drenar o excesso de 

líquido acumulado, aumentar o transporte de metabólitos, além de estímulo ao relaxamento.

A obesidade pode ser tratada de várias maneiras, tendo em vista as mais diversas 

tecnologias de tratamento, seja cirúrgico, químico e físico. A acupuntura vem a ser uma

terapêutica não química, que além de auxiliar a pessoa a enfrentar o estado de obesidade, 

reduzindo o peso, atenta ao restabelecimento de seu equilíbrio energético, possibilitando 

assim, uma nova percepção de mundo.
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CONHECIMENTO COMO FATOR ESTRATÉGICO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES

MARCELO RAMOS DO NASCIMENTO48

GUSTAVO MARTINS GALVANI49

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar a visão do corpo técnico administrativo de uma instituição de ensino 
superior do município de Vila Velha/ES, em relação ao conhecimento como fator estratégico, levantando 
conceitos e formas de se disseminar o conhecimento organizacional. Essa pesquisa apresenta um estudo de 
caso realizado em uma instituição, relacionando a teoria abordada com os resultados evidenciados, 
proporcionando uma melhor compreensão sobre o tema pesquisado. A pesquisa realizada é de natureza 
qualitativa-quantitativa, sendo que para a coleta dos dados utilizou-se um questionário estruturado. Através 
do estudo, constatou-se que o conhecimento é um fator estratégico para a instituição pesquisada, já que os 
colaboradores o consideram a base para o sucesso organizacional. 

Palavras-chave: Competitividade. Conhecimento. Gestão do Conhecimento. 

INTRODUÇÃO

De acordo com Colombo et al (2004) a Gestão do Conhecimento, também conhecida como 

KM (do inglês: Knowledge = sabedoria/conhecimento; Management = prática/ato de gestão 

empresarial) é um assunto muito amplo, compreendendo a capacidade das empresas em 

administrar, de forma mais eficiente, o seu fluxo de informações, podendo ser vislumbrada 

em vários modelos empresariais, incluindo as instituições de ensino superior.

Em meio a uma acirrada competição mercadológica, resultante do processo de integração 

regional, comumente conhecido como globalização, em que determinadas ações podem 

influenciar negativamente o futuro das organizações, a gestão do conhecimento tem se 

tornado uma poderosa ferramenta, capaz de apoiar a tomada de decisão, além de 

proporcionar caminhos estratégicos para que as empresas consigam atingir os seus 

objetivos. (CHIAVENATO, 2009).

A autora Angeloni (2005) entende ser suma importância para as empresas, que prezam por 

uma melhoria contínua de seus processos, a prática de ações que facilitem e estimulem a 

projeção de novos saberes, novos conhecimentos, pertinentes aos seus processos.

Segundo Chiavenato (2009), no período clássico da Administração as pessoas eram vistas 

como meros recursos organizacionais, sendo motivadas unicamente por dinheiro. Os 

                                                          
48 Bacharel em Administração pela Faculdade Novo Milênio
49 Bacharel em Administração pela Faculdade Cenecista de Vila Velha-ES
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profissionais que adquiriam um conhecimento técnico específico sobre alguma atividade ou 

processo, advindo de suas experiências e práticas profissionais, aprisionavam-no em suas 

mentes e não o compartilhava com os demais. Assim, ao se desligarem das empresas, 

esses profissionais levavam todo aquele conhecimento consigo.

A partir da Teoria Contingencial, o trabalhador passou a ser motivado por um conjunto de 

fatores sociais, ambientais, psicológicos, dentre outros. Com o início da era da informação 

algumas organizações começaram a repensar o seu modo de gerência, apostando no 

capital intelectual50 como um diferencial competitivo, de maneira que os colaboradores 

começaram a serem vistos como parceiros da organização, capazes de contribuir com suas 

habilidades e seus conhecimentos, auxiliando as empresas a alcançarem seus objetivos. 

(CHIAVENATO, 2009).

Com base nessas considerações, começou-se a construir a ideia de trabalhar o respectivo 

tema como trabalho de conclusão de curso, a medida em que se percebia a dificuldade que 

algumas empresas tinham em gerenciar, de forma mais eficaz, o seu principal ativo, o 

capital intelectual, pois “em uma sociedade baseada no conhecimento, diz Drucker, “o 

trabalhador do conhecimento” é o maior ativo”. (NONAKA; TAKEUCHI, 2003, p. 6).

Em meio a essas considerações, surge a seguinte questão: o conhecimento é um fator 

estratégico em uma instituição de ensino superior do município de Vila Velha/ES?

Assim, este artigo busca, como objetivo geral, identificar se o conhecimento é um fator 

estratégico em uma instituição de ensino superior do município de Vila Velha/ES. Este 

artigo tem por objetivos específicos: levantar a conceituação sobre conhecimento; explicar 

o processo de conversão do conhecimento e descrever a gestão do conhecimento como 

fator estratégico.

A fundamentação teórica deste artigo traz a visão de autores experts no assunto, como por 

exemplo os autores japoneses Nonaka e Takeuchi, pioneiros nessa linha de pesquisa, onde 

em meados da década de 90 perceberam a existência dos tipos de conhecimentos. Além 

disso, este estudo conta com respaldo de alguns artigos acadêmicos, com destaque da 

obra “Conhecimento como recurso estratégico em uma instituição de ensino superior: uma 

                                                          
50 De acordo com alguns autores, o Capital Intelectual pode ser entendido como o somatório dos ativos intangíveis de uma organização, 
como por exemplo: informações, conhecimentos, habilidades, experiências etc.
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análise sob a ótica dos professores”, publicada em 2016 pelas autoras Christiano, Ghor e 

Gomes.

Assim, este estudo se justifica, pois, o mesmo traz um conjunto de informações pertinentes 

à prática da gestão do conhecimento como apoio ao desenvolvimento organizacional em 

uma instituição de ensino superior, apresentando alguns processos englobados pela gestão 

do conhecimento, bem como a relevância de cada um deles para o sucesso das 

organizações.

Este artigo divide-se em sete seções, sendo o Item 1 a presente introdução, enquanto o 

Item 2 aborda alguns conceitos e a articulação do conhecimento organizacional. Já o Item 

3 apresenta a gestão do conhecimento como fator estratégico. O Item 4 consiste na 

metodologia utilizada no estudo, ao passo que o Item 5 relata o desenvolvimento da 

pesquisa e a análise dos dados. O Item 6 apresenta as considerações finais sobre o estudo. 

O Item 7 traz as referências que embasaram a respectiva pesquisa.

- Conhecimento 

Para alguns autores, dado, informação e conhecimento são elementos distintos, embora 

possuam uma forte relação entre si. De modo que o dado é geralmente visto como um 

registro sem muita relevância, ao passo que a informação consiste em "um conjunto de 

dados com determinado significado, que permite o conhecimento a respeito de algo”. 

(CHIAVENATO, 2002, p. 96).

Nesse sentido, Luchesi (2012) vê a informação como a matéria prima mais importante para 

o processamento humano.

De acordo com Platão51 apud Ponchirolli e Fialho (2005, p. 129), o conhecimento se traduz 

como “a crença verdadeiramente justificada”, entretanto Nonaka e Takeuchi (1997) apud

Ponchirolli e Fialho (2005, p. 129), afirmam que o conhecimento consiste na “sabedoria 

adquirida a partir da perspectiva da personalidade como um todo”.

                                                          
51 Filósofo grego fundador da academia de Atenas, sendo responsável pelo desenvolvimento de diversas teorias como por exemplo a 
Teoria das Formas ou Teoria das Ideais.
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Para Angeloni (2010), o conhecimento consiste na assimilação de um conjunto de 

informações, ou seja, o conhecimento corresponde na compreensão mental de uma gama 

de informações e seus significados. “Os conhecimentos existem tão somente na mente do 

pensador e são base das ações inteligentes”. (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005, p. 129).

É possível observar por meio da figura a seguir (figura 1), a interação e a ligação entre o 

dado, a informação e o conhecimento.

Figura 1 – Pirâmide do Conhecimento.

Fonte: https://literis.com.br, 2015.

Dessa forma, Ponchirolli e Fialho (2005) dizem que o conhecimento corresponde na 

internalização da informação através de pesquisas e/ou experiências valiosas à 

organização.

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2003) existem dois tipos de conhecimento, a saber: o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito corresponde ao 

conjunto de saberes que é próprio das pessoas, sendo adquirido ao longo da vida dos seres 

humanos, através de experiências cotidianas, sendo comumente conhecido como senso 

comum, ao passo que o conhecimento explícito consiste na exposição representativa e 

sistematizada do conhecimento, seja por meio de diagramas, gráficos, textos e etc.

É de grande valia para as empresas, proporcionarem ambientes, sejam eles físicos, virtuais 

ou até mesmo mentais, os quais estimulem a troca de conhecimentos pertinentes à 

organização, uma vez que muitos problemas vividos pelas empresas são oriundos de falhas 

na comunicação. (NONAKA; KONO, 1998 & OUTI; STRAUHS, 2008 apud ANGELONI, 

2010).
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Nesse sentido, Christiano, Gohr e Gomes (2016) observam que o conhecimento deve ser 

promovido internamente, porém de forma segura para que o mesmo não seja capturado 

por empresas concorrentes, ao passo que Botelho (1994) afirma que investimentos em 

conhecimento proporciona às organizações uma postura mais sólida, frente aos seus 

concorrentes.

- O processo de conversão do conhecimento 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2003), o conhecimento organizacional pode ser articulado 

por meio da combinação de quatro processos, que tratam da interação entre os 

conhecimentos tácito e explícito, abordados anteriormente, sendo eles: o processo de 

socialização (de tácito para tácito), o processo de externalização (de tácito para explícito), 

o processo de combinação (de explícito para explícito) e o processo de internalização (de 

explícito para tácito); o que será estudado a seguir.

- O Processo de socialização (de tácito para tácito)

Para Nonaka e Takeuchi (2003), a essência desse processo está concentrada na 

observação de práticas, técnicas e habilidades, desenvolvidas e armazenadas na mente 

das pessoas, ressaltando que esse processo consiste no compartilhamento de 

experiências individuais, ou seja, os saberes práticos individuais são compartilhados entre 

as pessoas principalmente através da comunicação e do diálogo. Lemos e Barbosa (2017, 

p. 12) corroboram com esse entendimento, afirmando que “o conhecimento tácito pode ser 

aprendido de um indivíduo para o outro”.

Observa-se que, nas organizações, a socialização ocorre de maneira informal. “As 

oportunidades de trocas informais de conhecimento sugerem perda de tempo, mas é 

importante dar-se conta de que tanto a troca formal quanto a informal são essenciais ao 

sucesso da organização”. (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005, p. 129).

Apesar de uma concreta troca de experiências e habilidades práticas, no processo de 

socialização não há evidências de uma compreensão conceitual/científica a respeito da 

técnica desenvolvida, nem por parte do transmissor e nem por parte do receptor. Isso torna 

esse conhecimento difícil de ser interpretado e absorvido pela empresa em sua totalidade. 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
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- O processo de externalização (de tácito para explícito)

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2003), esse fenômeno corresponde à transformação 

do conhecimento tácito em conhecimento explícito, onde o saber, antes internalizado na 

mente do indivíduo, é agora exposto e sistematizado, originando novas teorias, novos 

conceitos, por meio da formalização.

Ponchirolli e Fialho (2005) consideram a externalização como o método mais eficaz para a 

criação do conhecimento, enquanto que Lemos e Barbosa (2017) observam que a 

formalização do saber contribui para a sua propagação, bem como com a assimilação dos 

conhecimentos organizacionais.

Esse processo caracteriza-se pela utilização de ferramentas como bainstorming52 e 

brainwiriting53, de modo que o conhecimento pessoal é replicado para a equipe. Vale 

lembrar que a partir desta ação podem surgir sugestões de melhoria para os processos 

organizacionais. Nota-se que nesse processo a formalidade é essencial, seja ela 

apresentada via documentos ou por meio de reuniões/treinamentos.

- O processo de combinação (de explícito para explícito)

Para Lemos e Barbosa (2017) a combinação pode ser entendida como o processo pelo 

qual pessoas compartilham saberes formalizados, ao passo que Nonaka e Takeuchi (2003) 

vêm esse processo como a sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. 

Para eles, a troca de saberes entre indivíduos, nesse processo, ocorre, basicamente, por 

meio de manuais de procedimentos, sistemas informatizados e integrados, dentre outros 

recursos.

Deste modo, qualquer colaborador pode ter acesso à maneira adequada de realizar 

determinada tarefa, seja por meio de documentos escritos ou por plataformas 

                                                          
52 Brainstorming, palavra inglesa que significa tempestade cerebral, sendo também nome de uma ferramenta da administração, criada 
nos EUA pelo publicitário Alex Osborn, que consiste em uma dinâmica de grupo dentro das organizações visando resolução de 
problemas, a criação de novas ideias, a projeção de novos projetos, etc.
53 O Brainwiriting também é um termo inglês que corresponde a uma ferramenta da Administração, semelhante ao brainstorming, porém, 
nessa prática os colaboradores de uma empresa não se manifestam verbalmente, descrevendo suas ideias/pensamentos em papéis ou 
dispositivos eletrônicos.
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computacionais (banco de dados), sendo o conhecimento repassado da equipe para a 

organização.

- O Processo de internalização (de explícito para tácito)

No que diz respeito à internalização, Nonaka e Takeuchi (2003) entendem como o ato de 

aperfeiçoar o conhecimento explícito através da prática, promovendo know-how54. Em 

simples palavras, pode-se dizer que o conhecimento organizacional, neste processo, é 

internalizado pelo indivíduo, propiciando a geração de um novo conhecimento tácito.

Percebe-se a partir da observação desses processos, que a comunicação é a chave para 

a criação do conhecimento organizacional, seja ela formal ou informal.

Os autores Nonaka e Takeuchi (2003) defendem ainda, que a combinação desses quatro 

processos forma uma espécie de espiral do conhecimento (figura 2), que, de acordo com 

os mesmos, precisa girar constantemente, caracterizando, assim, as empresas criadoras 

de conhecimento.

Figura 2 – Espiral do conhecimento

Fonte: http/innovaservice.wordpress.com, 2011

                                                          
54 O termo know-how é uma expressão da língua inglesa, sendo muito utilizado no meio organizacional para se referir ao conjunto de 
conhecimentos práticos sobre uma determinada atividade.



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

241
2020 0600

A gestão do conhecimento como fator estratégico

Sendo visto como um fator estratégico, capaz de propiciar vantagem competitiva, o 

conhecimento deve ser disseminado internamente de forma contínua, porém de maneira 

segura para que o mesmo não venha a ser capturado pela concorrência, embora a sua 

assimilação, por parte dos concorrentes, não seja um processo simples, devido diversos 

fatores, dentre os quais podemos destacar a cultura organizacional. (CHRISTIANO; GOHR; 

GOMES, 2016).

Assim, entende-se que a gestão do conhecimento envolve práticas administrativas 

associadas à criação e ao aprendizado individual e organizacional, que visam maximizar e 

alavancar o potencial das pessoas. Podendo ser entendida como a estratégia que 

transforma os bens intangíveis da organização “em maior produtividade, novo valor e 

aumento da competitividade”. (PONCHIROLLI; FIALHO, 2005, p. 129).

Existem diversos autores que falam sobre a arte de gerir pessoas em uma organização, 

dentre os quais podemos citar Silva e Costa (2016, p. 10), que, mencionando Peter Drucker, 

vêm a gestão como “a arte de fazer as pessoas serem mais eficientes”. Contudo, Angeloni 

(2010) entende, que quando associada ao conhecimento, a gestão tem um significado 

diferente de controle. Sendo entendida como um fator estratégico que propicia a criação de 

novos saberes.

Segundo a autora:

Não há mais como manter uma relação de comando, controle e subordinação em 
um ambiente no qual se requer um comprometimento maior das pessoas e a 
capacidade de transferir seus conhecimentos sem o constante medo de 
compartilhá-lo. (ANGELONI, 2005, p. 51).

Angeloni (2005) ainda descreve que a centralização de poder inibe a criatividade, uma vez 

que essa ação restringe os meios de comunicação, impactando no fluxo de informações, 

enquanto que a descentralização eleva o grau de comprometimento dos colaboradores, 

criando um ambiente participativo, onde os mesmos podem contribuir com ideias e práticas 

organizacionais, promovendo criatividade e inovação no âmbito organizacional.

Enquanto Senge (2003) observa que muitos colaboradores têm receio em compartilhar os 

seus conhecimentos, o que se mostra um grande desafio para a gestão do conhecimento, 
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Cockerell (2009) entende ser de suma importância para o líder assumir a postura de um 

professor, ao invés de atuar simplesmente como supervisor.

Dessa forma, acredita-se que a gestão do conhecimento tem a missão de trabalhar a 

motivação dos colaboradores e fornecer os caminhos e ferramentas necessários, para que 

os mesmos sejam encorajados a trocar conhecimentos, principalmente no que se refere 

aos processos internos, podendo assim, ser considerada um fator estratégico para as 

organizações se tornarem mais competitivas. (ROBBINS, 2005).

Segundo Klein (1998), as equipes contempladas com criatividade intelectual e que recebem 

determinado grau de influência ou estímulo, tendem a ofertar um trabalho muito mais eficaz 

do que os grupos que apostam apenas em recursos físicos como diferenciais. O autor 

denomina esse fenômeno de care-why55, ou simplesmente criatividade automotivada.

Considerando que o intelecto está acondicionado na mente dos colaboradores, Klein (1998) 

entende que as empresas que potencializam a criatividade automotivada dentro da 

organização, tendem a desenvolver-se paralelamente às mudanças, renovando o 

aprendizado operacional e conceitual, tornando-se mais competitivas no mercado. 

Nesse contexto, Klein (1998) observa que algumas empresas têm desenvolvido técnicas 

para extrair e disseminar insights56 que surgem de forma natural nos diferentes níveis 

organizacionais, visando melhores e mais rentáveis práticas processuais e 

consequentemente uma posição mais favorável no mercado. Assim, observa-se que as 

organizações, além de compreender que possuem recursos humanos detentores de 

saberes, precisam assumir o papel de facilitadoras e propagadoras de conhecimentos, 

gerando e compartilhando saberes pertinentes aos seus negócios. (KLEIN, 1998).

Com base nessas observações, Ponchillori e Fialho (2005) entendem que as empresas que 

desejam adotar a gestão do conhecimento, devem primeiramente buscar em seu campo 

organizacional, uma harmonia (figura 3) entre os seguintes fatores:

                                                          
55 Care-way: processo responsável pelo incentivo ou estímulo ao desenvolvimento da criatividade intelectual em prol da obtenção de 
serviços mais eficientes por parte dos colaboradores. 
56 Insight é uma palavra do idioma inglês que se traduz como compreensão, conhecimento, discernimento e em alguns casos pode ser 
aplicado ao surgimento de uma ideia ou solução repentina.
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 Infra-estrutura, que envolve aspectos relacionados à estrutura organizacional, estilos 

gerenciais, cultura organizacional e visão holística;

 Pessoas, que está relacionado à busca contínua pelo aprendizado, ao incentivo da 

criatividade, ao compartilhamento do conhecimento, à valorização da intuição etc;

 Tecnologia, que por sua vez está ligada ao suporte, por meio de ferramentas 

informatizadas como por exemplo: 57datawarehouse, internet58, intranet59 e extranet60, 

às ações relacionadas à gestão do conhecimento.

Figura 3 – Harmonia entre infra-estrutura, pessoas e tecnologia

Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Nesse sentido, os autores observam o quão necessário se faz para a implantação da gestão 

do conhecimento, além de investimentos em infra-estrutura e tecnologia, o cuidado e a 

manutenção das pessoas dentro de uma empresa, uma vez que são elas que compõem a 

maior parte do capital intelectual de uma organização, sendo considerado fator primordial 

para uma estratégia competitiva.

METODOLOGIA

A presente pesquisa é de natureza qualitativa-quantitativa.  Qualitativa pois a mesma, 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

                                                          
57 Datawrehouse consiste em um depósito de dados digitais que serve para armazenar informações detalhadas relativamente a uma 
empresa, criando e organizando relatórios através de históricos, que por sua vez auxiliam a tomada de decisões mais estruturadas.
58 Internet é uma rede de computadores interligados, que possibilita o acesso a informações a qualquer hora e em local.
59 Intranet: Rede interna de computadores de uma instituição/organização, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de 
comunicação empregados na Internet.
60 Extranet: Rede de computadores constituída pela junção de duas ou mais intranets.
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situação estudada”, podendo ser caracterizada como um estudo de caso. (BOGDAN; 

BIKLEN, 2003 apud OLIVEIRA, 2011, p. 24). Já o caráter quantitativo se deve ao fato de 

que a presente pesquisa se utiliza de dados percentuais, bem como de técnicas estatísticas 

para tratar as informações levantadas. (RICHARDSON, 1999 apud OLIVEIRA, 2011).

De acordo com Gil (1999) apud Oliveira (2011), o exercício da pesquisa qualitativa 

proporciona uma maior amplitude no que diz respeito ao entendimento das questões 

vinculadas ao respectivo estudo, devido ao contado direto e a abertura para exposição dos 

pensamentos dos participantes da pesquisa, em relação ao objeto de estudo, ao passo que 

a pesquisa quantitativa propicia um aprofundamento da formalidade, observando que a  

“quantidade pode ser testada, verificada, experimentada, mensurada [...]”, o que dá mais 

credibilidade ao estudo (DEMO, 2002, p. 7 apud OLIVEIRA, 2011, p. 26).

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado, que, segundo Cervo e 

Bervian (2002) apud Oliveira (2011), é um método de obter respostas às questões 

estipuladas, sem a necessidade da presença do pesquisador, já que o próprio informante 

preenche o questionário. O questionário utilizado englobava 10 (dez) questões abertas e 

fechadas. As perguntas fechadas restringem o informante a escolha de uma resposta já 

definida, enquanto que as abertas deixam o respondente livre para formular e expor a sua 

visão sobre o assunto. (OLIVEIRA, 2011).

A utilização dessa técnica possibilita ao pesquisador alcançar um maior número de 

participantes. Além disso, devido a padronização das questões, a “interpretação dos 

respondentes” tende a ser mais “uniforme”, o que facilita uma analogia entre respostas. 

(MARCONI; LAKATOS, 1996 apud OLIVEIRA, 2011, p. 37.).

O universo dessa pesquisa são os empregados do corpo técnico-administrativo da 

instituição pesquisada, uma vez que esses colaboradores têm relação direta com as 

atividades e processos relacionados às áreas administrativas e de gestão da instituição 

alvo dessa pesquisa.

RELATO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS
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A pesquisa em questão foi desenvolvida na Faculdade Novo Milênio, uma instituição de 

ensino superior da rede privada, localizada no município de Vila Velha/ES, que iniciou suas 

atividades no ano de 1999 com a oferta de cursos de graduação. Atualmente, além dos 

cursos de graduação, a Faculdade Novo Milênio oferta cursos técnicos-profissionalizantes 

e de pós-graduação, porém a maior parte da sua clientela está relacionada aos cursos de 

graduação.

A Faculdade Novo Milênio tem um total de 210 (duzentos e dez) empregados, incluindo os 

professores (corpo docente), porém o corpo técnico-administrativo da instituição é formado 

por 77 (setenta e sete) colaboradores de diferentes níveis de formação (quadro 1), sendo 

que 65%, desses colaboradores executam funções administrativas, enquanto que os outros 

35% atuam em atividades operacionais.

Quadro 1: Corpo técnico-administrativo

Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Embora os cargos de Porteiro, Operacionais (apoio administrativo) e Serventes 

pertencerem ao corpo técnico-administrativo, eles não foram selecionados para participar 

da pesquisa por não exercerem funções diretamente relacionadas às áreas administrativas 

e de gestão da instituição pesquisada.

Durante o período de aplicação do questionário de pesquisa alguns empregados do quadro 

técnico-administrativo encontravam-se em período de afastamento (férias, licenças 

médicas, etc), enquanto outros não devolveram o questionário. Dessa forma, o estudo foi 

realizado com um total de 44 (quarenta e quatro) colaboradores, o que corresponde a uma 

amostra equivalente a 57% do universo da pesquisa. 
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A pesquisa abrangeu colaboradores de diversos níveis de escolaridade (não graduados, 

graduados, especialistas e mestres), de diferentes cargos e funções do corpo técnico-

administrativo da instituição pesquisada, sendo que o questionário de pesquisa foi aplicado 

no período compreendido entre 20 de outubro e 10 de novembro de 2017.

