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PREFÁCIO
Este livro apresenta resultados do projeto de extensão universitária Rede de
estudos e colaboração para inclusão social e desenvolvimento da cultura cientíﬁca, desenvolvido no
campus central da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com aprovação no
Edital 055/2012 do Programa Novos Talentos da Capes (Projeto n. 67.049). Isso explica
porque a referida rede recebeu o cognome de Projeto Novos Talentos (PNT). Entendo
que esta coletânea é uma evidência das potencialidades da extensão universitária quando
conﬁgurada como uma rede de colaboração entre a universidade e outros setores da
sociedade, no caso, cinco escolas da rede estadual de educação de Mato Grosso. A
colaboração se expressa, por exemplo, na coautoria dos textos. É imperativo realçar que
entre os autores desta obra ﬁguram não apenas estudantes de cursos de graduação e da
pós-graduação e docentes da UFMT, mas também professores das escolas parceiras
(incluindo a escola do campo e a escola de surdos) e uma representante da Secretaria de
Estado de Educação.
Um aspecto que chama atenção nesta coletânea é que todos os artigos
assumiram um formato acadêmico dando destaque ao diálogo que se estabeleceu entre a
universidade e escola de educação básica. Embora as temáticas abordadas tenham
especiﬁcidades, os aspectos em comum permitiram organizar o conjunto dos textos em
duas partes: A primeira dá centralidade à extensão universitária como uma rede de
colaboração e de conversação e, portanto, como um lugar de encontro, de diálogo, de
troca, de inclusão, de interação e de aprendizado coletivo. A segunda volta-se
especialmente para a análise de atividades práticas vivenciadas em oﬁcinas, minicursos e
atividades investigativas, que reaﬁrmam a pertinência da organização das ações
extensionistas em rede.
O artigo que abre esta coletânea, intitulado “Projeto Novos Talentos
UFMT/Capes: uma rede de colaboração e de conversações” foi escrito por Tânia Maria
de Lima, Glauce Viana Souza Torres, Renilson Rosa Ribeiro e Waleska Gonçalves de
Lima. Trata-se de uma análise da conﬁguração, das ﬁnalidades e dos resultados do
PNT/UFMT/CAPES, mantendo interfaces com as diretrizes da Política Nacional de
6

Extensão Universitária. Os autores iniciam suas reﬂexões questionando a ideia de
extensão universitária como alargamento, expansão, dilatação, ampliação das atividades
da universidade para fora dos seus limites territoriais. Para contrapor à concepção
assistencialista de extensão (que dá centralidade à distribuição de migalhas de
conhecimento e/ou à prestação de serviços especializados pela universidade sem
resultar em melhorias efetivas para os envolvidos em tais ações) os autores buscam
amealhar argumentos em favor da extensão organizada como uma rede de colaboração e
de conversação. As análises reiteram o entendimento de que nessa acepção a extensão
torna-se um lugar de encontro, de troca de conhecimentos e de experiências entre
sujeitos participantes, potencializando a formação de todos os envolvidos. Assim, é
possível promover transformações no âmbito da universidade e dos setores sociais com
os quais ela interage.
A potencialidade da extensão em rede foi reiterada no artigo intitulado
Integração entre projetos de extensão na UFMT: SEMIPEQ e Novos Talentos/CAPES ampliando
a formação docente produzido por Douglas Freitas de Oliveira, Agnês Mie Sakamoto,
Natália Ávila Moraes, (licenciandos do curso de Química) sob orientação da professora
Elane Chaveiro Soares. Como o próprio título indica, o texto versa sobre a integração
entre projetos desenvolvidos na UFMT, na área de Ensino de Química, no período
compreendido entre 2014 e 2016. O foco de atenção são as experiências que valorizam o
protagonismo de estudantes da educação básica e a ampliação das perspectivas de
formação de professores de Química. As análises chamam atenção para os resultados
positivos da articulação entre atividades da Semana de Minicursos das Práticas de ensino
de Química (SEMIPEQ), do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) e do Projeto Novos Talentos (PNT). O texto impele ao entendimento de que a
universidade cumpre sua função social quando assume a extensão numa perspectiva
bilateral, favorecendo trocas de saberes e construção de conhecimentos interligados à
realidade, numa atuação transformadora do trabalho realizado na educação superior e
na educação básica.
A extensão universitária como espaço de formação de licenciandos foi discutida por Ana
Paula Medeiros Destro, Amanda Yasmim Cezarino e Tânia Maria de Lima. O artigo foi
orientado pelo propósito de analisar o que os licenciandos que atuaram como monitores
7

do PNT dizem sobre tal experiência. No estudo as autoras buscaram compreender
aspectos como: sentido atribuído à extensão universitária, relações estabelecidas entre as
atividades de extensão e o processo de formação proﬁssional e saberes resultantes do
trabalho como monitor. Os resultados obtidos indicam que os sujeitos da pesquisa
consideram a extensão como uma dimensão importante da vida acadêmica porque ela
permite maior aproximação com a escola contribuindo para a melhor compreensão da
realidade da educação básica e do trabalho docente. As experiências apontadas como
mais relevantes foram relacionadas à educação do campo e à educação de surdos, pois
produziram saberes que, em geral, não são trabalhados em cursos de licenciatura.
Cássia Erika Lemos coloca em pauta a Inclusão de surdos em um projeto de extensão
universitária tendo como referência sua dissertação de mestrado intitulada “Processos de
inclusão em atividades de educação em ciências: Percursos e percalços vivenciados no
Projeto Novos Talentos – UFMT/CAPES”. O propósito da autora foi apresentar
análises sobre a inclusão de surdos no mencionado projeto a partir de relatos de pessoas
surdas que vivenciaram tal experiência. A pesquisa foi realizada no biênio de 2014/2015
tendo como fundamento teórico os estudos surdos. A coleta de dados foi feita a partir de
entrevistas semiestruturadas e de observações diretas. Foram entrevistados dez
participantes, sendo nove estudantes surdos e uma professora surda, todos vinculados
ao Centro de Atendimento e Apoio ao Deﬁciente Auditivo Profª. Arlete Pereira
Miguelleti (CEAADA), situado em Cuiabá. Os resultados apontaram potencialidades e
desaﬁos da inclusão no PNT. As potencialidades foram relacionadas com: motivação
para o ingresso no ensino superior; interação com outras pessoas oportunizando novas
experiências; acesso à cultura cientíﬁca com consequente aprendizado em diferentes
campos do conhecimento. Os desaﬁos dizem respeito aos seguintes aspectos: uso de
recursos didático-pedagógicos voltados especiﬁcamente para ouvintes (ﬁlmes, músicas,
slides etc.); interações limitadas entre surdos e ouvintes pelas barreiras linguísticas;
dependência de intérpretes de Libras nas atividades; necessidade de articulação prévia
entre os mediadores/palestrantes e intérpretes de Libras para facilitar o aprendizado das
questões trabalhadas nas atividades do PNT. As análises remeteram ao entendimento de
que a extensão universitária potencializa a inclusão de surdos na cultura universitária
desde que sejam consideradas as singularidades da pessoa surda.
8

A presença de surdos na extensão universitária foi colocada em pauta também
no artigo intitulado Inclusão numa rede de colaboração: Experiências vivenciadas por uma
professora surda. No texto, Cleudinéia Regina Moletta, Ana Paula Medeiros Destro e
Ivoneila Pedrosa do Amaral Ferreira, discutem a inclusão com base na narrativa que a
primeira autora deste artigo produziu sobre suas vivências no PNT, enquanto
professora surda representante do CEAADA. Os resultados indicam que, quando a
inclusão se realiza em uma via de mão dupla, ou seja, como espaço de convivência, de
interação surdo-ouvinte, todos se comportam como incluídos. Nessa perspectiva, a
extensão universitária pode contribuir para o reconhecimento de que ser surdo é um
modo de vida que faz da experiência visual um meio de comunicação e de produção da
cultura surda.
A segunda parte desta coletânea foi aberta pelo artigo que Alexandra Lima da
Silva, Karoline Carula e Renilson Rosa Ribeiro produziram sobre o tema Cibercultura,
educação e discursos de (in)tolerância: As interfaces entre identidades raça/gênero, ciência e mídias na
contemporaneidade. Trata-se de uma análise de atividades desenvolvidas no contexto do
PNT pelo Laboratório de Estudos da Memória, Patrimônio e Ensino de História
(Etrúria), do Departamento de História da UFMT. Os autores explicitam os
pressupostos teóricos que fundamentam seus posicionamentos sobre cibercultura e a
cultura da (in)tolerância na contemporaneidade para, em seguida, apresentar um relato
das atividades desenvolvidas com os alunos e professores das escolas públicas
participantes do citado projeto. Posto isso, apresentam um balanço das ações realizadas
estabelecendo relações entre a prática docente, formação de professores e o fazer na sala
de aula. As análises chamam atenção para o necessário enfrentamento de questões
históricas que envolvem a construção de preconceitos, estereótipos, “verdades” a partir
da ideia de ciência como um conhecimento hegemônico.
Ana Carina Sobral Carvalho e Elane Chaveiro Soares focalizam a prática
pedagógica em atividades de extensão no artigo Solo e Água: uma perspectiva para o Ensino de
Química junto ao Projeto Novos Talentos/Capes/UFMT. O texto é um recorte da pesquisa
realizado pela primeira autora no trabalho de conclusão de curso de licenciatura em
Química. O material empírico foi produzido em um minicurso sobre a interação solo e
água, ministrado para estudantes da Escola Estadual Cândido Rondon, escola do
9

campo. Os resultados indicam que quando os alunos se envolvem nas atividades práticas
há maior interesse pelo conhecimento e mais disposição para relacionar os conceitos
químicos com o cotidiano. Assim, é possível promover o desejado protagonismo juvenil
enquanto atitude ascendente.
A atuação de estudantes no processo educativo foi destacada também no
artigo Estudo de nascentes numa escola do campo: atividades investigativas no Ensino de Física
escrito pela licencianda Thais Costa Brunelli, tendo como coautoras as professoras
Edilza dos Santos Barbosa, Jane Oliveira Miotto e Ozeni Gomes de Oliveira Bueno que
atuam na Escola Estadual Cândido Rondon. Os pontos de atenção foram as atividades
investigativas desenvolvidas por estudantes do Ensino Médio, tendo como foco a vazão
da água em uma nascente. Os dados foram extraídos de um relatório que apresenta a
descrição das ﬁnalidades, dos procedimentos e resultados observados. As análises
indicam que a metodologia utilizada despertou o interesse dos estudantes pela pesquisa
de questões locais e suscitou aprendizagem de diversos conceitos cientíﬁcos tais como:
evaporação, inﬁltração, drenagem, vazão, precipitação e ciclo hidrológico. As
experiências analisadas indicam também que a articulação entre universidade e escola de
educação básica potencializa a formação de professores desse nível do ensino bem
como de licenciandos e professores formadores.
Um lugar para a fotograﬁa no currículo da educação básica é argumentado por Amanda
Yasmin Cezarino, Ademar Torres e Glauce Viana de Souza. Os autores partem do
entendimento de que, no cenário da denominada sociedade do conhecimento, marcada
pelo vertiginoso desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação, a
produção de fotograﬁa tem se constituído numa prática prazerosa, intensa e corriqueira.
A facilidade com que as fotograﬁas são produzidas e colocadas em circulação faz dela
uma linguagem cotidiana que pode ser utilizada por pessoas situadas em grupos sociais,
culturais e geracionais diferenciados. Eles consideram que esse entendimento foi
expresso no Projeto Novos Talentos por meio das oﬁcinas “Fotografando a natureza:
cartograﬁas de vivências pedagógicas”. Levando em conta que essa oﬁcina foi
considerada como atividades que favoreceram o protagonismo de estudantes e
professores da educação básica, notadamente dos surdos que fazem uso da língua de
sinais, os autores buscam analisar os resultados dessa experiência. Tais análises
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fornecem argumentos na defesa da ideia de que a fotograﬁa pode ocupar lugar de
destaque no currículo escolar, uma vez que ela permite “grafar” aspectos da realidade
vivida despertando ideias, sentimentos, aprendizagens e posicionamentos.
Em suma, na leitura desta coletânea o leitor poderá identiﬁcar algumas marcas
de uma experiência vivida em uma rede de colaboração e de conversação que fez da
extensão universitária um espaço de encontro, de troca, de interação, de aprendizagens e
de inclusão concebida numa via de mão dupla, pois todos se comportaram como
pessoas que têm o que enunciar, o que aprender e o que ensinar.
Irene Cristina de Mello
Pró-Reitora de Ensino e Graduação - UFMT
Gestão - (2013-2016)
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PARTE I
Extensão universitária em rede:
Espaço de colaboração, de conversação e de inclusão
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Projeto Novos Talentos UFMT/CAPES:
Uma rede de colaboração e de conversações
Tânia Maria de Lima1
Glauce Viana Souza Torres2
Renilson Rosa Ribeiro3
Waleska Gonçalves de Lima4

Este artigo intenta contribuir com as reﬂexões sobre extensão universitária a
partir de uma análise de experiências vivenciadas no contexto da Rede de estudos e
colaboração para inclusão social e desenvolvimento da cultura cientíﬁca, também denominada de
Projeto Novos Talentos (PNT). O objetivo precípuo é compreender a conﬁguração, as
ﬁnalidades, e os resultados desse projeto mantendo interfaces com as diretrizes da
Política Nacional de Extensão Universitária defendida pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX). Partimos do
entendimento de que esse Fórum é um ator social “reconhecido no meio acadêmico, na
esfera da administração federal, por entidades públicas e privadas, como um interlocutor
privilegiado no debate sobre a extensão” (NOGUEIRA, 2013, p. 44). Enquanto
representação social o FORPROEX participa da formulação de políticas de extensão
manifestando posicionamentos e assumindo o papel de intermediador entre as
1

Doutora em Educação pela Unicamp. Docente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação do Instituto de Educação da UFMT. Coordenadora Geral do PNT.

2

Doutora em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e
Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC). Docente
vinculada ao Departamento de Ensino e Organização Escolar do Instituto de Educação da
UFMT.

3

Doutor em História Cultural pela Unicamp. Estágio pós-doutoral em andamento pela
Faculdade Educação da USP. Docente vinculado ao Departamento de História, Programa de
Pós-graduação em História, Mestrado Proﬁssional em Ensino de História (ProfHistória) e
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFMT. Coordenador do subprojeto
I do PNT.

4

Mestre em Física pela UFMT. Professora de Física da rede Estadual de Mato Grosso.
Atuando na Coordenadoria de Ensino Médio da SEDUC/MT.
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5

universidades e as demais esferas da gestão governamental .
O escopo central deste estudo motivou-nos a organizar este artigo em duas
partes. Inicialmente explicitamos o entendimento que temos de extensão universitária
reiterando a concepção acadêmica defendida pelo do FORPROEX. Nessa perspectiva,
buscamos caracterizá-la como um lugar de encontro, de troca, de conversações e de
colaborações. Após a explicitação do campo teórico sobre o qual nos movemos,
apresentamos o resultado de nossas análises sobre o PNT, dentro dos parâmetros da
concepção acadêmica de extensão. Os dados foram extraídos de relatórios das atividades
(produzidos pelos mediadores das oﬁcinas, pelas escolas parceiras e pela coordenação
6
geral do projeto) e disponibilizados no site do PNT . Foram extraídos também de
produções acadêmicas que adotaram atividades do PNT como objeto de estudo
(CARVALHO, 2015; CEZARINO, 2016; CEZARINO e DESTRO, 2015;
CEZARINO, DESTRO e LIMA, 2016; DESTRO, 2016; LEMOS, 2016; OLIVEIRA e
SOARES, 2016).
Com base nas análises realizadas reaﬁrmamos a pertinência das diretrizes da
Política Nacional de Extensão Universitária, dando destaque à indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, por entender que essa diretriz potencializa a formação de
todos os envolvidos bem como transformações na ambiência universitária e no contexto
social.

A concepção acadêmica de extensão universitária
Estudos realizados por Serrano (s.d) indicam que não é possível apresentar um
único conceito de extensão universitária, pois, esse termo sofreu variações ao longo da
história das universidades brasileiras, principalmente das públicas. Isso explica porque a

5

Para compreender os posicionamentos do FOPROEX, realizamos uma busca de documentos
divulgados por essa entidade no site:
https://www.ufmg.br/proex/renex/index.php/apresentacao/documentos.

6

Cf. homepage do PNT: http://www.novostalentosufmt.com.br
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extensão esteve e está relacionada à prestação de serviços, à formação proﬁssional
continuada, à popularização da ciência e às atividades político-sociais da universidade,
em suas diversas áreas de atuação.
Nas últimas décadas a ideia de extensão universitária como prestação de
serviços e como distribuição de migalhas de conhecimentos à comunidade externa foi
duramente questionada. Há entendimento de que, ao se isolar da rede de relações sociais,
a universidade negou as formas de conhecimento não referenciadas nos pressupostos da
ciência e contribuiu para o aprofundamento das desigualdades sociais.
A universidade não só participou na exclusão social das raças e etnias
ditas inferiores, como teorizou a sua inferioridade, uma inferioridade
que estendeu aos conhecimentos produzidos pelos grupos excluídos
em nome da prioridade epistemológica concedida à ciência. As
tarefas da democratização do acesso são, assim, particularmente
exigentes porque questionam a universidade no seu todo, não só
quem a frequenta, como os conhecimentos que são transmitidos a
quem a frequenta. (SANTOS, 2005, p. 53)

A formação proﬁssional reduzida à sua dimensão técnica também tem sido
alvo de severas críticas. Entende-se que as universidades necessitam considerar que
[...] o proﬁssional a ser formado é antes de tudo um ser humano, que
precisa tornar-se sensível à dignidade humana bem como um
cidadão que precisa se comprometer com a democratização das
relações sociais, dotando-se de uma nova consciência social. E pouco
importa qual seja sua área de proﬁssionalização. (SEVERINO, 2009,
p. 262)

Esse posicionamento foi expresso no Plano Nacional de Extensão
Universitária (FORPROEX, 1999) que deu base à formulação da Política Nacional de
Extensão Universitária (FORPROEX, 2012). No citado plano a extensão foi concebida
como “o processo educativo, cultural e cientíﬁco que articula o ensino e a pesquisa de
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade”
(FORPROEX, 1999, p. 1). Nessa conceituação a extensão sai da sombra do ensino e da
pesquisa para ser assumida como uma ﬁlosoﬁa, uma atitude política que articula a
formação acadêmica aos preceitos democráticos e às demandas sociais. Trata-se da
17

concepção acadêmica de extensão que se contrapõe à concepção assistencialista de
transmissão de conhecimentos e de prestação de serviços, bem como à concepção
mercantilista que busca atender as demandas do capital e captar recursos privados para
dentro da universidade (JEZINE, 2004).
Na concepção acadêmica a universidade deixa de se comportar como uma
fonte que distribui conhecimentos e serviços para a comunidade externa para se colocar
numa relação dialógica com a sociedade na qual se insere. A extensão é considerada,
portanto, como
[...] uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de
elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à
Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que,
submetido à reﬂexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.
Esse ﬂuxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados,
acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e
regional; a democratização do conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade.
Além de instrumentalizadora desse processo dialético de
teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que
favorece a visão integrada do social. (FORPROEXT, 1999. p. 1.
Grifos nossos)

Dentre os objetivos da extensão universitária explicitados no Plano Nacional
de Extensão Universitária destacamos aqui aqueles que, do nosso ponto de vista, estão
mais relacionados com as questões abordadas neste estudo. São eles:
Reaﬁrmar a extensão universitária como processo acadêmico
deﬁnido e efetivado em função das exigências da realidade,
indispensável na formação do aluno, na qualiﬁcação do professor e
no intercâmbio com a sociedade; Assegurar a relação bidirecional
entre a universidade e a sociedade, de tal modo que os problemas
sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da
universidade; Estimular atividades cujo desenvolvimento implique
relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interproﬁssionais de
setores da universidade e da sociedade. (FORPROEX, 1999, p. 3)

Os objetivos, metas e metodologia que foram defendidos no citado plano, se
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expressam na Política Nacional de Extensão Universitária, notadamente nas diretrizes
propostas. São elas: interação dialógica, interdisciplinaridade e interproﬁssionalidade,
indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, impacto na formação do estudante e impacto e
transformação social (FORPROEX, 2012, p. 16).
A diretriz interação dialógica, marcada pela disposição para troca de saberes,
busca superar o discurso da hegemonia acadêmica para articular as ações da universidade
com a dinâmica dos movimentos, setores e das organizações sociais. Há entendimento
de que
[...] os atores sociais que participam da ação, sejam pessoas inseridas
nas comunidades com as quais a ação de Extensão é desenvolvida,
sejam agentes públicos (estatais e não-estatais) envolvidos na
formulação e implementação de políticas públicas com as quais essa
ação se articula, também contribuem com a produção do
conhecimento. Eles também oferecem à Universidade os saberes
construídos em sua prática cotidiana, em seu fazer proﬁssional ou
vivência comunitária. (FORPROEX, 2012, p. 17)

A Interdisciplinaridade e Interproﬁssionalidade são defendidas como uma forma de
enfrentar a complexidade da realidade social. Busca-se com a adoção dessa diretriz
fomentar práticas que combinem especialização e visão holista pela “interação de
modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do
conhecimento, assim como pela constr ução de alianças intersetoriais,
interorganizacionais e interproﬁssionais” (FORPROEX, 2012, p. 17).
A indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão – reconhecida como um preceito
constitucional – é apresentada como um fundamento da formação promovida no
âmbito da universidade e como uma forma de articulação com a sociedade.
No que se refere à relação Extensão e Ensino, a diretriz de
indissociabilidade coloca o estudante como protagonista de sua
formação técnica - processo de obtenção de competências
necessárias à atuação proﬁssional - e de sua formação cidadã –
processo que lhe permite reconhecer-se como agente de garantia de
direitos e deveres e de transformação social. [...] Na relação entre
Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades de
articulação entre a Universidade e a sociedade. Visando à produção
de conhecimento, a Extensão Universitária sustenta-se
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principalmente em metodologias participativas, no formato
investigação-ação (ou pesquisa-ação), que priorizam métodos de
análise inovadores, a participação dos atores sociais e o diálogo.
Apenas ações extensionistas com esses formatos permitem aos
atores nelas envolvidos a apreensão de saberes e práticas ainda não
sistematizados e a aproximação aos valores e princípios que orientam
as comunidades. Para que esses atores possam contribuir para a
transformação social em direção à justiça, solidariedade e
democracia, é preciso que eles tenham clareza dos problemas sociais
sobre os quais pretendem atuar, do sentido e dos ﬁns dessa atuação,
do 'arsenal' analítico, teórico e conceitual a ser utilizado, das
atividades a serem desenvolvidos e, por ﬁm, da metodologia de
avaliação dos resultados (ou produtos) da ação e, sempre que
possível, de seus impactos sociais. (FORPROEX, 2012, p. 18)
Nessa perspectiva, o envolvimento de estudantes de pós-graduação em ações
extensionistas é assumido como uma forma de qualiﬁcar a produção acadêmica, a formação dos
pesquisadores e os programas de especialização, mestrado e doutorado.
Extensão Universitária – pode e deve ser incorporada aos programas
de mestrado, doutorado ou especialização, o que pode levar à
qualiﬁcação tanto das ações extensionistas quanto da própria pósgraduação. O segundo desenvolvimento que aqui se defende é a
produção acadêmica a partir das atividades de Extensão, seja no
formato de teses, dissertações, livros ou capítulos de livros, artigos
em periódicos e cartilhas, seja no formato de apresentações em
eventos, ﬁlmes ou outros produtos artísticos e culturais.
(FORPROEX, 2012, p. 19)

A vinculação da extensão com o processo formativo preconizada na
Constituição de 1988 foi reaﬁrmada no Plano Nacional de Educação (PNE) relativo ao
período 2001-2010 e no novo PNE (Lei 13.005/2014), mais especiﬁcamente na
estratégia 12.7, da meta 12.
12.7. Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos
curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de
extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para
áreas de grande pertinência social. (BRASIL, 2014)
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A diretriz Impacto e Transformação Social chama atenção para o compromisso
político da universidade com os outros setores da sociedade visando o desenvolvimento
social e regional, assim como para o aprimoramento das políticas públicas.
[...] Com essa diretriz, espera-se conﬁgurar, nas ações extensionistas,
as seguintes características: (i) privilegiamento de questões sobre as
quais atuar, sem desconsideração da complexidade e diversidade da
realidade social; (ii) abrangência, de forma que a ação, ou um
conjunto de ações, possa ser suﬁciente para oferecer contribuições
relevantes para a transformação da área, setor ou comunidade sobre
os quais incide; (iii) efetividade na solução do problema. [...] É
importante ter clareza de que não é apenas sobre a sociedade que se
almeja produzir impacto e transformação com a Extensão
Universitária. A própria Universidade Pública, enquanto parte da
sociedade, também deve também sofrer impacto, ser transformada.
(FORPROEX, 2012, p. 20)

Concordamos em muitos aspectos com os posicionamentos assumidos pelo
FORPROEX. Todavia, preferimos conceber a extensão como redes de conversações e
não como uma via de mão dupla. Do nosso ponto de vista, a relação bidirecional (via de
mão dupla) mantém a polarização entre a universidade e a sociedade supondo ser
possível isolar a universidade do todo social. Consideramos que a ideia de rede insere
todos os envolvidos nas atividades de extensão numa trama de relações.
Adotamos o conceito de extensão como redes de conversações por entender
que essa conﬁguração expressa “modos de dizer que atravessam os modos coletivos de
individuação e enunciação” (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 3). Ela abre espaços
para falar das experiências individuais e experiências coletivas criando novas formas de
comunalidade.
[...] o que implica assumir a ideia de "potência de ação coletiva", ou
seja, da capacidade de indivíduos e grupos se colocarem em relação
para produzirem e trocarem conhecimentos, gerando, então, o
agenciamento de formas-forças comunitárias, com vistas a melhorar
os processos de aprendizagem e criação nas coletividades locais, bem
como no interior de redes cooperativas de todo tipo. (FERRAÇO e
CARVALHO, 2012, p. 4)
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A conﬁguração da extensão em redes exige reconhecer pontos de
convergência e de bifurcação em vários sentidos sem criar binarismos e polarizações.
Assim, não é possível situar o saber e o poder num ponto especíﬁco, pois todos têm o
que ensinar, o que aprender e o que dizer enquanto partícipe da rede. Ademais, numa
rede, não há possibilidade de indicar acima ou abaixo, dentro e fora, incluído e excluído já
que as relações são tecidas de forma horizontalizada e em múltiplas direções.