Por meio da pesquisa, observou-se que 98% dos colaboradores consideram relevante a 

troca de conhecimentos organizacionais entre os colaboradores (gráfico 1), observando 

que a partir desse momento podem surgir novas ideias, capazes de contribuir com o 

desenvolvimento da organização, o que corrobora com a visão de Nonaka e Takeuchi 

(2003) que afirmam que o compartilhamento do conhecimento propicia a projeção de novos 

saberes organizacionais.

Gráfico 1: Relevância da troca de conhecimentos organizacionais

Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Embora considerem relevante a troca de conhecimento entre os colaboradores, quando 

perguntados se a instituição proporciona o compartilhamento de conhecimentos, 34% dos 

entrevistados responderam que não, porém não justificaram suas respostas, ao passo que 

66% disseram que sim (gráfico 2), observando que a instituição disponibiliza e-mail 

institucional, reuniões, e outras ferramentas, que possibilitam a troca de saberes entre os 

colaboradores.

Gráfico 2: A facilitação da troca de conhecimentos por parte da instituição
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Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Esses resultados dão ainda mais subsídio à autora Angeloni (2010), que citando Nonaka e 

Konno (1998) e Outi e Strauhs (2008), relata o quanto é importante para as empresas 

criarem ambientes que propiciem e estimulem a troca de conhecimentos entre os 

colaboradores.

Outro fato interessante, que foi observado, é que 36% dos colaboradores pesquisados 

disseram que os colaboradores da instituição não compartilham seus conhecimentos, se 

respaldando nas falhas e na falta de comunicação interna. Parte desses, observou que 

existe uma espécie de “barreira” entre os setores que impede esse compartilhamento. 

Entretanto 64% disseram que a troca de saberes entre os colaboradores existe, porém não 

de uma forma estruturada, mas sim de maneira informal e em momentos isolados. (gráfico 

3).

Gráfico 3: A efetiva troca de conhecimentos entre os colaboradores

Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Essas considerações nos remetem ao entendimento da autora Angeloni (2010), que vê a 

comunicação como o fundamento do processo de aprendizagem, do compartilhamento de 

conhecimentos e como peça fundamental no processo de interação humana, podendo 

ocorrer de maneira formal ou informal.
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Quando questionados se os colaboradores possuem potencial criativo, para gerar novos 

conhecimentos organizacionais, 89% dos participantes da pesquisa disseram que sim. 

Todavia, 11% disseram que não, porém não quiseram se justificar. Esse levantamento dá 

ainda mais fé ao entendimento de Chiavenato (2009), que vê os colaboradores como peças 

auxiliadoras das organizações, capazes de lançar mão de suas habilidades e de seus 

conhecimentos em prol do sucesso das empresas em que atuam.

O gráfico seguinte, gráfico 4, demonstra em resumo as respostas levantadas sobre essa 

questão. 

Gráfico 4: O potencial criativo dos colaboradores

Fonte: Autor da pesquisa, 2017.
Dentre as respostas levantadas, podemos destacar um relato sobre a   necessidade dos 

colaboradores serem motivados à criação de novos saberes organizacionais, o que abraça 

a visão de Robbins (2005) que descreve a gestão do conhecimento como ferramenta 

motivacional para as organizações.

Percebeu-se ainda, que 100% dos participantes da pesquisa vêm o conhecimento como 

fator estratégico, conforme demonstrado no gráfico 5, sendo que diversas justificativas 

dadas pelos participantes da pesquisa apontaram o conhecimento como base para a 

evolução da instituição.

Essas considerações traduzem a visão de Botelho (1994), o qual afirma que as 

organizações que investem em conhecimento se tornam mais fortes e competitivas.

Gráfico 5: O conhecimento como fator estratégico
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Fonte: Autor da pesquisa, 2017

A cerca da concorrência, 61% dos participantes da pesquisa entendem que as empresas 

concorrentes têm interesse nos conhecimentos gerados pela instituição, tanto no que diz 

respeito aos processos internos, quanto na busca por profissionais criativos. Entretanto, 

39% dos pesquisados entendem que não. (gráfico 6).

Gráfico 6: O interesse da concorrência nos conhecimentos gerados na instituição

Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Embora parte dos colaboradores pesquisados considere que a concorrência tenha 

interesse em adquirir os conhecimentos gerados pela instituição, 46% dos respondentes 

não vêm isso como uma ameaça. Porém, 54% entende que sim, uma vez que esses 

conhecimentos podem ser absorvidos por uma empresa concorrente, potencializando a 

competitividade da mesma, o que pode ser prejudicial para a instituição, conforme 

observado no gráfico 7.

Gráfico 7: A ameaça da concorrência que busca os conhecimentos gerados pela instituição.
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Fonte: Autor da pesquisa, 2017

Embora, a cerca dessa questão, os colaboradores que participaram da pesquisa, tenham 

ficado meio divididos, percebe-se que a maioria é do mesmo entendimento de Christiano, 

Gohr e Gomes (2016) que observam que as organizações devem gerenciar os seus 

conhecimentos de forma segura para que o mesmo não seja capturado pela concorrência.

Por fim, no que diz respeito à administração dos conhecimentos internos por parte da 

instituição de ensino, 51% dos participantes da pesquisa acreditam que a instituição não 

gerencia de forma eficaz os seus conhecimentos, observando a falta de planejamento. 

Dentre as justificativas levantadas pelos questionários de pesquisa, uma em especial 

relatou a importância de se aperfeiçoar as técnicas de comunicação interna a partir da 

adoção de novas tecnologias, seguida de treinamentos e capacitações para os 

colaboradores. Os outros 49% dos participantes entendem que sim, porém corroboram com 

os demais quanto à necessidade de melhoria na comunicação, conforme gráfico 8.

Gráfico 8: A eficácia da gestão do conhecimento por parte da instituição

Fonte: Autor da pesquisa, 2017
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A partir desses resultados, pode-se compreender melhor a visão de Ponchillori e Fialho 

(2005), que afirmam que as empresas que buscam implantar a gestão do conhecimento, 

devem buscar um equilíbrio do seu ambiente organizacional, investindo de igual modo em 

tecnologia, em infra-estrutura e principalmente em pessoas.

O quadro seguinte (quadro 2), demonstra de maneira clara e resumida os resultados 

referentes à cada questão abordada nos questionários da pesquisa.

Quadro 2: Resultados da pesquisa

Fonte: Autor da Pesquisa, 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme observado no decorrer da pesquisa, os colaboradores, de forma unânime, vêm 

o conhecimento como fator estratégico para a instituição, entendendo o conhecimento 

como a base para a evolução organizacional. De acordo com alguns relatos colhidos dos 

questionários de pesquisa, o conhecimento é visto como facilitador na formulação de 

estratégias, além de proporcionar vantagem competitiva para a instituição pesquisada.

Porém, é importante lembrar, que parte dos colaboradores pesquisados reconheceram uma 

deficiência relacionada à comunicação interna da instituição, entendendo que muitos 

entraves poderiam ser evitados, o que poderia gerar mais segurança na execução dos 

processos internos, além de potencializar a estrutura competitiva da instituição, caso 

houvesse um trabalho mais acentuado nesse aspecto. Essa observação nos remete à visão 

da autora Angeloni (2010) que afirma que a comunicação interna ineficaz é a causa de 

muitos problemas organizacionais.
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Identificou-se ainda, através da pesquisa, que alguns colaboradores têm certo receio em 

compartilhar o que sabem sobre os processos organizacionais. Uns por terem dificuldade 

de relacionamento, outros devido ao “medo” de perderem espaço dentro da organização, o 

que vai de encontro ao entendimento de Senge (2003), que denomina esse fenômeno de 

“raciocínio defensivo”. Nesse caso, o próprio autor diz que os gestores precisam estimular 

essa prática de modo que essa venha a ser internalizada pela organização como um todo, 

ou seja, se torne parte da cultura organizacional.

Assim, foi possível perceber, mediante o resultado da pesquisa, que os membros do corpo 

técnico administrativo da instituição acreditam no conhecimento como fator estratégico para 

a instituição. Porém, pode-se dizer, com base nos dados levantados, que os colaboradores 

esperam que a instituição, como uma organização privada, entenda a importância de se 

valorizar os seus conhecimentos, bem como as fontes geradoras de conhecimentos, 

investindo em tecnologias e em treinamentos internos.

Dessa forma, mediante a visão dos participantes da pesquisa, foi possível responder o 

problema que originou o presente estudo, que foi identificar se o conhecimento é um fator 

estratégico em uma instituição de ensino superior do município de Vila Velha/ES.

Por fim, visando a continuidade do presente estudo, sugere-se a extensão da presente 

pesquisa ao quadro de professores da instituição pesquisada, traçando um paralelo entre 

os dados obtidos do corpo técnico administrativo com os dados que serão extraídos do 

corpo docente, pois entende-se que esse ato trará novas informações que servirão de apoio 

para um aprofundamento do respectivo tema.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NA FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES
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FERNANDA MELGAÇO DE OLIVEIRA1
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FERRARI, RR63.

RESUMO

A Pesquisa aborda a temática A importância da literatura infantil para formação de alunos leitores, e visa 
responder os seguintes questionamentos: Como desenvolver  com a criança o hábito pela leitura? Quais são 
os desafios contemporâneos na utilização da literatura nas escolas? Justificados pelo papel substancial que 
a escola e os professores tem para o desenvolvimento do gosto pela literatura, portanto, devem ser exemplos 
de leitores e possibilitar-lhes o contato com os livros. Assim sendo, tem como objetivo investigar o papel das 
obras Infanto Juvenis na formação integral do aluno da Educação Infantil, contribuindo para a construção do 
conhecimento intelectual, cultural e senso crítico. A metodologia adotada é de cunho qualitativo, com técnicas 
de pesquisa bibliográfica integrada à pesquisa de campo por meio de questionário para obtenção do resultado 
proposto pelo tema. Obteve-se como resultado que tanto autores quanto os  professores envolvidos estão 
alinhados à importância da literatura na Educação Infantil. Considera-se que o professor é um agente de 
transformação e em transformação, ou seja, assim como é o responsável pelas propostas motivadoras para 
o interesse pela leitura, também deve se colocar em formação permanente a fim de propiciar o ensino e a
aprendizagem, sempre conduzindo o aluno a imaginar, criar e entender o mundo e suas interações.

Palavras-chave: Educação Infantil. Literatura Infantil. Aprendizagem. Formação de Leitor.

INTRODUÇÃO

Durante o curso de pedagogia, observou-se que a introdução de textos de literatura infantil, 

mesmo para crianças ainda não alfabetizadas, é um caminho que a leva a desenvolver a 

imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa.

É notório, que a literatura infantil está presente na vida da criança, muito antes da leitura e 

da escrita, seja por meio das cantigas de ninar, das brincadeiras de roda ou da contação 

de história realizada por familiares. No entanto, percebe-se que nos dias atuais, com o 

acesso as diferentes tecnologias em telas de computadores, séries de TV, aplicativos e 

smartphones, entre outros, o encantamento literário vem perdendo seu espaço, e o que 

antes era visto como um momento prazeroso, transforma-se em algo dispensável em 

competição com outros momentos de desfrute.

Somente quando elas chegam à escola, é que a literatura passa a fazer parte de seu 

cotidiano construindo com uma perspectiva que não se efetiva entre o mundo da 

imaginação e o mundo da escrita, visto que, em muitos casos, por falta de estímulo e 
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sensibilização, ocasiona a falta de interesse pelos livros, especificamente pelas obras 

infantis, no decorrer do processo de aprendizagem.

Nas últimas décadas, a literatura infantil tem sido objeto de muitas pesquisas, alguns 

estudiosos tecem reflexões sobre a importância de estimular a leitura e a escrita e apontam 

alternativas para orientar os professores a realizarem um trabalho mais sistemático e 

aprofundado com obras literárias voltadas às crianças. Outros discutem o papel da mesma 

na formação de leitores. É neste contexto, que se corrobora este estudo, na premissa de 

interrogar acerca das formas de se assegurar que a leitura na escola seja marcada por 

momentos lúdicos e prazerosos no contato das crianças com os textos literários, tendo 

como consequência o estímulo à alfabetização e ao hábito de leitura desde a educação 

infantil. 

Para uma melhor compreensão da temática percebeu-se a necessidade do resgate de 

alguns conceitos e contextos. Segundo Aries (apud LUSTIG et al., 2013) durante os séculos 

XIII a XVII, a infância burguesa era representada por crianças vistas como miniaturas de 

adultos, diferentes apenas na sua estatura. Não tinham status social e se misturavam sem 

particularidades na vida cotidiana da sociedade, ditadas assim por suas vestes, seus

comportamentos e seus valores sendo idealizados conforme a vida adulta. A visão social 

que se tinha nessa época era que existia a fase pueril, mas não existia nenhum “[...] 

tratamento especial para elas dentro do modelo familiar até a metade da Idade Moderna” 

(OLIVEIRA, 2018, p.39). 

Ao voltar o olhar para o ponto de vista relacionado as concepções de criança nos discursos 

oficias, identificou-se algumas mudanças: 

A partir da Constituição Federal Brasileira, de 1988, a mesma é concebida em sua condição 

própria de modo mais abrangente, tendo suas particularidades atendidas na lei (BRASIL, 

1988).

A fim de reafirmar e garantir os seus direitos, foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA) pela Lei n. 8.069, em 13 de Julho de 1990, em cumprimento constitucional no Art.1º 

diz que: “Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente” (BRASIL, 

2008, p. 13), E reconhece a criança na infância e o adolescente na adolescência como 



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

257
2020 0600

pessoa de direito a gozarem de todos os demais direitos fundamentais a pessoa humana 

(BRASIL, 2008).

Percebe-se que com o passar dos tempos, os documentos oficiais buscaram uma melhor 

compreensão do que é ser criança, ampliando assim tal ponto de vista no Parecer 

020/2009, que trata da revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI):

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre 
a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p.12).

Ao analisar  os documentos norteadores, evidencia-se que o embasamento teórico da 

construção de concepções de criança e infância, e das leis que asseguram os seus direitos 

tem sido coerente, no sentido de trazê-las como protagonistas de sua história, cheias de 

interesses e vontades, se desenvolvendo como ser pensante, que possuem garantias e 

deveres.

Nessa perspectiva o quanto antes a criança ganhe autonomia criativa, o que é fruto da 

independência leitora, será efetivada a consolidação da formação de alunos leitores. Sendo 

de suma importância que o indivíduo tenha contato com os livros desde bem novo, ao ouvir 

as histórias, ainda que sejam oralmente, a criança enriquece seu processo de 

desenvolvimento tornando-se sujeito ativo, crítico, espontâneo e que tenham domínio da 

leitura e escrita futuramente. Para isso, faz se necessário à participação de pais e 

professores nessa apropriação de conhecimento. 

Segundo Coelho (2010, p. 16) a literatura foi a principal forma “[...] pelas quais recebemos 

a herança da Tradição que nos cabe transformar, [...]. É no sentido dessa transformação 

necessária e essencial [...] que vemos na literatura infantil o agente ideal para 

transformação da nova mentalidade [...]”

O primeiro contato com a literatura parte da relação familiar antes mesmo de ir para escola, 

a mesma estabelece o desenvolvimento de estímulos, para que assim a criança tenha 

interesse pelos livros, criando um ambiente propício para aprendizagem futura.

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através da voz da 
mãe, do pai ou dos avós, contando contos de fada, trechos da Bíblia, histórias 
inventadas (tendo a criança ou os pais como personagens), livros atuais e curtinhos, 
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poemas sonoros e outros mais... Contados durante o dia – numa tarde de chuva, 
ou estando todos soltos na grama, num feriado ou domingo – ou num momento de 
aconchego, à noite, antes de dormir, a criança se preparando para um sono gostoso 
e reparador, e para um sonho rico, embalado por uma voz amada (ABRAMOVICH, 
apud DINIZ, 2014, p.18).

Nesse sentido, percebe-se que a família tem um papel significativo ao proporcionar o primeiro 

contato com a literatura, usando-a de maneira correta baseada no estímulo e na atratividade, “os 

adultos têm um papel decisivo na iniciação que poderá transformar-se em prazer ou 

desprazer quase que definitivos” (YUNES apud DINIZ, 2014, p.18). 

Contudo, faz-se necessário ressaltar que nem sempre a criança tem o seu primeiro contato 

com a literatura através dos seus familiares, pois cada vez mais os pais encontram-se 

sobrecarregados nesse mundo capitalista, por esse e outros motivos os mesmos não tem 

disposição de ler para os seus filhos, utilizando assim meios tecnológicos que possam de 

certa forma suprir a atenção que deveria ser dada, tornando esse encontro da literatura 

Infanto juvenil através do contato com o livro cada vez mais tardio. Para isso Bussato (2011, 

P. 46) enfatiza que

Educar é também desfrutar o prazer de estar junto numa atividade gostosa. É 
descobrir que sempre há mais energia do que pensamos ter, e que ela poderá ser 
dirigida para preparar o sono do filho, por exemplo. Há que ter disponibilidade, e se 
lançar com o coração.

Partindo desse pressuposto, o contato com a leitura e escrita por diversos motivos, ocorre 

tendo seu encontro entre literatura e leitor no âmbito escolar, evidenciando a escola como 

um ambiente privilegiado.

E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois, de maneira mais 
abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente; a 
percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em relação 
ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o 
estudo e o conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente 
– condição sine qua non para a plena realidade do ser (COELHO, 2010, p. 16). 

Consequentemente, para propiciar aos indivíduos conhecimentos, informações, saberes e 

potencializar suas características individuais, Coelho (2010) afirma que:

No que diz respeito às atividades com a literatura e a expressão verbal, o espaço-
escola deve se diversificar em dois ambientes básicos: o de estudos programados
(sala de aula, bibliotecas para pesquisa, etc.) e de atividades livres (sala de leitura, 
recanto de invenções, oficina da palavra, laboratório de criatividade, espaço de 
experimentação, etc.) (IBIDEM, 2010, p. 17).

Surge então, um leque de opções textuais para que os professores trabalhem com seus 

alunos em sala, diante do que foi evidenciado até aqui que a literatura infantil, sempre está 
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atrás no quesito literal como um todo, sem a credibilidade de um fazer estético/cultural e os 

estes, de certa forma tem deixado que isso ocorresse em pleno séc. XXI. Para tanto, Coelho 

(2010, p. 26) enfatiza que:

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 
criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde 
os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 
realização [...].

Talvez pela dualidade do papel da literatura no decorrer desses séculos, não se tenha 

apresentado fins que definam a natureza da mesma no ambiente escolar os livros se vistos 

como arte não devem ser utilizados de forma na aplicação de didática, mas de modo que 

ela seja trabalhada como expressão artística de grande desenvolvimento na familiarização 

do texto com seu leitor. “É ao livro, a palavra escrita, que atribuímos a maior 

responsabilidade na formação da consciência de mundo das crianças e jovens” (COELHO, 

2010, p.15).

Conforme abordado anteriormente, o contato com os livros nem sempre se dá pela 

interação da família com a criança. A globalização ajudou muito para o crescimento da 

tecnologia, aumentando assim consequentemente os números no que diz respeito à 

desigualdade social, dificultando  o contato delas principalmente de redes públicas com os 

livros. “Apesar de sermos cidadãos do Terceiro Mundo, vivemos sob o influxo das forças 

que comandam as sociedades mais avançadas, [...] daí os desequilíbrios sociais que 

definem a realidade brasileira” (COELHO, 2010, p.14). Por isso, a participação do professor 

nessa aquisição de conhecimento é de suma importância. 

Embora vivamos em plena era da imagem e do som, o livro continua a ser o 
instrumento ideal no processo educativo (ou pelo menos deveria ser...).(sic) 
Notemos que não há meio de comunicação de massa eficaz que não tenha, como 
fundamento, um texto, isto é, uma rede de ideias que só as palavras podem 
expressar. Sem palavras que a nomeie, não há imagem que se comunique com 
eficácia; pois, se corresponder a uma representação mental/verbal na mente do 
espectador, a imagem não significa nada. Daí a importância dada atualmente a 
iniciação lúdica do pré-leitor no mundo da literatura, mesmo antes de iniciado o 
processo de sua alfabetização [...] (COELHO, 2010, p.11). 

Coelho (2010) enfatiza que é necessário que haja urgentemente novas reflexões para a 

educação e ensino “pois é nessa área que os novos princípios ordenadores da sociedade 

serão definidos, equacionados e transmitidos a todos, para que uma nova civilização se 

construa num amanhã próximo” [...] (COELHO, 2010, p. 15). Nessa linha ideológica faz-se 

necessário que educador tenha o seguinte pensamento:
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[..] que a verdadeira evolução de um povo se faz ao nível da mente, ao nível da 
consciência de mundo que cada uma vai assimilando desde a infância. [..] que o 
caminho essencial para se chegar a esse nível é a palavra. Ou melhor, é a literatura-
verdadeiro microcosmo da vida real, transfigurada em arte (IBIDEM, 2010, p. 15).

Na Educação Infantil, onde os alunos ainda não são alfabetizados é necessário que ocorra 

a familiarização com o  mundo das palavras e também da escrita por meio dessa reflexão, 

o professor deve cada dia mais aperfeiçoar-se e valorizar o poder que tem nas suas aulas, 

“[...] chega-se à conclusão de que o professor precisa estar ‘sintonizado’ com as 

transformações do momento presente e organizar seu próprio conhecimento ou 

consciência de mundo” (COELHO, 2010, p. 18). 

Para contribuir com essa transformação, Coelho (2010, p. 17-18) lista alguns pressupostos 

para um projeto de ensino/estudo da literatura infantil, são eles:

● Concepção da criança como ser educável: o ser humano é (ou deve ser) um 
aprendiz de cultura, enquanto dura o seu ciclo vital.

● Concepção da literatura como um fenômeno de linguagem resultante de uma 
experiência existencial/social/cultural.

● Valorização das relações existenciais entre literatura, história e cultura.

● Compreensão da leitura como um diálogo entre leitor e texto, atividade 
fundamental que estimula o ser em sua globalidade (emoções, intelecto, imaginário, 
etc.), e pode levá-lo da informação imediata (através da “história”, “situação” ou 
“conflito”...)   à formação interior, a curto, médio ou longo prazo (pela fruição de 
emoções e gradativa conscientização dos valores ou desvalores que se defrontam 
no convívio social) 

● Compreensão da escrita como ato-fruto da leitura assimilada e/ou da criatividade 
estimulada pelos dados de uma determinada cultura.

● Certeza de que os meios didáticos (métodos, processos, estratégias, técnicas...) 
são neutros. Isto é sua eficácia depende do grau de conhecimento da matéria a ser 
trabalhada, e da intencionalidade de quem os escolhe e manipula.

● Certeza de que a escola é o espaço privilegiado, em que devem ser colocados 
os alicerces do processo de autorrealização vital/cultural, que o ser humano inicia 
na infância e prolonga até a velhice (COELHO, 2010, p. 17-18).

Diante disso, o educador deve fazer escolhas de livros apropriados para a idade dos alunos, 

preparar o ambiente na contação da história, desenvolver técnicas que envolva a 

ludicidade, a imaginação, a criticidade, o despertamento do prazer do aluno, para que no 

futuro o mesmo não veja a leitura como uma obrigação. Portanto, faz-se necessário pensar 

em novas estruturas de como fornecer esse conhecimento para as crianças, enfatizando 

que “a literatura não tem obrigação com o conhecimento, mas promove o conhecimento” 

(OLIVEIRA, 2010, p.43). Antes de tudo devem ser  proporcionados livros que façam com 

que o indivíduo compreenda o eu e o mundo que o cerca, leituras essas que fascinem e 
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permitam o prazer de liberar a imaginação e sua criatividade no contar e recontar histórias 

ouvidas. 

Assim, um dos objetivos do professor ao trabalhar a literatura infantil, é de encantar o aluno 

para que além da prática pedagógica, a leitura se torne um hábito agradável e inspirador. 

Ou seja, as metodologias adotadas devem ser minuciosamente preparadas afim de 

alcançar todas as finalidades. Sendo de grande importância o papel do educador em função 

da mediação que é fundamental em todo esse processo.