O Projeto Novos Talentos/UFMT/CAPES: uma rede de colaboração e de
conversações
O Projeto Rede de estudos e colaboração para Inclusão Social e desenvolvimento da cultura
cientíﬁca, como a própria denominação indica, buscou conﬁgurar-se como uma rede
colaborativa, ou seja, como um coletivo de pessoas laborando em torno da ação
educativa (co-labor-ação) fundada no diálogo entre universidade e escolas de educação
básica. O escopo dessa grande frente de trabalho foi o desenvolvimento de ações
extracurriculares que resultassem em melhorias no campo da educação, notadamente
em termos de inclusão social.
A conﬁguração em rede se fez presente desde a escrita do projeto que foi feita
por um coletivo constituído por professores e estudantes de diversos cursos de
graduação e de pós-graduação da UFMT, por representantes da Secretaria de Estado da
Educação de Mato Grosso (SEDUC) e por representantes das escolas convidadas para
serem parceiras do projeto (UFMT, 2012). O projeto que foi enviado à Capes (aprovado
no Edital 055/2012 do Programa Novos Talentos como Projeto n. 67049) foi
considerado, portanto, uma conquista coletiva.
No âmbito da UFMT a rede assumiu um caráter interdisciplinar sendo
constituída por 15 docentes, 10 estudantes da pós-graduação e 12 estudantes da
graduação de diversos campos do conhecimento (Pedagogia, História, Geograﬁa,
Química, Biologia, Geologia, Engenharia Sanitária, Comunicação Social).
Na esfera da educação básica o PNT contou com a participação de cinco
escolas parceiras: Escola Estadual Professor Fernando Leite de Campos (Várzea
Grande); Escola Estadual Pascoal Ramos (Cuiabá); Escola Estadual Professor Nilo
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Póvoas (Cuiabá); Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deﬁciente Auditivo
Profª. Arlete P. Migueletti (CEAADA) (Cuiabá) e a Escola Estadual Marechal Cândido
Rondon (escola do campo) situada na Comunidade Coqueiral, município de Nobres, a
cerca de 100 km da capital. Salientamos que as três primeiras escolas se localizam na zona
urbana de Cuiabá e Várzea Grande, possuem oferta de Ensino Médio em sua
predominância e integram o Programa Federal Ensino Médio Inovador. Além de
professores das escolas parceira o PNT envolveu também duas docentes da Secretaria de
Estado de Educação (SEDUC) que acompanharam as atividades do projeto a ﬁm de
facilitar a comunicação com as escolas e de garantir condições institucionais para a
realização dos trabalhos.
Vale ressaltar que no projeto aprovado pela Capes cada escola foi representada
por cinco professores e 25 estudantes totalizando 150 pessoas (25 professores e 125
estudantes). O número de participantes em cada atividade variou em decorrência da
dinâmica das escolas e das substituições dos nomes indicados. No caso da escola do
campo e da escola de surdos o número de participantes foi signiﬁcativamente ampliado
pela manifestação de interesse de inserir as atividades do PNT no currículo escolar. Esse
encaminhamento expressou a compreensão de que o currículo é constituído por tudo
“aquilo que é vivido, sentido, praticado no âmbito escolar, e para além dele, e que está
colocado na forma de documentos escritos, conversações, sentimentos e ações
vividas/praticadas nos múltiplos contextos que envolvem a escola e seus sujeitos”
(CARVALHO, s.d, p. 1). Com esta iniciativa buscou-se democratizar o acesso a todos os
7
estudantes e professores quando as atividades fossem realizadas na escola . Essa
dinâmica só foi possível porque uma rede pode ser ampliada ou diminuída sem que ela
perca as suas características.
O objetivo geral do PNT foi “criar uma rede estudos e colaboração
envolvendo docentes, estudantes da graduação e da pós-graduação da UFMT, docentes
e estudantes da educação básica (ensino médio) a ﬁm de desenvolver ações
7

Vale ressaltar que as atividades realizadas na UFMT e/ou em outros espaços fora das escolas
parceiras demandaram transporte dos estudantes e professores em ônibus fretado
especialmente para esta ﬁnalidade. Isso explica a necessidade de deﬁnição de um número
restrito de participantes.
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extracurriculares que favorecessem a inclusão social e desenvolvimento da cultura
cientíﬁca”. Para alcançar o objetivo central do PNT foram deﬁnidos os seguintes
objetivos especíﬁcos:
Promover situações de estudos e debates sobre cientiﬁcidade,
produção e socialização da cultura cientíﬁca na sociedade
contemporânea articulando universidade e escola de educação básica
com reﬂexos positivos para os dois níveis de ensino; Fomentar o uso
das tecnologias da informação e da comunicação no estudo de
questões relativas aos vários campos do conhecimento que integram
currículos da educação básica e da educação superior; Promover
atividades que potencializem o desenvolvimento de estudos, debates
e produção e socialização de conhecimentos sobre o tema “Águas
em Mato Grosso” reconhecendo o protagonismo de professores e
estudantes da educação básica e da educação superior nesses
processos; Organizar visitas de estudantes e docentes da educação
básica a espaços inovadores existentes na UFMT, especialmente a
laboratórios, museus, herbário e centros avançados na perspectiva de
fomentar o surgimento de novos talentos no campo da produção e
socialização da cultura cientíﬁca; Promover seminários com a
ﬁnalidade de possibilitar debates, apresentação de trabalhos e
avaliação sobre as atividades desenvolvidas em cada um dos
subprojetos abrindo espaço para o pronunciamento e atuação de
estudantes e professores da educação básica; Fomentar a Produção
de metodologias, estratégias e materiais didáticos inovadores,
visando à melhoria da qualidade da educação; Criar estratégias que
permitam a inclusão de estudantes surdos neste projeto; Possibilitar
a mobilidade de professores da educação básica (viagens orientadas)
a centros de referência em ciência e tecnologia existentes no Brasil.
(UFMT, 2012)

Consideramos que esses objetivos aproximam em muitos aspectos dos
objetivos que foram defendidos no Plano Nacional de Extensão universitária. Isso pode
ser observado no intento de: caracterizar a extensão como uma rede de colaboração
fundada no diálogo com as escolas parceiras reconhecendo as possibilidades de
aprendizagem de todos os envolvidos; articular a formação acadêmica às atividades
extensionistas na perspectiva de dar respostas a alguns dos problemas sociais (a exemplo
da educação de surdos e da educação do campo); motivar o desenvolvimento de
atividades voltadas para a integração de vários campos do conhecimento; promover
ações interessadas na produção e socialização da cultura cientíﬁca.
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Esses pressupostos orientaram as atividades do PNT nos três subprojetos que
o constituíram: 1. Cibercultura: a produção e circulação da cultura cientíﬁca; 2.
Tecnologias da informação e da comunicação: potenciando novos talentos para uma
nova cultura cientíﬁca; 3. Diálogos entre pesquisa e ensino: em pauta as águas em Mato
Grosso. Cada subprojeto foi coordenado por um professor universitário que foi apoiado
por outros professores e por estudantes que atuaram como monitores.
A programação das atividades dos três subprojetos foi deﬁnida em reuniões
bimestrais do projeto levando em conta o calendário letivo de cada uma das escolas
parceiras e a disponibilidade da equipe proponente (coordenadores, monitores e
palestrantes). Na organização e desenvolvimento das atividades foram consideradas
questões como: disponibilidade de espaços adequados aos objetivos estabelecidos;
garantia de transportes de estudantes da educação básica; garantias da presença de
intérpretes de Libras. O transporte de estudantes acompanhados por professores das
escolas parceiras foi apontado como um fator necessário para o desenvolvimento das
atividades. Foi essa condição que garantiu o sucesso do projeto nos três anos de sua
vigência.
As atividades do PNT ocorreram em auditórios, laboratórios ou salas de aulas
da UFMT, nas escolas parceiras ou ainda em lugares que dispunham de restaurantes,
espaços mais amplos e/ou auditórios (no caso das oﬁcinas de fotograﬁa, de produção de
vídeos e dos seminários anuais do projeto) e alojamentos (para hospedar estudantes da
escola do campo).
No subprojeto Cibercultura: a produção e circulação da cultura cientíﬁca foi
desenvolvido um conjunto de oﬁcinas dentre as quais destacamos: Libras para integração
surdo-ouvinte e difusão da cultura cientíﬁca entre surdos; Raça e ciência nas mídias; Ciência e Gênero no
Cotidiano. No contexto desse subprojeto cada escola parceira foi motivada a desenvolver
projetos de estudos e/ou de pesquisa em interface com as atividades das oﬁcinas. Os
projetos realizados pelas escolas foram acompanhados por estudantes da graduação e da
pós-graduação que atuaram como monitores. Os resultados de tais projetos foram
apresentados no Seminário do PNT de 2014 e 2015.
As oﬁcinas de Libras foram ofertadas pelo CEAADA em três edições. A
primeira foi ministrada em 2014, em período integral, por uma professora surda que
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contou com apoio de monitores surdos (estudantes do CEAADA) e de intérpretes de
Libras. Participaram dessa atividade cerca de noventa pessoas incluindo estudantes e
professores das escolas EE Pascoal Ramos, EE Fernando Leite de Campos, CEAADA e
EE Nilo Póvoas, docentes e monitores vinculados à UFMT e professores técnicos da
SEDUC/MT. A segunda oﬁcina foi realizada em 2015, também no CEAADA, seguindo
a mesma dinâmica. A terceira oﬁcina foi realizada em 2015, na escola Cândido Rondon,
considerando o propósito de possibilitar aos professores e estudantes da escola do
campo aprendizados básicos em Libras. Ao mesmo tempo, buscou-se também criar
situações que permitissem aos estudantes surdos conhecer a realidade de uma escola de
campo, trocar experiências e, ao mesmo tempo, de desenvolver estudos sobre o
ambiente.
Lemos (2016), em sua dissertação de mestrado intitulada “Processos de
inclusão em atividades de educação em ciências: percursos e percalços vivenciados no
Projeto Novos Talentos – UFMT/CAPES”, considerou que a dinâmica da oﬁcina de
Libras possibilitou a difusão da língua e da cultura dos surdos. Isso porque estudantes e
professores ouvintes foram inseridos na realidade educacional do CEAADA. Nessa
perspectiva, a autora destacou a importância dessa instituição no cenário educacional de
Mato Grosso considerando o papel que ela desempenha na educação de surdos, no
ensino de Libras, na difusão da cultura dos surdos e enquanto campo de pesquisa.
A inclusão ganhou, portanto, outro sentido já que, naquele contexto,
os diferentes eram os ouvintes das demais escolas, da UFMT e da
SEDUC. [...] é importante destacar o papel do CEAADA não só na
educação dos surdos, mas também na difusão da cultura surda por
meio da oferta de cursos de Libras, da troca de experiências, do
diálogo e da abertura para pesquisa a exemplo desse estudo e de
outros em desenvolvimento em âmbito do programa de pósgraduação da UFMT. (LEMOS, 2016, p. 79)

O “outro sentido” atribuído à inclusão está relacionado às situações nas quais
os ouvintes eram os incluídos, os diferentes. Essa condição de diferente favoreceu o
reconhecimento de que “aceitar, respeitar, reconhecer a validade da Libras é o primeiro
passo para comunicação surdo/ouvinte” (LEMOS, 2016, p. 80). Nos relatórios
analisados por essa pesquisadora ﬁcou evidente que, no PNT, a Libras não ﬁcou restrita
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aos participantes surdos e aos intérpretes. A dinâmica das atividades exigiu a
transposição das barreiras linguísticas e o reconhecimento de que somos todos
diferentes. Portanto, a inclusão não pode ser entendida como um processo
unidirecional.
Em relação à pesquisa é imperativo ressaltar que a participação da escola de
surdos no PNT despertou o interesse de outros mestrandos nesse campo de estudo.
Cezarino (2016) dedicou-se pelo estudo da fotograﬁa como prática de signiﬁcação tendo
como referência as experiências vivenciadas nas oﬁcinas de fotograﬁa (que serão
descritas mais adiante). Destro (2016) interessou-se pelo desenvolvimento de análises
sobre experiências pedagógicas de uma professora na educação em ciências naturais
para surdos. A motivação desse estudo foi explicada pelo entendimento de que a referida
professora desenvolveu um trabalho inovador, mantendo interfaces com as atividades
do PNT.
As articulações entre as atividades de extensão universitária no PNT, de ensino
(de graduação) e de pesquisa (na pós-graduação) potencializou a produção cientíﬁca em
diversas áreas. Destacamos aqui a produção de três dissertações de mestrado no campo
dos estudos surdos (LEMOS, 2016; CEZARINO, 2016; DESTRO, 2016), um trabalho
de conclusão de curso (CARVALHO, 2015), um artigo em periódico (LIMA,
BOLONHEIS e VIEIRA, 2015) diversos trabalhos em eventos acadêmico-cientíﬁcos
(CEZARINO e DESTRO, 2015; CEZARINO, DESTRO e LIMA, 2016; LEMOS e
LIMA, 2014; LEMOS, BOLONHEINS e VIEIRA, 2014; LEMOS e LIMA, 2015;
MOLETTA et al, 2016; OLIVEIRA e SOARES, 2016). A potencialidade de tal
articulação se evidencia também nesta coletânea de artigos que inclui entre os autores
docentes e discentes da UFMT, docentes das escolas parceiras de educação básica, bem
como participantes de outras instituições que atuaram como colaboradores do PNT.
Além das produções acadêmicas o projeto resultou também em produções artísticas e
culturais (fotograﬁas, documentários em vídeos, desﬁle de moda estilo afro). Dessa
forma, o projeto evidenciou que a extensão universitária pode criar uma ambiência
favorável para o desenvolvimento de atividades de ensino e de pesquisa (nos vários
níveis da educação).
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Explicitando algumas ações do PNT
No âmbito da UFMT, podemos considerar que a primeira atividade coletiva do
PNT foi a oﬁcina “Raça e ciência nas mídias” (Subprojeto 1) realizada no Auditório da
Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, em maio de 2014, com carga
horária de 12 horas. Esta atividade inseriu os estudantes da educação básica na ambiência
universitária, abrindo espaço para diálogos com pesquisadores que tratam da cultura
cientíﬁca e de suas relações com o poder político e econômico. Os debates sobre a
ciência enquanto uma produção humana, bem como sobre a presença da ciência e da
tecnologia na nossa vida foram desencadeados a partir de imagens e discursos que
circulam na mídia. Nesse sentido, foram utilizados recursos audiovisuais (ﬁlme X-Men,
trechos de novelas, notícias de jornais e anúncios publicitários) para suscitar os debates
sobre as questões colocadas em pauta.
Lemos (2016) observou que nessa oﬁcina professores e estudantes surdos
realçaram a importância do projeto, mas chamaram atenção para práticas de exclusão.
Tais práticas referem-se, por exemplo, ao uso de ﬁlmes, trechos de novelas e anúncios
publicitários sem legenda. Por conseguinte, os surdos não conseguiram compreender as
questões suscitadas. Outro problema observado refere-se ao uso de slides pelos
palestrantes. Os slides exigiram redução da iluminação diﬁcultando assim, a visualização
do movimento das mãos do intérprete. Essa primeira experiência evidenciou que a
inclusão de surdos demanda metodologias adequadas, o que explica a necessidade de
adoção da “Pedagogia dos surdos”. Perlin e Miranda (2003, 2011), na condição de
pessoas surdas, apresentam elementos que permitem perceber as razões pelas quais essa
pedagogia foi assumida como uma bandeira de luta do povo surdo.
O sujeito da pedagogia dos surdos é um sujeito que não é o
deﬁciente, ou o sujeito com uma falta, o sujeito menos válido, o
sujeito que necessita ser normalizado constantemente como nas
outras pedagogias preparadas para nós surdos. O da pedagogia dos
surdos é o sujeito outro naturalmente educável, naturalmente com
pressupostos culturais que requerem a educação diferente das
pedagogias ouvintes. [...] A formação de professores deve levar a
realizar a experiência diante da cultura dos surdos. A formação de
professores deve ver o que somos: povo surdo que realiza as ações
interculturais com outros povos. Deve entender que não existimos
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para assimilar a cultura ouvinte. Os professores precisam de uma
formação que não nos remeta à segregação, mas que entenda que não
somos o estereótipo que nos impõem de fora, que somos surdos
com nossos companheiros e companheiras (PERLIN e MIRANDA,
2011, p. 114).

A continuidade das discussões sobre as relações entre ciência e poder se deu
com a realização da oﬁcina “Raça e ciência nas mídias: Ciência e Gênero no Cotidiano”.
Esta oﬁcina, ministrada em junho de 2015 pela professora doutora Karoline Carula
(UERJ), buscou criar espaço de reﬂexão e de análise sobre situações cotidianas nas quais
os preconceitos de raça e de gênero estão presentes e articulados ao discurso cientíﬁco. A
palestrante apresentou uma análise historicizada dos discursos cientíﬁcos sobre raça e
gênero, com base no ﬁlme “Vênus negra”. Levando em conta os problemas
identiﬁcados na inclusão de surdos na oﬁcina anterior, houve preocupação em fazer uso
de um ﬁlme legendado. A dinâmica utilizada permitiu que os estudantes (surdos e
ouvintes) participassem ativamente das discussões sobre os processos de escravidão de
pessoas negras no período colonial e os argumentos adotados pela ciência para subjugar
os negros a condição de inferioridade. Os debates sobre ciência, raça e gênero foram
desencadeados também com base em imagens femininas que circulam na mídia as quais
relacionam a mulher como um objeto de consumo masculino.
Além dessas oﬁcinas as atividades do subprojeto 1 incluíram estudos realizados
no âmbito das escolas parceiras com apoio de monitores e de professores da UFMT
mantendo interfaces com as demais atividades do PNT.
O subprojeto 2 Tecnologias da informação e da comunicação: potenciando novos talentos
para uma nova cultura cientíﬁca também foi constituído por oﬁcinas ministradas pela equipe
proponente e por estudos e projetos realizados pelas escolas parceiras. As atividades
realizadas no âmbito das escolas foram acompanhadas por estudantes de cursos de
graduação e de pós-graduação da UFMT, apoiados pelos respectivos mediadores
(professores) responsáveis pelas oﬁcinas. Da mesma forma que no subprojeto 1, os
estudantes da educação básica se comportaram como protagonistas do PNT.
Relatórios analisados neste estudo (UFMT, 2014, 2015, 2016) indicam que, de
todas as oﬁcinas deste subprojeto as que ﬁzeram uso de fotograﬁas na educação –
denominadas Objeto de Aprendizagem: Fotografando a natureza I, II e III – foram as que mais
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despertaram interesse nos estudantes da educação básica. Partiu-se do entendimento
que a fotograﬁa é uma linguagem que pode ser utilizada para expressar ideias,
sentimentos e aprendizagens decorrentes do processo educativo. Tais oﬁcinas foram
realizadas em três edições. Em todas elas os trabalhos foram organizados conforme é
descrito a seguir: 1. Apresentação de noções gerais sobre a estrutura e o funcionamento
das câmeras fotográﬁcas; 2. Ensino de técnicas de fotograﬁa considerando os recursos
disponibilizados pelas câmeras fotográﬁcas e/ou nos celulares. 3. Trabalho em grupo
para produção de fotograﬁas relativas ao tema escolhido; 4. Escolha de cinco fotos pelos
membros de cada grupo e organização em PowerPoint (com indicação do autor e título
das respectivas fotos). 5. Apresentação das fotos selecionadas para todos os
participantes da oﬁcina, seguida de debates sobre as potencialidades pedagógicas de tais
fotos.
É imperativo ressaltar que a primeira oﬁcina de fotograﬁa foi realizada na
escola do campo para estudantes e professores dessa escola e para os professores das
demais escolas parceiras. A segunda oﬁcina foi realizada para estudantes da educação
básica das escolas de Cuiabá e Várzea Grande. A terceira edição foi realizada no
CEAADA para um público constituído exclusivamente por estudantes surdos, fazendo
uso da técnica de pinhole. A realização dessa terceira oﬁcina foi uma resposta à solicitação
do CEAADA levando em conta que, para o estudante surdo a fotograﬁa é uma
linguagem que potencializa a enunciação. Foi esse entendimento que motivou Cezarino
(2016) a adotar o uso de fotograﬁa na educação de surdos como objeto de estudo do
mestrado em educação.
Na Oﬁcina Objeto de Ensino: Videografando a natureza foram ministrados
conhecimentos básicos sobre a produção de vídeos realçando a potencialidade dessa
tecnologia na educação. Os estudantes foram organizados em grupo conforme
temáticas sorteadas, seguindo, assim, a mesma dinâmica da oﬁcina Fotografando
natureza. Cada grupo produziu vídeos sobre o tema escolhido e procedeu a
apresentação da própria produção que foi discutida pelos participantes como uma
potencialidade para a educação. Os aprendizados alcançados nesta oﬁcina permitiram a
produção de vídeos sobre questões estudadas no contexto das escolas parceiras.
As oﬁcinas que demandaram o uso de computador (WEB 2.0) foram realizadas
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nas escolas. Em tais oﬁcinas os estudantes foram motivados a conhecer a ferramentas
web, a visitar sites a ﬁm discutir, descobrir e criar possibilidades de desenvolvimento de
habilidades de uso as tecnologias. Os alunos foram instigados também a reconhecer as
potencialidades dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e a criar canais de
integração com o AVA usando ferramentas gratuitas disponíveis na internet. Essa
atividade foi diﬁcultada pela não existência de condições materiais da escola. Os poucos
computadores estavam com problemas. Além disso, o acesso à internet nem sempre
estava disponível.
O Subprojeto 3, Diálogos entre pesquisa e ensino: em pauta as águas em Mato Grosso”,
como a própria denominação indica, organizou as atividades em torno do tema “água”,
considerando que a crise hídrica traz muitas preocupações para a vida na Terra. As
atividades incluíram oﬁcinas realizadas na UFMT, estudos e projetos realizados no
âmbito das escolas de educação básica.
As oﬁcinas (também denominadas de minicursos) ocorreram em sala de aulas e
laboratórios do curso de Química, de Física e de Biologia da UFMT e também na escola
do campo. Tais oﬁcinas efetivaram, de forma mais clara, a relação ensino-extensão, pois
vincularam as atividades do PNT à pesquisa e à Prática de Ensino. Vale ressaltar que,
nesse sentido, o PNT evidenciou a potencialidade de a extensão universitária atender ao
que foi disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores
da Educação Básica.
[...] para contemplar a complexidade dessa formação, é preciso
instituir tempos e espaços curriculares diversiﬁcados como
oﬁcinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado,
grupos de estudo, tutorias e eventos, atividades de extensão,
entre outros capazes de promover e, ao mesmo tempo, exigir
dos futuros professores atuações diferenciadas, percursos de
aprendizagens variados, diferentes modos de organização do
trabalho, possibilitando o exercício das diferentes competências a
serem desenvolvidas. (BRASIL, 2001, p. 52. Grifos nossos)

Nas oﬁcinas do subprojeto 3 foram colocados em pauta temas que incluíram
aspectos relativos à química da água, química do solo, metais, agrotóxicos, hormônios e
outras substâncias que podem contaminar o ambiente e, por conseguinte, a água. Foram
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tratados também temas relacionados à Física, à Biologia e à Geologia. Para os estudantes
e professores da educação básica a participação em tais atividades permitiu a entrada em
laboratórios e a realização de experimentações que aguçaram a curiosidade e o interesse
pela ciência.
Diante do entendimento de que os surdos falam outra língua (carecendo da
presença de intérprete) e eram estudantes do ensino fundamental, foram organizadas
atividades destinadas especialmente a eles. A adoção de algumas atividades especíﬁcas
para surdos não foi considerada como uma prática de segregação, mas sim como uma
demanda da inclusão de pessoas que falam uma língua diferente. Assim, buscou-se
expressar o entendimento de que “escola para todos não é sinônimo de mesma escola”
(SÁ, 2011, p. 17). Práticas educativas que mantêm a hegemonia da língua, da cultura e da
pedagogia dos ouvintes podem ser excludentes, pois, tendem a manter os surdos à
margem do processo.
Em nosso país, a chamada “Inclusão” tem sido entendida
meramente como socialização na escola regular. Mas o que seria
“garantir o direito à Educação para Todos”? Seria oportunizar a
quebra de preconceitos e enriquecer o ambiente com as diferenças,
mas não se este “enriquecimento” favorece apenas aqueles que serão
beneﬁciados com a convivência com o diferente, em detrimento do
direito do “diferente” em ser atendido em suas demandas –
linguísticas, culturais, arquitetônicas etc. (SÁ, 2011, p. 17)

Além dos minicursos ministrados para estudantes (surdos e ouvintes) e
professores da educação básica, as atividades do subprojeto 3 incluíram conversas com
pesquisadores (professores-doutores) que se dedicam ao estudo do tema água. Um dos
temas escolhido para debate foi o Aquífero Guarani, apresentado como uma grande
reserva de água doce existente no Brasil. Outro tema abordado foi Agrotóxicos no Pantanal
e os riscos para o ecossistema, questão que é considerada um grave problema no Estado de
Mato Grosso.
Atendendo à solicitação da escola do campo que não dispunha de professores
formados em Biologia, Física e Química, foram realizadas outras oﬁcinas especíﬁcas
para todos os estudantes na referida escola, inclusive para aqueles matriculados nas salas
anexas (em outra comunidade). Em tais oﬁcinas as atividades foram realizadas nos três
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turnos em conformidade com as proposições da escola.
A programação do subprojeto 3 incluiu também um seminário sobre o Rio
Cuiabá: aspectos ambientais, hidrográﬁcos e históricos. Este seminário foi realizado no Auditório
da Escola Cesário Neto (que cedeu o espaço), no CEAADA e na escola Nilo Póvoas. No
que se refere à hidrograﬁa de Mato Grosso os estudantes das escolas parceiras foram
motivados a produzir um modelo com representação dos principais rios que formam a
bacia do Rio Cuiabá. O objetivo foi ampliar os conhecimentos sobre a hidrograﬁa de
Mato Grosso e facilitar a compreensão de outros assuntos abordados no PNT nos
estudos e projetos desenvolvidos pelas escolas parceiras.
Um aspecto que chamou atenção nos relatórios do PNT foi o princípio do
protagonismo dos estudantes da educação básica no desenvolvimento das atividades.
Isso foi evidenciado no apoio ao desenvolvimento de projetos de estudo e de pesquisa
no âmbito das escolas e o espaço criado nos seminários anuais para a apresentação dos
resultados dos trabalhos realizados por cada escola.
Ao criar espaços para manifestação de estudantes e professores da educação
básica o PNT reiterou a ideia de que
É tarefa da universidade para a sociedade, dialogar com ela, tentar
responder às suas demandas e expectativas, reconhecer a sociedade,
em sua diversidade, tanto como sujeito de direitos e deveres, quanto
como portadora de valores e culturas tão legítimos quanto aqueles
derivados do saber erudito. [...]. É tarefa da extensão a promoção da
interação dialógica, da abertura para alteridade, para a diversidade
como condição para a autodeterminação, para a liberdade, para a
emancipação. (PAULA, 2013, p. 20).

Essa postura de diálogo potencializou experiências e aprendizados
signiﬁcativos tanto para estudantes e professores da educação básica como estudantes e
professores da educação superior, especialmente para licenciandos que atuaram como
monitores, conforme indicam estudos realizados por (DESTRO, CEZARINO e LIMA,
2016).
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Concluindo
Os ﬁos dialógicos e formativos que deram materialidade à rede de colaboração
e de conversação que caracterizou o PNT permitiram reiterar a potencialidade da
extensão universitária enquanto espaço de interação dialógica entre pessoas situadas em
diferentes campos do conhecimento e em diferentes contextos sociais. Essa tessitura dá
evidências da viabilidade das proposições da Política Nacional de Extensão Universitária
(FORPROEX, 2012).
Outra potencialidade dessa experiência de extensão universitária em rede foi a
inclusão. Isso porque a rede implica em práticas de interação (por meio do trabalho
coletivo, das conversações, das trocas, da socialização de conhecimentos etc.). Supera,
portanto, ideia de inclusão como mera inserção de pessoas da comunidade externa no
contexto universitário. Se as escolas foram motivadas a transcender seus muros para
adentrar a universidade, esta, por sua vez, também realizou movimentos externos para
adentrar no contexto das escolas de educação básica. Assim, foram criados espaços de
convivência que não permitiram estabelecer fronteiras entre saberes e poderes.
No território comunicacional caracterizado como um espaço de convivência
entre pessoas que fazem uso de línguas e culturas diferentes fez-se necessário
reconhecer que todos têm o que ensinar, o que aprender e o que “dizer” nos processos
de gestão. Nessa acepção a extensão não segue a lógica linear de produção e de difusão
de conhecimentos.
Do nosso ponto de vista a potencialidade dessa experiência de extensão
universitária reside, sobretudo, no protagonismo dos estudantes da educação básica,
considerados como os “novos talentos” que justiﬁcaram a realização do projeto. O
protagonismo dos estudantes foi entendido como um direito que todos têm de se
manifestar por meio da oralidade, da língua de sinais, da escrita e/ou por outras formas
de exercício da linguagem, a exemplo da fotograﬁa. Destarte, foi possível estabelecer
intercâmbios não apenas de conhecimentos e de experiências, mas também de modos de
falar, de viver e de produzir cultura.
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Integração entre projetos de extensão na UFMT:
SEMIPEQ e Novos Talentos/CAPES ampliando a
formação docente1
Douglas Freitas de Oliveira2
Agnês Mie Sakamoto3
Natália Ávila Moraes4
Elane Chaveiro Soares5
1 Introdução
A área de Ensino de Química da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) lida com a formação inicial de professores na perspectiva da plena integração
entre ensino, pesquisa e extensão. Esta última, visa à ampliação de conhecimentos
relacionados ao cotidiano escolar como forma de compreender e de ressigniﬁcar a
docência por meio de atividades planejadas, com o objetivo de inserir os graduandos no
contexto escolar, aproveitando projetos que de alguma forma também se aproximem
desse objetivo.
O evento da Semana de Minicursos das Práticas de Ensino de Química da
UFMT (SEMIPEQ) é um projeto de extensão que ocorre semestralmente. Criado em
2002, este projeto visava realizar uma nova proposta de atividade curricular que
atendesse as demandas da área de ensino de Química (SOARES et al. 2015a). Desde o
seu início, esta é uma atividade organizada e conduzida por professores da área, com o
objetivo de mobilizar os discentes – matriculados nas disciplinas pedagógicas e nos
estágios – na preparação de material didático e de minicursos para alunos da educação
básica, com duração entre 4 e 8 horas ou mais, com vistas ao ensino e ao aprendizado de
1

Parte desse texto foi publicada na VI Semana Acadêmica, realizada na UFMT, em 2015.

2

Licenciado em Química pela UFMT. Monitor do PNT.

3

Licenciada em Química pela UFMT. Monitora do PNT.

4

Licenciada em Química pela UFMT. Monitora do PNT.

5

Docente do Curso de Química pela UFMT. Doutora em Educação pela PUC-RS.
Coordenadora do subprojeto III – PNT.
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conceitos químicos (OLIVEIRA et al. 2015; SOARES et al. 2015).
O projeto Novos Talentos/Capes (PNT) foi idealizado na UFMT, sob a
coordenação geral da Prof. Dra. Tania Lima, com o desígnio de se fazerem caminhar
lado a lado: educação superior e educação básica, intensiﬁcando estas relações por meio
das ações de extensão.
A prerrogativa inicial foi a de “criar uma rede de estudos e colaboração
envolvendo docentes, estudantes da graduação e da pós-graduação da UFMT das mais
diversas áreas do conhecimento, juntamente com 25 professores e 125 estudantes da
educação básica, selecionados a partir da Secretaria Estadual de Educação
(SEDUC/MT), a ﬁm de desenvolver ações extracurriculares que favorecessem a
inclusão social e o desenvolvimento da cultura cientíﬁca” (UFMT, 2012).
Dessa forma, apresentamos a integração entre a SEMIPEQ/UFMT e o
Projeto Novos Talentos/Capes juntamente aos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid/Química/Cuiabá), como uma possibilidade de
fomentar a extensão e desenvolver atividades teóricas e práticas com as cinco escolas
conveniadas: Escola Estadual Pascoal Ramos (Cuiabá-MT), Escola Estadual Nilo
Póvoas (Cuiabá-MT), Escola Estadual Fernando Leite de Campos (Várzea GrandeMT), Centro Educacional de Apoio ao Deﬁciente Auditivo (CEAADA, Cuiabá-MT) e
Escola Estadual Marechal Cândido Rondon (Nobres-MT). A integração descrita foi
realizada através do Subprojeto “Diálogos entre pesquisa e ensino: em pauta as Águas
em Mato Grosso”, coordenado pela Prof. Dra. Elane Chaveiro Soares, pesquisadora do
Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química (LabPEQ/UFMT).
O tema escolhido remeteu toda a equipe a um trabalho interdisciplinar com o
propósito de aproximar e promover interação entre docentes e discentes da UFMT com
as escolas de educação básica, na perspectiva de desencadear trocas de experiências,
debates, estudos, ações e produção de material pedagógico que fomentasse o ensino e a
aprendizagem do tema Águas, com foco especial nas “Águas em Mato Grosso”
(SOARES e MORAES, 2014).
A abordagem metodológica foi permeada pela ideia de inclusão, pois contou
com a participação de professores que trabalham com a LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais). As atividades foram interdisciplinares, articulando conhecimentos pedagógicos
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com conhecimentos derivados de pesquisa sobre: Hidrograﬁa da Região Matogrossense; Água na conﬁguração dos biomas de Mato Grosso (Floresta, Cerrado e
Pantanal); Qualidade da água consumida pela população de Mato Grosso; Poluição da
água por ações antrópicas (agronegócio, garimpo, ocupação humana, metais pesados);
Impactos da poluição/contaminação da água no ambiente; Desenvolvimento e uso de
tecnologias para reutilização e manutenção da água, com aporte fundamental no
conhecimento químico da água enquanto substância.

2 Metodologia
Cada atividade foi planejada para alcançar 40 horas, sendo que tal carga horária
foi dividia em: reuniões de trabalho, preparação de materiais didáticos, elaboração de
roteiros experimentais e visuais; encontros de estudos entre ministrantes, monitores e
realização das atividades com os alunos e professores das escolas de educação básica
conveniadas ao PNT. Estas atividades ocorreram tanto no interior da escola quanto nas
dependências da universidade.
Para melhor compreensão do vínculo entre os projetos relatados neste texto,
apontamos a ﬁgura 1 como um diagrama que destaca a união de forças para a realização
de ações que, sob nossa ótica, potencializaram a formação de professores dentro da área
de ensino de Química e que são ainda fomentadas pelas ações de pesquisa ligadas ao
LabPEQ/UFMT.

Figura 1 – União de frentes de trabalho a partir do LabPEQ/UFMT.
Fonte: LabPEQ/UFMT.
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Estes projetos, vinculados ou coordenados por professores da área de ensino
de Química e pesquisadores do LabPEQ/UFMT incluíram também estudantes da pósgraduação, mais especiﬁcamente do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências
– Mestrado Proﬁssional (PPGECN/IF/UFMT), e licenciandos do curso de
Licenciatura Plena em Química com o intuito de disseminar conhecimento cientíﬁco, de
aprimorar e atualizar o ensino de Ciências/Química.
A importância desses vínculos e de cada ação em especial, apresentou
resultados satisfatórios no que diz respeito ao envolvimento, tanto dos alunos da
educação básica, com ações da produção da autonomia e do protagonismo dos mesmos,
quanto no aprimoramento das ações e da visão docente no percurso de formação inicial
e continuada.
Os bolsistas do Pibid/Química/Cuiabá destacados neste texto se somaram
aos demais sujeitos em formação, a partir de uma ação política, inclusiva e abrangente de
imersão na realidade escolar, tanto daquela realizada no âmbito das escolas públicas da
cidade quanto daquelas localizadas no campo (SAKAMOTO, MORAES, SOARES,
2016).
Assim, a primeira ação foi realizada no período de 19 a 23 de agosto de 2013
com a realização da XXI SEMIPEQ. A segunda edição aconteceu na XXIII SEMIPEQ
que transcorreu no período de 14 a 18 de julho de 2014. A terceira ação integradora foi
realizada em dois períodos: de 8 a 12 de junho de 2015 e 30 de setembro a 2 de outubro
de 2015, como parte das atividades da XXV SEMIPEQ. Por ﬁm, a quarta integração
aconteceu no âmbito da E. E. Marechal Cândido Rondon, localizada na Gleba
Coqueiral, distrito de Nobres-MT, durante a XXVI SEMIPEQ no período de 05 a 06 de
abril de 2016. A Tabela 1 mostra de forma resumida algumas informações relacionadas a
essas edições da SEMIPEQ, incluindo os logos utilizados para a construção do folder de
cada edição.
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Quadro 1 – Relações das edições integradoras entre SEMIPEQ e Projeto Novos
Talentos/Capes.
Fonte: LabPEQ/UFMT.

A estratégia metodológica utilizada para a análise dessas atividades foi a do
relato de experiência (PÁDUA, 2014), na qual o objeto de estudo propõe um processo
teórico-prático que desenvolva um conjunto de estratégias, abrangendo metodologias
contextualizadas para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo,
conﬁgurando-se desde o seu planejamento até a análise dos resultados ﬁnais do evento,
com o levantamento quantitativo e qualitativo de dados como: número de participantes,
minicursos oferecidos e escolas participantes. Além da análise da perspectiva de como
esta parceria contribuiu para uma melhor formação dos envolvidos na construção de
sua prática docente trazemos também as possibilidades de construção de
conhecimentos cientíﬁcos com os alunos das escolas de educação básica vinculadas ao
PNT.
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3 Resultados e discussões
A primeira ação de integração entre a SEMIPEQ e o Projeto Novos
Talentos/Capes (XXI SEMIPEQ) aconteceu nas dependências da UFMT com a
participação de 75 alunos de três escolas conveniadas: E. E. Nilo Póvoas, E. E. Marechal
Cândido Rondon e CEAADA, sendo que a ausência das demais instituições ocorreu
pela paralisação dos servidores estaduais à época. Nesta edição foram realizados 23
minicursos, dos quais três destes foram exclusivamente dirigidos aos alunos
participantes do Projeto Novos Talentos/Capes.
Um vínculo importante que ganhou destaque nesse período foi com a E. E.
Marechal Cândido Rondon, do município de Nobres, pois o minicurso Explorando a
química do solo a partir da água, ministrado pela discente Ana Carina Sobral de Carvalho
precisou de uma carga horária extra para ser ﬁnalizado. Isso demandou o planejamento
de uma visita à escola, o que ocorreu no mês seguinte. As atividades desse minicurso
foram então realizadas na varanda de uma pousada, conforme ﬁgura 2.

Figuras 2 – Análises do pH da água no minicurso: Explorando a química do solo a partir da
água, em Nobres-MT.
Fonte: LabPEQ/UFMT.

Na segunda edição (XXIII SEMIPEQ), que também ocorreu na UFMT,
houve a participação das cinco escolas, com os 125 estudantes do Projeto Novos
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Talentos/Capes. Foram realizados quatro minicursos exclusivos para esta parceria, com o
tema Águas de Mato Grosso – um dos subprojetos do PNT.
A terceira integração desses dois projetos ocorreu durante a XXV SEMIPEQ,
em duas etapas: a primeira nas dependências da UFMT e aberta ao público em geral,
com registro de atendimento a 496 alunos, advindos de várias escolas da região cuiabana;
e a segunda parte como um evento externo, foi realizada no município de Nobres-MT,
com os alunos da E. E. Marechal Cândido Rondon.

Figuras 3, 4 e 5 – Análises físico-químicas das águas da
nascente Bate-Palmas em Nobres-MT.
Fonte: LabPEQ/UFMT.

Nesta edição, as atividades foram bastante ampliadas, com aulas de campo
envolvendo conhecimentos químicos teóricos e experimentais acerca do tema Águas das
Nascentes – uma temática muito relevante para a região de Nobres-MT, uma vez que este
município possui muitas nascentes d'água e uma relevante discussão quanto a sua
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conservação e exploração do turismo ambientalmente responsável. Além das atividades
supracitadas, outras também foram realizadas tendo os alunos do PNT como monitores
dos seis minicursos ministrados aos estudantes e moradores locais, pelos licenciandos da
SEMIPEQ.
As ﬁguras 3, 4 e 5 retratam as atividades realizadas no meio de uma mata,
próxima à nascente Bate-palmas cujas bolhas de ar aumentam quando se aproxima da
boca da nascente e se batem palmas. Na ﬁgura 6, a temperatura da nascente está sendo
medida para comparação dessa medida com as de outras nascentes visitadas pelo grupo.

Figura 6 – Aula de campo em uma nascente d´água na região de Nobres-MT.
Fonte: LabPEQ/UFMT.

As temáticas trabalhadas foram sugeridas pela própria comunidade escolar e
subordinadas ao subprojeto Águas em Mato Grosso. Assim, foram desenvolvidas
atividades na perspectiva do uso e da preservação da água. São eles: Compostagem, A
Química das essências: extração do óleo de jatobá, Ciclo hidrológico, A Química da saponiﬁcação, A
Química na arte de cozinhar no cerrado e, Limpando com a Química.
Dentre as atividades ofertadas, o minicurso A Química na arte de cozinhar:
Cerrado, foi um dos que mais despertou curiosidade nos participantes, sendo que,
dividido em duas partes, seu objetivo maior foi o de buscar primeiramente o
conhecimento local da comunidade a respeito de frutas que fossem típicas da região e, a
partir disso, introduzir o conhecimento cientíﬁco (MORAES et al. 2016). A fruta
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escolhida foi o jatobá, uma árvore muito presente na região em que está, inclusive,
ameaçada de extinção.
A primeira parte do minicurso abordou a fabricação de licor e a segunda parte
proporcionou a confecção de cupcakes de jatobá, destacados na ﬁgura 7.

Figura 7 – Produção de cupcakes de Jatobá no minicurso: A química na arte
de cozinhar no cerrado em Nobres-MT.
Fonte: LabPEQ/UFMT.

Foram realizados ainda, minicursos que envolviam sabão, produtos de
limpeza, compostagem e produção de velas aromatizadas, todos desenvolvidos a partir
de temas geradores e voltados para a comunidade rural do município de Nobres e que
frequentam a E. E. Marechal Candido Rondon, conforme registro na ﬁgura 8.

Figura 8 – Produção de sabão e de produtos de limpeza no minicurso:
A Química da saponiﬁcação em Nobres-MT.
Fonte: LabPEQ/UFMT.
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A participação da comunidade escolar foi abrangente, pois, não apenas os
alunos se envolveram, mas também moradores do município de Nobres-MT, que
ﬁzeram questão de se deslocar de suas casas para aprender um pouquinho de Química.
E a última parceria realizada entre os dois projetos aconteceu durante a XXVI
SEMIPEQ, com a participação de mais de 100 alunos e professores da E. E. Marechal
Cândido Rondon, no município de Nobres-MT, a atividade contou com a oferta de 15
minicursos.
Quanto às contribuições da integração desses dois projetos para a formação
docente, foi possível perceber que houve a ampliação das possibilidades formativas,
assim como corrobora Oliveira et al. (2015), aﬁrmando que os graduandos aprendem a
pesquisar e produzir seus próprios materiais didático-pedagógicos ao elaborarem seus
minicursos, desenvolvendo ainda a sua autonomia enquanto praticam a docência no
âmbito da formação inicial. Dessa forma, ao produzirem conhecimento pensando na
realidade cotidiana dos alunos, esses futuros professores também adquirem, em contato
com inúmeros recursos metodológicos de ensino-aprendizagem – como o uso da
experimentação, de jogos e atividades lúdicas e da interdisciplinaridade – colocando em
prática o que estão aprendendo nas disciplinas da licenciatura, mostrando o
cumprimento da missão da SEMIPEQ como um projeto de extensão que fomenta a
formação docente no ensino de Química.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, p. 76):
É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo
integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de
investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido ela deve partir
da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de
explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desaﬁa uma
disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários.
Explicação, compreensão, intervenção são processos que requerem
um conhecimento que vai além da descrição da realidade mobiliza
competências cognitivas para deduzir, tirar inferências ou fazer
previsões a partir do fato observado.