Nessas atividades de mediação, o professor deve guiar-se por princípios que envolvem 
diversidade, sensibilidade, valorização da experiência e da contemplação, afetividade 
e fortalecimento da autoestima para possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas 
potencialidades (TÉBAR, 2011). Mais especificamente, o mediador da leitura literária 
precisa “incentivar hábitos estáveis de leitura, orientar a leitura escolar e extracurricular, 
coordenar e facilitar a seleção de leituras por idade e preparar, desenvolver e avaliar a 
animação de leitura” (RECHOU apud COSSON , 2015, p. 166).

Contudo, observa-se que para cumprir esse papel, o professor precisa ser um leitor ativo, 

e dispor de repertório literário satisfatório para que seja possível a reformulação de um 

conceito de literatura penosa, ou sem intencionalidade;

[...] esse papel do mediador tem um pré-requisito fundamental que é ser o professor 
um leitor apaixonado e capaz, por meio de sua experiência de leitura, de contagiar os 
alunos com sua paixão e seu vasto repertório de leitura. Tal característica é 
fundamental para que a “leitura por obrigação” da escola seja efetivamente 
substituída pela “leitura para o prazer” da mediação (IBIDEM, 2015, p. 166).

Sendo assim, surge mais um desafio para utilização da literatura nas escolas e a formação 

de leitores no mundo contemporâneo, a necessidade de uma formação continuada do 

docente, a fim de torná-los leitores, para que possam, então, ser referência para seus 

alunos. Na atualidade, as tecnologias tendem a ser mais atrativas do que a leitura 

monótona, reproduzida ao longo dos anos e muitas vezes o professor também precisa 

transformar sua visão, no que diz respeito ao hábito de ler. Silva e Oliveira (2014) explicam 

que:

Em virtude das transformações sociais, do uso da tecnologia, da velocidade em que 
a comunicação caminha, é que se faz necessário a atualização, o aprofundamento 
na área em que atua, bem como a mediação da cultura e dos valores de seus alunos 
e da comunidade em prol do saber, afinal através do domínio de conteúdo, saber dar 
aulas como também administrar sua turma avaliando corretamente é que fortalece o 
professor para enfrentar situações que enfrenta no seu dia a dia (SILVA E OLIVEIRA, 
2014, p. 74 e 75).

Diante dessa realidade, vale ressaltar que a utilização da literatura deve ser bem explorada 

na formação continuada dos profissionais da educação, destacando a relevância do papel 
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do professor como mediador. Desta forma, pode-se dizer que há necessidade da 

construção de um novo perfil para os educadores, fazendo necessário ressaltar que 

mediante essas transformações, existe a necessidade do uso tecnológico nas salas, e o 

educador deve estar preparado para utilizar a mesma como forma de enriquecimento na 

conquista dos leitores, trazendo toda interatividade de exploração através das imagens, dos 

sons e das animações e não como forma de substituição do livro infantil.

A partir dos pressupostos apresentados, tem-se como objetivo geral: investigar o papel da 

literatura Infanto juvenil na formação integral do aluno da Educação Infantil, contribuindo 

para a construção de conhecimentos intelectuais, culturais e de senso crítico, 

estabelecendo relações entre o aporte teórico da pesquisa e as práticas vivenciadas no 

espaço escolar.

METODOLOGIA

A metodologia adotada durante o percurso da pesquisa foi de cunho qualitativo, visando 

aprofundar-se na compreensão da temática em estudo (MARCONI E LAKATOS, 2011). 

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos o estudo se deu por meio da pesquisa 

bibliográfica, em autores como: Busatto (2011), Coelho (2010), Cosson (2015), Diniz 

(2014), Lustig (2013), Oliveira (2018), Oliveira (2010), Silva e Oliveira (2014). E documentos 

norteadores da Educação Básica Brasileira: BRASIL (2010) e BRASIL (2019).

A pesquisa de campo teve como cenário uma Unidade Municipal de Educação Infantil, 

localizada no município de Vila Velha/ES, cuja estrutura funcional realiza o atendimento de 

crianças no segmento da Educação Infantil.  No entanto, a pesquisa em si envolverá 

docentes que atuam junto aos alunos que estão na turma de 4 e 5 anos.

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

A coleta de dados, junto aos professores voluntários para pesquisa de campo utilizou como 

instrumento o questionário, composto de duas partes, sendo uma para identificação do 

perfil dos sujeitos e outra com questões específicas relativas a temática. 
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Com relação ao perfil dos onze (11) professores, observou-se que todos possuem 

habilitação no Ensino Superior em Pedagogia e pós-graduações em diferentes 

especializações, inclusive em mais de uma. 

Gráfico 01: Formação acadêmica dos professores. Fonte: pesquisadoras

Com relação ao tempo de exercício na docência no segmento da educação infantil, 

observou-se que predomina entre 5 a 20 anos de experiência. Destes, seis possuem 

experiência no Ensino Fundamental I, dois no Ensino Fundamental II, um na educação 

especial e um no ensino religioso.

Gráfico 02: Tempo de atuação profissional. Fonte: Pesquisadoras

Considerando que a escola por inúmeras vezes propicia o primeiro contato do aluno com 

o livro e é identificada como espaço privilegiado de acesso à leitura, identifica-se nela 

funções para a transformação e desenvolvimento do aluno leitor, portanto é de grande valor 

que a mesma possibilite a crie situações onde seja desenvolvido o prazer pela arte literária.

Detecta assim a importância do docente em realizar seus planejamentos diários, mensais 

e/ou anuais, pois são nesses momentos que são identificados os melhores meios para o 

contato da criança com a literatura. De acordo com a professora E., “os planejamentos são 

feitos em prol da criança como um sujeito em construção, capaz de criar, falar, opinar, 
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experimentar e conhecer”. Sobre isso Coelho (2010, p.18) afirma“[...] chega-se à conclusão 

de que o professor precisa estar ‘sintonizado’ com as transformações do momento 

presente e organizar seu próprio conhecimento ou consciência de mundo”.

Contudo, observa-se que além de planejar dentro da escola ocorre a necessidade de um 

processo de aperfeiçoamento dos saberes desses profissionais, algo que promova 

aprendizagem significativas, como citado por Silva e Oliveira (2014, p.74 e 75), diante das 

necessidades de atualização, é de grande valia que a utilização da literatura seja bem 

explorada na formação continuada dos professores. Sobre esse aspecto, identifica-se um 

ponto negativo durante uma das respostas abertas do questionário, em que 100% dos 

professores disseram que os órgãos competentes ofertam essa continuidade na formação, 

porém 60% informaram que elas não são suficientes e proveitosas a ponto de capacitar 

para utilização da literatura em sala.

Gráfico 03: Participação em formação continuada. Fonte: pesquisadoras

Observa-se então que são mais proveitosos os estudos realizados nos horários de 

planejamento, são nesses encontros que eles elaboram os projetos anuais com base na 

literatura e no lúdico para que ocorra a utilização da literatura no dia a dia. Coelho (2010, 

p17) faz uma observação sobre a diversidade nos espaços da estrutura escolar, cita “o de 

estudos programados (sala de aula, bibliotecas para pesquisa, etc.) e de atividades livres 

(sala de leitura, recanto de invenções[...]”. 

A literatura tem o papel fundamental de fortalecer o espaço da leitura na transformação do 

aluno leitor, entretanto é importante que o educador não utilize todas as formas literárias 

com a mesma metodologia, visto que o prazer de ler está ligado em criar novas situações, 

com realidades e personagens  diferentes e até mesmo poder alcançar e relacionar com a 

sua própria realidade, como retrata Coelho (2010, p.26) “A literatura infantil [...] é arte: 

fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. 

Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 
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realização [...]”. Identifica-se assim vários gêneros textuais para se trabalhar em sala, 

enfatizando que “a literatura não tem obrigação com o conhecimento, mas promove o 

conhecimento” (OLIVEIRA, 2010, p.43).

As metodologias utilizadas em sala são diferenciadas, conforme os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos pelos professores, envolvendo criatividade para atrair o 

interesse dos futuros leitores, sendo de grande importância o papel do educador em função 

da mediação que é fundamental em todo esse processo como citado através de Rechou 

(apud COSSON, 2015, p. 166).  Os dados apresentados no gráfico abaixo, está 

relacionado a forma como os livros são escolhidos. Em cada sala tem o acervo ofertado 

pela P.M.V.V (Prefeitura Municipal de Vila Velha), os livros escolhidos pelo planejamento 

anual referem-se aos projetos que eles realizaram durante o ano sejam em sala ou 

extraclasse, esse ano foi relatado sobre o piquenique literário, guarda-chuva da leitura e 

biblioteca móvel no refeitório. Em outros, são escolhidos de acordo com a necessidade que 

aparece fora do planejado (currículo oculto).

Gráfico 04: Referenciais para planejamento. Fonte: Pesquisadoras

O desenvolvimento do potencial crítico da criança, se dá através de um material de 

qualidade e das interações em sala, afirmando assim o ponto de vista no Parecer 020/2009, 

que identifica a criança como sujeito histórico e que isso se dá através de “[...] interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia [...]” (BRASIL, 2010, p.12). Todos os 

professores relataram que os alunos interagem muito bem com as ações pedagógicas 

propostas, principalmente quando se tem um livro infantil. Diante disso, foram 

apresentadas várias justificativas em que relatam a importância da literatura:

“[...] os livros são companhia de infância, um fator que ajuda as crianças em muitos fatores 

de sua vida, em muitos aspectos, seja comportamental, quanto a reflexão de ações. Além 

da imaginação, criatividade e oralidade” (PROFESSOR E).
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“Possibilita situações de aprendizagem do conhecimento de si e do mundo, proporciona 

hábitos de leitura, desenvolve a imaginação, emoções e sentimento de forma prazerosa” 

(PROFESSORA A).

“Todo processo de aquisição de leitura e escrita se passa no mundo letrado[...] não apenas 

na literatura infantil, mas quando a inserimos nesse processo, tornam-se leitores 

interpretativos, críticos e autores de sua própria história” (PROFESSORA B).

“A leitura e o contato com os livros assumem papéis de grande importância, pelo fato de 

ofertar oportunidades enriquecedoras a esses indivíduos[..]” (PROFESSORA M).

Todos os professores afirmaram ser possível utilizar as obras literárias como parte do 

processo de formação de alunos leitores, fazendo uso de informações culturais, cabíveis 

para alimentar a imaginação e despertar o benefício da literatura no processo de 

desenvolvimento cognitivo, social e pessoal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a trajetória do estudo, surgiram variantes, no que diz respeito ao uso da literatura 

infantil na formação de alunos leitores e como os professores são essenciais nessa 

aquisição, mas antes de proceder sobre como se deu essa execução, vale ressaltar a 

importância dos aportes teóricos os mesmos são essenciais para a compreensão de todo 

o processo histórico, do surgimento aos dias atuais. Pode-se dizer que essa etapa foi o 

maior desafio no trajeto dessa pesquisa, apesar de terem estudos excelentes e suficientes 

sobre o tema, a dificuldade encontrada se deu pela falta de livros mais recentes para 

utilização das citações.

Para encontrar respostas para as questões investigativas do estudo foi necessário 

entender dentro do processo histórico como se dá o desenvolvimento do hábito pela leitura 

e quais os desafios encontrados na utilização da literatura dentro das escolas. Pode-se 

observar que nas últimas décadas, houve alteração com relação à concepção de infância 

e que isto influenciou diretamente o seu uso, tanto no âmbito escolar quanto no familiar. E 

isto no decorrer dos anos tem provocado novas possibilidades de explorar as histórias 

construídas através do desenvolvimento linguístico e cognitivo. No entanto, mesmo com o 

crescimento e inovação das bibliografias internacionais e nacionais, no descobrimento de 

um mundo imaginário, lúdico e um cenário rico de comunicação dentro da visão de mundo 
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na ótica do leitor, percebe-se que o aspecto artístico, criativo e crítico foi se perdendo ao 

longo dos tempos. 

Percebe-se ainda, que nos dias atuais, a vida das crianças se move, desde muito cedo, 

em direção ao uso das diferentes mídias tecnológicas, valorizando cada vez mais por 

momentos artificiais, em que a praticidade fala mais alto que o desenvolvimento dos 

aspectos criativos dos indivíduos, em detrimento do desenvolvimento pelo prazer pela 

literatura infantil em suas múltiplas facetas. 

Neste contexto, é necessário rever o processo de envolvimento e desenvolvimento pelo 

prazer da leitura infanto-juvenil, como se houvesse uma mudança de rota indicado pelo 

GPS. Esse entendimento, requer se reinventar, no que se refere aos recursos utilizados 

em sala de aula, ao uso da ludicidade e da naturalidade dos professores nas contações e 

utilizações dos aportes literários em sala de aula.

Portanto, o professor deve atuar como mediador dessas descobertas, possibilitando que o 

contato com o livro estabeleça uma conexão ainda mais especial, explorando a literatura 

para desenvolver a criatividade, a emoção e exploração de todas as reações em cada 

palavra contada. Deve transpor a fantasia das histórias diante da realidade de cada 

indivíduo em sala, ajudando-o a se tornar crítico, pluralista, sem medo das transformações. 

A eficácia disso, porém será atrelado ao quanto este deseja ensinar seus alunos e o quanto 

a escola disponibilizará dos diversos gêneros literários. 

A partir das leituras aqui realizadas, percebe-se que a formação de um sujeito com 

competências e habilidades para ser ou se tornar agente transformador de sua própria 

história se inicia dentro do ambiente escolar e, ao possibilitar que o pré-leitor da literatura 

infantil desenvolva sua fonte de prazer, interesse do novo que por diversas vezes um livro 

proporciona, desperta-o pelo interesse para o aprendizado. Partindo do entendimento que 

a educação vem de casa, cabe o professor educador a responsabilidade de ampliar as 

potencialidades e formar leitores desde os primeiros anos escolares, ou seja, no espaço 

escolar, iniciando na Educação Infantil.

Assim sendo, trabalhar a temática deste estudo foi enriquecedor, pois revelou as diferentes 

formas de se abordar a Literatura Infantil na escola e identificar a língua como fenômeno 

social, cultural e dinâmico. Propiciando a percepção do quanto essa arte tem a capacidade 

de transformar e ser transformada, além de se fazer permitir refletir as diversas 

contribuições que pode resultar no processo de formação, desenvolvendo esse 
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compromisso de emocionar, acrescentar conhecimento e saberes de cada indivíduo. 

Desse modo pretende-se dar continuidade ao estudo uma vez que esse tema proporciona 

um processo continuo que desenvolve processos culturais e sociais, portanto, cabe ao 

docente a busca por novos conhecimentos. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

JÉSSICA FURTADO CASSINI64

FERRARI, RR65

MARIA DA PENHA FONSECA66

RESUMO

A pesquisa aborda a temática educação para jovens e adultos (EJA) como instrumento de transformação 
social, problematizando a relação da educação com a mudança individual e social do aluno. O estudo é 
relevante uma vez que a formação educacional de qualidade faz do discente sujeito de sua própria vida, 
reflexivo, crítico, com habilidades e projetando seu caminho para o futuro, assim tem-se como interrogantes: 
O que está prescrito nos documentos oficiais para a Educação de Jovens e Adultos? Qual é a importância da 
formação continuada do professor? Como a EJA pode contribuir com a transformação individual e mudança 
social do discente? Tem-se como objetivo geral conhecer as políticas públicas previstas para a EJA e os 
debates teóricos acerca desta modalidade de ensino. Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa de 
cunho bibliográfico integrada com pesquisa de campo realizada em uma Escola da Rede Pública de Ensino. 
Nos resultados obtidos percebeu-se que alguns alunos retornam aos estudos, na modalidade EJA, para se 
tornarem mais autônomos. Considera-se que o desenvolvimento do estudo propiciou à pesquisadora 
conhecimentos específicos que contribuirão para o exercício na docência.

Palavras-Chaves. Educação. EJA. Formação. Transformação Social.

INTRODUÇÃO

Com base na Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) a educação é um direito de 

todos. Sabe-se da importância da formação educacional, e sendo essa de qualidade faz 

com que o discente se torne sujeito de sua própria vida, desenvolvendo sua reflexão, 

criticidade, habilidades e projetando seu caminho para o futuro. De acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394/96, em seu artigo 2º:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho (BRASIL, 2019).

Entre estes cidadãos com direito à educação, encontram-se aqueles que não tiveram a 

oportunidade de frequentar os bancos das escolas na idade certa e que hoje se encontram 

cursando a modalidade da educação de jovens e adultos (EJA). Essa modalidade de ensino 

foi fortemente influenciada pelos ideais de Paulo Freire e foi desenvolvida com o objetivo 

                                                          
64 Graduanda do Curso de Pedagogia/Faculdade Novo Milênio
65 Profª Pedagogia/FNM, Mestre em Ciências da Religião. Coorientadora de Trabalho de Conclusão de Curso.
66 Profª Pedagogia/FNM, Mestre em Educação. Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso.
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de tornar mais democrático o ensino do Brasil, devolvendo a possibilidade de ensino para 

as pessoas que não tiveram acesso à escola na idade convencional venham a concluir seus 

estudos nos ensinos Fundamental e Médio na opção presencial ou à distância. 

A pesquisa tem como objetivo geral investigar as políticas públicas previstas para a EJA, e 

os principais debates teóricos acerca desta modalidade de ensino pelos estudiosos e 

pesquisadores, buscando estabelecer relações com a prática pedagógica em sala de aula.  

Tal proposta de pesquisa é relevante, tanto pela aquisição de conhecimentos a serem 

adquiridos acerca da temática, quanto pelo encantamento despertado desde os primeiros 

momentos em sala de aula no cumprimento do estágio obrigatório na EJA, ao perceber a 

relevância que as metodologias usadas pelo professor exercem nos processos de ensino 

aprendizagem junto aos alunos. 

A descoberta vivenciada neste momento abre as portas para a atuação quanto educadora, 

até então não pensada, e desperta para um aprofundamento nos aportes teóricos e 

práticos, a fim de tornar possível a docência na modalidade EJA.

Acredita-se ainda que esta contribua para reflexão de docentes que atuam na EJA e 

aqueles que têm o anseio de enriquecer seus conhecimentos a respeito dessa importante 

etapa da Educação Básica. Afinal, a pesquisa deve sempre estar aliada com a prática, pois 

“a curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo [...] 

faz parte integrante do fenômeno vital [...]” (FREIRE, 2015, p.33).

A partir dos pressupostos apresentados acima, elaborou-se questões que nortearam o 

processo da investigação da presente pesquisa, tais como: O que está prescrito nos 

documentos oficiais para a educação de jovens e adultos? Qual é a importância da 

formação continuada do professor? Como a EJA pode contribuir com a transformação 

individual e mudança social do discente?

Para melhor compreensão do estudo, optou-se por apresentar um breve contexto histórico 

da Educação para Jovens e Adultos (EJA) que ao longo dos anos passou por muitas 

mudanças, sendo todas essas de extrema importância para garantir o modelo educacional 

vigente. Neste sentido, alguns momentos dessa trajetória, são apresentados a seguir.
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Até final dos anos 50, a alfabetização de Jovens e Adultos não dispunha de um referencial 

teórico próprio, eram utilizados os mesmos procedimentos e recursos metodológicos com 

as crianças e com os jovens e adultos.

Segundo Soek (2010) Paulo Freire, foi uma pessoa de extrema importância para a EJA, 

criou várias orientações a respeito do Programa Nacional de Alfabetização (1964), com 

conteúdos e metodologias a serem desenvolvidos. 

[...]levar o alfabetizando a assumir-se como sujeito de sua aprendizagem, 
valorizando a cultura local. Desse universo, o educador deveria selecionar as 
palavras com maior sentido, que expressassem as situações existenciais mais 
importantes para o grupo. [...] (IBIDEM, p.21).

Em 1967, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) “com o objetivo de 

alfabetizar funcionalmente e promover uma educação continuada. Com esse programa a 

alfabetização ficou restrita à apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver a 

compreensão contextualizada dos signos” (STRELHOW, 2010). Mas, o primeiro grande 

passo para garantir o direito à Educação na modalidade EJA foi dado na Constituição 

Federal, de 1988, especialmente no Artigo 208, que estabelece que é dever do estado 

garantir o acesso da seguinte forma: “ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria” 

(BRASIL, 1988).

No ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, foi 

aprovada, reafirmando a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educação para todos 

que não tiveram acesso na idade própria, garantindo o direito de toda a população o acesso 

ao ensino gratuito e de qualidade, bem como valorizar os profissionais da área, estabelecer 

o dever da União, do Estado e dos Municípios com a educação pública.

Posteriormente, no ano 2000, o Conselho Nacional de Educação (CNE), aprovou o 

Documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Os componentes curriculares conseqüentes ao modelo pedagógico próprio da 
educação de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagógicas das 
unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às diretrizes 
curriculares tais como formulados no Parecer CNE/CEB 11/2000, que acompanha 
a presente Resolução, nos pareceres CNE/CEB 4/98, CNE/CEB 15/98 e CNE/CEB 
16/99, suas respectivas resoluções e as orientações próprias dos sistemas de 
ensino (BRASIL, 2000).
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Na sequência, a lei em parágrafo único, define a EJA como modalidade da Educação 

Básica, que deverá considerar as situações próprias dos estudantes, os perfis, as faixas 

etárias e se pautará em “princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na 

apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 

modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar” (BRASIL, 2000).

No ano de 2010, a Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), aprovou também o Documento Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos no Parecer CNE/CEB 6/2010:

Art. 1º Esta Resolução institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens 
e Adultos – EJA nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para 
ingresso nos cursos e exames de EJA, à certificação nos exames de EJA, à 
Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância, a 
serem obrigatoriamente observadas pelos sistemas de ensino, na oferta e na 
estrutura dos cursos e exames de Ensino Fundamental e Ensino Médio que se 
desenvolvem em instituições próprias integrantes dos Sistemas de Ensino Federal, 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal (BRASIL, 2010).

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) do Estado do Espírito Santo a 

Educação para Jovens e Adultos é ofertada no seguinte formato:

A Secretaria de Estado da Educação (SEDU) oferece em sua estrutura educacional 
o atendimento à EJA, como modalidade de ensino, nos cursos de 1º e 2º segmentos 
e ensino médio semipresencial com aulas presenciais 3ª, 4ª e 5ª-feira e não 
presenciais 2ª e 6ª feira e o atendimento nos Centros Estaduais de Educação de 
Jovens e Adultos – CEEJA e nos Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e 
Adultos - NEEJA, considerando em sua organização e oferta, as situações, os 
perfis, as faixas etárias dos jovens e adultos que buscam uma oportunidade de 
escolarização (SEDU, 2019).

Vale ressaltar que além da modalidade EJA oferecida nas escolas, acontece também fora 

do ambiente escolar nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs e 

os Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - NEEJAs de forma 

semipresencial, que:

Oferecem estudos por meio da metodologia de atendimento individual- por meio de 
módulos (ensino fundamental) e fascículos (ensino médio), sendo exigida a idade 
mínima de 15 anos completos para o ingresso no ensino fundamental e 18 anos 
completos para o ensino médio.

Os CEEJAs atualmente funcionam com atendimento de acordo com o calendário 
da Rede, com liberdade no período da matrícula, não obrigatoriedade de frequência, 
disponibilidade de professores de todas as disciplinas para esclarecer dúvidas, 
adaptando-se à disponibilidade de tempo de cada aluno e respeitando a carga 
horária do professor (SEDU,2019).
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Segundo Macedo (2014) “[...] jovens e adultos ingressam no ambiente escolar com objetivo 

de melhorar sua condição social, adquirindo mais conhecimento e capacitação profissional 

[...]” (p. 16).

Com relação à importância do desenvolvimento social, Gadotti (2014) diz sem o acesso à 

cultura letrata, o sujeito encontrará dificuldades. E neste contexto, ele destaca a relevância 

de valorizar o saber popular do aluno, pois este é parte primordial no processo de aquisição 

de conhecimento para o pertencimento social. “Na Educação de adultos é preciso 

harmonizar e interconectar o formal e o não formal” (IBIDEM, p.18).

A partir destes presupostos, é necessário que a Escola faça o aluno se sentir acolhido, 

ouvido e pertencente  àquele espaço. Isso contribui para o reforço de sua autonomia e 

segurança para ocupar o seu importante lugar na sociedade.

Percebe-se que essa iniciativa, juntamente com o acolhimento que cada professor 
– a seu modo – deve realizar no cotidiano escolar, propicia um ambiente favorável 
ao desenvolvimento da autonomia. Por autonomia entende-se o posto de 
dependência, em relação ao processo cultural e social ao qual está inserido, local e 
globalmente (CORREA, 2009. p. 25).

Assim sendo, destaca-se a importância da EJA ser estruturada de forma a valorizar o 

desenvolvimento do aluno em todos os âmbitos:

Tem que ser uma educação que seja de fato para a vida e para o trabalho e ser 
essencial para o desenvolvimento humano, resgatando os valores do aluno da EJA, 
de modo a melhorar sua atuação como cidadão e sua inserção profissional no 
mercado de trabalho (MACEDO, 2014. p.42)

O professor precisa se atualizar cada vez mais e conhecer o aluno para guiá-lo a caminho 

da transformação e ajudá-lo a ressignificar o seu conhecimento existente a fim de contribuir 

em todos os âmbitos de sua vida

Ensinar jovens e adultos é uma tarefa bem específica e nem sempre se dá da 
mesma forma com que se alfabetiza uma criança na infância. Por isso, o professor 
deve partir do princípio de ação-reflexão-ação e deve estar aliado à formação 
continuada. 

A formação continuada permite que ele reflita suas ações e repense a sua prática, 
elaborando planos e/ou projetos que possam aprimorar a sua prática educativa 
(MACEDO, 2014. p.40).
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Portanto, a formação dos professores deve ser permanente e continuada, visando o 

aperfeiçoamento dos saberes necessário à atividade dos educadores a fim de garantir e 

assegurar um ensino de qualidade aos alunos. 

Macedo (2010) afirma que o educador da EJA precisa estar em constante formação, 

refletindo suas práticas pedagógicas, ressignificando sua atuação, para atender as 

especificidades e necessidades da sua clientela.

Diante disto, fica nítida a importância da formação continuada de qualidade “[...] vale 

ressaltar o valor e a importância da EJA numa formação rápida e eficiente para que esses 

sujeitos não só realizem seus sonhos de uma boa colocação no trabalho como uma 

remuneração digna de seus esforços” (MACEDO, 2014 p. 23.).

METODOLOGIA

A metodologia adotada na pesquisa foi de cunho qualitativo, visando aprofundamento na 

compreensão da temática em estudo, a fim de posteriormente interpretá-los na perspectiva 

dos sujeitos que participam da situação (MARCONI E LAKATOS, 2011).

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos o estudo se deu por meio da pesquisa 

bibliográfica, fundamentada em estudos e pesquisas de: Correa (2009), Freire (2015), 

Gadotti (2014), Soek (2009), Strelhow (2010), Macedo (2011), Macedo (2014), Marconi e 

Lakatos (2011). E os documentos referenciais da Educação Básica Brasileira: BRASIL 

(1964), BRASIL (1988), BRASIL (1996), BRASIL (2010), BRASIL (2019).

O estudo teve como cenário uma Unidade Municipal de Ensino Fundamental e Tempo 

Integral do Sistema de Ensino Público Municipal, localizada no município de Vila Velha/ES 

e sua estrutura funcional realiza o atendimento de alunos do Ensino Fundamental da 

Educação Básica no turno diurno. No entanto, a pesquisa em si envolverá aos anos 1º ao 

5º, do segmento Educação para Jovens e Adultos, do turno noturno.

A técnica utilizada para a coleta de dados foram questionários, com questões que foram 

respondidas por 06 alunos da EJA, 03 professores e 01 Pedagogo que atuam junto na EJA, 

na mesma Unidade Escolar.

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
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Diante do questionário entregue aos alunos, professores e o pedagogo da instituição foram 

coletados dados em forma de respostas a fim de contribuir com essa pesquisa e responder 

os questionamentos iniciais desse trabalho. 

Ao apreciar as respostas dos Professores e Pedagogo, observa-se que o ponto de vista de 

ambos sobre suas atribuições/funções devem se fundir e manter o foco no aluno. O 

pedagogo deve ser apoio para o corpo docente quando se trata das tomadas de decisões 

sobre o aprendizado propriamente dito, planejar ações, coordenar a equipe de professores 

para que o processo de ensino-aprendizagem funcione da melhor forma dentro e fora da 

escola etc.

Quando se refere a essa continuidade do trabalho pedagógico fora da escola, pode-se 

destacar ações efetivas promovidas pela instituição escolar a fim de contribuir com a vida 

social do aluno, organizadas por meio de palestras com diferentes temas, por exemplo: 

mercado de trabalho. A este respeito, Côrrea (2009) diz que a organização curricular da 

EJA deve ser planejada e desenvolvida dentro de perspectiva integrada e interdisciplinar, 

considerando a realidade dos alunos, gerar renda de trabalho, cultura, relações sociais, 

entre outros.

Com relação a formação acadêmica inicial, pós graduação (especialização) e formação 

continuada promovida pela Prefeitura local voltada para o ensino da EJA, foi observado que 

os professores mesmo após se formarem, continuam investindo em seus estudos e se 

mantendo atualizados através de especializações para oferecerem aos alunos cada vez 

mais um melhor aproveitamento do ensino. 

Tal qual, como sinalizado por Macedo (2010) em seus estudos, ao afirmar que o professor 

precisa ter desenvolvido em si competências e saberes necessários para o exercício da 

docência junto aos seus alunos. É neste sentido que a capacitação merece destaque, pois 

fará total diferença para a formação desses alunos.

A respeito da importância da EJA para a vida dos alunos, os professores dedicaram isso 

ao que o estudo proporciona em forma mudança ativa na vida social do aluno, a seguir as 

respectivas respostas dos professores A,B E C conforme colocadas nos questionários:

“Modalidade que poderia proporcionar melhoria salarial para os alunos”

(PROFESSOR A).
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“Uma forma de auxiliar os alunos defasados que não tiveram oportunidades no seu 

tempo de estudar” (PROFESSOR B). 

“Muito importante para quem quer regularizar sua condição escolar” (PROFESSOR 
C). 

Foi questionado aos professores se lecionar na EJA exige alguma atenção específica. O 

material empírico possibilitou observar, por meio das respostas a opinião dos docentes. A 

seguir, serão apresentadas respostas extraídas dos questionários dos respectivos 

professores A,B e C.

“O público é bem diferenciado, a maioria é formada por trabalhadores”

(PROFESSOR A). 

“Não requer atenção específica” (PROFESSOR B). 

“Devido à especificidade do turno, o professor deve avaliar de forma diferente”

(PROFESSOR C).

Neste sentido, Macedo (2014) diz que o professor da EJA tem como função intervir e mediar 

conhecimento, propiciando ao aluno sua integração com o entorno, por meio de 

metodologias que contribuam para a construção de ensino-aprendizagem, ou seja, deve-

se ensinar muito mais que assinar o próprio nome, mas ir além, possibilitando-lhe acesso 

as diversas informações e conhecimentos. 

Com relação aos recursos didáticos utilizados pelos professores foram identificados:

Respostas

Gráfico 1-Distribuição de respostas dos professores da EJA na UMEFTI “Senador 
João de Medeiros Calmon”, em relação a utilização de recursos didáticos em sala de 
aula. Vila Velha, ES, 2019. Fonte: Dados da pesquisa

Os recursos didáticos contribuem para o desenvolvimento de diferentes práticas dentro e 

fora da instituição. No gráfico observa-se os tipos mais utilizados pelos professores em sala 

de aula, a fim de promover uma melhor aprendizagem com resultados mais satisfatórios. 
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As turmas de EJA como já dito anteriormente, são compostas por alunos com especifidades 

diferentes e variadas. Assim, questionou-se aos professores a respeito das características 

mais marcantes que eles consideram nos discentes da EJA, e obteve-se como respostas: 

“Estão cansados e chegam cansados em sala de aula” (PROFESSOR A) 

“Faixa etária variada” (PROFESSOR B). 

“Metade dos alunos estão na escola para galgar novos rumos na vida. A outra 

metade somente para passar o tempo” (PROFESSOR C) 

Tais pontos de vistas, dialogam com Gadotti (2014) ao defender que a heterogeneidade é 

uma marca da EJA. Ela atende os excluídos dos excluídos: indígenas, quilombolas, 

populações do campo, ciganos, pessoas portadoras de deficiências, pessoas em situação 

de privação de liberdade, catadores de materiais recicláveis, população em situação de rua, 

etc., que, mesmo exigindo também tratamento didático, pedagógico e materiais didáticos 

que atendam a todos sem distinção, pois todos estão sendo alfabetizados, necessitam, por 

outro lado, de atenção pedagógica e metodológica diferenciada e específica. Isso porque, 

também segundo Freire, é o contexto que deve ser levado em consideração antes de 

qualquer planejamento educacional.

A respeito da relação aluno-professor em sala de aula, Laubach (apud SOEK, 2010) diz 

que deve-se manter entre o educador e o alfabetizando, antes de tudo, uma relação de 

amizade, na qual a confiança e o preparo façam uma grande diferença. Os professores 

entrevistados contribuíram com a sua visão sobre o tema.

“Boa, pois, os professores são mais pacientes” (PROFESSOR A). 

“Boa, os alunos são amorosos e amáveis nas seres iniciais” (PROFESSOR B). 

“Sem degraus, uma relação de amizade” (PROFESSOR C). 

Ao serem interrogados sobre a evasão e/ou abandono escolar e o que poderia ser realizado 

para melhorar estes índices, obteve-se como respostas:

“Montar salas com alunos jovens e salas com adultos/idosos, separados”

(PROFESSOR A). 

“Mais reconhecimento e valorização” (PROFESSOR B). 

“Como dependemos dos alunos, a melhor forma é ter aulas interativas” 
(PROFESSOR C) 

O pedagogo da instituição atribui a não conclusão da EJA ao cansaço dos alunos no dia a 

dia, devido a rotina pertinente a cada um.
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Para os professores, são variados os motivos que levam o aluno a desistir ou a postergar 

novamente a conclusão dos estudos, para eles a rotina do dia a dia exige muito desses 

alunos.

“Muitos precisam trabalhar e não conseguem chegar a tempo na escola, pois a 

situação ecônomica não permite que não trabalhem. Não tem tempo de estudar em 

casa e as salas de aula são muito agitadas, por ter várias faixas etárias misturadas 

” (PROFESSOR A). 

“A falta de tempo para estudarem e por precisarem trabalhar acabam levando ao

abandono da escola” (PROFESSOR B). 

“Muitos não conseguem aprender, pois as salas são agitadas devido aos alunos 

sem maturidade, isso desanima” (PROFESSOR C). 

Corrêa (2009) contribui com tais posicionamentos ao defender que uma boa organização 

curricular ajuda a prevenir essa situação. Que o currículo da EJA deve levar em 

consideração a realidade vivida pelos alunos, a geração de trabalho e renda, a cultura, as 

condições da vida, as relações sociais, etc. 

Como já dito anteriormente, é direito do aluno o acesso a educação, e se por algum motivo 

não concluiu na idade própria, a EJA proporciona a regularização escolar. Tão importante 

quanto à conclusão dessa etapa, são as oportunidades que os alunos terão no futuro.

Este posicionamento dialoga com Soek (2010) que defende que o professor deve 

proporcionar aos seus alunos um ensino que lhes possibilite reflexão e criticidade no 

processo de entendimento da sociedade.

Constatou-se que a maioria dos alunos entrevistados se referiu ao trabalho como o principal 

motivo do abandono escolar. Diante disso, tão importante quanto à conclusão dessa etapa, 

são as oportunidades no mercado de trabalho que os alunos terão no futuro:

Respostas
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Gráfico 2- Distribuição de respostas dos alunos da EJA na UMEFTI “Senador João de 
Medeiros Calmon”, em relação ao motivo da não conclusão dos estudos na idade certa. 
Vila Velha, ES, 2019. Fonte: Dados da pesquisa.

Uma das questões levantadas junto aos alunos da EJA, foi sobre as dificuldades 

encontradas na trajetória escolar e obteve-se as seguintes respostas: 

“Não estou tendo dificuldades” (ALUNO A). 

“Não tenho dificuldades” (ALUNO B). 

“Sim, pois a turma é multiseriada” (ALUNO C). 

“Tenho algumas dificuldades” (ALUNO D). 

“Não” (ALUNO E).

“Sim. Dificuldade em assimilar o conteúdo” (ALUNO F). 

A mesma questão foi realizada junto aos professores e diante da pergunta sobre quais são 

as dificuldades apresentada(s) pelos alunos da EJA, eles responderam: 

“Falta de tempo para estudar e se aprofundar no conteúdo dado” (PROFESSOR A). 

“Não vejo dificuldades” (PROFESSOR B). 

“Frequência nas aulas” (PROFESSOR C). 

Com relação a estes pontos de vista, Soek (2010) diz que o grande desafio é criar 

possibilidades para a existência de uma prática escolar capaz de minimizar as dificuldades 

que os educandos trazem e de respeitar a autonomia de aprendizagem e as diferenças 

individuais, assegurando o acesso e a permanência dos educandos jovens e adultos no 

processo educacional.

As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática foram as que os alunos declararam ser 

as de maior interesse, conforme apresentado no gráfico abaixo: 

Respostas
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Gráfico 3- Distribuição de respostas dos alunos da EJA na UMEFTI “Senador 
João de Medeiros Calmon”, em relação as disciplinas com maior interesse em 
aprender. Vila Velha, ES, 2019. Fonte: Dados da pesquisa

Nas respostas dos alunos, observa-se que para a maioria, aprender a ler e escrever é o 

principal motivo para a retomada dos estudos. Quando dizem que querem aprender a ler e 

escrever, não é somente para codificar e decodificar, mas para realizar tarefas como ler a 

biblia, pegar um ônibus ou tirar habilitação, fazendo com que se torne autônomo e seja 

sujeito atuante na sociedade. 

Para Corrêa (2009) o planejamento da EJA deve ser elaborado e colocado em prática com 

a participação de todos e as responsabilidades distribuídas a todos que frequentam a 

escola. Essa iniciativa, juntamente com o acolhimento que cada professor realiza no 

cotidiano escolar, propicia um ambiente favorável ao desenvolvimento da autonomia, em 

relação ao processo cultural e social ao qual está inserido local e globalmente.

Perguntou-se aos alunos sobre sua(s) expectativa(s) com relação aos estudos na EJA e 

pode-se constatar que:

“Muito boa, pois, melhora o futuro” (ALUNO A). 

“Passar de ano na escola” (ALUNO B).

“Aprender a ler” (ALUNO C).

“Tenho uma boa expectativa” (ALUNO D).

“Quero crescer profissionalmente” (ALUNO E).

“Quero crescer na vida e aprender” (ALUNO F).

Em relação a conclusão das etapas dos estudos, os alunos almejam seguir a trajetória de 

estudo e trabalho, afim de proporcionarem para si e para a família uma melhor qualidade 

de vida. 
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“Após concluir essa etapa quero tirar minha carta de motorista” (ALUNO A). 

“Eu quero trabalhar” (ALUNO B). 

“Continuar a estudar, fazer um curso ou faculdade” (ALUNO C). 

“Só Deus sabe de todas as coisas” (ALUNO D). 

“Fazer uma faculdade” (ALUNO E). 

“Gostaria de trabalhar como cuidadora” (ALUNO F). 

A partir dos resultados obtidos nos questionamentos aos sujeitos da pesquisa estabelece-

se diálogo com Strelhow (2010) quanto ao papel do professor no que tange a ajudar o aluno 

a caminhar rumo ao futuro, por meio de ações pedagógicas e mediações que o levem a 

mudança de aprendizagem, de pensamento, de transformação, e de responsabilidade em 

relação à sua formação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa teórica e dos resultados obtidos na coleta de dados considera-se que 

para a educação transformar socialmente, com totalidade, depende de vários fatores, mas 

principalmente de foco e de ações específicas das exercidas nas instituições de ensino. O 

caminho é longo, mas o importante é que os primeiros passos já foram dados.

Percebe-se que os documentos oficiais, que norteiam o processo da EJA, auxiliam 

grandemente toda a equipe escolar, no entanto não são suficientes para propiciar uma 

educação de qualidade com totalidade. Vê-se que neste processo, a prática pedagógica 

deve ser bem planejada e estruturada para atender os alunos e principalmente incluí-los. É 

nesta oportunidade que a educação irá formá-los como cidadãos e oferecer-lhes, além do 

conhecimento, a possibilidade para a construção de um futuro digno e melhorias nas áreas 

econômicas e sociais.

Vale ressaltar que para o currículo da EJA atender as necessidades da modalidade e as 

carências apresentadas pelos alunos, a formação continuada de professores é 

imprescindível, seja em cursos, seminários, congressos ou encontros com outros 

professores para trocas de experiencias e reflexões, propiciando assim a melhora de suas 

práticas pedagógicas, e isto influenciará diretamente na construção de conhecimento e 

apoio para os discentes. Parafraseando Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender.
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Na trajetória percorrida no estudo, percebeu-se que a educação contribui para a 

transformação individual e mudança social do indíviduo, estimula a criticidade e consciência 

para que ele seja capaz de (re) conhecer seus direitos e deveres e buscar qualidade para 

sua vida.

Considera-se que a educação muda o mundo. Ao longo do tempo muitas mudanças 

ocorreram e muitas ainda virão, e neste contexto cabe, quanto pesquisadora e futura 

docente, exercer concientemente a importância do papel profissional quanto agente 

transformador na formação integral. 

Finalizando, as leituras aqui realizadas e as escutas vivenciadas na coleta de dados, 

possibilitaram a pesquisadora a aquisição de conhecimentos específicos sobre a EJA e 

certamente influenciarão seu desempenho profissional futuramente. 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 

27833. Versão Atualizada Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

______. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 de 

jun. de 2019.

______. Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, DF. 

Resolução CNE/SEB/6/2010.

______. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Brasília, DF. Resolução CNE/CEB/1/2000.

CORRÊA, Luiz Oscar Ramos. Fundamentos metodológicos em EJA I. Curitiba: IESDE, 

2009.

FREIRE, Paulo.  Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2015. (Coleção Saberes).



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

284
2020 0600

GADOTTI, Moacir. Por uma política nacional de educação popular de jovens e adultos.

— 1. ed. — São Paulo: Moderna: Fundação Santillana, 2014.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MACEDO, Sandra Nogueira. Formação de professores e a educação de jovens e 

adultos: uma reflexão da realidade na escola municipal Estelita de Araújo Crespo.

Campos dos Goytacazes/RJ, 2010.

MACEDO, Lucineide Gomes. Evasão Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

– Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “PROFESSORA 

MAURA ABAURRE” – VILA VELHA, ES – BRASIL. 2001. Dissertação (Mestrado), 

Asunción – PY, 2014.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

SEDU, Secretaria de Estado da Educação. Informações da EJA/CEEJA/NEEJA. 2019. 

Disponível em: <https://sedu.es.gov.br/informacoes-da-eja-ceeja>. Acesso em: 13 de jun. 

de 2019.

STRELHOW, Thyeles Borcarte. Breve história sobre a educação de joves e adultos no 

Brasil. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.38, p. 49-59, jun.2010 

SOEK, Ana Maria. Fundamentos e Metodologia da Educação para Jovens e Adultos. 

Curitiba: Fael, 2010.

UFES Universidade Federal do Espírito Santo. Biblioteca Central. Normalização de 

referências: NBR 6023:2002. Vitória, ES: Biblioteca, 2015.

UFES Universidade Federal do Espírito Santo. Biblioteca Central. Normalização e 

apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos. Vitória, ES: Biblioteca, 2015.



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

285
2020 0600

AMPLIANDO OLHARES, SABERES E FAZERES NA ARTE

MARIA DA PENHA FONSECA67

RESUMO

Ampliando Olhares, Saberes e Fazeres na Arte trata-se de encontros de Formação Continuada visando 
propiciar a professores e graduandos vivências e experimentações artísticas com diferentes formas de 
expressividade e materiailidades na arte contemporânea. A metodologia adotada é de apreciação de vídeos 
documentários do acervo da DVDteca Arte na Escola em diálogo com a produção de artistas capixabas, por 
meio de roda de conversa e oficina. Foram realizadas no decorrer do ano cinco encontros que abordaram: a 
elaboração do registro/portifólio, o bordado na arte, a gravura, o grafitti e a composição plástica. Considera-
se que a proposta possibilita aos participantes a ampliação de conhecimentos específicos, assim como o 
debate, reflexões, trocas de práticas pedagógicas.    

Palavras Chaves: Aprendizagem com Pares; Formação Continuada; Artes Visuais; Produção Artística.

INTRODUÇÃO 

Parar. 

    Conversar. 

        Escutar. 

            Contemplar. 

                Apreciar. 

                    Inquietar-se. 

                        Descontruir. 

                            Deslocar-se. 

                                Fruir. 

                                     Planejar. 

                                         Refletir. 

                                            Encantar-se. 

                                                 Surpreender-se ...

Desde 2013/2, quando se iniciou a parceria entre a Faculdade Novo Milênio e o Instituto 

Arte na Escola que o Polo FNM/AE tem como foco a formação continuada do professor de 

                                                          
67 Coord. Polo FNM/Arte na Escola; Professora no Curso de Pedagogia/FNM
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Arte, dos diferentes sistemas de ensino da Educação Básica, graduandos de licenciaturas 

em Arte e/ou Pedagogia. 

No planejamento para o ano de 2019 foram delineadas ações para este público-alvo, no 

entanto, considerando seu interesse ou disponibilidade de envolvimento nas mesmas. 

Segundo Imbernón (2010, p. 11), a formação continuada dos professores, deve ter como 

foco muito mais do que a atualização de conhecimentos, mas ser capaz de criar espaços 

de estudos, de pesquisa, de inovação, de imaginação, entre outros. 

E neste sentido, acrescentamos Moran (2016) que defende não bastar colocar alunos na 

escola, mas é sim oferecer-lhes uma educação instigadora, provocativa, dinâmica, ativa em 

todos os níveis de ensino. nesta perspectiva, os bons professores são essenciais. 

Assim, visando contribuir para uma educação de qualidade, desenhamos uma 

programação que atendesse diferentes interesses e como nos anos anteriores, em 

fevereiro de 2019, as ações propostas no planejamento foram divulgadas aos professores 

de Arte e graduandos em Arte e/ou Pedagogia, cadastrados no Polo FNM/Arte na Escola, 

via e-mail, grupo de whatsApp e na páginas do Facebook e Instagram, convidando-os para 

uma reunião de apresentação: 

 GEPAE/LEM – estudo e pesquisa, com agendas definidas para o decorrer do ano, 

desenvolvimento de projeto educativo e produção de relato de experiência sobre a 

arte capixaba: visuais, urbana, patrimônio históricos, entre outros.

 Curso de Cinema de Animação – apropriação de teoria e técnicas de produção visual 

por meio de animação da imagem para uso em práticas pedagógicas. 

 Oficinas Ampliando olhares, saberes e fazeres na Arte – apreciação da produção 

artística de âmbito nacional em diálogo com a local, produção artística e reflexão da 

vivência. 

Para a proposição das oficinas realizadas no decorrer do ano, considerou-se de modo geral, 

o perfil dos professores cadastrados no Polo FNM, docentes habilitados com tempos 

diversos de exercício, assim como alguns não habilitados. Neste sentido, definiu-se como 

objetivo ampliar conhecimentos específicos; partilhar e refletir sobre práticas pedagógicas 

exercidas e, oportunizar experimentação e vivências em produção artística e ensino de arte. 
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Para Vygotsky (apud CAMARGO, 2018) “tanto os fatores emocionais quanto os intelectuais 

são imprescindíveis para o ato de criação”.

Outro fator relevante, foi a carga horária da disciplina ser reduzida e o professor de arte não 

ter pares dentro do espaço da escola para compartilhar suas ideias, projeções, angústias, 

sucessos entre outros. Neste sentido parafraseamos a professora Miriam Celeste Martins 

ao nos dizer que “O tempo nos sufoca, mas temos de buscar o ar coletivo para nos 

mantermos”.

É nesta perspectiva de formação continuada por meio da aprendizagem no coletivo que 

cada oficina foi planejada e desenvolvida, sob a coordenação e mediação de um ou dois 

integrantes do GEPAE/LEM. 