Isso quer dizer que um planejamento de atividades que fortaleça o trânsito
entre universidade e escola e que promovam a construção de um conhecimento que vá
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além da realidade local, pode melhorar a aprendizagem de conteúdos que, de outra
forma, seriam meras repetições do livro didático.
Por ﬁm, outro aspecto importante recai sobre a ideia de se trabalhar de forma
interdisciplinar sem se esquecer da relevância da disciplina em si (BONATTO et al.,
2012). Dessa forma, a Química precisa ser ensinada com “fronteiras abertas”, ou seja,
em constante conversa com as outras disciplinas e com outras áreas de conhecimento.

Considerações ﬁnais
Para todas as atividades desenvolvidas, a fundamentação requereu a utilização
de temas geradores com aporte teórico de Paulo Freire. Nessa perspectiva o estudo é
realizado através de um olhar da realidade na qual se está inserido, proporcionando o
rompimento do senso comum que dá lugar à explicação cientíﬁca sem desmerecer este
último, por meio de problematizações (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO,
2007).
Como fruto desta parceria, pode-se elencar também que os licenciandos
puderam conhecer uma signiﬁcativa pluralidade de realidades educacionais, uma vez que
o PNT proporcionou o contato direto da graduação e da pós-graduação com estudantes
de cinco escolas de educação básica, em três diferentes cidades – Cuiabá, Várzea Grande
e Nobres – do Estado de Mato Grosso, inclusive com estudantes que possuíam algum
tipo de deﬁciência auditiva (do CEAADA). Neste contato com diferentes realidades
socioculturais, os universitários puderam ressigniﬁcar sua formação acadêmica e
ampliar a consciência de sua importância na sociedade.
Este vínculo entre projetos proporcionou ganhos também aos alunos e
professores das escolas de educação básica. Pode-se destacar que novas atividades para
construção de conhecimento cientíﬁco foram criadas, possibilitando o debate e a troca
de saberes entre todos os envolvidos.
Além de desmitiﬁcar a ciência, as ações possibilitaram o estímulo à curiosidade
a partir das conexões entre cotidiano, ciência e tecnologia, de maneira simples e coesa,
ou seja, a Química pode ser contextualizada, inserida a partir de uma linguagem
coloquial, de forma que foi possível alcançar a alfabetização cientíﬁca por meio da
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motivação e da construção de novos conhecimentos.
Assim, a partir dessa experiência, novas perspectivas podem ser levadas à
reﬂexão para a integração de ações na busca de resultados que possibilitem
aprendizados, construções de conhecimentos cientíﬁcos e uma melhor formação
docente. Essa integração favoreceu a troca de saberes na construção de conhecimentos
interligados à realidade, assim como a oportunidade de elaboração da práxis de um
conhecimento acadêmico quando submetido à reﬂexão teórica, possibilitando novas
perspectivas que aumentam a bagagem para a formação de futuros proﬁssionais.
Dessa forma, é possível aﬁrmar que a parceria entre o Projeto Novos
Talentos/Capes e a SEMIPEQ proporcionou um aprendizado signiﬁcativo. As reuniões,
as aulas de campo e os minicursos foram momentos ímpares na construção de conceitos
e socialização de ideias. Neste sentido, vale destacar a presença dos bolsistas do
Pibid/Química/Cuiabá como protagonistas de uma prática de sucesso.
É importante ressaltar ainda que tal integração de ações culminou no
cumprimento da função social da universidade ao favorecer trocas de saberes e
construção de conhecimentos interligados com a realidade, ao propiciar uma atuação
transformadora, em que, ao mesmo tempo, conquistou resultados efetivos para o
desenvolvimento de conceitos cientíﬁcos aos alunos da educação básica junto à
contextualização de uma melhor formação dos universitários, sejam estes da graduação
ou da pós-graduação.
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Extensão universitária: espaço de
formação de licenciandos
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Um começo de conversa
Conforme é anunciado no título deste artigo, a formação de licenciandos no
contexto da extensão universitária é foco central das nossas discussões. O intento é
evidenciar potencialidades da extensão como espaço de colaboração, de aprendizados e
de produção de conhecimentos. Ao defendermos a ideia de que a extensão universitária
pode potencializar a formação de licenciandos pelas relações que se estabelecem entre a
universidade e escolas de educação básica, não negamos a complexidade dos problemas
da proﬁssionalização docente. Partimos do entendimento de que não basta formar bons
professores. É preciso também criar estratégias políticas para atrair as novas gerações
para o magistério.
Por assim entender, organizamos este artigo em três partes. Inicialmente
tecemos algumas considerações sobre um dos mais graves problemas da educação
brasileira na atualidade: a escassez de professores. Relacionamos este fato à baixa
atratividade do magistério expressa nas precárias condições de trabalho (sobretudo em
escolas públicas), nos baixos salários e na fragilidade da formação docente. Assumimos a
defesa da valorização do magistério como condição fundamental para enfrentar o
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problema da falta de professores. Na segunda parte deste artigo explicitamos o
entendimento que temos da formação concebendo-a como um processo que tem
múltiplas dimensões e que, em se tratando da docência, exige a mobilização de muitos
saberes. Com base nas contribuições de Jorge Larrosa (2016) argumentamos em favor
do entendimento de formação como experiência, ou seja, como algo que afeta o sujeito
que dela participa, remetendo à produção de sentidos para o que é vivenciado. Após a
explicitação do nosso ponto de vista teórico, apresentamos os resultados das nossas
análises sobre a experiência vivida por cinco monitores que participaram do projeto em
pauta. Consideramos que os relatos dão evidências da potencialidade da extensão
universitária como espaço de formação, desde que ela seja conﬁgurada como
experiência que demanda produção de sentido para o que é vivenciado.

Quem quer ser professor? Considerações sobre a baixa atratividade do
magistério e a necessidade de políticas de proﬁssionalização docente
Um dos graves problemas da educação brasileira na atualidade é a escassez de
professores, sobretudo, quando se trata dos últimos anos do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. Faltam professores de diversas disciplinas, com destaque para o ensino
de Física, de Química e de Biologia. O problema foi revelado no relatório “Escassez de
Professores no Ensino Médio: Propostas Estruturais e Emergenciais” (RUIZ, RAMOS
e HINGUEL, 2009); no Estudo exploratório sobre o professor brasileiro (INEP, 2009)
e no relatório “Professores do Brasil: impasses e desaﬁos”. (GATTI e BARRETTO,
2009).
Problemas relativos à falta de interesse dos jovens pelo magistério ocorrem
não apenas no Brasil, mas também em outros países, conforme pesquisas fomentadas
por organismos multilaterais, especialmente pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Isso foi explicitado no documento “Atratividade da carreira docente no Brasil.
Relatório Final”. (FUNDAÇÃO VICTOR CÍVITA, 2009).
Estudos realizados por Gatti e Barretto (2009); GATTI, (2010); Oliveira (2004,
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2013); Louzano et al (2010), Tartuce et al (2010) e Souto et al (2013), Tartuce, Nunes e
Almeida (2010) reaﬁrmam a complexidade do problema da escassez de professores no
Brasil. O panorama apresentado no conjunto dessas pesquisas indica que existem
relações diretas entre a baixa atratividade do magistério e a histórica desvalorização da
proﬁssão docente. Essa desvalorização revela-se nas precárias condições de trabalho,
nos baixos salários, na carreira pouco atraente e na fragilidade da formação. Julgamos ser
necessário destacar que, Louzano et al (2013), com base na análise de dados do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), observaram que cerca de um terço dos estudantes
interessados na carreira docente estavam entre os piores em sua coorte. Entre os
melhores alunos do ensino médio do país apenas 10% manifestaram interesse na
carreira docente.
O número reduzido de jovens que se interessam pelos cursos de licenciatura é,
portanto, um grave problema, pois é preciso considerar que os professores em exercício
4
tendem à aposentadoria , ao mesmo tempo em que ocorre crescimento da demanda de
acesso à educação, graças aos direitos assegurados na legislação nacional em vigência. É
imperativo lembrar que o princípio da universalização da educação básica (obrigatória e
gratuita dos quatro aos dezessete anos) foi garantido pela Lei 12.796/13 que alterou a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), instituída em 1996. Carlotto (2002) chama atenção para
outra grande problemática: Diariamente, um número de professores se afasta da
proﬁssão em função de problemas de saúde, tais como a Síndrome de Burnout5.
Burnout [...] é uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido
da sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não o importam
mais e qualquer esforço lhe parece ser inútil. Esta síndrome afeta,
principalmente, proﬁssionais da área de serviços quando em contato direto
com seus usuários. Como clientela de risco são apontados os proﬁssionais
4

Um relatório elaborado pelo Ministério da Educação em 2015 mostra que, ao longo dos
próximos seis anos, 40% dos cerca de 507 mil professores do ensino médio brasileiro atingirão
as condições de idade ou tempo de contribuição para se aposentar [...]. O quadro é agravado
pela diminuição no número de formandos nos cursos de licenciatura em disciplinas da
educação básica. Dados disponibilizados em:
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/em-seis-anos-40-dos-professores-do-ensinomedio-terao-condicoes-para-se-aposentar. Acesso em abr. 2016.
5
Em português Burnout relaciona-se com a ideia de perder o fôlego, perder o fogo, perder a
energia ou queimar para fora (CODO e VASQUES-MENEZES, 2000, p. 29).
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de educação e saúde, policiais e agentes penitenciários, entre outros.
(CODO e VASQUES-MENEZES, 2000, p. 29)

Do nosso ponto de vista as políticas educacionais adotadas nos últimos anos,
tais como a instituição do Piso Salarial Proﬁssional Nacional (PSPN), por meio da Lei n.
6
11.738, de 16 de julho de 2008 , a criação do Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (Parfor), da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), podem ser
consideradas como avanços no campo da valorização da proﬁssão docente. No entanto,
essas iniciativas não são suﬁcientes para fazer do magistério um campo de trabalho
atrativo e valorizado. Elas não deram respostas efetivas para o problema da falta de
professores, pois, como foi observado pelo próprio Ministério da Educação (MEC), no
ano de 2015, nas escolas públicas, 200.816 professores não tinham formação compatível
com as disciplinas que estavam ministrando, correspondendo a 38,7% do total de
518.313 professores na rede. Em alguns casos, um mesmo professor dava aula em mais
de uma disciplina mesmo sem formação adequada. O número daqueles que davam aula
com formação inadequada correspondia a 52,8% do total de 709.546 posições ocupadas
por professores. Isso signiﬁca que apenas 47,2% das funções docentes eram ocupadas
por proﬁssionais com a formação requerida (licenciatura ou bacharelado com
complementação pedagógica) na mesma disciplina que lecionavam. Os dados do MEC
indicaram também que 12,7% dos professores em exercício não tinham sequer
7
formação superior.
É imperativo destacar também que, no Brasil, o problema da
proﬁssionalização docente não se restringe às questões de ordem quantitativa (escassez
de professores). Referem-se também às questões de ordem qualitativa, fato que se
expressa na deﬁnição de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de
6

Essa lei “representou um importante passo na conquista de maior valorização dos proﬁssionais
da educação básica no país. Após décadas de lutas, a determinação legal obrigando os
municípios e estados brasileiros a cumprirem a exigência de um patamar mínimo de
remuneração aos docentes representou grande avanço no sentido de se alcançar maior
equilíbrio e isonomia entre as redes”. (OLIVEIRA, 2013, p. 52). Todavia, conforme observou
essa autora, a lei do piso foi obliterada por alguns estados da federação.
7
Dados publicados em http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-03/quase-40dos-professores-no-brasil-nao-tem-formacao-adequada. Acesso em abr. 2016.
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licenciatura tendo a docência como base da formação (BRASIL, 2001). Com a adoção
desse princípio articulado a outros (interdisciplinaridade, contextualização,
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética)
espera-se formar proﬁssionais que tenham conhecimentos relativos ao ensino, à
pesquisa, à gestão de processos educativos, à organização e gestão de instituições de
educação básica (DOURADO, 2015). Há entendimento de que é preciso superar a
histórica dicotomia entre teoria e prática e entre formação acadêmica e exercício
proﬁssional.
Em suma, são muitas as evidências de que, no nosso país, a docência não se
conﬁgura como uma proﬁssão atrativa para os jovens. Esse fato precisa ser considerado
na formulação de políticas, pois, não é possível pensar em desenvolvimento social e
econômico de uma nação sem contar com professores bem qualiﬁcados, em número
suﬁciente para atender as demandas educacionais e animados para o exercício da
proﬁssão.

Formação docente como um processo complexo que mobiliza muitos saberes
Dentre os muitos autores que tratam da formação docente recorremos às
contribuições de Carlos Marcelo Garcia, por considerar que esse autor fundamenta seus
posicionamentos com base numa ampla revisão de produções cientíﬁcas nessa área.
Referimo-nos à obra “Formação de Professores: para uma mudança educativa”
(GARCIA, 1999), na qual o autor apresenta uma consistente análise da estrutura
conceitual desse termo e da atividade docente.
Na perspectiva apresentada pelo o autor a formação de professores é um
campo do conhecimento, pois tem objeto próprio, metodologia especíﬁca e conta com
uma comunidade de pesquisadores que deﬁnem um código de comunicação próprio.
Ele considera que os professores têm potencialidades para participar do
desenvolvimento de pesquisas educacionais (especialmente sobre a própria formação),
bem como da luta pela formação e valorização da proﬁssão, requisitos fundamentais
para a qualidade da ação educativa.
A revisão da literatura da área elaborada pelo autor remete ao entendimento de
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que não há uma conceituação única para a palavra formação, pois ela está articulada às
diversas proﬁssões e às respectivas funções sociais. Trata-se, portanto, de um termo
polissêmico para caracterizar o processo de desenvolvimento e estruturação da pessoa
levando em conta as instituições que planiﬁcam e desenvolvem ações formativas. Por
essa razão, a formação não pode ser reduzida às questões técnicas ou instrumentais de
um determinado campo de atuação. Ela precisa ser concebida como um processo
permanente que envolve muitas dimensões. Nesse sentido, o autor destaca três tipos de
formação: autoformação, heteroformação e interformação.
A autorformação é uma formação em que o indivíduo participa de
forma independente e tendo sob o seu próprio controlo os objetivos,
os processos, os instrumentos e os resultados da própria formação.
A heteroformação é uma formação que se organiza e desenvolve “a
partir de fora”, por especialistas, sem que seja comprometida a
personalidade do sujeito que participa. Por último, a interformação
deﬁne-se como “uma ação educativa que ocorre entre os futuros professores ou
entre professores em fase de atualização de conhecimentos... e que existe como
apoio privilegiado no trabalho da equipa pedagógica.” (DEBESSE, 1982
8
apud GARCIA, 1999, p. 19-20)

Em qualquer proﬁssão a formação é uma atividade complexa, intencional e
vinculada a pressupostos teórico-metodológicos dos respectivos campos do
conhecimento. Ela demanda ações da pessoa, de gestores, de instituições e do coletivo
em formação.
Estudos que tratam da gênese da proﬁssão docente (NÓVOA, 1991,
MENDONÇA e RAMOS DO Ó, 2001; SAVIANI, 2009) indicam que a preocupação
com a formação de professores não é recente, pois está vinculada à história da educação,
em especial com o processo de criação da escola de massa. Trata-se de um processo
complexo porque requer não apenas o domínio de conhecimentos e técnicas numa
determinada área, mas também a capacidade de saber formar outras pessoas. Os saberes
da docência foram teorizados por diversos autores. Destacamos aqui as contribuições de
Paulo Freire e de Maurice Tardif.
No livro “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa”
8

Transcrição literal do texto que foi escrito no português de Portugal.
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(1996), Freire estabelece relações entre a prática pedagógica do professor e a autonomia
de ser e de saber do educando. Ele parte do entendimento de que “não há docência sem
discência” (p. 23), pois “quem forma se forma e re-forma ao formar, e quem é formado
forma-se e forma ao ser formado” (p. 25). Nessa perspectiva, ensinar e aprender são
ações realizadas tanto pelo educador como pelo educando, pois, “quem ensina aprende
ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” (p. 25). Isso não signiﬁca sublimar a
complexidade da docência. Na condição de responsável pela condução do processo
educativo o professor precisa fazer uso de saberes relativos à sua competência técnica e
ao compromisso político com a educação libertadora que faz da docência uma atividade
afetiva. A educação defendida por Paulo Freire refere-se à nossa maneira de estar no
mundo e com o mundo como seres históricos que têm capacidade de compreender o
mundo e de intervir nele na perspectiva de promover transformações.
Tardif (2000) também expressa entendimento de que o saber docente precisa
ser concebido no plural porque combina saberes procedentes da formação proﬁssional,
das disciplinas especíﬁcas, do campo do currículo, das experiências pessoais e coletivas.
Nessa acepção, a organização e mobilização dos saberes docentes têm relações com as
ﬁnalidades do projeto de educação e, por conseguinte, com o projeto de sociedade que
se deseja construir.
Considerando a complexidade da docência Tardif (2000) propõe uma
reconstituição do campo epistemológico da formação inicial dos professores,
apontando problemas em torno da natureza do padrão universitário de formação. O
autor faz severas críticas ao modelo aplicacionista de formação.
No modelo aplicacionista, o conhecer e o fazer são dissociados e
tratados separadamente em unidades de formação distintas e
separadas. Além disso, o fazer está subordinado temporal e
logicamente ao conhecer, pois ensina-se aos alunos dos cursos de
formação de professores que, para fazer bem feito, eles devem
conhecer bem e em seguida aplicar seu conhecimento ao fazer.
(TARDIF, 2000, p. 19)

Na opinião desse autor a reconstituição do campo epistemológico da educação
exige mudanças nos currículos dos cursos de licenciatura, sobretudo, no que diz respeito
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à articulação entre formação acadêmica e exercício proﬁssional. Nesse sentido, ele
aponta a necessidade de criar situações pedagógicas que aproximem os licenciandos da
escola de educação básica. Isso implica considerar que os licenciandos se formam não
apenas no ambiente universitário, mas, também observando e participando de
atividades ao lado de professores da educação básica. Um dos caminhos apontados por
ele é a criação de equipes de formação pluricategoriais, constituídas por responsáveis
pelas disciplinas, professores e diretores de escola de educação básica, pedagogos,
didatas etc.
A lógica da socialização proﬁssional, com seus ciclos de
continuidades e de rupturas, suas experiências de iniciação (a
primeira lição, a primeira turma, o primeiro início de ano letivo etc.),
seus questionamentos identitários e éticos, sua relação complexa
com os saberes de diversas fontes, suas urgências na tomada de
decisões, seus momentos reﬂexivos mesclados de afeto e de
proselitismo deve progressivamente excluir a lógica disciplinar como
fundamento da formação. (TARDIF, 2000, p. 21)

Ao dar destaque a esses posicionamentos, reiteramos a ideia de que a formação
docente precisa ser concebida como um processo no qual todas as pessoas que nela são
envolvidas aprendem e ensinam ao mesmo tempo. O professor universitário também se
forma, pois precisa “realizar pesquisas e reﬂexões críticas sobre suas próprias práticas de
ensino” (TARDIF, 2000, p. 21). Isso implica problematizar a natureza dos
conhecimentos cientíﬁcos, o papel das disciplinas acadêmicas na conﬁguração e
desenvolvimento das disciplinas escolares.
Do nosso ponto de vista a formação está relacionada com a “experiência” na
acepção defendida por Jorge Larrosa (2016), ou seja, com algo que gera “tremores”, pois
afeta aqueles que a vivenciam. Essa ideia exige reconhecimento de que a experiência não
está relacionada ao acúmulo de práticas exercitadas por uma pessoa ao longo do tempo.
Em se tratando da docência a experiência não pode ser confundida com o tempo de
exercício do magistério porque alguns podem passar pela experiência docente sem se
deixar afetar por ela. Outros podem exercer a docência promovendo mudanças parciais
e provisórias que podem não resultar em transformações. Viver a docência como
experiência é deixar-se afetar pelo que acontece, pelo que passa, pelo que desestabiliza,
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pelo que canta, encanta e ganha sentido.
A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou
vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo
que luta pela expressão, e que às vezes, quando cai em mão de alguém
capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte
em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço. E ressoa em
outras experiências e em outros tremores e em outros cantos.
(LARROSA, 2016, p. 10)

O sujeito da experiência se deﬁne por sua passividade e disponibilidade para
dar sentido ao que vive. “Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência, seria um sujeito
ﬁrme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado,
deﬁnido por seu saber, por seu poder e por sua vontade”. (LARROSA, 2016, p. 28).
Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se
impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência
aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada
lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem
nada o ameaça, a quem nada ocorre. (LARROSA, 2016, p. 26)

Foi com base nas concepções de proﬁssionalização, formação e de experiência
docente apresentadas anteriormente que investigamos a problemática apresentada na
introdução deste artigo: sentidos atribuídos às experiências narradas por licenciandos
que atuaram como monitores em atividades do projeto Rede de estudos e colaboração para
inclusão social e desenvolvimento da cultura cientíﬁca – Projeto Novos Talentos (PNT).