Na expectativa de promover, junto ao público-alvo, a aprendizagem e a interação entre a 

arte contemporânea nacional e a local, pelo contato sensível estético incentivando as 

possibilidades criadoras dos participantes na formação continuada, foram selecionados os 

temas das oficinas a partir da apreciação do material educativo do acervo do Polo FNM, 

DVDteca (documentários de arte contemporânea brasileira), Catálogos de Arte, Prêmio 

Arte na Escola Cidadã em diálogo com a Arte Capixaba. 

No planejamento/2019, do Polo FNM/AE, a ação formativa foi denominada como Ampliando 

olhares, saberes e fazeres na Arte, nos seguintes temas:

 Portfólio: O Registro da Prática Educativa em Arte & 

Oficina Geografia de Memórias;

 Renascença: Rendas do Cariri & Bordados na Arte Capixaba;

 Gravura - O Lirismo de Renina Katz e a produção artística de Franquilandia Raft; 

 Arte Urbana: Grafitti; 

 O espaço de criação e produção artística: Ateliê Porã, do artista capixaba Rosindo 

Torres.

Considerando as dificuldades de liberação dos professores para formação continuada, por 

parte de seus gestores, durante os dias de semana, as oficinas são sempre aos sábados, 
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ofertadas gratuitamente, com inscrições prévias, conforme o interesse e disponibilidade dos 

mesmos nas datas propostas. 

Tem-se na metodologia adotada a ação colaborativa, buscando o envolvimento e co-

responsabilidade entre as partes envolvidas e reflexões das práticas pedagógicas 

desenvolvidas. “Os professores que abraçam o desafio de autoatualização serão mais 

capazes de criar práticas pedagógicas que envolvam os alunos, proporcionando-lhes 

maneiras de saber que aumentam sua capacidade de viver profunda e plenamente” 

(HOOKS, 2013).

AMPLIANDO OLHARES, SABERES E FAZERES NA ARTE

Portfólio: O Registro da Prática Educativa em Arte & 

Oficina Geografia de Memórias

A oficina foi realizada no dia 30 de março de 2019, no Centro Cultural Sesc Glória, 

coordenada por Penha Fonseca e teve como convidada a prof. Ms. Sonia Maria de Oliveira 

Ferreira que apresentou a trajetória percorrida no Projeto “Em Busca de Sonhos”, vencedor 

no XIX Prêmio Arte na Escola Cidadã/2018, na Categoria Educação Infantil. 

Se inscreveram para esta oficina 40 pessoas, no entanto compareceram 24, entre 

professores de Arte e graduandos do curso de Pedagogia/Faculdade Novo Milênio.

A professora Sonia expôs o projeto desde sua proposição, desenvolvimento, os artistas 

envolvidos no processo e como fez os registros de todo o percurso realizado junto aos 

alunos da Educação Infantil. 

Segundo ela, o projeto envolveu o uso do imaginário e os conteúdos específicos da arte, 

gerando uma contrução histórica, com encantamento, memória, identidade e pertencimento 

cultural. Como metodologia fez uso da leitura de imagem da cidade, inicialmente impressas 

em livros/catálogos e depois em obras de artistas que representam Vitória-ES em suas 

obras. Além de visitas a espaços externos, como à Escola de Ciências, em Vitória, para 

apreciação das maquetes de prédios históricos, ao Palácio Anchieta, sede do governo 

estadual do Espírito Santo, localizado em Vitória; ao Convento da Penha, em Vila Velha e 

ao Parque Municipal da Pedra da Cebola, em Vitória. 
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Sonia ressaltou a relevância do registro  de todo o processo, envolvendo o planejamento, 

desenvolvimento, reflexões, fotografias e escutas das falas dos alunos. Todos foram 

importantes para a conquista do Prêmio Arte na escola Cidadã. 

O encontro contou ainda com a participação da artista Dayse  Resende, que relatou sobre 

sua participação no projeto Em Busca de Sonhos e do quanto considera importante para a 

formação dos alunos a abordagem da cultura local. 

Figura 01: Professora Sonia/Fonte: Polo FNM       Figura 02: Dayse Rezende/Fonte: Polo FNM

Após a exposição do relato e apreciação das obras artísticas foi desenvolvida junto aos 

presentes no encontro a mesma técnica proposta as crianças para representarem um ponto 

da cidade. Assim, foi disponibilizado papel craft, pincéis e uma aguada feita uma mistura 

de café solúvel, água, cola branca e álcool, para que experimentassem naquele momento, 

representando um espaço de sua memória geográfica. Ao concluirem a produção, foi aberto 

um bate papo para que cada um pudesse falar um pouco sobre a vivência do encontro.

“A escuta da prática desenvolvida pela professora Sonia agrega muitos conhecimentos à 

minha e provoca a reflexão do quanto é importante a formação continuada” 

(PROFESSORA). 

“A participação de graduandos em Pedagogia em momentos como este é de muito 

aprendizado, pois nos possibilita um olhar em ações de aprendizagens significativas” 

(GRADUANDA).
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Figura 03: Produção plástica/Fonte: Polo FNM  Figura 04: Exposição/Fonte: Polo FNM

Para Camargo (2018) “o ensino da Arte na sala de aula deve, para além da mesmice, 

mimese, copismo ou repetição, levar a criança a um degrau acima em sua construção de 

valores culturais e possibilitar o estranhamento em seus olhares”.

Analisando a proposta desenvolvida pela professora Sonia no projeto Em Busca de Sonhos,

observa-se que ela propicia tais aprendizagens aos seus alunos garantindo-lhes os direitos 

de aprendizagem previstos nos documentos oficiais de educação no que se refere a 

abordagem de questões culturais em suas manifestações locais e regionais. Estabelece 

relações entre as memórias afetivas das crianças, dos espaços já conhecidos indo de 

encontro a novos percursos, conhecendo histórias do patrimônio cultural capixaba e 

sensibilizando-os a percepção da arquitetura e paisagens atuais, desenvolvendo assim, 

valores tais como conscientização de preservação, respeito, identidade e pertencimento.  

Interessados em apreciar mais detalhadamente o projeto Em Busca de Sonhos, podem 

acessar ao documentário por meio do Canal do Youtube no link: https://youtu.be/bB_ja-

VXH4s e/ou no site do Instituto Arte na Escola em: 

http://artenaescola.org.br/hotsites/premio2018/?p=vencedores.

  

Renascença: Rendas do Cariri & Bordados na Arte Capixaba

O encontro foi realizado no dia 11 de maio de 2019 (sábado), de 9 às 13 horas, na 

Faculdade Novo Milênio, sob a coordenação de Conrado Leal (GEPAE/LEM) e convidado 

especial o artista plástico capixaba Rick Rodrigues. Foram inscritos 25 participantes, no 



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

291
2020 0600

entanto compareceram 12 pessoas, entre professores de Arte e graduandos do curso de 

Pedagogia/Faculdade Novo Milênio.

A proposta desta oficina teve como objetivo proporcionar conhecimentos acerca da arte 

popular, em produções tradiconais, como as Rendas do Cariri/Pernambuco e a produção 

artística contemporânea utilizando-se de algumas técnicas históricas culturais em suas 

obras.  

Inicialmente, o grupo assistiu o documentário Renascença: Rendas do Cariri, com foco nos 

Saberes Estéticos e Culturais, indicado para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 

Ensino Médio e tem uma duração de 14 minutos. Vale ressaltar que este integra o acervo 

da DVDteca do Arte na Escola, que ao todo são 160 vídeos sobre arte contemporânea 

brasileira e que estão disponíveis aos professores para consulta e empréstimo para estudo, 

pesquisa e uso em seus projetos educacionais.

Sinopse:

O documentário apresenta depoimentos das rendeiras dos municípios de Camalau, 
Monteiro, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzal e Zabelê, no Estado da 
Paraíba, e de Pesqueira e Poção, em Pernambuco. Mostra a vida cotidiana simples 
e o esforço das artesãs para manter a tradição familiar de fazer rendas, e deixa 
entrever a relação entre a atividade delas e o meio social e natural circundante. 
Documenta o trabalho das artesãs que produzem rendas do tipo renascença, 
algumas já organizadas em associações e participantes dos programas de políticas 
públicas de apoio ao artesanato, criadores de Escola-Oficina (INSTITUTO ARTE 
NA ESCOLA, 2006).

No site do Arte na Escola, http://artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/23/, o professor 

poderá assistir ao clipe e acessar ao material educativo para o professor com propostas de 

atividades e sugestões de como usar o documentário para aprofundar os conteúdos que 

este disponibiliza. 

Após a projeção do documentário, foi realizado um bate papo a fim de partilhar as 

percepções, relações e apropriações deste tema para suas práticas pedagógicas. Sendo 

levantada  relação das rendas na moda de tantas gerações, a valorização X exploração 

desta produção por parte de alguns empresários, as rendas de bilro produzidas na Barra 

do Jucu/Vila Velha – ES, as possibilidades de utilização do material em sala de aula, entre 

outros. Assim, torna-se relevante a exposição do mapa conceitual proposto no material 

educativo para o professor, que apresenta as interlocuções possíveis dentro do mesmo. 
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Ficando a cargo deste  fazer suas escolhas conforme os objetivos a serem alcançados em 

seu planejamento. 

Em sequência, o artista Rick Rodrigues contou para o grupo um pouco de sua trajetória 

artística fazendo relações do vídeo assistido falando de afetos, memórias, desmistificação 

do artista entre o velho e o novo, da apropriação, da poética, da evolução e da produção.

Natural de João Neiva/ES, onde também instalou seu ateliê. É bacharel em Artes Plásticas 

e mestre em História, Teoria e Crítica da arte, pela Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES).  Integra o coletivo Almofadinhasjunto com Fábio Carvalho/RJ e Rodrigo Mogiz/MG, 

utilizando a técnica do bordado na discussão da contemporaneidade e da tradição junto a 

abordagens sobre gênero, afetividade e sexualidade em suas obras.

Em sua poética, Rick faz desenhos com bordados sobre os mais diversos suportes, 

miniaturas e objetos, revelando memórias de sua infância nas brincadeiras de quintal, férias 

na casa dos avós, os sonhos, desejos e fragilidades. Além de obras que costuram as 

memórias pessoais e familiares, ele contou que também observa o entorno da cidade: o 

relevo, os cursos das águas, montanhas e pontos nascentes do município de João Neiva, 

e têm usado este tema em suas produções artísticas. 

O artista acessou ao seu portfólio, disponível em: https://www.rickrodrigues.com e expôs 

várias obras fazendo uma narrativa sobre seu processo de criação.  Percebe-se em sua 

poética a delicadeza tanto na produção em si, quanto nos textos (verbal e não verbal) que 

cada uma delas nos apresenta. Como exemplo destacamos algumas delas:
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Figura 05: Flores Ser, 2016 - Bordado sobre lenço 
de algodão Dimensões: 33 cm x 33 cm. Fonte: 
https://www.rickrodrigues.com

Figura 06. Não deixe seu sonho morrer aqui. Série 
Transparências 2017 Bordado a mão sobre tecido voil branco, 
almofada e miniatura de cama. Dimensões: 13 cm x 21 cm. . 
Fonte: https://www.rickrodrigues.com

Figuras 07 e 08: Exposição “a casa do centro”, 2017. Instalação da série Casa 34, apresentada na 
Secretaria de Cultura de João Neiva/ES. Bordados sobre tecidos (voil, tules, paninhos de cozinha, algodão 
e lenços). Casinhas de papel, brinquedos e miniaturas. Fonte: https://www.rickrodrigues.com
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Figuras 09: O artista Rick Rodrigues apresentando sua produção artística. Fonte: Polo 
FNM

A produção plástica do encontro ficou por conta do desenho, tendo como instrumento papel 

de gramatura 200 g/m2, agulhas com linhas em diversas cores. E enquanto, era realizada, 

foi integrada a um delicoso bate papo de trocas de ideias, possibilidades de integração da 

proposta nos planejamentos de diferentes faixas etárias, integradas a outras disciplinas, 

organização da exposição no espaço da escola, entre outras. 

Figuras 10 e 11: Produção desenho bordado. Fonte: Polo FNM

Na proposta de formação continuada do Polo FNM considera-se estes momentos 

fundamentais para o professor, uma vez que ele fala com outros que passam pelos mesmos 
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desafios, de falta de infraestrutura de espaços, de materiais, de valorização do 

conhecimento da arte na formação do sujeito entre outros. E quando ele aprecia a obra 

artística, tem o contato com o processo criativo do outro e com o seu, mesmo que 

inconscientemente faz reflexões de seu percurso e sai destas vivências com novos olhares, 

saberes, estranhamentos ou encantamentos. 

Segundo Dewey (2010) a experiência vai além de uma simples atividade, que para ter 

elementos da cognição na experiência, essa deve ter valor, percepção das relações de 

continuidade entre o que fazemos e as reflexões que tiramos destas.

Ao final do encontro foi avaliado, pelo grupo, que a carga horária de 4 horas para a oficina 

é insuficiente, assim após votação, ficou definido que as próximas oficinas passam a 

acontecer durante o dia inteiro com carga horária de 8 horas.

Gravura - O Lirismo de Renina Katz e a produção artística de Franquilândia Raft 

Oficina realizada no dia 27 de julho de 2019 (sábado), de 9 às 17 horas, na Faculdade Novo 

Milênio, sob a coordenação de Franquilândia Raft, integrante do GEPAE/LEM e artista 

plástica capixaba. Foram inscritos 39 participantes, mas participaram 20 pessoas, entre 

professores de Arte e graduandos do curso de Pedagogia/Faculdade Novo Milênio.

A proposta desta oficina teve como objetivo ampliar conhecimentos sobre a técnica de 

gravura, a partir da apreciação da obra de Renina Katz e de Franquilandia Raft. E 

experimentar a produção plástica na xilogravura. 

O espaço da oficina foi organizado antecepidamente pela oficinista, com catálogos de 

artistas gravuristas, matrizes e impressões em diferentes técnicas, instrumentos utilizados 

em técnicas de gravura. Iniciou o encontro narrando um pouco sobre o histórico da gravura 

e em seguida projetou o documentário O Lirismo de Renina Katz, do acervo da DVDteca 

Arte na Escola, com 23 m’ de duração. Tem como foco a materialidade e é indicado a partir 

do 5º ano do Ensino Fundamental. Está disponível na integra no site: 

http://artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/102/ .

No documentário, Renina Katz narra sua trajetória pelos desenhos, aquarelas, litogravuras 

e xilogravuras, enfrentando e construindo diferentes materialidades. Discorre sobre sua 
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vida e influências de artistas e movimentos. Fala sobre cores e transparências, sobre 

desenhos e atos de desenhar, e mostra como realizar uma litogravura, desde as primeiras 

marcas do gesto, até a impressão e finalização da mesma.

Em sequência, Franquilandia convidou os participantes a sentarem-se no entorno da mesa 

com os materiais próprios para produção de gravura e iniciou uma conversa informal, 

levantando o que o grupo já sabia a respeito do tema, o que o vídeo expôs de novo, dúvidas, 

etc. E conforme, as questões iam surgindo, ela esclarecia demonstrando por meio de 

imagem, impressões de gravura e/ou instrumentos usados para produção das mesmas.

Figuras 12 e13: Gravuras. Fonte: Polo FNM

Franquilandia é coordenadora do GEPAE/LEM, artista plástica, educadora em museus, 

especialista em gestão cultural e em formação de mediadores. Tem como espaço de 

produção o Ateliê 904, localizado em Vila Velha/ES.

A produção plástica ficou por conta da xilogravura com a experimentação de uso dos 

instrumentos específicos, como goivas, placa de madeira e impressão. Além desta técnica, 

também foram comentadas várias possibilidades de impressões de gravuras que podem 

ser adotadas em sala de aula, desde a Educação Infantil, utilizando legumes, folhas, 

pedaços de madeira, isopor, entre outros.
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Figuras 14 e 15: Conversa com a artista Franquilandia Raft e Produção de Gravura.. Fonte: Polo FNM

Observa-se na proposta realizada por Franquilandia, que a oficina procurou oferecer um 

espaço de produção artística e estética e de investigação da gravura como linguagem e 

metodologia a ser desenvolvida em sala de aula junto aos alunos da Educação Básica.

Arte Urbana: Graffiti

O encontro foi realizado no dia 21 de setembro de 2019 (sábado), de 9 às 17 horas, na 

Faculdade Novo Milênio, sob a coordenação de Gabriela Carvalho Schwenck e Josy 

Pereira Silva, integrantes do GEPAE/LEM e teve como convidado especial o professor e 

artista plástico Marcelo Gandini. 

Foram inscritos 39 participantes, mas participaram 17 pessoas, entre professores de Arte 

e graduandos do curso de Pedagogia/Faculdade Novo Milênio.

A proposta desta oficina teve como objetivo a apreciação da arte urbana, seus modos de 

expressividade no graffiti e como estabelecer o diálogo entre o espaço da escola e seu 

exterior nas práticas educativas em Arte. 

Para esta oficina, o documentário da DVDteca utilizado foi o Cores Urbanas, que em três 

blocos apresenta a pintura mural através de diferentes artistas e da produção presente na 

cidade de São Paulo. O primeiro bloco traz uma visão histórica sobre os murais e produção 

dos artistas Carlos Matuck e Vallandro Keating. O segundo bloco, traz a urbanização das 

cidades na década de 50, o interesse político na produção de obras murais, e, ainda, os 

muralistas mexicanos. O terceiro bloco faz uma incursão sobre o graffiti e suas técnicas 

como arte urbana e conduz ao grafite das ruas da periferia da cidade de São Paulo 

(INSTITUTO ARTE NA ESCOLA, 2006). Seu foco são as Linguagens Artísticas e é indicado 

a partir do 5ª ano do Ensino Fundamental.
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No bate-papo realizado após a apreciação do vídeo, foram levantadas várias questões 

acerca dos preconceitos existentes na sociedade com relação à arte urbana, se é arte ou 

não, os desafios vivenciados por grafiteiros para a produção de suas obras, tanto 

financeiramente quanto pelo próprio reconhecimento e valorização. Assim como, as 

dificuldades para se desenvolver projetos dentro do espaço da escola ou em seu entorno, 

tanto com relação aos materiais necessários quanto ao tempo hora/aula semanal da 

disciplina e organização dos alunos envolvidos.

Figura 16: Bate papo sobre a Arte Urbana. Fonte: Polo FNM

E tais questões se prolongaram durante o dia durante a apresentação do professor artista 

Marcelo Gandini, que contribuiu com aspectos dos dois pontos de vistas e de vivência, o 

de ensinar arte e o de produzir arte no espaço urbano. Por meio da exposição de vídeos e 

imagens diversas dialogou com os participantes, resgatando na história da arte a 

expressividade humana na pintura em paredes, assim como, esclarecendo várias dúvidas 

e possibilitando alternativas de se apropriar das intervenções urbanas e desenvolver 

atividades em sala de aula, sem necessariamente ter que pintar os muros da escola, como 

muitos pensavam a princípio. 

A atividade prática proposta proporcionou aos presentes a experimentação de materais 

específicos do graffiti, spray, moldes vazados, etc. sobre papel cartão. Utilizando-se de 

técnicas de sobreposição ou de exclusão de detalhes. 

A participação nesta oficina se diferenciou com relação as anteriores, uma vez que os 

participantes presentes eram em sua maioria jovens, em formação ou recém-graduados. 
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Figura 17: Atividade prática. Fonte: Polo FNM

E para o Polo FNM enquanto propositor de formação continuada é um ponto reflexivo, no 

quanto as ações propostas contribuem na formação dos mesmos, mas também o quanto 

eles nos provocam aos interesses de uma geração mais nova. “Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE apud MORAN, 2012, p. 43).

O espaço de criação e produção artística: Ateliê Porã, do artista capixaba Rosindo 

Torres

Como última ação formativa do Ampliando olhares, saberes e fazeres planejada para 2019, 

o GEPAE/LEM visitou no dia 9 de novembro o Ateliê Porã, do artista Rosindo Torres, 

localizado no município de Vila Velha. 

Esse encontro não foi divulgado nas redes sociais do Polo FNM, no Instagram e Facebook, 

devido ao número de visitantes que o espaço pode receber a cada visita agendada, 

participando assim 10 integrantes do grupo.

Após uma apresentação geral do grupo, Rosindo Torres narrou um pouco de sua trajetória 

como professor e artista plástico, da importância do professor manter ativo o seu processo 

criativo, do estudo e pesquisa na produção de outros artistas, de visitas as exposições e 

elogiou as ações desenvolvidas pelo GEPAE/LEM que possibilita aos seus integrantes tudo 

isso.
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Figura 18: Bate papo no Ateliê Porã, de Rosindo Torres. Fonte: Polo FNM

Elsimar Rosindo Torres, de formação em Licenciatura em Educação artística, com 

experiência na docência em artes no ensino fundamental, médio e superior. Artista plástico 

atuante desde 1993 com exposições locais e fora do estado, como galerias institucionais: 

Homero Massena, Gaeu/UFES, Espaço Cultural Yázigi, Museu MAES e Museu Vale, 

Espaço Cultural Palácio Anchieta [coletiva], Espaço Cultural da Faculdade de Goiânia, 

participações de salões de artes nacionais e locais com premiações e galerias particulares. 

O processo criativo deriva-se em apropriação de imagens consagradas como suporte de 

pintura, objetos e performance. 

Conforme previsto na metodologia adota para as ações do Ampliando olhares, saberes e 

fazeres, após conversa e apreciação da obra do artista, foi desenvolvida uma atividade 

prática, na qual Rosindo propôs ao grupo a observação de diferentes imagens de obras de 

renomados artistas: Velásquez, Gauguin e Leonardo da Vinci, e extrair das mesmas 

somente formas e cores para uma nova composição.

Ao final, teve pose para selfie do grupo e individuais em uma de suas obras exposta no 

ateliê. Além do delicioso lanche compartilhado.
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Figura 19, 20 e 21: Selfie e individuais no Ateliê Porã, de Rosindo Torres. Fonte: Polo FNM

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas cinco oficinas Ampliando olhares, saberes e fazeres na Arte realizadas  no decorrer de 

2019, ficou registrado que muitos se inscrevem na proposta, mas no dia não comparecem 

e depois justificam ter tido problemas de deslocamento, reposição de aula, entre outros. 

Percebe-se ainda que alguns participantes conseguem manter uma assiduidade nos 

encontros, outros comparecem algumas vezes e outros vem e não voltam. Vale ressaltar 

que para a proposição das temáticas destes momentos, antecedendo o planejamento é 

feito um diagnóstico junto aos professores cadastrados no Polo FNM, portanto estas são 

de interesse do público alvo.

Em muitos caso é perceptível um certo desânimo por parte de muitos professores, devido 

aos desafios que o ensino da arte tem passado nos últimos anos, com a desvalorização da 

mesma e redução de  carga horária dentro do currículo no âmbito escolar e social. Muitos 

professores precisam se desdobrar entre duas ou três escolas, em diferentes turnos para 

completar sua carga horária semanal, falta de sala de aula e de materiais específicos. E é 

exatamente nestes aspectos que considera-se fundamental a participação dos professores 

em grupos de estudos e pesquisas, a fim de fortalecê-los tanto no que se refere à 

fundamentação, mas também em seu processo de criação, experimentações e vivências.   

E a partir da observação das vivências e experimentações realizadas no grupo envolvido, 

considera-se que a metodologia adotada foi satisfatória, uma vez que possibilitou muitas 

trocas de materiais, técnicas, indicações de leituras e visitas as exposições, partilhas de 
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práticas pedagógica entre professores de arte com maior tempo de docência, outros recém 

formados e graduandos em processo de formação em diferentes linguagens artísticas 

(artes visuais, teatro e música) e em Pedagogia. 

Constata-se que as apreciações, debates e produções propiciadas nos encontros 

ampliaram o repertório artístico-cultural dos participantes, uma vez que retornam com 

relatos de sua aplicação em suas práticas pedagógicas junto aos seus alunos.

Outro fator relevante nas oficinas, foi ter cada uma delas coordenadas por integrantes do 

GEPAE/LEM e professores artistas convidados para colaborarem nos diálogos entre os 

documentários do acervos DVDteca Arte na Escola com a arte capixaba, possibilitando uma 

maior aproximação entre o ensino da arte nacional e local. Neste sentido, tem-se como 

meta a continuidade desta proposta no ano de 2020.
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LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MUSEAL: a pesquisa-ação em arte-educação no 
Espírito Santo

FRANQUILANDIA RAFT68

RESUMO

O Laboratório de Educação Museal é aqui apresentado por sua idealizadora como uma experiência bem-
sucedida no Espírito Santo. Sua criação supre uma demanda de formação continuada no campo da arte-
educação, priorizando oportunidades de interação real entre o museu e a escola, o artista local e o professor 
de arte. O relato traça um panorama de sua origem, explana a realização do projeto-piloto nos museus de 
Vitória; a recente integração com o Polo Arte na Escola e os registros de ações e atividades desenvolvidas 
pelos professores pesquisadores a partir das temáticas em estudo. 