O PNT como espaço de formação de licenciandos
O estudo foi fundamentado em relatos apresentados por cinco licenciandos da
área das ciências naturais considerando os seguintes aspectos: sentido atribuído à
extensão universitária; relações estabelecidas entre as atividades de extensão e o
processo de formação proﬁssional; saberes resultantes do trabalho como monitor. Os
resultados obtidos indicam que os sujeitos da pesquisa consideram a extensão como
uma dimensão importante da vida acadêmica porque permite maior aproximação com a
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escola contribuindo para a melhor compreensão da realidade da educação básica e do
trabalho docente. As experiências apontadas como mais relevantes foram relacionadas à
educação do campo e à educação de surdos porque produziram saberes que, em geral,
não são trabalhados em cursos de licenciatura.
Entendemos que a formação de professores no âmbito dos cursos de
licenciatura precisa envolver atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Nessa
perspectiva, destacamos a extensão universitária como uma potencialidade para manter
a indissociabilidade dessas três dimensões que caracterizam a educação universitária.
Isso porque a extensão é espaço de encontro, de troca, de experiência.
Os programas de extensão universitária desvelam a importância de
sua existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade,
consolidando-se através da aproximação e troca de conhecimentos e
experiências entre professores, alunos e população, pela
possibilidade de desenvolvimento de processos de ensinoaprendizagem a partir de práticas cotidianas coadunadas com o
ensino e pesquisa e, especialmente, pelo fato de propiciar o
confronto da teoria com o mundo real de necessidades e desejos.
(HENNINGTON, 2005 p. 2)

Esse entendimento foi expresso no PNT ao se apresentar como uma Rede de
estudos e colaboração para inclusão social e desenvolvimento da cultura cientíﬁca. A rede foi formada
por professores e estudantes de diversos cursos de graduação e de pós-graduação da
UFMT, por professores e estudantes de cinco escolas da rede estadual de educação
básica de Mato Grosso e também por representantes da Secretaria de Estado de
Educação (SEDUC/MT) que acompanharam o desenvolvimento das atividades
durante toda a vigência do PNT (2014-2016).
É necessário destacar que o conjunto das escolas parceiras foi constituído por
três instituições de ensino consideradas comuns situadas em Cuiabá e em Várzea
Grande, uma instituição especializada na educação de surdos (também urbana) e uma
escola do campo (situada no município de Nobres). Tais escolas foram motivadas não
somente a participar das atividades realizadas na universidade como também a
desenvolver projetos próprios de pesquisa e/ou de estudos, tendo como eixo o tema
“Águas em Mato Grosso”. Esse tema orientou as atividades de um dos três subprojetos
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do PNT. No âmbito das escolas de educação básica as atividades foram acompanhadas
por licenciandos e mestrandos que atuaram como monitores do referido projeto. Os
resultados dos projetos e estudos realizados pelas escolas foram apresentados nos
Seminários Anuais do PNT abrindo espaço para o protagonismo de estudantes e
professores da educação básica.
A escola de surdos desenvolveu estudos e pesquisa sobre o Rio Cuiabá, sobre o
bairro do Porto tendo a fotograﬁa como prática de enunciação. Ademais, incluiu entre
suas atividades a oferta de oﬁcinas de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os
demais participantes do PNT (ouvintes). Em Cuiabá, as oﬁcinas de Libras foram
ministradas por professores surdos, apoiados por estudantes surdos que atuaram como
monitores das atividades. Essa mesma metodologia foi adotada na escola do campo
onde a oﬁcina também foi realizada.

Relatos de monitores sobre a experiência no PNT
Para analisar as experiências de formação proﬁssional vivenciadas por
licenciandos que integram o PNT (objetivo deste estudo) solicitamos que cinco
monitores da área das ciências naturais (três estudantes do curso de licenciatura em
Biologia e dois da licenciatura em Física) relatassem experiências vividas por eles nesse
projeto de extensão universitária. Vale ressaltar que esta pesquisa foi realizada num
período em que o projeto estava em desenvolvimento. Os sujeitos da pesquisa foram
identiﬁcados por M1, M2, M3, M4 e M5 de acordo com a ordem alfabética de seus
nomes originais.
No desenvolvimento das análises dos relatos consideramos os seguintes
aspectos: sentido atribuído à extensão universitária; relações estabelecidas entre as
atividades de extensão e o processo de formação proﬁssional; saberes resultantes do
trabalho como monitor.

Sentidos atribuídos à Extensão universitária pelos monitores
Ao buscar compreender a opinião dos sujeitos sobre a extensão universitária
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intentamos analisar o lugar que é atribuído a essa dimensão da vida acadêmica,
considerando-a em sua dimensão mais ampla (para além das atividades do PNT). Os
sentidos atribuídos expressam muitos pontos em comum.
A extensão universitária contribui de maneira satisfatória na minha formação
acadêmica, pois, oportuniza momento de troca de conhecimento junto à
comunidade alvo onde eu, como acadêmica, não sou a única detentora do
conhecimento, havendo uma troca de saber junto à comunidade. (M1)
Acredito que qualquer forma de conhecimento que possamos adquirir é um ponto
muito importante seja na comunicação com as pessoas ao nosso redor, ou
experiências novas. Além de fundir o que aprendemos na graduação e poder
passar para os alunos o que conhecemos. (M2)
Partindo do princípio de que a universidade é constituída por 3 pilares entendo a
relevância de cada um na formação acadêmica do discente. A extensão tem papel
fundamental no amadurecimento das potencialidades do proﬁssional. Ela é a
ponte entre o ensino e a pesquisa. [...] a efetividade da difusão dos conhecimentos
obtidos a partir da pesquisa e do ensino, passa pela extensão. [...] na formação
proﬁssional do universitário é importante a vivência e maturação desses
requisitos. (M3)
A extensão é fundamental para a educação se concretizar como ensino prático e
fonte de descentralização do saber. Sendo assim, fundamental para o processo de
aprendizagem cognitiva e como também para qualiﬁcação como educador e
pesquisador. (M4)
A extensão universitária contribui no processo de formação de alunos licenciados
quando dá a oportunidade de estarmos em sala de aula a estabelecermos um
contato direto com os alunos. Nas experiências vivenciadas na extensão, não
e s t a m o s a t u a n d o c o m o m e r o s o b s e r va d o r e s. M a s s i m , c o m o
mediadores/facilitadores de um determinado conhecimento. Isto possibilita ao
aluno graduando, perceber o que está por vir no seu futuro proﬁssional. (M5)

Os monitores reconhecem, portanto, que os saberes não são adquiridos
somente pelo estudo das disciplinas especíﬁcas, ou seja, nas atividades de ensino
realizadas na Universidade. Todas as narrativas apontam a extensão como espaço de
formação proﬁssional, pois, permite diálogo entre teoria e prática, formação e exercício
proﬁssional, bem como a articulação com o ensino e a pesquisa. Ela é vista como uma
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oportunidade de aquisição de conhecimentos sobre a escola e a comunidade em uma via
de mão dupla. Nota-se nessas narrativas que os licenciandos defendem a ideia de que a
formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo
pedagógico-didático, potencializado na aproximação com as escolas, conforme
propõem Nóvoa (1992), Garcia (1999) Scheibe e Bazzo (2001) dentre outros.
Observamos em alguns relatos o entendimento de educação como
transmissão de conhecimento. Consideramos que estas falas são fruto de um longo
processo histórico de educação que valorizou a cultura erudita subjugando as demais
formas de conhecimento. Tal modelo supõe que a formação do professor deve ser
fundamentada na cultura geral e no domínio especíﬁco dos conteúdos da área de
conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar. Nos relatos observamos
também o entendimento de que a universidade não é a única detentora de
conhecimentos. Há reconhecimento de que as escolas também são espaços de produção
de saberes, razão pela qual a extensão é considerada uma via de mão dupla pela
“descentralização do saber”.

Relações estabelecidas entre as atividades de extensão e o processo de
Formação proﬁssional
Para analisar essa questão solicitamos aos monitores manifestações relativas à
experiência que eles estavam vivenciando enquanto participantes do PNT. Em outras
palavras, solicitamos que eles estabelecessem relações entre as atividades que estavam
realizando nesse projeto de extensão universitária e a própria formação proﬁssional.
Com o Projeto Novos Talentos eu pude me inserir na comunidade escolar com um
olhar diferenciado para o aluno de modo que ele seja o protagonista das aulas e das
atividades. Esta abordagem pedagógica favorece a minha formação, pois, adquiro
experiências e relações mais próximas aos alunos me dando novas percepções
proﬁssionais. (M1)
É uma ótima relação, pois, o Projeto Novos Talentos está me disponibilizando
experiências que podem demorar acontecer na graduação ou até mesmo não
acontecer. Além disso, proporciona novos conhecimentos e oportunidades que
poderão acrescentar muito em outras ocasiões, e até mesmo no Projeto Novos
Talentos. (M2)
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O Projeto Novos Talentos se fez importante na minha formação acadêmica por
dois motivos: primeiro pelo fato de que eu, assim como a maioria dos alunos da
graduação envolvidos no projeto, estarmos cursando licenciaturas. [...] ser
professor é uma construção de longos anos. Segundo, pela relevante importância
dessa vivência. Eu pude observar a organização e funcionamento escolar o que
ajuda na minha formação. (M3)
Oportunidade para formação como proﬁssional na área de docência em Ciências
Biológicas. São experiências adquiridas a partir da vivência de diferentes
realidades escolares com distintas personalidades entre alunos e docentes. O
projeto está proporcionando maiores aprendizagens na condição acadêmica e como
pessoa, contribuindo assim com a educação em ciências para o ensino fundamental
e médio. (M4) (grifos nossos)
O PNT me possibilitou ter a primeira experiência em sala de aula. Foi quando
realizamos oﬁcinas na comunidade de Coqueiral/Nobres-MT. E ainda, estou
tendo a oportunidade de trabalhar com alunos do CEAADA (Escola Especial
de Surdos) e poder aprender um pouquinho de LIBRAS. Estou tendo a chance
de amadurecer, pois, tenho que agir proﬁssionalmente quando assumo
responsabilidades no planejamento, execução e acompanhamento de atividades na
escola. Se eu não estivesse participando deste projeto, talvez só vivenciasse estas
experiências a partir do 4º semestre de graduação nas matérias de estágio. E
provavelmente, nem perto, seria da mesma forma que está sendo. (M5) (grifos
nossos)

Nesses relatos ﬁcou evidente o fato de que a experiência no PNT foi a primeira
possibilidade de interação acadêmica com as escolas. Esse fato mostra que o
fundamento do currículo na docência ainda é um princípio obliterado nos cursos de
licenciatura, mesmo após a instituição das DCN que orientam a formação de
professores. Dessa forma, a articulação entre formação acadêmica e exercício
proﬁssional ainda se mantêm como uma fragilidade do currículo de tais cursos.
Um aspecto que chama nossa atenção é a possibilidade de os projetos de
extensão darem destaque para os estudos sobre inclusão. Os monitores valorizam as
experiências relativas à educação de surdos e à educação do campo. Nesse sentido, suas
concepções reiteram a ideia de que “a aquisição da sensibilidade relativa às diferenças
entre os alunos constitui uma das principais características do trabalho docente”
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(TARDIF, 2000, p. 17).
Outro aspecto que julgamos necessário destacar é a referência feita por um dos
monitores (M4) dos reﬂexos do PNT não apenas na vida acadêmica (proﬁssional) como
também na vida pessoal. Esse relato remete à ideia de que o M4 fez das atividades de
extensão uma experiência na concepção defendida por Larrosa (2016). Supomos que os
demais monitores também foram tocados pessoalmente por essa experiência, porém, a
relevância das situações vividas foi relacionada apenas à formação proﬁssional. Fazer
das atividades de formação uma experiência requer disposição para dar sentido ao
vivido.
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase
impossível nos tempos que correm: requer parar pra pensar, parar
para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros,
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e
espaço. (LARROSA, 2016, p. 25)

Entendemos que essa concepção de experiência precisa ser mais bem analisada
nos cursos de formação de professores, bem como nas demais dimensões da vida
acadêmica que incluem a pesquisa e a extensão. Professores (formadores),
pesquisadores e gestores universitários também precisam se reconhecer como sujeitos
da experiência para dar sentido às ações que realizam.

Saberes resultantes do trabalho como monitor
Sobre os saberes resultantes do planejamento e realização das atividades
experimentadas no PNT todos os relatos validam a ideia de extensão como um espaço
potencializador da formação docente.
Com o PNT pude ministrar oﬁcinas pedagógicas em algumas escolas
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participantes do projeto não só ministrar como participar de seminários e outras
oﬁcinas. As oﬁcinas contribuíram em minhas práticas pedagógicas, pois, realizei
planejamentos e pesquisas sobre as escolas, método de abordagem aos alunos e
pude realmente relacionar teoria e prática ao ministrar as oﬁcinas. (M1)
Como faço licenciatura, acredito que a comunicação é um ponto muito importante,
o contato com os alunos no CEAADA (Escola Especial de Surdos) foi algo
realmente fantástico que me fez reforçar a vontade e necessidade e ampliar minhas
formas de comunicar Assim como o contato com os alunos da cidade de NobresMT, algo totalmente diferente, mas que tivemos que achar meios alternativos
para dar uma boa aula/monitoria e que acredito ter sido bem feita, mostrando
que podemos dar boas aulas com pouco recurso. A partir das experiências que tive
percebi que realmente gosto do contato com os alunos, eles sempre mostraram de
formas diferentes o que estavam compreendendo e isso foi algo muito interessante,
pois, pude acompanhar três escolas sendo um grande privilégio. (M2)
As oﬁcinas ofertadas para alunos de diversas faixas etárias e séries, a
oportunidade de monitorar de perto o dia a dia de uma escola, com seus inúmeros
problemas e principalmente a possibilidade de lançar mão da educação enquanto
prática social, isso tudo me aproximou da realidade pedagógica que viverei. (M3)
A oﬁcina de Biodiversidade aplicada em uma escola pública do município de
Nobres-MT foi relevante para a prática como futuro educador, como também
vivência das diferentes funcionalidades e organização exercida pela escola. O
PNT tornou viável as nossas práticas de ensino (criadas e retiradas de referências
bibliográﬁcas) de maneira lúdica, dinâmica e concreta a partir de materiais
simples e alternativos que pudessem contribuir para a aprendizagem cognitiva do
aluno. (M4)
Todas as experiências vivenciadas, e todas as que estão por vir neste próximo ano
de trabalho, contribuirão muito para a minha formação proﬁssional e pedagógica.
Permitindo-me ir traçando o perﬁl do professor que assumirei quando formar,
qual corrente epistemológica seguir e qual metodologia abordar para a melhor
compreensão dos conceitos abordados na área da Física. Um ponto muito
importante nas experiências já vivenciadas é enxergar a possibilidade de atuar na
educação de alunos surdos e na educação do campo. Tendo em vista que o público
em questão sofre com a carência de professores formados em física. Nesta fase que
estou vivendo, cogito me especializar em ensino de física, dando enfoque na
educação de surdos. Talvez isso possa se perder ou se reforçar no decorrer da minha
graduação. Mas uma coisa é certa: não me esquecerei das experiências que pude
vivenciar ao longo da participação no PNT”. (M5)
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São muitos os saberes revelados nos relatos das experiências vivenciadas pelos
monitores. Destacamos aqui: a) saberes dos conteúdos especíﬁcos, uma vez que o
planejamento e a realização de oﬁcinas sobre conteúdos da Biologia e da Física exigiram
estudos de conceitos destas disciplinas. Isso explica porque o PNT foi apontado como
um espaço “viável para a prática de ensino”. b) Saberes relativos ao “dia a dia da escola,
dos seus inúmeros problemas” os quais exigem compreender a “educação enquanto
prática social”. c) saberes didático-pedagógicos, d) saberes relativos ao perﬁl do
professor expresso na “corrente epistemológica” e nas metodologias adotadas; e)
saberes resultantes da relação com grupos sociais que falam outras línguas (os surdos)
e/ou que vivem em outros contextos culturais (no campo).
Essas narrativas reaﬁrmam a tese de Tardif (2000) de que a docência requer um
amálgama de saberes proﬁssionais que precisam ser experimentados desde os primeiros
anos da formação e posteriormente a ela.

Conclusão
A universidade ainda necessita de mudanças quanto à formação docente,
contudo, neste trabalho nossa atenção se deu em enxergarmos a extensão como uma
possibilidade de mobilização proﬁssional, que pode permitir uma maior aproximação
com a escola contribuindo para a melhor compreensão da realidade da educação básica.
Desse modo, a partir dos relatos dos monitores pudemos compreender a extensão
universitária como sendo um dos três pilares da Universidade, que possibilita o contato
com a prática e mobilização docente, e a pesquisa, como também um rico instrumento
na formação inicial de estudantes das licenciaturas. Além disso, o Projeto Novos
Talentos, engloba escolas distintas que proporciona aos monitores uma proximidade
com diversas realidades, fato que só vem a enriquecer os saberes proporcionados pelas
atividades desenvolvidas na extensão como espaço de formação docente.
A conﬁguração do PNT como uma rede de colaboração de caráter
interdisciplinar e interinstitucional deixou evidente que o saber não tem um lugar
especíﬁco. Todos puderam atuar como sujeitos que têm o que dizer sobre seus saberes e
aprendizados. Nesta perspectiva, a inclusão não foi concebida como a simples acolhida
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da escola de educação básica na ambiência universitária. Estudantes e professores da
educação superior também foram inseridos nas escolas de educação básica como
parceiros de trabalho e/ou como aprendizes, a exemplo das oﬁcinas de Libras. Por
conseguinte, a extensão universitária se deu como espaço de encontro, de troca, de
colaboração, de formação coletiva e de experiência na acepção citada anteriormente.
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Inclusão de surdos em um projeto de extensão
universitária
Cássia Erika Lemos1

Apresentando o estudo
Na atualidade a extensão universitária é reconhecida como uma via que
potencializa práticas de interação e da troca de saberes entre a comunidade universitária
e a sociedade. Isso explica porque a Política Nacional de Extensão Universitária
defendida pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras (FORPROEX) explicitou o entendimento de extensão como “um processo
interdisciplinar, educativo, cultural, cientíﬁco e político que promove a interação
transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”. (FORPROEX,
2012, p. 15). Nessa conceituação a extensão é caracterizada como uma prática acadêmica
que, articulada ao ensino e à pesquisa, potencializa transformações no âmbito da
universidade e dos setores sociais com os quais ela interage. Visa, portanto, a “promoção
e garantia dos valores democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade em
suas dimensões humana, ética, econômica, cultural, social” (FORPROEX, 2012, p. 1516).
No contexto do mundo globalizado – marcado pela competitividade, pela
exclusão naturalizada dos mais fracos, pela lógica da eﬁciência – a extensão assume papel
preponderante na luta pela equidade de condições, pela justiça social e pela garantia de
direitos de todas as pessoas. Em se tratando da educação, a extensão precisa ser
entendida como uma prática que potencializa o ensino e a pesquisa pela aproximação
1

Mestre em Educação pela UFMT. Professora da rede estadual de educação de Mato Grosso
(SEDUC/MT).
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entre a comunidade universitária e a sociedade mais ampla, o que gera resultados
positivos para todos os envolvidos.
Esse entendimento foi expresso pelo Projeto Novos Talentos (PNT),
desenvolvido no campus central da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com
fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Tal projeto foi caracterizado como uma rede de estudos e colaboração envolvendo
atores da UFMT (docentes, estudantes da graduação e da pós-graduação) e atores da
educação básica (docentes, gestores e estudantes), a ﬁm de desenvolver ações
extracurriculares que favorecessem a inclusão social e o desenvolvimento da cultura
cientíﬁca. Um dos objetivos desse projeto foi criar estratégias que permitissem a
inclusão de surdos nas atividades de extensão universitária. A inclusão foi entendida
como acesso igualitário à educação em ambientes heterogêneos potencializadores de
aprendizagens, de interações sociais e de socialização de conhecimentos. Um dos
princípios defendidos no PNT foi o protagonismo de todos os participantes,
notadamente dos estudantes da educação básica.

Motivação e objetivos do estudo
Em 2013 inscrevi-me no processo seletivo do Mestrado em Educação do
Programa de Pós-Graduação (PPGE) da UFMT, na Linha de Pesquisa Educação em
Ciências e Educação Matemática. Depois de ser aprovada na seleção para o período
2014-2015, vinculei-me ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação em Ciências
(Educin). Por conseguinte, passei a participar das atividades desenvolvidas pelo grupo,
incluindo as relacionadas ao Projeto Novos Talentos. Observei que nesse projeto havia
empenho em garantir a participação de estudantes e professores surdos em todas as
atividades, fato que despertou meu interesse pelo estudo desta questão.
Para explicitar as motivações deste estudo julgo necessário destacar que meu
primeiro contato com a educação de surdos ocorreu no início da primeira década desse
milênio, quando as políticas de inclusão nas salas regulares começaram a ser efetivadas.
Na condição de professora de Ciências Naturais em uma escola pública de Cuiabá, fui
informada por alunos do 9º ano que na turma havia um estudante surdo. Surpreendi-me
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ao constatar que essa informação tão relevante havia sido obliterada pela equipe
pedagógica da unidade onde eu trabalhava. A primeira reação foi de angústia, pois eu
nunca havia participado de qualquer curso de formação para educar surdos. Felizmente,
logo nos primeiros contatos consegui estabelecer uma boa comunicação, pois o aluno
fazia leitura labial. Esse fato gerou certo “conforto pedagógico”, pois bastava eu falar
pausadamente e voltada para ele.
Logo percebi que o desempenho do aluno surdo era excelente. Ele
compreendia perfeitamente os conteúdos das ciências, fato que me deixava muito
aliviada. Por eu ter tido um contato na adolescência com uma vizinha surda, sabia que a
surdez não implicava em comprometimento cognitivo. Porém, o desaﬁo de ensinar
ciências para um estudante surdo causava-me inquietações, pois eu não usava a língua de
2
sinais e não contava com intérprete na escola. Na época não havia a disseminação da
Libras. Quando o ensino de alguns conceitos se tornava difícil para o aluno surdo nós
buscávamos conversar por meio de mímicas, esquemas, desenhos e/ou pequenos
trechos de escrita na Língua Portuguesa. Esforcei-me para não deixar transparecer a
ansiedade e a preocupação com a presença dele em sala de aula. Ao mesmo tempo,
procurei não o tratá-lo como ouvinte.
Essas experiências fomentaram o meu interesse e disposição para desenvolver,
no contexto do mestrado, uma pesquisa no campo da educação de surdos. Optei pelo
estudo da inclusão de surdos em atividades de extensão universitária. Nessa perspectiva
orientei a pesquisa pelo propósito de analisar processos de inclusão dos surdos no
Projeto Novos Talentos UFMT/Capes buscando compreender potencialidades e
desaﬁos dessa proposição.
A pesquisa foi realizada nos anos de 2014 e 2015 a partir de registros que ﬁz
enquanto membro da equipe proponente do PNT (observação participante) e de
entrevistas semiestruturadas. Os sujeitos da pesquisa foram nove estudantes surdos e
uma professora surda (totalizando dez entrevistados), todos vinculados ao Centro de
2

Assim como Skliar (1998, p. 24), eu considero a língua de sinais “produto construído histórica e
socialmente pelas comunidades surdas [...] e um canal de transmissão e recepção da capacidade
mental da linguagem”. Reitero também a acepção adotada por Perlin (2003), pesquisadora
surda que a deﬁne a língua de sinais como signos visuais feitos pelos surdos para interpretar
palavras em português.
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Atendimento e Apoio ao Deﬁciente Auditivo: Profª. Arlete Pereira Miguelleti, situado
em Cuiabá. Do ponto de vista teórico o estudo foi fundamentado em autores que situam
no campo dos estudos surdos e, por conseguinte, no campo dos estudos culturais que
contemplam as diferenças.
Antes de apresentar os resultados das análises sobre a questão colocada em
pauta neste texto, julguei necessário explicitar o que entendo por surdo, surdez, cultura
surda e inclusão escolar de surdo.

O ponto de vista dos estudos surdos
No campo da educação, os estudos surdos podem ser caracterizados como
“um território de investigação educativa e de proposições políticas que, por meio de um
conjunto de concepções linguísticas, culturais, comunitárias e de identidades, deﬁnem
uma particular aproximação ao conhecimento sobre a surdez e os surdos” (QUADROS,
2003, p. 88). Nessa mesma perspectiva, Skliar (2015, p. 5) deﬁne os estudos surdos como
“um programa de pesquisa em educação, pelo qual as identidades, as línguas, os projetos
educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas são focalizados e
entendidos a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento político”.
Entre os divulgadores dos Estudos Surdos citamos Strobel (1995, 2008), Perlin
(1998, 2004), Marques (2007), Sá (2003, 2011), e Skliar (2005, 2015). Esses autores fazem
severas críticas aos discursos hegemônicos que tratam o surdo como uma pessoa
deﬁciente que necessita de cura. Há evidências de que as práticas que patologizam a
surdez motivam o uso de métodos que agridem o corpo, a subjetividade, as
características linguísticas e a cultura do surdo. Tais práticas são fundamentadas no
ouvintismo caracterizado como “um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do
qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 2005.
p. 19).
Ao adotar a concepção socioantropológica de surdez intento evidenciar o
entendimento de que a diferença de ser surdo é marcada por aspectos que constituem,
narram e representam a cultura surda. Essa ideia de diferença exige considerar o surdo
como um indivíduo integrante de um grupo social que tem história, que luta em defesa
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de seus direitos notadamente no que diz respeito ao direito de uso da língua de sinais e da
produção de uma cultura própria.
A cultura é entendida como campo de luta entre diferentes grupos sociais. Por
essa razão a diferença cultural pode ser deﬁnida como: “um processo de signiﬁcação
através do qual, aﬁrmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e
autorizam a produção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade”
(BHABHA, 2005, p. 63).
Quadros (2003, p. 86) considera que a cultura dos surdos é multifacetada,
porém, com características especíﬁcas, pois é visual.
Ela traduz-se deforma visual. As formas de organizar o pensamento
e a linguagem transcendem as formas ouvintes. Elas são de outra
ordem, uma ordem com base visual e, por isso, têm características
que podem ser ininteligíveis aos ouvintes. Ela se manifesta mediante
a coletividade que se constitui a partir dos próprios surdos.

É preciso considerar ainda que a cultura surda não é estática, pois a língua de
sinais, as produções artísticas, as histórias do povo estão sujeitas a transformações
constantes. Ademais, “faz-se necessário conﬁrmar as diferenças existentes nos lugares
de convivência dos surdos, valorizando-as como práticas culturais desse povo que traz
sua marca pela maneira de se situar no mundo e interpretá-lo” (SOUZA, 2013 p. 45).
Os Estudos Surdos consistem, portanto, como “um movimento que visa
reconstituir a experiência da surdez como um traço cultural” (SÁ, 2002, p. 47). Essa
perspectiva teórica exige reconhecer que os surdos produzem artefatos culturais
próprios requerendo uma pedagogia adequada aos surdos (STROBEl e PERLIN, 2008).
Exigem, portanto, que a inclusão escolar de surdos seja fundamentada no
reconhecimento das singularidades da pessoa surda.

A inclusão na perspectiva dos estudos surdos
A história da educação dos surdos revela marcas de negação da língua, da
identidade e da cultura desse povo. (LACERDA, 1998; MAZZOTTA. 1995; ROCHA,
2008). Para os surdos, até pouco tempo, entrar na escola signiﬁcava abrir mão do direito
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de ser diferente, de falar a sua própria língua e de produzir a própria cultura. Isso porque
o oralismo era considerado como único modelo de comunicação que deveria ser
utilizado no ambiente escolar. Dessa forma, os surdos foram privados da constituição de
uma língua própria para o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, linguísticas,
sociais e emocionais (WITKOSKI e BALCBICH-FARIA, 2010).
Estudos realizados por Lacerda (1998) indicam que a maioria dos surdos teve
grande diﬁculdade em desenvolver a aquisição da fala e, quando conseguiam algum
sucesso, era parcial e tardio em relação à fala do ouvinte, mesmo com o incremento do
uso de aparelho auditivo. Dessa forma, o acesso a escola não signiﬁcou inclusão social,
pois o surdo não era aceito, compreendido e respeitado como pessoa que faz uso de
outra língua e de outra cultura. A escola tornava-se apenas um espaço de convivência
com ouvintes. Isso explica porque, até a década de 1990, a literatura que tratava da
educação de surdos dava destaque ao termo “integração” para designar processos de
aproximação entre surdo-ouvinte. A integração se pautava na ideia de que o aluno
deveria se adequar aos modelos educacionais a ele apresentado para acompanhar o
ritmo da turma (SASSAKI, 1997). Mais recentemente, a literatura da área passou a
adotar o termo “inclusão” na perspectiva do direito de acesso à educação e da luta contra
a segregação de estudantes com base em suas deﬁciências (MENDES, 2006).
A inclusão que leva em conta a singularidade da pessoa surda motiva a agência
educativa a se reestruturar para atender às demandas dos estudantes que antes eram
tratados como especiais. Nessa perspectiva, a inclusão precisa ser concebida como
O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e,
simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral
no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em
parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a
equiparação de oportunidades para todos. (SASSAKI, 1997, p. 42)

A inclusão só acontece em espaços educacionais onde o diferente é incluído e
acolhido como detentor do mesmo direito dos demais. A escola, como espaço social, ao
acolhê-lo deve fazê-lo sentir-se parte, com equiparação de oportunidades e aprendizado.
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A Inclusão demanda discussões sobre a constituição de uma escola estruturada e
preparada para atendimento da diversidade (que inclui pessoas com deﬁciências ou com
3
altas-habilidades) . Exige, portanto, um projeto educativo que mobilize professores,
estudantes, equipe pedagógica, gestores, pais; isto é, a comunidade escolar como um
todo.
Pesquisadores que têm se dedicado aos estudos sobre inclusão escolar de
surdos no Brasil (ANSAY, 2009; LACERDA, 2006; QUADROS, 2003; SÀ, 2011)
indicam que houve avanços nesse campo. Todavia, a prática ainda tem sido deﬁcitária.
Os problemas referem-se, especialmente, ao predomínio da língua portuguesa, à
4
fragilidade na formação de professores para escolas ou classes de educação bilíngue e à
falta de tradutores/intérpretes para auxílio na compreensão e comunicação no ambiente
educacional.
O aluno surdo, apesar de presente (ﬁsicamente), não é considerado
em muitos aspectos e se cria uma falsa imagem de que a inclusão é
um sucesso. As reﬂexões apontam que a inclusão no ensino
fundamental é muito restritiva para o aluno surdo, oferecendo
oportunidades reduzidas de desenvolvimento de uma série de
aspectos fundamentais (linguísticos, sociais, afetivos, de identidade,
entre outros) que se desenvolvem apoiados nas interações que se dão
por meio da linguagem. A não partilha de uma língua comum impede
a participação em eventos discursivos que são fundamentais para a
constituição plena dos sujeitos. (LACERDA, 2006, p. 181)

Esses e outros estudos chamam atenção para a necessária participação dos
professores na política para a educação inclusiva como forma de possibilitar a
compreensão das suas ﬁnalidades. Outro aspecto destacado é a necessidade de superar a
dualidade entre escolas que promovem educação especial e escolas que promovem a
educação denominada regular. A atuação colaborativa de instituições de diversos
formatos tende a potencializar a educação de surdos, pois abre a possibilidade de troca
3

O Atendimento Educacional Especializado pressupõe atendimento a todos que apresentam
qualquer necessidade de atendimento especializado, estendendo-o aos que possuem altashabilidades.
4
Decreto n. 5.626/2005, art. 22, § 1º: São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue
aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução
utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo
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de experiências e de interação entre pessoas pertencentes a diferentes culturas.
Entendo que a educação inclusiva precisa levar em conta os princípios
apontados por Sassaki (2005 p. 17). São eles: “Celebração das diferenças, direito de
pertencer, valorização diversidade humana, solidariedade humanitária, igual
importância das minorias, cidadania com qualidade de vida”.
Esses princípios exigem reconhecimento de que a educação de surdos
demanda uma pedagogia referenciada na cultura dos surdos, ou seja, no reconhecimento
de que os surdos têm história cultural, língua própria, identidades diferentes, enﬁm,
modos diferentes de ver o mundo, de se comunicar e de se expressar diante dos fatos.
É importante reﬂetirmos na pedagogia surda e procedimento
intercultural Esta nova proposta da 'pedagogia da diferença' inspira
novos métodos de ensino na educação aos surdos, também propícia
uma metodologia de ensino que produz o enunciativo do desejo de
subjetivação cultural. (PERLIN e STROBEL, 2006, p. 60)

As concepções teóricas apresentadas anteriormente serviram de base para o
desenvolvimento das análises sobre a inclusão de surdos no Projeto Novos Talentos
propostas neste estudo. Os resultados de tais análises são apresentados no tópico que
segue.

O Projeto Novos Talentos
O Projeto Novos Talentos UFMT/Capes, que neste trabalho é identiﬁcado
pela sigla PNT, teve como ﬁnalidade precípua “criar uma rede de estudos e colaboração
envolvendo docentes, estudantes da graduação e da pós-graduação da UFMT, docentes
e estudantes da educação básica (ensino fundamental e médio) a ﬁm de desenvolver
ações extracurriculares que favoreçam a inclusão social e desenvolvimento da cultura
cientíﬁca” (UFMT, 2012, p. 05). Expressou, portanto, os propósitos de expandir ações
para além dos muros da escola e da universidade, para criar um lugar no qual não
existissem 'ensinantes' e aprendizes, e sim, pessoas situadas em contextos históricos,
sociais e culturais diferentes e dispostas ao diálogo, à troca de experiências e às parcerias.
No âmbito da educação básica o PNT contou com a participação de cinco
78

escolas parceiras: Escola Estadual Professor Fernando Leite de Campos (Várzea
Grande); Escola Estadual Pascoal Ramos (Cuiabá); Escola Estadual Nilo Povoas
(Cuiabá); o Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deﬁciente Auditivo Profª.
Arlete P. Migueletti (CEAADA – em Cuiabá) e a Escola Estadual Marechal Cândido
Rondon situada em Nobres cerca de 100 km da capital. Cada escola foi representada por
cinco professores e 25 estudantes. No total, o projeto integrou 25 docentes e 125 alunos,
sendo 100 do Ensino Médio e 25 do Ensino Fundamental. A inclusão de estudantes do
ensino fundamental foi assumida como uma forma de permitir o acesso de estudantes
surdos nas atividades do projeto. Nesse sentido, fez-se necessária a atuação de
intérpretes de Libras em todas as atividades, tarefa que foi assumida pelo CEAADA.
Do ponto de vista acadêmico, o PNT se caracterizou como práticas de
extensão universitária articuladas ao ensino e à pesquisa. As atividades de ensino
ocorreram em ambientes diversos deﬁnidos conforme os objetivos e a dinâmica dos
trabalhos. De um modo geral as atividades foram realizadas em salas de auditórios, salas
de aula e laboratórios da UFMT, campus Cuiabá, e também nas escolas parceiras.
Para desenvolver a pesquisa realizei observações diretas nas atividades do
PNT, enquanto parte da equipe proponente. Também entrevistei estudantes e
professores surdos para identiﬁcar as percepções deles sobre a experiência de inclusão
vivenciada no projeto. As entrevistas foram realizadas em duas etapas: A primeira
focalizou as experiências relativas às atividades iniciais do projeto, correspondendo ao
primeiro semestre de 2014 e a segunda referente ao período compreendido entre o
segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre 2015. Na coleta e análise dos dados
consideramos as seguintes atividades do PNT: Oﬁcina de Libras I e II; Oﬁcina Raça e Ciência
na Mídia; PNT na XXIII Semana de Pesquisa em Química; Oﬁcina Fotografando a natureza I e II;
Exposição de Fotos; Oﬁcina de Produção de Vídeo – Vídeo-grafando a natureza; Seminário do Projeto
Novos Talentos – 2014; PNT na XXV Semana de Pesquisa em Química; Seminário Águas em
Mato Grosso; Seminário ministrado por professores do Instituto Nacional da Educação de Surdos:
Física e Biologia. Parti do entendimento de que os desaﬁos enfrentados nas primeiras
atividades permitiram perceber distorções e corrigir o percurso da proposta de inclusão.
As entrevistas foram realizadas no CEAADA, com a ajuda das intérpretes de
Libras do Centro que permitiu a tradução da Língua Portuguesa (LP) para Língua de
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Sinais (LS) e vice-versa. Participaram da pesquisa na primeira fase quatro estudantes do
9º ano da educação básica, com idade entre 15 a 17 anos. Eles foram identiﬁcados pela
letra E, seguida de um número.
Quadro 1 – Sujeitos participantes da 1ª fase das entrevistas (2014).

Participante
(sigla)
E1
E2
E3
E4

Idade (anos)

Sexo

Ano do Ensino Fundamental

15
15
17
16

M
F
F
F

9º Ano
9º Ano
9º Ano
9º Ano

Fonte: Elaboração da autora.

Para permitir a revisão dos relatos quantas vezes fossem necessárias,
solicitamos aos entrevistados autorização para gravar em áudio e vídeo. Obtivemos
autorização para gravação em vídeo apenas dos estudantes E1 e E2. Enquanto E3 e E4
não concordaram com a proposta de gravação em vídeo, permitindo apenas em áudio.
Optei pelas entrevistas gravadas pelo fato de que “não existe um sistema de
escrita de línguas de sinais que seja amplamente aceito e que possa servir de base para o
desenvolvimento de um sistema de transcrição apropriado para essa modalidade de
língua” (MCCLEARY, VIOTTI e LEITE, 2010, p. 266).
Na segunda fase das entrevistas contei com a colaboração de cinco alunos e
uma professora surda do CEAADA, participantes do PNT. A faixa etária dos estudantes
foi ampliada (de 16 a 35 anos) para incluir matriculados no 1º ou 2º anos do II segmento
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no 9º ano do Ensino Fundamental. Os
entrevistados foram representados por siglas: E5, E6, E7, E8, E9 e a professora P1. Vale
ressaltar que não foi possível manter o mesmo grupo de sujeitos da primeira fase para a
entrevista, porque alguns estudantes haviam solicitado transferência para outras
unidades escolares. Nos dizeres de pessoas da equipe pedagógica do CEAADA, –
“foram para a inclusão”.
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Quadro 2 – Sujeitos participantes da 2ª fase das entrevistas (2015).

Participante
(sigla)
E5
E6
E7
E8
E9
P1

Idade (anos)

Sexo

29
16
17
16
20
35

F
F
M
M
M
M

Fonte: Elaboração da autora

Ano do
Ens. Fundamental
2º Ano do II Segmento EJA
1º Ano do II Segmento EJA
9º Ano
9º Ano
2º Ano do II Segmento EJA
Professora Surda das séries iniciais do CEAADA

Fonte: Elaboração da autora.

Na primeira fase das entrevistas organizamos a análise da “fala” dos estudantes
surdos considerando três aspectos: Sentimentos em relação à proposta de inclusão
– percepções pessoais de estudantes surdos (sujeitos da pesquisa) sobre a experiência de
inclusão vivenciada no referido projeto; Limitações das atividades apresentadas na
perspectiva inclusiva – Percalços e obstáculos enfrentados na participação de surdos
nas atividades; Sugestões para práticas de inclusão – Proposições apresentadas para
melhorias no processo de inclusão de surdos no PNT e, por conseguinte, na ambiência
universitária.

Primeiras experiências de inclusão de surdos no PNT: emoções e desconfortos
Quanto respeito às primeiras experiências de inclusão nas atividades do PNT
(2014/1) os quatro sujeitos desta pesquisa, manifestaram em poucos sinais sentimento
de prazer, de emoção ao ingressar no ambiente universitário.
Sim. Foi bom, tinha a intérprete... foi bom! (E1)
Eu senti, ﬁquei até emocionada. Por que a história era uma história que eu não
conhecia ainda... da palestra lá... palavras novas que surgiram lá que eu vi que
são palavras novas. (E2)
Foi bom... gostei. (E3)
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Um aspecto que chamou minha atenção na entrevista com estudantes surdos
foi o modo abreviado como eles respondiam as perguntas. A princípio ﬁquei inquieta
com esse fato porque tinha a sensação de que os dados eram incipientes. No entanto, ao
aprofundar as análises observei que esse fato está ligado à cultura do silêncio que
subjugou os surdos à condição de minoria social, política, linguística e cultural fazendoos sentirem-se menores.
A título de uma educação para todos, silenciam-se vozes e impõemse relações de minoria-maioria representadas e validadas pelo
processo educacional, fruto da cultura do oprimido. Sofrer no
silêncio e sentir-se “menor” são formas de consolidação de uma
política de exclusão que reproduza ideia de “um mundo
homogêneo” (SKLIAR, 1997, apud Quadros, 2003, p. 84)

Nos registros das nossas observações sobre a participação dos surdos no PNT,
identiﬁcamos relatos que evidenciam o sentimento de alegria e de emoção por ingressar
na UFMT. Um dos estudantes explicou que antes via a UFMT como um espaço alheio e
distante da realidade vivida pelos surdos. Ao participar do projeto percebeu que a
universidade é aberta e que os surdos podem estudar na Universidade. Com um sorriso
no rosto ele sinalizou em Libras: “Eu vou estudar, estudar, estudar muito porque quero
ser aluno da UFMT” (Caderno de campo, n. 3, sujeito não identiﬁcado).
Em relação aos problemas observados no desenvolvimento das atividades do
PNT para a inclusão de surdos, os relatos evidenciam que os limites e percalços são
relacionados à comunicação.
Ah... Tinha coisa que não entendia [...] eu ﬁcava lá parada lá, vendo [...] Tinha
5
coisa que não tem sinal, aí a intérprete tem que ﬁcar digitalizando , é ruim pra
entender. (E3)
Algumas coisas eu não entendi, eu não lembrava, eu ainda não conhecia. Aí eu
fui aprendendo, porque várias palavras lá que eu ainda não conheço. (E2)

5

Uso da Datilologia (alfabeto manual), recurso usado para expressar substantivos próprios ou
palavras que não possuem sinal (Libras) conhecido ou correspondente da língua portuguesa.
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No PNT, o Português foi a primeira língua, fato que fez da cultura ouvinte a
dominante. A inclusão tornou-se ainda mais complexa porque muitas palavras que
compõem o léxico da cultura acadêmica (sobretudo quando se trata de conceitos da
Química, da Física, da Biologia, da Geologia) não têm sinal correspondente em Libras
conﬁgurando obstáculos para a compreensão das questões trabalhadas. A carência de
sinais para muitas palavras da ciência requer uso excessivo da datilologia, fato que atrasa
o acompanhamento da fala do palestrante e compromete a ﬂuência da interpretação
tornando a compreensão mais difícil, principalmente para os surdos que não são
ﬂuentes na LP.
Esses dados reiteram as conclusões do estudo realizado por Saldanha (2011).
Essa autora observou que o uso constante da datilologia durante as aulas, devido à
ausência de sinais para o campo das ciências (química), provoca desinteresse nos alunos,
além de desconforto. Por essa razão ela destacou a importância da criação de sinais para
facilitar a comunicação entre professor e aluno, evitando a datilologia. Além disso, a
criação de sinais fortalece a Libras porque aumenta no número de verbetes ampliando as
possibilidades de comunicação entre surdo e ouvinte (SALDANHA, 2011, p. 18).
Outro percalço apontado pelos surdos no desenvolvimento das atividades do
PNT foi o uso de músicas em algumas atividades.
Música... foi lá e colocou a música, eu sou surda, eu não escuto, colocou lá a letra
da música, ai tinha intérprete pra interpretar, mas tem palavras que a gente não
conhece (E3).

Na educação de surdos é muito importante que o educador avalie previamente
a possibilidade de incluir os estudantes nas atividades. “Se a educação e a arte devem
estar a serviço do homem, sua estratégia deve partir de sua própria cultura, ainda que seja
a cultura do oprimido” (PENNA apud TACHUCHIAN, 1990 p. 33). Como aponta
Skliar (2003), a deﬁnição de atividades com base na cultura ouvintista tende a omitir a
diferença entre surdo e ouvinte comprometendo o processo de inclusão.
Entre as sugestões apresentadas pelos entrevistados está o uso de mais
imagens:
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Tem palavras que eu não sei então aí precisa da intérprete, tá
interpretando... Então tem que ter mais imagens (E1).
A sugestão apresentada pelo entrevistado refere-se notadamente ao uso mais
frequente de imagens. Foi o único entrevistado que apontou sugestão para as atividades
seguintes, os demais não quiseram sugerir mudanças, apesar de fazerem apontamentos
quanto às dinâmicas das atividades.
Para os surdos as imagens são formas de expressão, de estímulo ao
pensamento e à comunicação. É por meio da visão que o surdo interpreta o mundo e os
sinais de sua língua para adquirir novos conhecimentos. Campelo (2007) reforça essa
ideia ao aﬁrmar que a linguagem imagética tem adquirido força cada vez maior nos
discursos sobre linguagens. Para Skliar (1998), experiência visual envolve todo tipo de
signiﬁcações, representações e/ou produções, seja no campo intelectual, linguístico,
ético, estético, artístico, cognitivo, cultural etc. Desse modo, as imagens devem ser
exploradas facilitando tanto as ações pedagógicas como outras exploratórias do mundo
do surdo.
O uso de recursos visuais no ensino de surdos é reiterado por diversos
pesquisadores dessa área como uma importante estratégia pedagógica de
ensino/aprendizagem. O estudo realizado por Moraes (2012) apresenta essa defesa com
base nas proposições de alunos surdos para a inclusão. Nery e Batista (2004, p. 290)
argumentam que o uso de imagens favorece a apropriação de signiﬁcados, bem como
possibilita a representação mental de experiências. “A imagem permeia os campos do
saber, traz uma estrutura e potencial que podem ser aproveitados para transmitir
conhecimento e desenvolver o raciocínio”. Feliciano et al, (2013) também partilham do
entendimento de que o processamento cognitivo do surdo é alcançado através do canal
sensorial visual, tornando-se mais difícil sem esse recurso, o qual possibilita
desenvolvimento cognitivo e social.
Assim como esses autores consideramos que os recursos visuais possibilitam
desenvolvimento o trabalho pedagógico na educação de surdos, pois, como disse o
poeta pantaneiro Manoel de Barros “Imagens são palavras que nos faltaram” (2010, p.
263).
84

Continuidades do processo de inclusão de surdos no PNT
Na segunda fase das entrevistas buscamos identiﬁcar a compreensão dos
estudantes surdos e de uma professora surda em relação às atividades desenvolvidas
entre o 2º semestre de 2014 e 1º semestre de 2015 acerca da proposta de inclusão. As
entrevistas foram realizadas no dia 13 de julho de 2015 também nas dependências do
CEAADA tendo como critério a escolha dos sujeitos a efetiva participação no PNT
preferencialmente durante 2014 e 2015. Os dados das entrevistas foram transcritos para
favorecer o desenvolvimento das análises. Essa etapa impeliu à deﬁnição de outras
questões (categorias de análise) relacionadas com: Potencialidade do PNT; Inclusão,
Interação; Metodologias inclusivas e Práticas de Educação em Ciências.
Arguidos sobre as experiências vivenciadas no PNT, os entrevistados
manifestaram satisfação em participar do projeto dada a possibilidade de aprender e
interagir com outras pessoas. O acesso às dependências da UFMT foi reaﬁrmado como
um aspecto positivo, pois, rompeu com alguns mitos criados em torno da universidade
despertando, assim, a vontade de ingresso nessa instituição pública.
Eu tenho vontade de estudar lá na UFMT, aprender mais. (E9)
O que eu mais gostei é que todos nós estávamos juntos. Eu até já consegui contatos,
vídeos, trocamos mensagens, gostei muito disso. (E6)

Conforme observou Bruno (2011) a acessibilidade ao processo seletivo e a
oferta de oportunidades educacionais aos surdos no ensino superior ainda não se tornou
realidade em muitas universidades brasileiras, mesmo após 15 anos de regulamentação
de leis de acesso.
Considero que a iniciativa do PNT foi relevante para a maior aproximação dos
surdos da ambiência universitária. No entanto, julgo necessário ressaltar que, em 2014, a
UFMT criou o curso de Letras Libras oportunizando acessibilidade de surdos e ouvintes
a esta língua que foi oﬁcializada também como brasileira. Como a criação desse curso a
UFMT busca contribuir na formação de proﬁssionais de nível superior para atuação na
educação e na inclusão social dos surdos, pois a prática pedagógica não ocorre em um
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vácuo social.
Quando indaguei se os sujeitos entrevistados se sentiam incluídos no PNT,
observei que eles possuem pouca clareza sobre o sentido do termo inclusão e dos
objetivos dessa política.
Eu acho muito bom, porque tanto surdos como ouvintes nós somos iguais eu acho,
então eu acho muito bom. (E9)
Eu achei muito bom, todo mundo juntos os surdos, todos estavam juntos no
UFMT, isso foi bom. (E5)

As respostas remetem à ideia de inclusão como “estar junto”. Trata-se, assim,
de concepções que pressupõem a simples transposição de algo ou de alguém que está
fora para dentro de um determinado espaço ou contexto (SASSAKI, 1997).
Quanto à interação durante as atividades no PNT a resposta da maioria dos
entrevistados foi um “sim” e relacionado ao fato de estarem todos juntos.
Sim, houve comunicação” (Pausa) “Sim... estavam todos juntos sim. [...]
Porque eu gosto que as pessoas falem um pouco mais alto comigo, eu ouço6 um
pouco melhor. (E7)
Sim, houve sim, a gente conversou, mas alguns ouvintes ﬁcavam só gritando (por
que não sabem Libras). (E5)

No desenvolvimento das atividades do PNT, em vários momentos, sobretudo
no horário destinado ao lanche e ao almoço, registrei situações de interação entre
estudantes surdos e ouvintes. Observei que estudantes ouvintes faziam uso de alguns
sinais aprendidos na oﬁcina de Libras e buscavam aprender outros sinais com os colegas
surdos. Vi também que as interações ocorreram nos espaços virtuais por meio de grupos
de WhatsApp e do Facebook evidenciando que as Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TICs) podem contribuir para aproximar pessoas que fazem uso de
diferentes artefatos culturais. As TICs podem, portanto, potencializar a inclusão escolar
6

E5 é deﬁciente auditivo bilateral, tendo parte da audição preservada.
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e social bem como a Pedagogia dos surdos e dos ouvintes.