Palavras-chave: educação museal; arte; cultura, museus; patrimônio; pesquisa.

INTRODUÇÃO

A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo, em comunicação 
e colaboração. O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e reconhecimento de 
si, no outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo 
comum. Não há consciências vazias; por isto os homens não se humanizam, senão 
humanizando o mundo (FREIRE; 2005; p.28).

O Laboratório de Educação Museal – LEM foi idealizado como uma rede colaborativa de 

formação continuada para professores e educadores sociais em espaços não-formais de 

educação, com ações educativas de incentivo ao protagonismo dos sujeitos em vivências 

no campo da arte e da cultura. 

Figura 01: Logomarca criada em 2018 pela equipe de comunicação da 
Prefeitura de Vitória – arquivo da autora

                                                          
68 Pesquisadora GEPAE /LEM. Polo FNM Arte na Escola
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Desde 2012 o embrião do que viria a se estruturar como LEM se formava nos bastidores 

da Galeria Homero Massena, tomando forma pouco a pouco, a partir de diálogos e 

vivências compartilhadas entre artistas, professores, estudantes e equipe institucional, em 

cada educativo de exposição realizada, durante o período que coordenei esse espaço 

cultural. No período entre 2013 e 2016 uma rede informal de professores se fortaleceu com 

a partilha de experiências em arte-educação, embora a precariedade do educativo em 

museus do governo estadual naquele momento não garantisse uma estrutura adequada a 

continuidade, aprofundamento ou ampliação da relação museus e escolas.

Em outro momento profissional, atuando como educadora em museus da Prefeitura de 

Vitória, nos anos 2017 e 2018, tive oportunidade de apresentar e desenvolver o LEM como 

projeto-piloto do educativo dos espaços culturais municipais. O projeto piloto foi planejado 

em 2017 e desenvolvido em 2018 nos museus da Prefeitura de Vitória, instrumentalizando 

professores para criar atividades e desdobramentos nas escolas a partir da temática das 

exposições que aconteciam nos espaços culturais: Museu Capixaba do Negro – Mucane, 

Casa Porto das Artes Plásticas e Museu Histórico da Ilha das Caieiras Manoel dos Passos 

Lyrio – Museu do Pescador. O envolvimento da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória 

– SemC permitiu o acesso às exposições selecionadas via Funcultura no Edital de 

Ocupação dos Espaços. A Secretaria Municipal de Educação – SEME cedeu o uso da 

plataforma de ensino semipresencial e a distância VixEduca, o que possibilitou transformar 

a proposta em 92 horas de curso semipresencial para os professores. Na prática, em seu 

primeiro ano de atividade, o laboratório consistiu em ações geradoras de diálogo em 

encontro de formação de professores; visitas mediadas de estudantes e professores às 

exposições; grupo de estudos para elaboração de atividades transdisciplinares a partir do 

material educativo das exposições e prática da educação museal em sala de aula, 

priorizando o respeito aos territórios, sujeitos e identidades dos diferentes tipos de público. 
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Figura 02: Estudantes realizam atividade em visita mediada ao Mucane 
em 2017. arquivo da autora

Por meio dessa experiência é possível perceber como os espaços culturais de Vitória se 

tornam ainda mais vivos quando neles o sujeito pode vivenciar a arte. O projeto-piloto do 

LEM possibilitou muitos desdobramentos dos projetos de exposição dos museus nas 

escolas por meio da ação dos professores. Para além das visitas mediadas, ressignificar o 

material educativo e a obra de arte contemporânea, desmistificar a figura do artista e do 

museu, revisar o sistema da arte pensando o público do museu público. Em todo esse 

processo é importante não perder de vista o potencial crítico e criativo das crianças e 

jovens, aparente nas discussões em roda junto aos mediadores culturais nos museus e em 

suas falas nas atividades museais desenvolvidas pelos professores nas escolas.

Figura 03: Encontro de formação de professores no Mucane em 2018. Arquivo da autora. 
Encontro GEPAE/LEM na Faculdade Novo Milênio em 2019- arquivo GEPAE/LEM
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Para além das exposições de artes visuais, experimentadas no projeto piloto, ao iniciar o 

ano de 2019, o LEM se uniu em parceria com o GEPAE – Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Arte-educação, vinculado ao Polo Arte na Escola/ Faculdade Novo Milênio, com uma 

proposta ampliada de educação museal, totalmente integrada a proposta que o GEPAE já 

vinha desenvolvendo em anos anteriores, sob a coordenação de Maria da Penha Fonseca.

Figura 04: Atendimento a um grupo de estudantes em 2017 no Mucane . Arquivo da autora

O LEM é, em essência, uma rede colaborativa de professores, pesquisadores de educação 

museal, investigando a arte e a cultura produzidas no Espírito Santo. No contexto dos 

museus capixabas urge discutir e agir para a aproximação dos museus e escolas, visando 

a valorização da arte como área de conhecimento. Nesse sentido, o artista capixaba, os 

fazedores de arte, os mestres das tradições populares e os guardiões da memória oral são 

parceiros tão indispensáveis ao processo quanto os estudantes, suas famílias e 

comunidades que consequentemente estarão envolvidas e partícipes das vivências e 

experimentações que os professores como agentes multiplicadores irão propor ao longo 

dos percursos. 

No Século XXI não nos basta a contemplação passiva das belas artes, o que se busca no 

contato com a arte é interação, movimento, análise crítica, postura política. A importância 

política e social da arte e, especialmente das ações que levam as pessoas a interagir com 

o objeto de arte como forma de expressão humana é reforçado por Canclini (1981), na obra 

A socialização da arte: teoria e prática na América Latina: 

As novas formas de atividades nas artes plásticas podem ser agrupadas em quatro 
áreas: 1) as que procuram modificar a difusão social da arte transferindo obras de 
exibição habitual em museus e galerias para lugares abertos, ou para lugares 
fechados cuja função normal não está relacionada com a arte; 2) as obras 
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destinadas a transformação do meio, ao destaque original do mesmo ou ao 
delineamento de novos ambientes; 3) a promoção de ações inéditas ou de situações 
que – por seu impacto ou pelas possibilidades de participação espontânea que 
ofereçam ao público – inauguram formas de interação entre autor e destinatário da 
obra e/ou novas possibilidades perceptivas; 4) o último modelo compartilha com os 
dois anteriores, a recreação do meio e a ação sensível sobre o mesmo, mas procura 
também modificar a consciência política dos participantes (CANCLINI; 1980, p.135). 

Figura 05: Integrante do LEM com personagem do Carnaval de Congo 

de Máscaras de Roda d'Água, em 2019. Foto GEPAE/LEM

Para 2019, o GEPAE/ LEM teceu um planejamento para além das exposições de arte da 

cidade de Vitória e se ramificou em atividades envolvendo ateliês de artistas e 

manifestações da cultura tradicional das cidades da região metropolitana. Isso passou a 

exigir do grupo de pesquisadores uma mudança comportamental com deslocamentos 

físicos frequentes e, o mais importante, o exercício de pensar a arte em processo, os 

múltiplos contextos e repertórios artísticos locais, o corpo da metrópole como espaço 

cultural e a relação dos sujeitos com os territórios. 
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Figura 06: Integrante do LEM dialogando com o grafiteiro em plena 

atividade, em Feu Rosa, na Serra, em 2019. Foto GEPAE/LEM

Como a pesquisa-ação em rede colaborativa pode contribuir para o fortalecimento 
da arte e da cultura local?

A Educação Museal ainda é um tema cujo debate está apenas se iniciando no Brasil. O 

Caderno de Política Nacional de Educação Museal, publicado pelo Instituto Brasileiro de 

Museus – IBRAM, em 2018, reúne algumas experiências em curso nos grandes museus 

brasileiros e relata o percurso da Política Nacional de Museus, desde a criação do Estatuto 

dos Museus, em 2013, até a expectativa de se alcançar respeito institucional ao setor, 

sugerindo que se trata de uma atividade tão relevante para um museu quanto a 

conservação e a aquisição de obras. Embora seja um olhar importantíssimo para 

sistematizar, analisar e oportunizar discussões acerca de atividades e experiências 

educativas em/a partir de museus, já nasceu defasado e hoje é discurso sem prática, uma 

vez que o incentivo a inovação e continuidade de ações educativas em museus que já 

estava muito aquém do desejado, simplesmente inexiste desde a extinção do Ministério da 

Cultura no país, em 02 de janeiro de 2019. 

Nesse cenário, insistir em educação museal é um ato de resistência para os poucos 

profissionais do campo da educação e da cultura que fazem do artigo 215 da constituição 

seu mantra.

Em sua trajetória, o primeiro aspecto trabalhado pelo LEM foi a relação museu escola. 

Exposição sem público é sinônimo de fracasso. O grande público da maioria dos museus 

são as escolas. Mas, escolas e museus não se relacionam magicamente, existe uma 
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estrutura cheia de engrenagens que cria esse movimento. Nessa estrutura, o professor é 

um agente-chave e por meio de seu trabalho as vivências e experimentações em torno da 

arte extrapolam o ambiente museal, se ampliam e reverberam. O efeito multiplicador de 

ideias depende muito do professor. Por meio da atuação do professor, o artista pode 

alcançar estudantes, suas famílias e uma comunidade inteira. E para tanto, a estrutura que 

o museu disponibiliza vai permitir (ou não) ao professor ampliar seu repertório e criar formas 

de interação de seus alunos com a arte, mais adequadas a realidade desta ou daquela 

comunidade. As ferramentas e recursos mais utilizados nos museus do Espírito Santo 

incluem material educativo impresso e/ou virtual; visita mediada a exposição; oficina, 

atividade prática ou roda de conversa com o artista; acesso ao ambiente de produção 

artística e, em raríssimos casos, o acesso parcial de grupos de estudantes e pesquisadores 

aos bastidores da montagem de uma exposição de arte, em visita agendada.

Figura 07: Origraffes 2019 em Feu Rosa, na Serra. Foto da autora

Durante o funcionamento do LEM, à medida que os diálogos aconteciam no grupo de 

professores percebemos que o acesso aos bens culturais está para além dos museus e 

existe uma grande carência de elaboração de estratégias de acesso e visibilidade a arte e 

a cultura local, que incentivem de fato a preservação do patrimônio, a valorização dos 

saberes e fazeres locais, as manifestações culturais específicas de cada comunidade ou 

grupo. Nesse ponto, como Laboratório de Educação Museal o grupo já percebia a cidade 

como um museu a céu aberto, onde cada pessoa tem um olhar protagonista de suas 

descobertas, ações e expressões. Consideramos que os ambientes culturais de uma cidade 
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incluem além de seus museus, teatros e bibliotecas, os monumentos públicos, fachadas 

preservadas de prédios históricos, saberes e fazeres do povo e manifestações da arte de 

rua, seja em um muro grafitado, na cantiga do pescador ou numa performance efêmera.

O Laboratório de Educação Museal tem como principal objetivo estreitar a relação entre 

professores e artistas locais por meio da prática da educação museal, promovendo relações 

dialógicas, criativas e poéticas capazes de sensibilizar o indivíduo para com suas raízes e 

afinidades culturais. 

Considerando o potencial multiplicador de ideias de um professor, investir na ampliação do 

repertório destes resulta em maior chance de fruição da arte pelo público em idade escolar. 

O LEM nasceu da necessidade de oferecer uma solução de baixo custo e a curto/médio 

prazo ao educativo dos equipamentos culturais de Vitória. Em 2018 teve seu projeto-piloto 

realizado a partir do material educativo de sete exposições realizadas na cidade de Vitória, 

elaborando e executando proposições poéticas nas escolas nas quais os professores 

integrantes do grupo de pesquisa investiam e atuavam na relação museu-escola, 

respeitando as identidades dos sujeitos e territórios e buscando valorizar o artista, 

conectando a proposta do museu outras possibilidades de percepção e interação a partir 

do ponto de vista de crianças, adolescentes e jovens. De olho nas características do 

território de atuação de cada professor e trabalhando pela construção coletiva do 

conhecimento e valorização da bagagem cultural dos sujeitos envolvidos. Na prática, 

significa pensar a atividade a partir do conteúdo que cada sujeito traz em seu repertório 

individual e que na roda, compartilhado, dialoga com a produção artística e se conecta aos 

saberes e fazeres de outros, inclusive do artista que está em evidência. Nessa perspectiva 

houve ao longo de 2018, dez formações presenciais, que junto ao uso da plataforma 

VixEduca, cedida pela Secretaria Estadual de Educação, gerou noventa e duas horas de 

qualificação semipresencial aos professores envolvidos no projeto-piloto. 

Por sua vocação sociocultural, o LEM foi selecionado por edital concorrendo com propostas 

de museologia & patrimônio do Brasil inteiro e apresentado no MicBr 2018 – Mercado das 

Indústrias Criativas do Brasil como solução para o Educativo em Museus. O evento 

realizado em São Paulo no mês de novembro reuniu mais de uma centena de propostas de 

dez áreas criativas e culturais em palestras, cursos e apresentações, visando a máxima 

troca possível de conhecimentos entre os participantes.
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Sobre o aproveitamento do ciclo 2018 do LEM pelos participantes diretos(professores) e 

indiretos(estudantes), é possível apontar: 

 Quanto a estrutura do curso na plataforma EaD: Em sete(7) módulos foram 

realizados dez(10) encontros presenciais, quatorze (14) tarefas obrigatórias na 

plataforma VixEduca e sete(7) fóruns. 

 Quanto a presença física das escolas nos museus: Dos dez (10) professores 

integrantes do grupo, seis (6) conseguiram visitar exposições com seus alunos, 

levando trinta e quatro (34) grupos, distribuídos nos três(3) museus ao longo do ano;

 Quanto a utilização do material educativo: Seis (6) professores utilizaram com 

sucesso o material educativo em sala de aula mais de uma vez, desenvolvendo com 

regularidade os desdobramentos das exposições com os estudantes.

Ao final do ciclo 2018, percebemos também as fragilidades do LEM, especialmente no que 

se refere a inevitável comparação com projetos de formação de professores realizados 

frequentemente na maioria dos museus. Embora haja alguns pontos semelhantes com 

estes, como o uso da infraestrutura dos museus com suas exposições e material educativo, 

o LEM se diferencia de tantos outros programas educativos em museus por seis aspectos 

distintos:

1) O foco da pesquisa do LEM são projetos sobre a arte e a cultura produzidas no Espírito 

Santo, ou seja, o Laboratório é uma via de mão dupla que conecta localmente a arte 

e a educação, buscando a divulgação e valorização do artista, dos saberes e fazeres 

do povo capixaba, que são a base para traçarmos o esboço da pesquisa, buscando 

referenciais e antecedentes que possam contextualizar e ampliar a compreensão 

acerca da temática em estudo.

2) Enquanto a maioria das formações de professores em museus tem como ponto central 

a apresentação do artista e de sua obra, aqui o foco é a percepção de meios que 

possam fomentar uma experiência real do indivíduo com a arte, ou seja, mais do que 

apresentar um artista e seu trabalho, o objetivo é desmistificar a arte, torná-la 

acessível e palatável. O aprendizado é uma consequência natural da vivência e da 

experimentação dos sujeitos.

3) Para alcançar tal propósito, o centro da atenção do Laboratório se desloca no 

desenrolar das ações: no primeiro momento, durante o encontro de formação, o foco 
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está nos professores que serão agentes multiplicadores de ideias em seus territórios 

de atuação e podem utilizar este espaço-tempo para a reflexão, a troca de ideias e 

informações sobre a temática a ser desenvolvida. Como conhecedor das forças e 

fraquezas presentes nos territórios onde estão trabalhando, suas sensibilidades 

aguçadas permitem selecionar as melhores estratégias para alinhar as temáticas 

culturais discutidas a conteúdos curriculares obrigatórios e experimentar novas 

atividades na escola envolvendo estudantes, equipe e comunidade com o conceito 

que se deseja trabalhar. No segundo momento, na sala de aula, quando a temática é 

levada do museu à escola (como material educativo) ou da escola ao museu (com a 

visita do grupo a exposição), o foco está no estudante. Durante este percurso, o 

professor, o artista, a obra, o museu e seus profissionais são agentes de fomento, que 

indagam, estimulam, questionam, provocam e escutam os sujeitos, que vivenciam a 

temática a partir de seu repertório, sua liberdade de se expressar e conectar arte e 

vida.

4) As relações humanas dentro do LEM são orgânicas, horizontais e colaborativas. Isto 

nos leva ao contínuo exercício de ressignificar as relações por meio da palavra 

circulante, das reuniões em roda, da escuta, do planejar e fazer juntos. Rejeitar o 

comportamento tradicional e previsível, especialmente nas relações de aprendizagem 

requer um permanente estado de alerta para sair da zona de conforto e questionar-

se. Desafio constante para o grupo de pesquisa, uma vez que a arte atua no campo 

do sensível e da expressão humana, que requer liberdade, desconstrução e postura 

crítica.

5) O encontro de formação é uma apenas uma das etapas no processo do LEM, com a 

finalidade de elaborar mecanismos facilitadores do contato dos sujeitos com a arte. 

Cabe ressaltar que há fatores condicionantes e determinantes para que um tema se 

torne objeto de estudo do LEM e que a formação de professores é o ponto de partida 

para o desdobramento do projeto na escola, que é a culminância da proposta e 

deverá, ser registrada para posterior submissão de relatos de experiência/artigos em 

revistas especializadas em arte e/ou educação.

6) Para que um tema seja apreciado e desenvolvido pelo grupo de pesquisadores do 

LEM, é desejável que esteja em instituição pública ou acessível gratuitamente a 

grupos de professores e estudantes e também que o artista/curador/proponente se 
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disponibilize a conversar com o grupo de pesquisadores, preferencialmente em visita 

mediada a exposição ou em seu atelier.

Em 2019, ao assumir a parceria com o GEPAE – Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte-

educação, vinculado ao Polo Arte na Escola/ Faculdade Novo Milênio, o LEM apresentou o 

plano de ação anual, sugerindo três eixos principais de estudo e pesquisa do grupo neste 

ciclo:

 Eixo 1 – Artes visuais: Vivências em museus e ateliês de artistas na Grande Vitória, 

com divisão dos grupos de participantes para visitas aos ateliês dos artistas: Rosindo 

Torres (intervenção pictural sobre imagens), Ernane Batista (cerâmica),Celso Adolfo 

(mosaico) e Luciano Feijão (desenho e ilustração);

 Eixo 2-Trajetórias na cidade: a arte urbana e os monumentos públicos;

 Eixo 3 – Educação de Patrimônio: Relações entre identidade, território e patrimônio 

cultural imaterial.

O plano de ação integrando o GEPAE/LEM se constituiu de cinco encontros para discussão 

dos eixos, além de oficinas temáticas relacionadas, visitas as exposições e ao ateliês dos 

artistas convidados do ciclo 2019 e sugestão de outros percursos culturais ligados ao a 

valorização do patrimônio: Carnaval de congo de máscaras de Roda d’Água, em Cariacica; 

Romaria dos Conguistas, no Convento da Penha, em Vila Velha; Origraffes Festival 

Nacional de Graffiti e da Cultura Hip-hop, em Feu Rosa, na Serra.

Essa agenda é propositalmente mais heterogênea, diversificada e ampla, se comparada ao 

ano anterior e está baseada no exercício de autonomia dos participantes para definir quais 

projetos abraçariam dentro de sua disponibilidade de tempo e interesse em desenvolver ou 

não o tema com seu grupo de alunos ao longo do ano de 2019. 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES DOS CICLOS

Para entender como essas mudanças foram significativas, recordamos que no ano de 2018, 

as ações do LEM se concentraram nos museus da Prefeitura de Vitória, trabalhando o 

conteúdo de sete exposições em encontros de formação de professores alternados entre a 
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Casa Porto das Artes Plásticas, o Museu Capixaba do Negro e o Museu Histórico da Ilha 

das Caieiras Manoel dos Passos Lyrio.

No Museu Capixaba do Negro as exposições foram: Ujuzi: conhecimento é poder, de 09 de 

maio a 14 de julho e Malungas, de 25 de setembro a 01 de dezembro. Ambas coletivas e 

de temática antirracista, a primeira com foco na ancestralidade e a segunda, no 

silenciamento da mulher negra como vítima da violência de gênero. 

Na Casa Porto das Artes Plásticas, a exposição Fonte, do Grupo Pêndulo, trabalhou a 

temática da água no período de 07 de março a 02 de junho. Territórios Internos, de 09 de 

agosto a 03 de novembro, levou a público a pluralidade de pensamento de treze artistas 

em uma mostra coletiva de arte contemporânea.

No Museu Histórico da Ilha das Caieiras Manoel dos Passos Lyrio, a exposição Mosaicos 

da Ilha, da artista Vania Caus ficou em cartaz de 06 de junho a 22 de julho e Brincantes da 

Ilha, da artista Ana Lúcia Gonçalves, de 08 de agosto a 21 de outubro. A artista Bruna 

Wandekoken fechou o ciclo 2018 da Ilha das Caieiras com a exposição Um canoeiro 

chamado tempo.

No ciclo 2018 foi vital para o grupo de professores pesquisadores passar pelos três museus, 

vivenciando encontros de formação de professores, visitas mediadas com estudantes e as 

atividades desenvolvidas junto aos mediadores institucionais e artistas. Tudo isso gerou 

repertório que repercutiu nos desdobramentos em sala de aula, com destaque para a

atividade Varal de Lembranças e Afetos, desenvolvida em várias turmas nas escolas, por 

vários professores pesquisadores do LEM a partir de uma experimentação do educativo da 

Exposição Brincantes da Ilha, no Museu Histórico da Ilha das Caieiras Manoel dos Passos 

Lyrio. A atividade consiste em registrar brincadeiras a partir de depoimentos individuais. A 

simplicidade de buscar junto aos familiares do estudante as lembranças das brincadeiras 

de infância e exibir a entrevista deles e de seus familiares em um varal onde se pendura o 

papel cartão recortado em forma de coração com respostas a essas questões: Brincadeira 

favorita? Como se brinca? Onde, quando e com quem brincou a última vez? Nome e idade 

do brincante.
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Figura 08: Atividade realizada por professor integrante do LEM em sala de aula no ano de 2018-
arquivo GEPAE/LEM

Ao pendurar o varal de afetos e lembranças na sala de aula, reunindo as respostas que os 

estudantes deram e também as que coletaram junto aos familiares, foi possível perceber 

como uma atividade colaborativa que mexe na lembrança individual dos sujeitos repercute 

positivamente na comunidade, trazendo à tona uma avalanche de memórias individuais e 

coletivas que ao serem compartilhadas com as novas gerações possibilitam alcançar 

empatia e aproximação intergeracional. A escola municipal Francisco Lacerda de Aguiar 

localizada em São Pedro I, bairro de Vitória vizinho a Ilha das Caieiras, por meio do trabalho 

da professora de arte Rosemaria Duarte Ribeiro, envolveu nove turmas do ensino 

fundamental com a temática das brincadeiras de infância, celebrando inclusive o Dia da 

Família na Escola com a presença e participação da artista Ana Lucia Gonçalves. A 

atividade Varal de Lembranças e Afetos envolveu estudantes, famílias e toda a equipe da 

escola, demonstrando, na prática, a potência da parceria museu-escola em uma 

comunidade.