A inclusão no PNT: Perspectiva de uma professora Surda
Neste estudo considerei necessário conhecer a opinião da professora Luciene
Bená (surda) sobre a proposta de inclusão no PNT. Militante da educação para os surdos
ela participou das atividades do PNT no biênio 2014/2015. Parti do pressuposto que, na
condição de professora surda ela poderia expressar, de forma mais clara, a proposta de
inclusão promovida no contexto do referido projeto. Sobre essa questão ela aﬁrmou:
É muito bom, eu gosto dos proﬁssionais, eu quero que continue. Os alunos
precisam aprender, não podem ﬁcar parados assim. (Luciene Bená)

A referida professora não nega a importância do PNT para o CEAADA e para
o aprendizado das questões trabalhadas nas atividades. Nesse sentido, chamou atenção
para a continuidade do projeto.
Foi muito bom, mas eu acho que a aprendizagem foi difícil para alguns... foi difícil
compreender, mas se for contínuo acho que eles conseguem, mas não é uma coisa
imediata de aprendizado. (Luciene Bená)

A opinião dessa professora remete ao entendimento de que a aprendizagem de
conceitos da cultura ouvinte pelo surdo é complexa e ocorre gradativamente, pois,
existem especiﬁcidades linguísticas que demandam tempo e dedicação. Na oﬁcina de
Libras I, ela explicou que, como professora surda, ela vivenciou e vivencia
cotidianamente os desaﬁos do processo de ensino-aprendizagem de surdos, pois os
desaﬁos são muitos. Apontou também que um dos grandes problemas é a falta de sinais
em Libras para muitos conceitos do currículo escolar.
Quanto à motivação apresentada pelos alunos do CEAADA na participação
das atividades do PNT a professora disse que a alegria é notória, sobretudo quando eles
entram no ônibus para ir à UFMT. Nesse sentido ela reiterou, em várias situações, a
importância da aproximação entre as duas instituições de ensino, pois oportuniza
caminhos entre o universo surdo e o ouvinte. No entanto, ela considera que a interação
87

entre surdos e ouvintes ainda é frágil.
A interação ocorre mais ou menos... não foi muito bem assim, mas dava para
perceber que havia medo com essa comunicação no projeto. [...] eu e os alunos
viemos para cá, ﬁzemos interação com os alunos do UFMT, foi muito bom.

O “medo com essa comunicação” citado pela professora refere-se à preocupação
com a inclusão dos surdos no projeto. Na perspectiva apresentada pela professora, o
“medo” (preocupação) com a inclusão ocorre tanto entre ouvintes (que não sabem
Libras), como entre os surdos (que não sabem fazer a leitura labial do Português). A
barreira da língua gera constrangimentos e diﬁculta a comunicação e a interação. Apesar
desses limites a professora considera que o PNT é válido e precisa ter continuidade.

Considerações Finais
Ao oportunizar espaços educativos alternativos de interação social, o PNT fez
da UFMT uma instituição acolhedora, inclusiva e, portanto, democrática. A
conﬁguração do projeto em rede de conversação mostrou-se como uma potencialidade
porque fez dos participantes sujeitos que ensinaram e aprenderam em colaboração. Vale
ressaltar que em algumas situações os surdos foram incluídos na cultura ouvinte e em
outras os ouvintes foram incluídos na cultura surda.
Do meu ponto de vista a relevância dessa experiência de extensão universitária
em rede de conversação potencializou o debate sobre a educação de surdos,
sobremaneira no âmbito da UFMT. Os percalços observados no início do projeto foram
considerados na organização e desenvolvimento das atividades nas etapas seguintes
demandando mudanças nos modelos de ensino. Ficou evidenciado que a Pedagogia dos
ouvintes faz uso de recursos como slides, ﬁlmes, documentários que podem favorecer a
aprendizagem de estudantes surdos. Todavia, foi constatado que, em muitos casos, eles
demandam redução da iluminação diﬁcultando a atuação dos intérpretes de Libras. Os
percalços exigiram considerar que a inclusão escolar de surdos demanda espaço da
língua de sinais e o reconhecimento da singularidade da cultura surda. O uso de música
também foi reconhecido como uma possibilidade, porém, desde que não gere nos
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surdos o sentimento de exclusão.
Devo registrar que a maior parte dos mediadores das oﬁcinas e dos
palestrantes que atuaram no PNT aﬁrmou não ter vivenciado experiências na educação
de surdos. Nesse sentido, as experiências vivenciadas foram fundamentais para
desmitiﬁcar estereótipos e ressigniﬁcar o sentido de inclusão, concebendo-a como
prática de interações e de aprendizagens coletivas.
Com base neste estudo, devo realçar a potencialidade da extensão universitária
não somente para o ensino, mas também para a pesquisa, pois o PNT materializou o
princípio da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, defendido no Plano Nacional
de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012). Observei que a participação da escola
de surdos nas atividades suscitou o interesse de outros pesquisadores, fato que pode
estar relacionado tanto com as demandas das políticas de inclusão escolar como com as
singularidades dessa experiência de inclusão concebida em rede de conversação.
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Inclusão numa rede de colaboração:
Experiências vivenciadas por uma professora surda
Cleudinéia Regina Moletta1
2
Ana Paula Medeiros Destro
3
Ivoneila Pedrosa do Amaral Ferreira

Apresentando o estudo
Este artigo trata da inclusão de surdos em atividades de extensão universitária.
Partimos do entendimento de que a presença de surdos no cenário acadêmico é uma
política que precisa ser reconhecida e respeitada, uma vez que a igualdade de direito é
princípio assegurado no artigo 5º da Constituição Federal. Nosso propósito aqui foi
analisar uma experiência de extensão universitária como espaço de inclusão de
estudantes surdos, dando centralidade às atividades de educação em ciências naturais. O
foco de nossa atenção foi o projeto Rede de estudos e colaboração para inclusão social e
desenvolvimento da cultura cientíﬁca desenvolvido no campus central da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), com apoio da Capes. Os recursos ﬁnanceiros foram
derivados do Programa Novos Talentos que fomenta ações voltadas à melhoria do
ensino de ciências nas escolas públicas do país, especialmente no que se refere à
disseminação do conhecimento cientíﬁco, ao aprimoramento e à atualização de
professores e estudantes da educação básica. Isso explica porque o projeto de extensão
em tela foi denominado também de “Projeto Novos Talentos” (PNT).
Para o desenvolvimento deste estudo ﬁzemos uso da narrativa da professora
Cleudinéia Regina Moletta que participou das atividades do PNT como uma das
1

Professora surda que integrou o corpo docente do CEAADA. Participante do PNT.
Professora da rede estadual de ensino de Mato Grosso (SEDUC/MT). Mestranda em
Educação pela UFMT. Monitora no PNT.
3
Intérprete de Libras no CEAADA.
2
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representantes do Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deﬁciente Auditivo
Profª. Arlete P. Miguelette (CEAADA). Na análise demos centralidade às atividades
relativas à educação em ciências naturais buscando compreender potencialidades e
desaﬁos a partir de uma proposta de extensão universitária interessada na inclusão de
surdos.
Considerando que a análise da inclusão de surdos na ambiência universitária
exige reconhecer que historicamente esse grupo social foi submetido a práticas de
negação e de exclusão escolar, organizamos este artigo em três partes. Inicialmente
tecemos algumas considerações sobre o papel da universidade na efetivação das políticas
de inclusão. Nesse sentido, chamamos atenção para a necessidade de se reconhecer que
as universidades, notadamente as públicas, precisam redimensionar seus projetos, na
perspectiva de efetivar o compromisso político-social com a democratização da
educação superior. Na segunda parte discutimos a proposta de inclusão engendrada
pelo PNT dando centralidade às proposições relativas à educação em ciências naturais
para surdos. A questão central deste estudo foi abordada na terceira parte, com base em
relatos de uma professora surda que participou do PNT. Os dados motivam a defesa da
extensão universitária como uma potencialidade para o desenvolvimento de práticas
educativas fundamentadas no diálogo respeitoso entre pessoas situadas em contextos
sociais e culturais diferentes. Argumentamos que, nesta perspectiva teóricometodológica, a extensão pode contribuir para o reconhecimento de que ser surdo é um
modo de vida que faz da experiência visual um meio de comunicação e de produção da
cultura surda.

Extensão universitária como espaço de interações surdo-ouvinte
Estudos realizados por Oliveira (2007) indicam que, no ocidente, a origem da
universidade remete à Idade Média, mais especiﬁcamente ao século XIII. Naquele
período a sociedade europeia estava sob controle da Igreja Católica. Todavia, conforme
observou essa autora, é um equívoco pensar que todos os teóricos medievais eram
apenas meros representantes da Igreja e do papado, pois o cenário era de conﬂito
político entre os poderes laico e eclesiástico. Outro equívoco apontado pela autora é a
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suposição de que o nascimento das ciências modernas e do empirismo está relacionado
predominantemente às ideias de Francis Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596 1650). Isso porque, no século XIII, vários pensadores se dedicaram à investigação da
natureza e da natureza das coisas por meio de procedimentos racionais e/ou empíricos
criando condições para o que, mais tarde, foi denominado de Renascimento e
Humanismo.
As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e
mais imperecível do que suas catedrais. E a universidade é
nitidamente uma instituição medieval – tanto quanto a monarquia
constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri.
As universidades e os produtos imediatos das suas atividades, [...]
constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual.
Sua organização, suas tradições, seus estudos e seus exercícios
inﬂuenciaram o progresso e o desenvolvimento intelectual da
Europa mais poderosamente, ou (talvez deveria ser dito) mais
exclusivamente, do que qualquer escola, com toda a probabilidade,
jamais fará novamente. (RASHDALL apud OLIVEIRA, 2007, p.
117)

As primeiras universidades foram criadas, portanto, como “um espaço novo de
construção e de preservação dos saberes e como a resposta dos homens medievais às
novas exigências históricas” (OLIVEIRA, 2007, p. 114). Elas estão relacionadas às
profundas mudanças de ordem religiosa, econômica, política, social, epistemológica,
cultural que alteraram o modo de ver e de organizar o mundo (grandes navegações,
renascimento das cidades, desenvolvimento das corporações de ofícios, ﬂorescimento
do comércio, aparecimento do mercador, criação dos estados nacionais, reforma
protestante, descoberta da imprensa, revolução cientíﬁca etc.).
O conjunto de mudanças que caracterizou o novo tempo que se seguiu após o
século XVI foi denominado de Modernidade que, por sua vez, está relacionada ao
Iluminismo, movimento cultural da elite europeia, caracterizado pela defesa do uso da
razão (luz) em oposição aos dogmas religiosos difundidos na Idade Média (denominada
idade das trevas).
Num mundo em profundas mudanças geopolíticas, econômicas, sociais e
culturais, buscava-se estabelecer um novo paradigma para explicar os fatos e para
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orientar as ações humanas na Terra. Naquele contexto, a racionalidade técnica passou a
ser vista como o modo mais adequado de produzir conhecimento pela adoção de
procedimentos investigativos como: observação acurada, análise criteriosa dos dados,
formulação de teorias e validação das novas descobertas pela comunidade cientíﬁca.
A ciência moderna foi apresentada, então, como a redentora da humanidade.
Ela instituiu uma forma de conhecimento capaz de dar respostas para os problemas da
vida diária, com base no entendimento de que o mundo deveria ser interpretado como
uma máquina passível de ser manipulada e mantida sob controle. O mecanicismo tratou
o próprio ser humano como uma máquina cujos defeitos poderiam ser corrigidos. A
surdez, por exemplo, foi considerada como uma distorção que poderia ser restaurada.
Isso explica porque, com o desenvolvimento da tecnociência, muitas pessoas surdas
foram submetidas a procedimentos cirúrgicos e/ou instigadas ao uso de aparelhos
voltados ao desenvolvimento da audição e da fala.
O ouvintismo, caracterizado por “um conjunto de representações dos ouvintes, a
partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte”
(SKLIAR, 1998, p.15) serviu-se dos pressupostos da ciência moderna para forçar surdos
a se comportarem como ouvintes. Assim, médicos, fonoaudiólogos e educadores
buscaram fundamentos cientíﬁcos para justiﬁcar as tentativas de forjar no surdo o
mesmo modelo de pessoa ouvinte.
Poderíamos dizer que a teoria moderna tinha um objetivo bastante
claro: inventar um sujeito modelo para todos. A partir deste objetivo
foi ﬁxada a ideia da normalidade. Assim em educação do surdo, o
sujeito normal era o sujeito ouvinte, falante. A partir daí se
estabeleciam metanarrativas que aﬁrmavam não existir nada fora da
ideia desse sujeito normal (PERLIN e STROBEL, 2009, p. 14)

Na invenção do sujeito moderno a universidade teve papel de destaque. Isso
porque ao apresentar-se como uma instituição interessada no culto à ciência, na
formação das novas gerações de proﬁssionais e de cientistas, visando o
desenvolvimento humano e da sociedade, ela estabeleceu padrões e modelos para
orientar o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino foi referenciado num modelo ideal
de estudante: pessoa com acuidade visual, ouvinte, falante, capaz de responder com
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destreza as proposições teóricas e práticas do processo educativo. A pesquisa foi
associada à atividade do cientista, concebido genericamente como pessoa curiosa,
contumaz, dedicada à busca da verdade e ao bem-estar da humanidade.
Os parâmetros adotados para caracterizar o cientista foram referenciados no
homem branco, de origem europeia, com capacidades cognitivas consideradas
superiores. Dessa forma, mulheres, negros, pessoas sem instrução ou consideradas
deﬁcientes foram postos à margem do processo de produção da ciência. Em nome da
objetividade, neutralidade e universalidade promoveu-se então uma profunda cisão
entre a ciência e as outras formas de conhecimento não fundamentadas na racionalidade
técnico-cientíﬁca (ﬁlosoﬁa, cultura do povo, artes, saberes narrativos, mitos, crenças
etc.).
Não podemos deixar de considerar que os avanços promovidos pela ciência
resultaram em relevantes benefícios para a humanidade. Isso pode ser observado em
muitos campos da atividade humana, notadamente, na produção tecnológica, na
comunicação, na saúde e na educação. No entanto, é preciso considerar que os usos e
abusos da tecnociência resultaram em problemas de diversas ordens: ambientais, éticos,
políticos, culturais e sociais que acentuaram as desigualdades entre pobres e ricos.
Conforme observou Boaventura de Sousa Santos “a injustiça social traduz-se,
frequentemente em injustiça cognitiva. Esta injustiça ocorre no interior das sociedades e
nas relações entre elas (as relações entre Norte/Sul, entre centro e periferia do sistema
mundial” (SANTOS et al, 2006, p. 42). As similaridades entre o mapa da fome e do
analfabetismo no mundo dão evidências de que os benefícios do desenvolvimento
técnico-cientíﬁco ﬁcaram restritos a uma pequena parcela da população, em geral, aos
brancos favorecidos pelas políticas econômicas, sociais e culturais. Negros, pobres e
outros grupos denominados minoritários permaneceram marginalizados, sob o
pressuposto de que essa condição é dada pela inferioridade cognitiva e cultural.
A injustiça cognitiva se expressa, por exemplo, no tardio reconhecimento de
que os surdos não são deﬁcientes, mas sim pessoas que fazem uso de outras formas de
comunicação e de produção da cultura. Em face desse entendimento nós reiteramos a
ideia de que “a comunidade surda, assim como a cultura surda, não se constitui em
agências de menos valia a parte. Elas existem em toda sua potencialidade” (PERLIN e
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MIRANDA, 2003, p. 220). A potencialidade da cultura surda é dada, especialmente pela
experiência visual, ou seja, pelo modo de ser dos surdos.
Experiência visual signiﬁca a utilização da visão, (em substituição
total a audição), como meio de comunicação. Desta experiência
visual surge a cultura surda representada pela língua de sinais, pelo
modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de
entrar nas artes, no conhecimento cientíﬁco e acadêmico. (PERLIN
e MIRANDA, 2003, p. 218)

As experiências visuais estão relacionadas diretamente à subjetividade dos surdos.
Elas estão imbricadas nas múltiplas dimensões da vida dos surdos, pois, é através dos
olhos que a pessoa surda percebe tudo o que ocorre ao seu redor (STROBEL, 2016, p.
45).
Podemos considerar que, no Brasil, nas últimas décadas, ocorreram avanços
em termos de políticas de inclusão de surdos na educação superior em decorrência da
luta dos movimentos sociais e dos posicionamentos assumidos pelas universidades,
notadamente as públicas. No entanto, faz-se necessário indagar: Para quem é a
universidade? A resposta a essa pergunta certamente apontará a hegemonia de
estudantes ouvintes que se enquadram dentro dos padrões de normalidade. Os
diferentes, como é o caso dos surdos, ainda permanecem à margem da vida acadêmica
conﬁgurando uma forma de “violência cultural” (PERLIN e MIRANDA, 2003, p. 222).
A hegemonia do padrão ouvintista explica a acanhada presença de surdos na
educação superior. Pesquisas nessa área (CRUZ e DIAS, 2009; THOMA e KHEIN,
2010, BISOL et al, 2010) indicam que o aumento de matrículas de estudantes nesse nível
do ensino, a partir da virada epistemológica no campo educacional, não signiﬁca
4
garantia de igualdade de direitos .
A universidade é um contexto novo e desconhecido para os jovens surdos,
com exigências superiores àquelas a que estavam habituados na escola

4

A virada epistemológica ocorrida no Brasil, no ﬁnal da década de 90 do século XX, refere-se
especialmente ao reconhecimento da legitimidade da língua de sinais, às propostas de educação
bilíngue de qualidade para surdos e a outras conquistas no campo das políticas públicas de
inclusão.
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especial. Seu funcionamento é regido por normas, princípios e
características do mundo ouvinte, no qual a comunicação oral-auditiva
desempenha o papel central na organização dos espaços de ensinoaprendizagem e de socialização. A grande maioria dos colegas e professores
é ouvinte, desconhece as especiﬁcidades relativas à surdez, compartilha
ideias de senso comum, ignora a língua de sinais e tem diﬁculdade de se
relacionar com o que é, em um grau mais signiﬁcativo, diferente. (BISOL et
al, 2010, p. 170).

Cruz e Dias (2009) realçam que os problemas enfrentados por estudantes
surdos na educação superior não estão relacionados a limitações cognitivas. Os surdos
são pessoas capazes, produtivas, solidárias e interessadas em avançar no seu processo de
escolarização e de proﬁssionalização. No entanto, os poucos que entram na educação
superior enfrentam muitos empecilhos tais como: as instituições educativas se
organizam em função dos interesses e necessidades dos ouvintes; os surdos são
responsabilizados pela própria aprendizagem demandando trabalho extraclasse para
recuperação de notas; a Libras é obliterada; faltam intérpretes de Libras; não há contexto
bicultural (CRUZ e DIAS, 2009).
Outro aspecto destacado por esses estudos são as evidências de que o êxito de
estudantes surdos na universidade não depende apenas da capacidade de desempenho
das atividades acadêmicas. Depende também das interações que são estabelecidas entre
os surdos e os demais estudantes, os professores e o ambiente acadêmico (BISOL et al,
2010, p. 152).
Consideramos que a extensão universitária é um caminho profícuo para fazer
da universidade uma instituição sintonizada com as demandas acadêmicas e sociais e,
por conseguinte, para as políticas de inclusão. Porém, é preciso romper com a ideia de
extensão como o ﬂuxo de conhecimentos e serviços de dentro da universidade para o
que está fora dela. Essa concepção assistencialista e unidirecional foi duramente
criticada na política nacional de extensão universitária defendida pelo Fórum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPREX). Há
entendimento de que, se a universidade interagir com a sociedade mais ampla numa
postura de diálogo, de inter-relação e de partilha, ela também se beneﬁcia, pois pode
efetivar o princípio da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão produzindo
um conhecimento novo. “Um conhecimento que contribua para a superação da
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desigualdade e da exclusão social e para a construção de uma sociedade mais justa, ética e
democrática” (FORPREX, 2012, p. 17).
Assim deﬁnida, a Extensão Universitária denota uma postura da
Universidade na sociedade em que se insere. Seu escopo é o de um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, cientíﬁco e político,
por meio do qual se promove uma interação que transforma não
apenas a Universidade, mas também os setores sociais com os quais
ela interage. Extensão Universitária denota também prática
acadêmica, a ser desenvolvida, como manda a Constituição de 1988,
de forma indissociável com o Ensino e a Pesquisa, com vistas à
promoção e garantia dos valores democráticos, da equidade e do
desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, ética,
econômica, cultural, social. (FORPREX, 2012, p. 15-16)

Nessa acepção a extensão se apresenta como uma via de mão dupla, um lugar
de encontro, de intercâmbio, de interação. No campo da educação, ela pode aproximar a
universidade das escolas favorecendo o acesso de estudantes e professores à ambiência
universitária, ao mesmo tempo em que insere estudantes e professores universitários em
outros contextos sociais. Essa disposição para o diálogo, para a troca de saberes e
experiências é uma manifestação de entendimento de que a inclusão é espaço de
convivência, ou seja, de vivência no coletivo.
Se a extensão universitária produz espaços de convivência, de interações entre
diferentes, ela é também um lugar de ambivalência que não permite deﬁnir quem são os
incluídos. Ela potencializa tanto a educação de ouvintes quanto dos surdos desde que
fomente o reconhecimento das diferenças enquanto modos singulares de vida. Assim, o
surdo é reconhecido não como um deﬁciente, mas sim, como pessoa uma diferente
porque faz da experiência visual um meio de comunicação e de produção da sua cultura.