Em 2019, o planejamento conjunto do GEPAE /LEM foi executado a partir dos eixos 

temáticos previstos no plano de ação anual. No campo das artes visuais aconteceram as 

visitas aos ateliês dos artistas Rosindo Torres e Celso Adolfo, em Vila Velha, Ernane Batista 

e Luciano Feijão, em Vitória. Momento de conhecer o ambiente de produção do artista 

plástico, seu modo de criar, suas referências e singularidades. Alguns professores 

pesquisadores ainda estiveram presentes em formações de professores das exposições 
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que aconteceram na Galeria Homero Massena, Sesc Glória e Casa Porto das Artes 

Plásticas e Museu Capixaba do

Negro. No eixo sobre arte urbana e monumentos públicos, o grande destaque foi o 

Origraffes, Festival Internacional de Graffiti e Cultura Hip-hop que acontece anualmente nas 

ruas do entorno da praça central de Feu Rosa, no município da Serra, envolvendo a 

comunidade com a pintura dos muros por grafiteiros de várias partes do Brasil e da América 

Latina. O Origraffes está na 4ª edição e curiosamente, muitos professores do grupo tiveram 

o primeiro contato com o festival a partir da ação do LEM, o que demonstra a necessidade 

de expandir as práticas pedagógicas para os territórios periféricos, reconhecendo as 

múltiplas manifestações de arte e cultura. No eixo que se refere ao patrimônio imaterial, 

além das vivências de alguns integrantes do grupo de pesquisa na comunidade de Roda 

d’Água, na festividade do Carnaval de Congo de Máscaras, ainda no primeiro semestre do 

ano, outros pesquisadores do grupo acompanharam e registraram a experiência do 

encontro de bandas de congo na subida do Convento da Penha. No segundo semestre 

aconteceu a visita ao terreiro bantu do Morro da Piedade, com uma preciosa entrevista o 

professor e bailarino Renato Santos, falando sobre congada, resistência e africanidades. 

Figura 09: Artista Luciano Feijão recebendo os integrantes do GEPAE/LEM em seu ateliê 
em 2019 - arquivo GEPAE/LEM

O ciclo 2019 ampliou o repertório dos professores pesquisadores ao propor atividades 

geograficamente descentralizadas do eixo cultural conhecido da capital, vivenciando o que 
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está fora do circuito fechado dos museus, visitando os bastidores da arte e desvendando o 

fazer dos artistas como operários da arte. Uma experiência desse porte provoca 

questionamentos e inquietações. 

Naturalmente, à medida que o grupo avançou em relação a autonomia individual e a 

descentralização de atividades para áreas periféricas da região metropolitana, houve uma 

significativa evasão. De mais de trinta inscritos no início de 2019, menos de um terço 

chegou ativo ao final do ciclo. A redução acentuada do número de integrantes revela o 

aspecto positivo mais importante para o GEPAE/ LEM: a permanência de professores 

pesquisadores fortemente engajados com o ensino da arte, sedentos de atualização e 

partilha. A opção por qualidade diminui quantidade e sobre isso não se deve lamentar. 

Ao final do ciclo 2019, foram apresentados pelos integrantes do GEPAE/LEM seis relatos 

de experiência no Seminário Diálogos em Ensino da Arte, a saber:

 Maria da Penha Fonseca: Ampliando olhares, saberes e fazeres na arte. 

 Franquilandia Raft: Laboratório de Educação Museal: a pesquisa-ação em arte-

educação no Espírito Santo.

 Danuza Brício, Aislane Martins e Josy Pereira: Iaiá, você vai a Penha? Baile do 

Congo de Máscaras de Roda d’Água e experiências para o ensino da arte na 

Educaçao Infantil.

 Josy Pereira: Nas linhas do aprendizado, um diálogo com Dionísio.

 Aislane Martins e Josy Pereira: O Festival Origraffes: Pensando o graffiti como 

gatilho social e educacional.

 Conrado Leal: Tem artista nessa escola: retratos e autorretratos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências vivenciadas pelo grupo de professores pesquisadores até aqui, ratificam 

que por seu caráter colaborativo, independente e processual, o LEM está sempre em 

transformação, mantendo firme seu propósito de ser ponte entre o professor e o artista 

local. Nesse sentido, para 2020 o que se anuncia entre os integrantes ativos do grupo, é 

que o LEM tende a amadurecer como um coletivo de professores pesquisadores em arte-
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educação com distribuição de papéis e responsabilidades entre os integrantes; 

fortalecimento e ações junto a instituições parceiras; captação de recursos via editais de 

incentivo e a partir disso, a criação de uma agenda própria de atividades envolvendo 

professores artistas. Como um organismo vivo e pulsante, o grupo seguirá em busca de 

novos desafios e aprendizados.
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DESMISTIFICANDO O BEIJUPIRÁ

ELISMAR MULLER DE FREITAS69

ISAURA PINHO CALIARI.70

RESUMO

O beijuirá é um peixe conhecido internacionalmente mas pouco conhecido no cenário brasileiro. Sua criação 
e utilização na gastronomia brasileira tem sido cada vez mais frequente em diversos estados do Braisl. Sua 
carne branca, firme, com poucas espinhas, leve e saborosa tem sido valorizada nos cardápios e receitas da 
alta gastronomia. O pressente estudo objetivou exercitar a criatividade do aluno focando em ingredientes e 
técnicas brasileiras. A receita testada e verificada inclui a utilização do beijupirá como forma de divulgação, 
tornando-a mais conhecida no meio gastronômico. A receita escolhida inclui o beijupirá assado no azeite com 
purê de banana da terra e batata doce roxa acompanhado de farofa de tapioca e castanhas. A motivação da 
pesquisa está em descobrir formas diferentes e saborosas de demonstrar receitas variadas utilizando o peixe 
beijupirá. O resultado da pesquisa mostra que o beijupirá é uma proteina facil e agradável para se trabalhar 
na preparação de pratos sensacionais combinando sabores, texturas e técnicas de cocção.

Palavras-chave: Beijupirá, ficha-técnica, gastronomia, criatividade.

INTRODUÇÃO

Segundo Hamilton et al (2013), atualmente o beijupirá é muito usado na culinária brasileira 

especialmente no nordeste brasileiro e vem sendo alvo de uma série de estudos e 

iniciativas de equicultura em nosso país. O consumo de peixe tem aumentado 

significativamente, e nem sempre foi assim e o beijupirá tem sido eleito por muitos chefs 

brasileiros como uma iguaria delicada e ideal para ser sugerida como uma boa surpresa 

aos seus clientes, conforme relata o chef Pascal Jolly (2014), do Chez L’Ami Martin-RJ e 

complementa que a iguaria tem propriedades de peixe gordo, como cherne e namorado. E 

é essa gordura que faz toda diferença para as receitas sugeridas por grandes chefs.

Sua carne apesar de gordurosa é branca e firme, com poucos espinhos e de sabor leve e 

único. Essas características faz dele uma ótima opção para combinação com outras 

iguarias de sabores e texturas diferentes. 

A receita escolhida inclui o beijupirá assado no azeite com purê de banana da terra e batata 

doce roxa acompanhado de farofa de tapioca e castanhas. A motivação da pesquisa está 

em descobrir formas diferentes e saborosas de demonstrar receitas variadas utilizando o 
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beijupirá. Como problema de pesquisa procurou-se responder a seguinte questão: Será 

que o beijupirá tem combinação de sabor e textura com a banana e a tapioca?

Este estudo tem por objetivo combinar o beijupirá com os ingredientes já citados no 

problema de pesquisa exercitar a criatividade do aluno focando em ingredientes e técnicas 

brasileiras. O nome do prato é “Jardim do Beijupirá”.

METODOLOGIA

Este estudo será apresentado como trabalho didático experimental que relata a experiência 

de se utilizar três ingredientes básicos: o peixe beijupirá, a tapioca e o adocicado da banana, 

objetivando testar sabores e texturas, focando em ingredientes e técnicas brasileiras. 

Este estudo também apresenta a importância da apresentação do prato, visto que O ato de 

comer envolve todos os sentidos e quanto mais forte é o estímulo neste momento, maior 

satisfação irá proporcionar a quem está se alimentando. Isto envolve o cheiro, o gosto e, 

principalmente, a aparência do alimento. 

O beijupirá adquirido na peixaria foi limpo e cortado em postas, temperado com sal, alho e 

limão siciliano. A tapioca foi adquirida em forma de biju e depois de testada, decidiu-se por 

triturá-la com castanhas e apresentá-la em forma de farofa. A procura de um ingrediente 

adocicado, foi utilizado a banana da terra e a batata doce roxa, utilizada em forma de purê.  

DESENVOLVIMENTO

Segundo Figueiredo e Menezes (1980), o Beijupirá, como é conhecido no Brasil, tem seu 

nome científico como Rachycentron canadum e é conhecido internacionalmente como 

Cobia. Habita as águas temperadas, exceto no Oceano Pacífico Central e Oriental. De 

acordo com Hamilton et al. (2013), no Brasil, após estudos, levantou-se que no Nordeste 

as maiores abundâncias do Beijupirá ocorrem entre 50 e 125m de profundidade, nas zonas 

costeiras do Piauí e Ceará. Por aqui, a captura do Beijupirá ainda não constitui uma pesca 
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comercial importante, não sendo muito comum nos mercados de peixe, visto que 

geralmente é fruto de uma pesca acidental, pois eles não nadam em cardumes. Apesar 

disto, sua criação e cultivo tem aumentado significativamente nos últimos anos. Dentre as 

muitas espécies de peixe com potencial para o desenvolvimento da piscicultura marinha no 

Brasil, o beijupirá apresenta ótimas características para criadouros, como crescimento 

rápido, aceitação a dietas extrusadas, boa adaptação a confinamento, tolerância a 

salinidade, facilidade para desovar em cativeiro e outras. Sua carne é branca, firme e com 

poucas espinhas, de sabor leve e agradável, o que o torna valorizado em mercados 

centralizadores do comércio de peixes não só no Brasil mas também em Boston, nos 

Estados Unidos, e de Bruxelas, na Bélgica. Excelente fonte de proteína, ferro, minerais, 

ácidos graxos e rico em vitamina A. Esses fatores, levaram o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA, 2019) a investir em projetos pilotos de criação da espécie em vários 

estados brasileiros. Uma ação que aumentará significativamente a divulgação do Beijupirá 

e consequentemente seu consumo. Nessa receita o beijupirá será assado com azeite e 

ervas.

A banana da terra é uma das frutas mais cultivadas no Brasil. Em alguns estados, também 

conhecida como “chifre de boi” ou “banana comprida”, é a maior banana entre as demais, 

podendo uma única unidade alcançar até 26 centímetros e pesar 500 gramas. A banana da 

terra apresenta diversos benefícios a quem as consome. Consumida de várias formas e em 

várias regiões do Brasil, seja para fazer pirão ou para complementar uma refeição principal, 

seja frita, cozida, assada ou empanada. Segundo Pimentel (2018), a banana da terra é 

considerada um alimento energético, com concentração significativa de amido, no qual se 

apresenta em duas formas importantes, como: α-amilose e amilopectina, resultando na 

glicose e maltose. Apenas um fruto de banana pode fornecer aproximadamente 25% da 

recomendação de ácido ascórbico. Contém quantidades significativas de vitaminas A e B, 

potássio, sódio, além de outros nutrientes. Além do mais a banana é uma fruta bastante 

consumida na dieta dos brasileiros, devido ao seu sabor, valor nutritivo e por apresentar 

baixo custo. 

A banana da terra cozida tem poucas calorias, atingindo apenas 1,98% dos valores diários 

necessários. Uma banana da terra média tem 39,68 kcal, além de 10,54 gramas de 

carboidratos. Outro ponto positivo é o fato de ela concentrar bastante fibra alimentar, 0,47 

gramas para ser mais exato, totalizando quase 2% do teor necessário por dia. Há que 
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ressaltar também a pouca quantidade de gorduras por unidade: somente 0,06 gramas. Por 

outro lado, ela tem poucas proteínas, com 0,43 gramas apenas. Por ser rica em potássio e 

carregar pouquíssimo sódio, a banana da terra contribui no controle da pressão arterial, 

ideal para quem tem pressão alta. O potássio é vital também para prevenir cãibras e dores 

musculares, além de oferecer mais energia. Por isso, muitos atletas consomem a banana. 

Apesar de ser uma fruta doce e rica em carboidratos, a banana da terra ajuda a manter um 

nível glicêmico baixo no organismo. Nessa receita a banana será apresentada em forma de 

purê.

A tapioca é feita da goma de mandioca (ou aipim ou macaxeira) hidratada, ou seja, é feita 

da fécula da mandioca que é aquecida na frigideira e derrete um pouco, formando uma 

casca que pode ser utilizada como um crepe. O principal macronutriente presente na 

tapioca é o carboidrato. Este alimento tipicamente brasileiro está em destaque nos últimos 

anos por não conter glúten. Assim, a tapioca tem sido muito utilizada como substituta do 

clássico pãozinho. O glúten é uma proteína encontrada junto com o amido em cereais como 

o trigo, centeio, cevada e malte. Assim, todos os alimentos derivados destes cereais, como 

o pão francês, possuem glúten. Apesar de muitas pessoas acreditarem que o glúten 

favorece o ganho de peso, isto não é verdade. Por ser feita apenas de mandioca, a tapioca 

é um alimento natural com baixo teor de sódio, sem gordura, rico em carboidratos de fácil 

digestão. Além de tudo isso, vale lembrar que outro super benefício da tapioca é o seu 

delicioso sabor, e a possibilidade de prepará-la com diferentes recheios! Assim, a tapioca 

pode ser incluída na alimentação em diferentes horários do dia. 

Como a tapioca não possui muitos nutrientes, é importante adicionar fontes de fibras e 

proteínas nela. Boas opções de fibras são chia, aveia, linhaça e gergelim que podem ser 

adicionados na massa. Para o recheio, boas opções são atum, frango desfiado, ovo (desde 

que não seja frito), queijo branco e outros. Vegetais e legumes também podem ser 

adicionados no recheio. Nessa receita a tapioca será apresentada em forma de farofa com 

castanhas. 

O quadro 1 a 4 apresenta a ficha técnica do Beijupirá com a descrição dos ingredientes, 

quantidade utilizada, com fator de correção, preço final e modo de preparo.

Quadro 1. Ficha técnica do Beijupirá
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Quadro 2. Ficha técnica da Farofa de Tapioca

Quadro 3. Ficha técnica da Banana da Terra
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Quadro 3. Ficha técnica da Batata doce roxa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o peixe beijupirá, a banana da terra e a tapioca apresentam benefícios 

importantes para a saúde humana, em razão dos seus valores nutricionais. A pesquisa foi 
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de grande aprendizado não só com relação aos benefícios do alimento para a saúde mas 

também pela sua utilidade em diversas receitas e pratos na gastronomia brasileira. O 

trabalho responde ao problema de pesquisa confirmando que o beijupirá tem combinação 

de sabor e textura com a banana e a tapioca. A pesquisa proporcionou aprendizado e 

oportunidade para exercer a criatividade na combinação de sabores, técnica de cocção e 

apresentação do prato final.
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MEMÓRIA DAS INUNDAÇÕES EM CONTEXTOS URBANOS MODERNOS: o caso de 
Vila Velha - ES nos séculos XX e XXI

FABIOLA FERREIRA SOARES71

SONIA MARIA MENEGHETTI COELHO72

RESUMO

Este artigo visa refletir a história ambiental e a memória local no conjunto saber-fazer relacionado às 
inundações ocorridas em Vila Velha - ES. Nessa abordagem, destacam-se o conjunto de saberes utilizado 
para solucionar ou minimizar os impactos causados pela crise ambiental contemporânea e o papel dos 
diferentes atores nos processos de tomada de decisão em contextos urbanos modernos para minimizar 
desastres decorrentes de inundações. Tais eventos têm impactado historicamente a população canela verde, 
e decorre do processo de urbanização e ocupação irregular das áreas naturais principalmente nos séculos 
XX.  Em razão disso, o estudo busca entender como a Prefeitura de Vila Velha - no século XXI - está 
contribuindo (ou não) para mitigar os riscos desses mesmos desastres, por meio do mapeamento de suas 
ações e registros de imagens em diversos veículos de comunicação, para responder à pergunta: esse ator 
está contribuindo para minimizar os desastres nas regiões afetadas pelas inundações? Os resultados das 
análises mostraram que os bairros de maior poder aquisitivo têm estações de bombeamento de águas pluviais 
para conter as chuvas intensas, enquanto nos bairros mais vulneráveis o serviço de macrodrenagem garante 
obras sem grandes investimentos. Nesse caso, a prefeitura oferece a limpeza de valas, galerias, além da 
desobstrução de canais. Portanto, a efetiva destinação de recursos destinados a obras de prevenção de 
inundação concentra-se em bairros nobres, enquanto nos bairros menos favorecidos, e mais afetados, existe 
o retrato da injustiça ambiental resultante da ação do próprio poder público.

Palavras-chave: Memória urbana. Inundações. Urbanização. Consciência  Ambiental. Vila Velha - ES.

INTRODUÇÃO

Este artigo compreende o estudo da área urbana de Vila Velha - ES, na forma como as 

ações locais são percebidas a partir da trajetória ambiental e registros imagéticos. Para

entender a história ambiental de um território, é importante conhecer o fator histórico ou 

mesmo o modelo de urbanização que leva a cidade ser suscetível aos desastres. Para 

Moreira e Perrone (2003), a cidade de Vila Velha é considerada a mais antiga do Espírito 

Santo, fundada em 23 de maio de 1535, era chamada de "Vila do Espírito Santo".

Atualmente, Vila Velha, nos seus 485 anos de história, ainda sofre com os desastres 

socioambientais recorrentes e esse problema impacta as populações vulnerabilizadas, 

localizadas em áreas de risco, principalmente por conta da ocupação urbana da base 

biogeofísica de seu território. 
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Neste sentido, busca-se compreender os serviços prestados pelo município no plano 

estrutural, por exemplo, com obras de macrodrenagem, como a Prefeitura Municipal de Vila 

Velha (PMVV) enfrenta as enchentes em Vila Velha, com obras tais como: alargamentos 

dos canais, instalação de comportas e a construção de estações de bombeamento?

Nesse caso, a pesquisa busca analisar, também, as imagens da macrodrenagem e discutir 

em que medidas as ações parecem contribuir para a memória local. As ações da PMVV 

são consideradas sustentáveis? Essas ações resolvem as enchentes, principalmente nas

áreas mais vulnerabilizadas e localizadas em área de risco?

Memória das inundações  em Vila Velha

No que diz respeito à cidade de Vila Velha, o artigo busca trazer a memória das inundações

ocorridas ao longo da história, por ser um tema que ocupa o cotidiano da cidade, tanto da 

população em geral, que sofre diretamente com os desastres, quanto do ator estatal, que 

tenta minimizar os diversos prejuízos econômicos, ambientais, sociais e de saúde aos 

cidadãos.

Em primeira análise, buscaremos entender o conceito associados aos tipos de desastres

que ocorrem em áreas urbanas, como mostra a Figura 1. Os diferentes conceitos entre os 

condicionantes hidrológicos mostram como estes ocorrem frente aos riscos provocados 

pelo acumulado de chuva. 

Figura 2 - Conceitos enchente, inundação e alagamento
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Fonte: Amaral e Ribeiro (2012), adaptado pela Companhia de Pesquisa e Recurso Minerais (citado pela 
Defesa Civil do Estado do Espírito Santo, 2017).

Desta forma, os conceitos de enchente, inundação e alagamento se fazem presentes na 

dinâmica interativa do território. Especificamente a inundação, resumida na imagem da 

Figura 1, pode ser definida como sendo “o transbordamento das águas de um canal de 

drenagem, atingindo as áreas marginais”. Veyret (2007) conceitua como sendo este um 

evento natural, definido como processo de extravasamento das águas de drenagem para 

as áreas marginais (planície de inundação, várzea ou leito maior do rio). Amaral e Ribeiro 

(2012), por sua vez, sublinham que enchente e inundação podem estar associadas ao

mesmo regime de chuvas que impactam áreas próximas aos rios.

Os registros da memória das inundações de Vila Velha foram encontrados em arquivos 

públicos (Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha), privado (Facebook Memória 

Capixaba, por exemplo), acervos particulares, dissertações, bem como na mídia local, 

nacional e no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais.

Entendemos que o registro da memória - por meio de imagens - democratiza a informação 

para as pessoas, além de revelar com precisão uma verdade visual nunca antes percebida 

ou registrada. Para Kossoy (2012), a fotografia pode ativar a memória, falar sobre o

passado, permitir revivê-lo no presente, mesmo não sendo ela pertencente ao indivíduo 

que a observa, mesmo nem sendo ela a rememoração de seu passado. O autor afirma, 

ainda, que a descoberta da fotografia possibilita o autoconhecimento, a recordação, que 

registra para o futuro, para a posteridade, a percepção do momento que o recordador 

percebeu, captou e registrou na memória. Por outro lado, a história da cidade exprime o 
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processo desordenado de uso e ocupação do solo que estão contribuindo para as 

inundações em Vila Velha.

Na interpretação de Siqueira (2010), a história da ocupação do território vilavelhense está 

relacionada ao crescimento da indústria na cidade, que favoreceu a urbanização acelerada 

e desigual na região e alterou as relações econômicas e sociais com o campo entre 1950 

e 1960. Ao mesmo tempo, esse período marca o aumento da população urbana, que passa 

a demandar por programas de habitação para atender a migração de pessoas do interior

do estado. Segundo a autora, nos anos 1970 a indústria local contribuiu, também, para 

reforçar a marginalidade histórica da região.

Para Leff (2014), a crise ambiental reflete a racionalidade da modernidade, a qual remete 

à cultura ocidental, cuja pretensão é se tornar globalizada, donde emerge uma crise de 

civilização, relacionada com a economia do mundo globalizado. Essa mesma racionalidade 

articula as ordens culturais e esferas do saber, e vai além das estruturas lógicas e dos 

paradigmas do conhecimento, porém marginaliza a dimensão natural sobre a qual a cidade 

moderna vai se constituir. Em outras palavras, essa racionalidade não considera as 

características biogeofísicas ou materiais do território (HAESBAERT e LIMONAD, 2007). A 

desconsideração dessa dimensão é um dos fatores pelos quais alguns autores apontam 

para a insustentabilidade urbana que caracteriza, principalmente, cidades situadas em 

territórios de desenvolvimento tardio (DA SILVA ROSA, et al., 2015).

Nesse contexto, a Educação Ambiental pode ser apreendida como uma estratégia de 

reflexão crítica da sociedade no intuito de buscar valores e/ou (re)criar uma nova identidade 

coletiva através da conscientização ambiental, de modo a trazer a memória ambiental como 

motor das ações dos atores do território. Visualiza-se, nesse cenário, que a atuação dos 

atores sociais, por meio de suas ações e projetos, representam não apenas uma 

reprodução ou cumprimento de ordens ou regras, mas um motor capaz de contribuir para 

formação ecologicamente consciente de cidadãos.

Nesse sentido, Sato e Carvalho (2005, p. 184) afirmam que “a consciência ambiental não 

é uma tarefa inocente, isenta de intencionalidades e propósitos, nem se trata de ensinar às 

crianças como o mundo anda mal, nem tampouco ocultá-lo”. Há que se levar em conta, 



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

331
2020 0600

portanto, os valores, princípios e os comportamentos insustentáveis dos atores sociais

existentes em determinada realidade, pois é nela que se insere uma diversidade de atores 

e de interesses muitas vezes contrapostos, de ideologias contrárias, de pressupostos 

filosóficos divergentes, de éticas díspares e de práticas cotidianas muito desiguais e 

variadas. 

Tal diversidade revela a complexidade de relações entre os atores em um determinado 

território, que, por sua vez, deve ter sua composição considerada em suas dimensões

material ou biogeofísica. Nesse cenário, acredita-se que a educação ambiental pode

contribuir para o diálogo entre os diversos atores envolvidos na temática em geral e, mais 

especificamente, naquelas relacionadas às inundações e aos desastres, já que pode 

contribuir para reduzir a segregação socioespacial existente através de ações efetivas e 

ecologicamente sustentáveis.  

É nesse sentido que as imagens coletadas também ajudam a constituir o discurso dos 

diferentes atores de um território, pois revelam suas ações transformadoras nas paisagens 

da cidade. Esses discursos são elementos fundamentais da construção da história 

ambiental local bem como da conscientização ecológica desses mesmos atores sociais, 

pois são, elas próprias, parte da memória das cidades. Com efeito, o significado da história 

ambiental considera o fator tempo, o tempo histórico, a compreensão do modo pelo qual o 

território é apropriado ou dominado pelos atores sociais, pois “o tempo no qual se movem 

as sociedades humanas é uma construção cultural consciente” (DRUMOND, 1991, p.178). 

Em outras palavras, o tempo se remete à dimensão cultural como elemento desse processo 

de construção do urbano. 

No caso específico do município de Vila Velha, as inundações e enchentes ocorridas nas 

últimas décadas em função das fortes chuvas, principalmente no verão, resultaram em 

desastres, muitas vezes drásticos, para a população. No entanto, esses mesmos eventos

revelam uma prática de uso e ocupação do solo urbano pautada na apropriação de áreas 

de preservação permanente, como mangues, restingas, dunas, encostas, dentre entre 

outras, para a construção de moradias e bairros. Aqui, merece fundamental destaque o fato 

de que que Vila Velha está situada sobre uma planície de inundação, que foi quase 

inteiramente ocupada pelas populações vulnerabilizadas ao longo do processo de 

desenvolvimento e de urbanização, iniciado entre os anos 1960/1970 (SIQUEIRA, 2010). 
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Embora tenham sido promovidos diversos investimentos e intervenções estruturais pelos 

atores estatais nos últimos anos visando conter as inundações em Vila Velha, estas não se 

mostraram suficientes para realmente minimizar os impactos das inundações, sobretudo 

nos bairros menos favorecidos. 

Esse conjunto de relações entre os modos de vida humanos e suas formas peculiares da 

dimensão material do território compõe o conjunto de práticas sociais de ocupação e uso 

do solo.

ANÁLISES E DISCUSSÕES

Ao analisar a abordagem da temática ambiental observada nos registros imagéticos que 

retratam a história de Vila Velha, observa-se que os estudos da PMVV contemplam os 

Planos de Ação, Plano Diretor de Drenagem, Plano de Contingência e ações relacionadas 

ao executivo municipal, tendo em vista o histórico de desastres nas últimas décadas. 

Destaca-se, nesse contexto, o serviço de manejo de águas pluviais - considerada prioritária 

pelo planejamento estratégico do Governo do Estado e da Prefeitura, com o aparente intuito 

de acabar com os alagamentos das ruas para permitir o acesso ao transporte público e a 

utilização de áreas urbanas pela população.

Vale notar que tanto os projetos do município quanto a própria memória das inundações 

ocorridas em Vila Velha constam em arquivos públicos e privados. A imagem abaixo, por 

exemplo, mostra a ponte de concreto na Avenida Champagnat sobre o Rio da Costa,

destruída e levada pela correnteza no ano de 1960, onde hoje se localiza o McDonalds.

Figura 2 - Enchente no centro de Vila Velha, 1960.
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Fonte: IHGVV, 2018.

Por seu turno, no Atlas Brasileiro De Desastres Naturais indica, entre 1991 a 2012, a cidade 

de Vila Velha aparece como um dos municípios do Espírito Santo mais severamente 

atingido e mais afetados em termos de danos humanos, ocupando os dois primeiros lugares 

no ranking de cidades afetadas. Por exemplo, o desastre ocorrido em 2011 afetou 66% de 

toda população municipal, enquanto o de 2009 afetou 57%. Esses índices demonstram a 

intensidade e extensão desses fenômenos (UFSC, 2013).

Outrossim, para Giddens (2010) o papel do Estado como Estado é o de assegurador, 

planejador e facilitador das garantias e soluções para as áreas envolvidas. Nessa lógica, é

verdade que, após 2011, a PMVV contemplou no Plano Diretor de Drenagem Urbana 

Sustentável (PDDUS), que contempla um conjunto de diretrizes que orientam a gestão do 

sistema de drenagem na cidade, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental 

decorrente do escoamento das águas pluviais. Vale notar que a elaboração do PDDUS 

manteve a coerência com os instrumentos da Política Urbana e com Política Nacional de 

Recursos Hídricos, servindo de instrumento de apoio à Gestão Pública na definição de 

políticas de ordenamento territorial e ambiental (PMVV, 2017).

Em 2013 foi a vez do Governo do Estado lançar o Plano de Manejo de Águas Pluviais. 

Inserido no bojo do programa de capitação de recurso do Governo do Estado pela empresa 

COPPE 50 – UFRJ, o plano contempla as regiões urbanas das cidades de Vila Velha e

Cariacica, situadas nas bacias hidrográficas do Rio Aribiri, Rio Marinho, Praia da Costa e 

Guaranhuns.
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No ano de 2014, a empresa Hagaplan Consultoria e Projetos, de São Paulo, fez um estudo 

técnico de drenagem do Município de Vila Velha. O objetivo era elaborar e recomendar um

conjunto de ações necessárias para solucionar os problemas de macrodrenagem e 

microdrenagem urbana da cidade, tendo como orientador o PDDUS - Vila Velha (PMVV, 

2017).

Em 2015, o Governo do Estado lançou o projeto encomendado em 2013 paras Vila Velha 

e Cariacica, compreendendo as bacias hidrográficas do Canal da Costa, Guaranhuns, 

Marinho, Aribiri, Campo Grande e Jardim de Alah. A análise da macrodrenagem dessas 

bacias foi realizada de forma conjunta devido às baixas declividades, ao relevo e às 

interligações existentes entre as várias bacias, possibilitando o planejamento integrado da 

macrodrenagem para esses dois municípios (QUANTA CONSULTORIA, 2015). Nesse 

período a Praia da Costa (Figura 3) teve todos os projetos de drenagem executados, a 

Bacia do Congo em execução, enquanto as Bacias Rio Marinho, Paul, São Torquato, 

Guaranhuns estavam sem projetos.

Figura 3 – Macrodrenagem Canal da Costa (recurso Ministério das Cidades)

Fonte: PMVV, 2017.

Em 2018, a Estação do Sítio Batalha (Figura 4), no bairro Praia da Costa, sofreu pane no 

sistema elétrico porque recebe águas de galerias, prejudicando a população local. Nesse 

mesmo período, outros bairros afetados pela chuva foram Cobilândia, Jardim Marilândia, 
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Santa Rita, Santos Dumond, Barramares, Terra Vermelha, Cidade da Barra, Araçás, Nova 

Itaparica, Itapuã e Aribiri (A GAZETA, 2018).

Figura 4 – Estação de bombeamento Sitio Batalha

Fonte: A Gazeta, 2018.

Por outro lado, a Bacia do Rio Aribiri (Figura 5) com suas subbacias (Ibes, Vila Batista, 

Alvorada e Ponta da Fruta) ainda dependem de investimentos para parte das obras. O 

mesmo acontece com as bacias de Ataíde, Santa Rita, Vila Garrido, Grande Cobilândia, 

cujos projetos ainda estão no papel. 

Em sua pesquisa, Devos (2014) registra as problemáticas das populações mais pobres que 

ocupam áreas de matas, mangues e beiras de arroios. Os registros compõem a memória 

da cidade durante um processo de modernização e remodelação do espaço urbano que 

levou à segregação socioespacial, indicando que justamente as áreas naturais passam a 

ser o lugar da paisagem urbana destinado às populações vulnerabilizadas.

Figura 5 – Bacia do Rio Aribiri



Revista Acadêmica Novo Milênio

Volume 2 – Número 2 – 2020 – ISSN: 2675-0600

336
2020 0600

Fonte: PMVV, 2018

Nos bairros mais atingidos pelas inundações, a falta de projetos de infraestrutura de 

drenagem aumenta o risco de doenças proveniente da água contaminada, acarretando no 

aumento de doentes na região. Entretanto, até mesmo os prédios destinados ao atendimento 

básico de saúde são afetados com a inundações nessas regiões, como se observa na figura 

6.

Figura 6 – Hospital Municipal de Cobilândia alagado.

Fonte: A Gazeta, 2018.
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A imagem acima ilustrou a reportagem intitulada “Chuva no ES: oito bebês são retirados da 

maternidade alagada em Cobilândia, Vila Velha”, no jornal A Gazeta em 2018. De acordo 

com o repórter Fábio Linhares, a forte chuva no bairro provocou alagamentos e levou 

poluição ao centro cirúrgico do hospital.

Portanto, nota-se como fundamental a promoção, em todos os atores sociais, de uma 

consciência ambiental voltada para a construção de uma cidade sustentável, que considere 

os eventos ambientais e prepare seus territórios de modo a prevenir os impactos 

decorrentes das inundações, sobretudo nos bairros onde estão situadas as populações 

mais vulneráveis, pois nesses locais os desastres colocam em risco a saúde, o transporte, 

o comércio, a convivência e o desenvolvimento.

Nesse sentido, faz parte do papel do ator estatal diversificar a origem dos recursos e

planejar de forma justa os recursos da macrodrenagem, propondo a educação ambiental 

em todos os bairros das bacias hidrográficas, principalmente nos bairros menos favorecidos

pelo quadro de injustiça socioambiental.

CONSIDERAÇÃOES FINAIS

Vila Velha demonstra um quadro de injustiça socioambiental intensificada das inundações 

recorrentes da cidade e agravadas pela falta de políticas de planejamento urbano voltadas 

para as regiões mais afetadas, deixando de propiciar melhoria das condições de vida dos 

cidadãos que residem nesses territórios. 

Assim, os desastres podem levar à compreensão do processo de ocupação do solo, os 

quais criam segregações socioespaciais, bem como vulnerabilidades socioambientais. As 

fotos encontradas compõem uma linha do tempo que (re)conta a história do processo de 

ocupação da base biogeofísicas do território canela verde. Acredita-se que nas esferas do 

saber, além das estruturas lógicas e dos paradigmas do conhecimento, a insustentabilidade 

urbana ocorre, principalmente, em cidades de territórios situados em áreas de 

desenvolvimento tardio. 
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Nesse sentido, visualiza-se a performance dos atores sociais, através de suas ações e 

projetos, não apenas como reprodutores ou cumpridores de ordens ou regras, mas como

motores capazes de contribuir para formação ecologicamente consciente dos cidadãos.

Essa abordagem pode facilitar, sobretudo, a conscientização das pessoas para que se 

sintam parte da problemática ambiental. 

Há que se levar em conta, portanto, os valores, os princípios e os comportamentos

insustentáveis dos atores estatais existentes em determinada realidade, que por sua vez 

precisa lidar com uma diversidade de atores e de interesses, muitas vezes contrapostos. 

Sendo assim, os estudos de narrativas e de imagens constituem o discurso dos diferentes 

atores de um território, e revelam suas ações transformadoras das paisagens da cidade, 

pois o produto final, a fotografia, é resultante da ação do homem em determinado espaço 

e tempo (KOSSOY, 2012) e constituem elementos fundamentais da história ambiental, por 

constituírem parte da memória da própria cidade.  

No caso específico do município de Vila Velha, as inundações ocorridas nas últimas 

décadas resultaram em desastres drásticos para a sua população, como consequência do 

uso e ocupação urbana de áreas que deveriam ser de preservação permanente. Essas 

relações entre os modos de vida humanos e suas formas peculiares da dimensão material 

do território compõe o conjunto de práticas sociais de ocupação que são permeadas por 

contradições e problemas históricos.
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RESUMO

A protensão é um sistema que utiliza cordoalhas de aço, sendo essa uma armadura ativa, como também 
armadura passiva. A aplicabilidade do sistema de protensão dá-se em lajes lisas, com a utilização de 
cordoalhas engraxadas, tendo assim grandes vantagens sob o sistema convencional de lajes apoiadas em 
vigas. Objetivo: Analisar dois diferentes tipos de cordoalhas sendo essas, a CP 190 e CP 210. Foi reunido no 
estudo um método de avaliação na laje protendida de um edifício residencial utilizando dois materiais -
cordoalhas CP 190 e CP 210. Também participará um profissional, que atua no mercado da construção civil 
da empresa que executa o serviço da cordoalha, avaliando os tipos de cordoalhas, avaliando o projeto e o 
custo final da laje. Resultado: Os resultados mostram  custo final da obra com 15% de economia com 
utilização de cordoalha CP 210 em relação a CP 190. Conclusão: De acordo com os dados nessa pesquisa, 
a cordoalha CP 210 mostrou-se mais econômica, destacando-se a redução de material, mão-de-obra e tempo 
de execução, em relação a CP 190.

Palavras-chave: protensão, economia, cordoalha CP 190 e CP 210.

INTRODUÇÃO

Para Santos et al. (2012) o concreto protendido nasceu com a necessidade de ultrapassar 

as limitações do concreto armado. No decorrer de algumas décadas no Brasil, consagrou-

se então como técnica construtiva a utilização de estruturas protendidas em concreto.

Segundo Linck (2013) a protensão é um sistema que utiliza cordoalhas de aço, sendo essa 

uma armadura ativa, como também armadura passiva. As cordoalhas sofrem um 

tensionamento, aplicando previamente uma tensão no concreto, sofrendo assim uma 
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reação permanente, observando uma melhora no seu comportamento quanto ao 

fissuramento.

Com a utilização da protensão em lajes lisas, dispensa-se o uso de vigas, tendo uma 

diferença em comparação com o concreto armado tradicional. Não sendo muito utilizada 

em obras residenciais, a laje protendida possui vantagens como: redução de mão de obra, 

aumento de vãos, lajes mais finas e estruturas mais leves, flexibilidade no projeto. Sendo 

assim, a laje protendida economiza em materiais, pela ausência de vigas reduzindo formas 

e armaduras (LINCK BR, 2013).

Segundo Mello (2005) a aplicabilidade do sistema de protensão dá-se em lajes lisas, com 

a utilização de cordoalhas engraxadas, tendo assim grandes vantagens sob o sistema 

convencional de lajes apoiadas em vigas. Em relação ao sistema construtivo, seus 

benefícios decorrem de um sistema produtivo mais racional.

Em edifícios, tanto residenciais como para fins comerciais, a utilização de lajes protendidas 

permite flexibilidade de projetos, espaço e o menor número de pilares, podendo aumentar 

as vagas de garagem (LOUREIRO, 2006).

Para a utilização da protensão requer-se concreto com maior fck, para ter então a 

possibilidade de aumentar a velocidade de execução da estrutura (MELLO, 2005).

Santos et al. (2012) avaliaram o dimensionamento de concreto protendido e concreto 

armado com os (Fck) de 30, 35 e 40 MPa através de programas computacionais, para 

avaliação dos pontos positivos e negativos, visando comparar consumo de aço e de 

concreto para a execução de uma laje.

O principal objetivo de Soares et al. (2008) foi avaliar perdas de força de protensão, medidas 

in loco, de cordoalhas engraxadas em lajes lisas protendidas. Os testes foram realizados 

através de células da ancoragem ativa e passiva. Foram comparados valores das perdas 

de força conforme prescritos pela NBR 6118. Observaram que as possíveis alterações no 

perfil da cordoalha durante a concretagem das lajes foram bastante similares, sendo 5,17% 

da força inicial de protensão. Com isso o coeficiente de atrito μ foi igual a 0,0528, e valor 

estabelecido pela NBR 6118 é de 0,05. Os valores da perda de tensão na cordoalha 

mostraram que na ancoragem passiva foi menor do que a perda na ancoragem ativa.
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Segundo Ern e Helene (2003), para evitar a exposição de fissuras devido a temperatura 

(gradientes térmicos) é necessário que os valores de temperaturas não apresentem 

diferença entre dois pontos superior a 25°C/m.

Segundo Loureiro (2006) uma das vantagens dos pisos protendidos com cordoalhas 

engraxadas é permitir grande flexibilização na utilização dos espaços. Há algumas 

considerações em relação às juntas de construção de lajes lisas para evitar perda da pré-

compressão, submetida a uma tensão máxima de tração ao aplicar 80% da sua tensão de 

ruptura. Fom inclusos os métodos de análise das lajes armadas em duas direções, 

recomendados pelo ACI 318, sendo apresentados os critérios básicos para o 

dimensionamento e distribuição dos cabos e armaduras passivas mínimas.

O principal objetivo de Garcez, Silva e Meier (2012), foi avaliar a protensão de laminados 

com a alternativa de possibilitar uma melhor utilização da capacidade de resistência à 

tração, bem como à flexão, com ensaios realizados com carregamento estático, utilizando 

barras, sendo estas cordoalhas, incrementado a carga da viga reforçada com laminados 

protendidos, evidenciando a eficiência da protensão dos laminados, aumentando a 

capacidade de carga dos elementos reforçados.

Com o objetivo de analisar o estudo de parcela de fluência do alongamento, e também a 

deformação linear especifica, sendo ela uma viga bi apoiada ou de concreto protendido, 

Lima, Horvath e Andre (2006) usaram técnicas de retroanálise, para então permitir a 

identificação dos parâmetros para representar melhor o modelo, utilizando assim o mesmo 

instrumento para medição, para que também não se utilize informações prévias. Sendo 

assim, a cada ação de carregamento a que a viga foi submetida, isolaram as parcelas dos 

alongamentos que correspondem a essas ações, ou seja, exigindo assim que sejam 

subtraídas dos valores medidos nos alongamentos dessas parcelas. Baseando-se em 

funções de fluência que a norma recomenda, e também fluência definidas por ensaios de 

laboratório, a monitoração da estrutura real também é muito importante para que seja feita 

a reavaliação das funções propostas.

A utilização da protensão vem crescendo em todo o país. O propósito dessa pesquisa é 

reunir informações sobre o tema, focando em um comparativo do sistema construtivo entre  

cordoalha engraxada CP 190 e CP 210. Esta pesquisa procura mostrar as diferenças 
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existentes e assim comprovar as vantagens econômicas do sistema protensão da CP 210 

em relação a CP 190.

MÉTODO

Estudo explicativo de caráter quantitativo, visando a comparação de dois sistemas 

construtivos propostos, em obra localizada no município de Vila Velha, no período de março 

de 2017 a novembro de 2017

Realizou-se um estudo de avaliação em lajes protendidas de um edifício residencial 

utilizando dois materiais -  as cordoalhas engraxadas CP 190 e CP 210, com participação 

um profissional, atuante no mercado da construção civil, de empresa executante do serviço 

de protensão. Foi analisado o projeto para avaliação do custo final. O projeto está

devidamente aprovado pelos órgãos competentes. Através da entrevista com o engenheiro 

responsável pela obra, as informações foram obtidas para o desenvolvimento de análise 

comparativa. Não foi feita análise quantitativa do material.

Nesta entrevista, aplicou-se um questionário com perguntas abertas, tais como:

 Há diferença no tempo de execução da laje, utilizando-se os dois materiais?

 Há diferença no consumo de armadura nos 2 métodos?

 Qual a diferença entre o custo final da construção executada com cordoalhas 
engraxadas citadas?

 Qual a vantagem e desvantagem com base na sua experiência profissional, na 
técnica de execução?

Tais informações foram muito úteis para a conclusão do estudo.

Foi analisado especificamente o custo dos dois materiais para os sistemas construtivos 

propostos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A cordoalha para protensão proporciona a obtenção de grandes vãos, eliminando pilares e 

vigas, além de facilidade de criação e viabilização de projetos de grande beleza e valor 

arquitetônico. Também apresenta vantagens como maior resistência a ambientes 

agressivos, mais esbeltas e ausência de fissuras.

O estudo foi realizado em uma empresa de protensão atuante na Grande Vitória – ES, e 

demais localidades, conforme observado na tabela 1. Excluindo algumas atividades, a 

maioria dos serviços foram executadas com mão-de-obra da construtora solicitante do 

serviço, utilizando o técnico da empresa de protensão somente para realizar a inspeção do 

serviço de cordoalha.

A tabela 1 apresenta a comparação entre materiais, onde foi feito uma análise em relação 

a quantidade, material e valor.

Tabela 1 - Comparação entre uma laje de concreto armado (CA) e concreto protendido 

(CP 210) em setembro de 2017

Após a realização da entrevista com o gerente da empresa de protensão, foi possível 

analisar o comportamento das cordoalhas propostas, com a finalidade de se obter 

informações sobre caracterização do sistema construtivo sobre a ruptura de cada 

cordoalha.

Na tabela 2, a seguir concretiza a mudança de material de ruptura.
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Tabela 2 – Mudança de ruptura entre dois materiais

Quanto à caracterização do sistema de protensão, a pesquisa realizada através de artigos 

verificou-se que ainda é muito utilizada a CP 190 no município da grande Vitória e demais 

localidades. Segundo o engenheiro entrevistado terá a primeira obra feita com a CP 210 no 

estado do ES em 2018, sendo um sistema mais econômico de material e mão-de-obra, 

podendo vencer vãos maiores em comparação a CP 190. A tabela 3 ilustra a economia de 

material e mão-de-obra com base nos dados da tabela 1.

Na tabela 3, a seguir mostra um comparativo entre o sistema protendido e o concreto 

armado convencional.

Tabela 3- Comparação da economia total, segundo o engenheiro entrevistado.

Na visão de Junior e Oliveira (2016), o cabo de protensão é tracionado e, quando ancorado 

devidamente, vai transmitir a força de protensão ao concreto conforme na norma NBR 

6118/2014. Segundo Santos et al. (2012) podem conter fios, barras, cordoalhas ou feixes 

(de fios ou de cordoalhas). A tabela 2 citada acima mostra o quanto cada cabo suporta de 

tração.

A cordoalha CP 210 tem como benefício o menor consumo de armadura para mobilizar, 

amarrar e cabos para protender, de acordo com o gerente da empresa de protensão 

entrevistado. Em uma laje, se for projetada com a CP 210, reduz-se em relação a CP 190 
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uma cordoalha a cada 10 instaladas na laje, ou seja, a CP 210 utiliza menos cabos de 

protensão do que a CP 190. Conforme exposto por Cubas e Narvaez (2015) projetar e 

executar corretamente lajes protendidas, contribui para a economia e estatística das 

edificações. Como resultado, esse método vem crescendo nos últimos anos com 

frequência, sendo utilizado nos pavimentos de edificações, com utilização pelo mundo.

Comparado ao sistema tradicional de concreto armado uma edificação possui economia de 

material, se executado no sistema de protensão. Segundo Filho e Corrêa (2007), com o 

crescimento de volume de construções, houve a necessidade de implantação do sistema 

de protensão onde as edificações tornam-se mais leves, vencendo grandes vãos e com 

redução em material. A Figura 1 ilustra em porcentagem os valores de redução de um 

material para o outro.

Figura 1 - Comparativo de consumo de material da CP 190 e CP 210 e redução do 
custo final de uma edificação.

A laje protendida utilizando cordoalha CP 210 possui vantagens, sendo elas utilização de 

material com capacidade de carga maior, proporcionando uma redução de consumo, 

redução de acessórios como placas de ancoragem, cunhas e pocktes, bem como redução 

de mão-de-obra e movimentação dos materiais. Cuidados comuns aos sistemas CP 210 e 

CP 190 são controle tecnológico rigoroso principalmente com relação à corrosão no sistema 

de placas e cunhas, cuidados com posicionamento das elevações dos cabos e furações 

para passagem das instalações hidrossanitárias. Ratificado por Scheibler (2012) que 

segundo a sua pesquisa o motivo pelo qual as empresas preferem a laje plana protendida 
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é pelo fato de possuir vantagens em relação ao concreto armado, vantagens essas são: a 

sua leveza e esbeltez e custo final da obra.

O objetivo da pesquisa é a comparação entre as Cordoalhas Protendidas, porém há 

vantagens que se acrescentam ao uso da protensão, assim como diz Mota (2006), que 

observou que a rigidez secante de um pilar em concreto armado, utilizando uma análise 

não linear, correspondia a 40% da então rigidez bruta na seção. Sendo assim essa rigidez 

se dá pelo fato dos pilares trabalharem em balanço e pelos momentos fletores dessa 

estrutura serem elevados em comparação com a força normal. A protensão utilizada nessa 

estrutura tem por finalidade aumentar artificialmente a sua compressão, mobilizando assim 

as suas áreas de concreto na composição da rigidez no seu estado limite último. Conclui-

se que a protensão pode melhorar então a estabilidade de colunas esbeltas pré-moldadas, 

sendo mais viável que soluções não admissíveis em concreto armado.

Sendo assim, o estudo comparativo sobre de economia e técnica entre as cordoalhas CP 

210 e CP 190, mostra que a protensão utilizando o sistema construtivo da CP 210 é mais 

econômico, pelo fato de reduzir os acessórios como placas, cunhas, armaduras de fretagem 

e espaçadores metálicos para apoio dos cabos, tornando-a mais viável para  uma 

edificação, sendo considerável no final da obra.

CONCLUSÃO

De acordo com os dados nessa pesquisa, a cordoalha CP 210 mostrou-se mais viável em 

custo, destacando-se em redução de material, mão-de-obra e tempo de execução, em 

relação à CP 190.

Concluiu-se também com essa pesquisa de uma forma adicional, que com maior utilização 

da CP 210 nas construções, em uma economia de escala, pode-se então ter o seu valor 

econômico reduzido.
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