O Projeto Novos Talentos como espaço de interações
O projeto de extensão Rede de estudos e colaboração para inclusão social e
desenvolvimento da cultura cientíﬁca, como o próprio termo indica, buscou caracterizar-se
como uma rede colaborativa interessada nas relações entre educação, cultura cientíﬁca e
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inclusão. A rede foi composta por pessoas vinculadas à UFMT (docentes, estudantes da
pós-graduação, estudantes da graduação de vários campos do conhecimento), por
estudantes e professores de cinco escolas da rede estadual de Mato Grosso e também
por duas representantes da Secretaria de Estado de Educação. O conjunto das cinco
escolas parceiras foi constituído por três escolas comuns, uma escola de surdos e uma
escola do campo (situada na Comunidade Coqueiral, em Nobres). O objetivo central
deste projeto foi desenvolver ações que favorecessem a inclusão social e a compreensão
da ciência como parte da cultura humana.
Entre os princípios que fundamentaram as atividades desenvolvidas no PNT
destacamos o protagonismo dos estudantes da educação básica na produção e
socialização de conhecimentos. Por essa razão, cada escola participante foi motivada a
desenvolver um projeto pedagógico tendo a pesquisa como uma estratégia
metodológica. No caso da escola de surdos (CEAADA) o projeto deu centralidade aos
estudos sobre o Rio Cuiabá e seu entorno. O referido projeto foi elaborado pelo coletivo
da escola com o apoio de docentes e monitores vinculados à UFMT.
Lemos (2016), no estudo denominado Processos de Inclusão em Atividades de
Educação em Ciências: percursos e percalços vivenciados no Projeto Novos Talentos UFMT/CAPES, destacou a relevância do PNT para a educação de surdos por constatar
que as atividades potencializaram a inclusão, sobremaneira no que se refere a questões
como: acesso de estudantes surdos a espaços que lhes eram estranhos, distantes e alheios
(laboratórios de Física, de Química, de Biologia, de Anatomia, Museu de ciências,
auditórios, salas de aulas etc.); oportunidade para exercícios de experimentação
cientíﬁca; interações entre surdos e ouvintes em todas as atividades do projeto; fomento
ao exercício de pesquisa cientíﬁca na educação básica; sentimento de acolhida pela
universidade; atuação de estudantes e professores surdos como pessoas que têm o que
ensinar (no projeto foram realizadas oﬁcinas de Libras ministradas para os participantes
ouvintes); produção de fotograﬁas como uma forma de comunicação utilizada para
apresentar os resultados de estudos; reconhecimento da possibilidade de, no futuro,
ingressar na UFMT como estudante de graduação; interesse em continuar participando
de projetos de extensão universitária. Na opinião da referida pesquisadora a inclusão no
PNT se deu numa via de mão dupla, pois se os surdos foram incluídos na ambiência
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universitária, os ouvintes foram incluídos no ambiente cultural dos surdos.
No que diz respeito aos percalços (problemas enfrentados) Lemos (2016)
destacou: inadequação de procedimentos metodológicos para a inclusão de surdos (falta
de legenda em ﬁlmes e documentários, uso de música diﬁcultando a participação de
surdos nas atividades); iluminação insuﬁciente para atuação de intérpretes de Libras,
postura inadequada de alguns palestrantes, número insuﬁciente de intérpretes para
algumas atividades, falta de comunicação e de planejamento conjunto entre os
mediadores da UFMT e professores do CEAADA.
Entendemos que os percalços observados nos processos de inclusão de
estudantes e professores surdos no PNT estão relacionados ao fato de que,
historicamente, a universidade fundamentou suas ações no padrão ouvintista. Ademais,
é preciso considerar que
[...] de modo geral, e não apenas no caso da surdez, a inclusão de
pessoas com necessidades educativas especiais no ensino superior é
recente. Portanto, cabe a essas instituições, que têm grande
responsabilidade perante a sociedade quanto à qualiﬁcação dos
cidadãos e ao avanço do conhecimento, repensar suas estratégias e
investir em pesquisas que contribuam para um maior entendimento
dos desaﬁos e para a criação de contextos que favoreçam os
processos inclusivos. (BISOL et al, 2010, p. 170)

Neste artigo intentamos dar continuidade ao estudo de Lemos (2016) que
analisou a inclusão no PNT fazendo uso de observações diretas das atividades, de
documentos (projeto e relatórios) e de entrevistas realizadas prioritariamente com
estudantes surdos. Neste estudo nós optamos pela narrativa de uma professora surda
que participou das atividades, incluindo a mobilidade de professores para Centros e
Museus de Ciências no Rio de Janeiro. A narrativa foi feita em Libras e posteriormente
transcrita para o Português com a ajuda de uma intérprete (coautora deste texto). A
análise dos dados deste estudo também apontou potencialidades do projeto de extensão
em tela para a educação em ciências para surdos, bem como alguns desaﬁos (problemas)
que suscitam a formulação de proposições para seguir avançando no campo da inclusão.
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A inclusão no PNT: experiências vivenciadas por uma professora surda
Neste estudo partimos do pressuposto que a narrativa serve como
metodologia de investigação e também como um recurso para formação pessoal e
proﬁssional de professores. Enquanto metodologia, a narrativa é adequada “à
compreensão dos aspectos contextuais, especíﬁcos e complexos dos processos
educativos e dos comportamentos e decisões dos professores” (REIS, 2008, p. 6).
Ao estudarmos a narrativa de uma professora surda sobre suas experiências no
PNT intentamos produzir material empírico para analisar práticas educativas e os
posicionamentos assumidos por ouvintes nos processos de inclusão. Embora se trate de
uma experiência pessoal que pode corresponder (ou não) a opinião de outros
professores surdos, consideramos que a metodologia adotada é pertinente às ﬁnalidades
deste estudo. Isso porque partilhamos da concepção de experiência defendida por Jorge
Larrosa (2016, p. 10):
A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou
vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo
que luta pela expressão, e que às vezes, quando cai em mão de alguém
capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte
em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço. E ressoa em
outras experiências e em outros tremores e em outros cantos.

Nessa acepção a experiência tem, portanto, caráter singular. Uma mesma
situação ganha sentidos diferentes para pessoas diferentes. Para algumas pessoas o que é
vivido coletivamente pode ser insigniﬁcante, desmotivador e até mesmo enfadonho.
Para outras, acontecimentos similares podem ter relevância momentânea ou provisória.
Aqueles que se deixam afetar pelo que é vivido podem promover verdadeiras
transformações de ordem pessoal e/ou proﬁssional, caracterizando o que
denominamos de experiência. Só é capaz de viver a experiência aquele que se dispõe a
isso. “É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece,
a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o
ameaça, a quem nada ocorre” (LARROSA, 2016, p. 28).
Em outras palavras, o sujeito da experiência só se constitui quando se
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comporta “como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que
aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas
marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos”. (LARROSA, 2016, p. 25).
Tornar a prática educativa uma experiência que ganha sentido para todos é um
grande desaﬁo, uma vez que exige despertar emoções, sentimentos e sentidos para os
acontecimentos vividos. Signiﬁca, portanto, fazer da educação algo mais parecido com
uma arte do que com uma técnica. No entanto, a partir da experiência, tanto a educação
como as artes podem compartilhar algumas categorias comuns (LARROSA, 2016).
Partindo desse entendimento buscamos analisar a experiência narrada pela
professora Cleudinéia buscando aproximações (categorias comuns) com os estudos
realizados por Lemos (2016). Assim como essa pesquisadora, identiﬁcamos
potencialidades, desaﬁos (problemas) da inclusão de surdos na ambiência universitária.
Os resultados de nosso estudo são apresentados no tópico que segue.

Potencialidades do PNT
Conforme discutimos anteriormente, o PNT foi desenvolvido a partir de uma
concepção de extensão como uma rede de colaboração que integrou pessoas situadas
em diversos campos de conhecimento e em diversas instituições. Um dos objetivos
desse projeto foi possibilitar a inclusão de estudantes surdos, concebendo-os não como
receptores passivos de conhecimentos, mas sim como protagonistas da própria
formação e da formação dos demais participantes. Observamos que na opinião da
professora Cleudinéia o projeto manteve coerência com tal proposta de inclusão.
Foi muito importante esse projeto, pois, houve interação. Não era
só o Ceaada. Era união entre os proﬁssionais da UFMT e os
professores das cinco escolas proporcionando novas aquisições
de conhecimento, de processo de ensino. [...]. Houve preocupação
com a questão do conhecimento para os surdos. [...]
Antigamente os surdos viviam naquele mundinho. Hoje os surdos
sabem que podem vivenciar um mundo diferente. Antes era a
mesma coisa, só na sala de aula. Agora o surdo começou a sair para
fora (sic), a adquirir conhecimento, ter mais vivência do dia a
dia. Eu, como pedagoga, achei muito bom! Me ajudou na
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interação com ouvinte. Por exemplo, eu sou professora de libras,
quando eu não sabia algo do conteúdo, chamava o ouvinte, professor
de português, fazíamos uma troca. Começamos a crescer
juntos, aprender juntos, no mesmo patamar. (Grifos nossos)

Identiﬁcamos nessa narrativa o entendimento de “houve interação”, “união”
entre universidade e escolas de educação básica e entre surdos e ouvintes, em
conformidade com a ideia de rede assumida pelo PNT. Numa rede não é possível
estabelecer relações hegemônicas e excludentes, pois os ﬁos se entrecruzam em
múltiplas direções para compor a mesma unidade. Dessa forma, todos podem “crescer
juntos, aprender juntos, no mesmo patamar”.
O sentimento de “estar no mesmo patamar” está relacionado à realização de
atividades coletivas, sobretudo quando os surdos assumiram o papel de pessoas que têm
o que ensinar aos ouvintes. Isso se deu, por exemplo, nas oﬁcinas de Libras que foram
ministradas por professores e estudantes surdos para os demais participantes ouvintes.
Em tais oﬁcinas foram ensinados alguns sinais básicos para favorecer a comunicação
surdo-ouvinte. Nos seminários anuais do PNT os estudantes surdos também se
comportaram como quem tem o que dizer, o que ensinar. Foi quando eles apresentaram
os resultados dos seus estudos realizados no âmbito de cada escola, com apoio de
monitores e professores da UFMT, da mesma forma que os estudantes das demais
escolas. Outra situação que expressou empoderamento dos estudantes surdos foi a
participação do CEAADA na feira estadual de ciências de 2014.
Nas atividades participavam estudantes surdos e ouvintes,
sempre unidos, interagindo e realizando trocas de
experiências com monitores e professores. Muito boa a
qualidade das aulas e as experiências em laboratórios. Os alunos
tiraram fotos e ﬁzeram registros e depois eles explicaram dentro do
CEAADA. Eles deram aula do que viram nessas atividades e nas
aulas de campo. Os alunos do CEAADA foram para a feira de
ciências estadual. Olha a interação acontecendo aí. [...] Os
monitores do projeto preparam uma maquete sobre as bacias
hidrográﬁcas de Mato Grosso para mostrar para os surdos. Os
surdos ﬁzeram perguntas sobre a maquete e tiveram muita interação
e troca de conhecimentos. Foi uma experiência importante. Nas
atividades, surdos e ouvintes estavam sempre juntos. O surdo
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precisa estar inserido no contexto do ouvinte, ensinando sinal
para o ouvinte. O ouvinte pode aprender com o surdo, essa
complementação é importante. Viajamos para Nobres para
ensinar Libras para os estudantes da escola de lá [escola do campo].
Conhecemos lugares [Chapada dos Guimarães e a Comunidade do
Coqueiral]. Só aula em sala não é bom. A aula de campo foi
maravilhosa, pois acrescentou mais conhecimentos de
ciências que pudemos utilizar mais tarde na sala de aula
também, relembrando as atividades com os alunos. Foram
muito importantes essas aulas de campo e deu certo. (Grifos nossos)

Na perspectiva da professora as atividades do projeto, realizadas na UFMT e
em outros espaços, contribuíram para o reconhecimento de que “os surdos podem
vivenciar um mundo diferente”. Eles puderam “sair para fora da sala” para “adquirir
conhecimento, ter mais vivência do dia a dia”. Essa experiência foi marcada pelo
sentimento de o surdo poder transcender o “mundinho” criado pelas históricas práticas
de segregação. Esse posicionamento é defendido por Perlin e Miranda (2003, p. 223),
pesquisadores surdos que são enfáticas ao aﬁrmar:
O surdo não pode ser reduzido ao espaço da sala de aula, como se
devessem aprender um pequeno apanhado de conhecimentos
didáticos como fazem os professores da maioria das escolas. Os
fatos sociais da comunidade surda não se reduzem a fragmentos
esparsos, eles são vividos por surdos, e essa consciência subjetiva,
tanto quanto seus caracteres objetivos é uma forma de sua realidade
ser levada para nossas escolas.

No PNT a inclusão não foi concebida como a simples acolhida de quem está
fora para dentro da universidade. Isso explica porque a professora Cleudinéia dá
preferência ao termo interação ao invés de inclusão. A interação está relacionada à ideia
de que os envolvidos no processo deixam-se afetar pelo outro promovendo
transformações mútuas.
Sim, incluiu. Abriu a mente e o coração de todos. A inclusão foi
só de surdos? Não! Também tem ouvintes no projeto. Os
estudantes ouvintes interagiram com os surdos. Os surdos
apresentaram uma música em libras, alguns ouvintes se
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emocionaram e choraram. [...] Os ouvintes ajudaram no
português, passando algumas informações. Os surdos
transmitiram conhecimentos sobre a Língua de Sinais. Eu acho
interessante essa interação. [...] Antes faltava alguma coisa, não tinha
foco, objetivo, conhecimento, pois, eram coisas muito pequenas,
faltava alguma coisa. [...] No PNT todos se sentiam importantes e
passaram a ter mais objetivos para o futuro proﬁssional, tanto
ouvintes como surdos. Foi legal e maravilhosa essa troca. Eu me
senti incluída. Eu percebi depois do PNT que a interação do surdo
com ouvinte é importante. Minha mente está mais aberta para isso.

A referência à inclusão como algo que “abriu a mente e o coração” remete ao
entendimento de que as atividades não ﬁcaram restritas às questões de ordem cognitiva.
Elas geraram também emoções, sentimento de que todos são importantes e têm o
direito de fazer planos para o futuro. Consideramos, portanto, que as atividades
realizadas permitem falar em “saber da experiência”.
O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do
indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como o
conhecimento cientíﬁco, fora de nós, mas somente tem sentido no
modo como conﬁgura uma personalidade, um caráter, uma
sensibilidade ou, em deﬁnitivo, uma forma humana singular de estar
no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e
uma estética (um estilo). Por isso, também o saber da experiência não
pode beneﬁciar-se de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode
aprender da experiência de outro, a menos que essa experiência seja,
de algum modo, revivida e tornada própria. (LARROSA, 2016, p. 27)

É imperativo realçar que o PNT buscou potencializar não apenas a formação
de estudantes da educação básica, mas também de professores (das escolas parceiras, de
licenciandos, pós-graduandos e docentes da UFMT). Houve entendimento de que a
rede de colaboração resultaria em aprendizados para todos os envolvidos no projeto,
fato que foi evidenciado na aﬁrmação da professora Cleudinéia: “Eu já conheço mais
um pouco de português, ciências e de outras disciplinas e outras eu ainda estou
aprendendo”.
Do ponto de vista pessoal uma das experiências mais marcantes vivenciadas
essa professora no PNT foi a mobilidade que possibilitou visitas a centros de ciências e
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museus no Rio de Janeiro.
Eu ﬁz a mobilidade para o Rio de Janeiro, cidade Maravilhosa. Lá
uma professora de História nos levou até o centro do Rio. Todos nós
aprendemos sobre a história de antigamente quando o Rei de
Portugal veio para o Brasil [...] Fizeram muitos escravos. [...]
Entramos no Centro Cultural do Banco do Brasil, um prédio antigo
e enorme. Lá tinha muito ouro. Guarda a história do ouro no Brasil.
[...] Fomos na praça 15 de novembro para saber mais sobre a história
do Rio. Fomos numa igreja católica bem antiga que tem ouro no
santuário. [...] Depois fomos visitar Museus de Ciências (não me
lembro o nome). Nós visitamos também outros lugares lindos. Foi
muito bom.

Para a equipe do CEAADA, um dos momentos mais relevantes na mobilidade
ao Rio de Janeiro foi a visita ao Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).
Nós conhecemos o INES. Visitamos o prédio que é antigo.
Conhecemos a biblioteca, as salas de aula, gráﬁca etc. Aprendemos
muito sobre a história do INES e dos surdos [...] Tem muitos surdos
que estudaram no INES e que agora são professores,
coordenadores. Vimos que têm surdos e surdas que são doutores.

As experiências narradas pela professora Cleudinéia reiteram a ideia de que a
extensão universitária tem muita potencialidade quando é conﬁgurada como uma vida
de mão dupla, como um espaço de troca, de diálogo, de interação. Assim, o saber não ﬁca
situado num único ponto, pois, todos se comportam como pessoas que têm o que dizer,
o que ensinar e o que aprender. Dessa forma, a inclusão ocorre também numa via de
mão dupla. Surdos e ouvintes se reconhecem como incluídos.

Desaﬁos do Projeto Novos Talentos/UFMT/Capes
No que diz respeito aos desaﬁos e/ou diﬁculdades enfrentadas no
desenvolvimento das atividades, a professora deu centralidade às barreiras linguísticas
que diﬁcultaram a comunicação surdo-ouvinte.
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O grande problema foi a comunicação em Libras [...] acabávamos
perdendo muita coisa. [...] Eles não combinavam antes com o
interprete [...] Em algumas atividades os interpretes não eram
proﬁssionais que nós conhecíamos e muitas vezes não tinham o
mesmo tipo de linguagem dos palestrantes e dos alunos. Os alunos
precisam de um intérprete que eles já conhecem, pois, ﬁca mais fácil
para entender as coisas.

Esse relato dá evidência de que, a hegemonia da linguagem oral nos processos
educativos restringe as possibilidades do surdo ter acesso aos espaços de difusão da
cultura cientíﬁca, uma vez que ele depende da mediação do intérprete. Isso explica
porque a professora considera que a presença do Intérprete de Língua de Sinais (ILS) nas
5
atividades de inclusão é de fundamental importância . Dessa forma, ela reitera o
entendimento de que
Quando se insere um intérprete da LIBRAS em uma sala de aula
abre-se a possibilidade do aluno surdo receber a informação escolar
nessa língua, por meio de uma pessoa competente. Ao mesmo
tempo, o professor ouvinte pode ministrar suas aulas sem se
preocupar em como passar a informação em sinais atuando em sua
língua de domínio. Pode-se aﬁrmar que, nesse caso, a condição
linguística especial do surdo é respeitada, o que aumenta a chance
dele desenvolver-se e constr uir novos conhecimentos
satisfatoriamente. (LACERDA, apud GUARINELLO et al, 2008, p. 66)

Com base nos dados deste estudo podemos considerar que a presença de
intérpretes nas atividades do projeto foi necessária, porém, por si só, não garantiu aos
surdos a completa compreensão das questões abordadas. Isso porque nem sempre o
intérprete tinha familiaridade com a linguagem utilizada pelos palestrantes (de diferentes
áreas do conhecimento) e/ou utilizava uma linguagem acessível aos alunos. A
necessidade que o intérprete tem de compreender o campo do conhecimento no qual
atua e ao mesmo tempo atender as demandas do público surdo, no caso, estudantes do
5

Vale ressaltar que a presença de intérprete nas atividades didático-pedagógicas e culturais
desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares, foi assegurada pela Lei n. 12.319 de 2010 que
regulamentou a proﬁssão de tradutor e intérprete de Libras.
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ensino fundamental, torna sua tarefa bastante complexa. Perlin (2006, p. 138) ressalta a
complexidade dessa questão ao lembrar que os ILS “são também intérpretes da cultura,
da língua, da história, dos movimentos, das políticas da identidade e da subjetividade
surda, e apresentam suas particularidades, sua identidade, sua orbitalidade”.
Ao chamar atenção para a necessidade de o intérprete de Libras favorecer o
“entendimento das coisas” pelos alunos, a professora Cleudinéia motivou-nos a
considerar que a pedagogia que serve aos ouvintes não atende as demandas dos surdos.
Por essa razão observa-se no Brasil o surgimento da Pedagogia dos surdos assumida
como uma bandeira de luta do movimento surdo e de pesquisadores surdos
(MIRANDA, 2007; PERLIN e MIRANDA, 2011; PERLIN e STROBEL, 2014).
A pedagogia para o surdo não pode ser tida como a pedagogia global,
isto é, uma pedagogia igual para todos. [...]. O surdo, em primeiro
lugar, tem de saber sua língua, sua cultura, e também aprender o
mesmo que o ouvinte aprende, para poder interagir com ele [...].
Portanto, a questão da cultura, da identidade e das línguas dos surdos
e dos ouvintes são, ao mesmo tempo, as questões essenciais da
pedagogia de surdos. (PERLIN; MIRANDA, 2011, p. 109)

Faz-se necessário destacar ainda que, no campo da educação, a atuação do ILS
é diﬁcultada pelo fato de que, como a Libras é nova, faltam sinais para muitos termos que
compõem o léxico do currículo escolar, sobretudo quando se trata da área das ciências
naturais (Química, Física e Biologia)6. Isso explica a aﬁrmação da professora:
“acabávamos perdendo muita coisa”.
Outro aspecto apontado na narrativa da professora foi a falta de articulação
entre os palestrantes/mediadores das oﬁcinas e os intérpretes. Muitos problemas
poderiam ter sido evitados pelo planejamento conjunto das atividades. Filmes,
documentários, letras de músicas, novos termos e conceitos poderiam ser trabalhados
previamente pelo ILS e pela escola na perspectiva de facilitar a participação dos
estudantes e professores surdos nas atividades.
Os problemas apontados pela professora Cleudinéia em relação à
6

Vale ressaltar que, no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida recentemente, pela Lei
n. 10.436, de 24 de abril de 2002, reaﬁrmada pelo Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
Trata-se de uma língua visual-espacial signiﬁcativamente diferente da língua oral-auditiva.
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comunicação surdo-ouvinte aproximam em muitos aspectos ao que foi observado por
Lemos (2016). As aproximações entre esses estudos remetem ao entendimento de que
os estudantes surdos enfrentam muitas diﬁculdades no acesso à cultura cientíﬁca, tais
como: ausência de sinais especíﬁcos em Libras na área das Ciências Naturais;
diﬁculdades do acesso à língua escrita e à cultura dos ouvintes; carência de maior número
de intérpretes; falta de domínio da Libras pelo estudante surdo. Esses e outros
problemas tornam a compreensão de conceitos abstratos um processo muito difícil para
os surdos.
As barreiras enfrentadas pelos surdos na trajetória estudantil explicam porque,
no nosso país, desde a década de 1980, o movimento surdo assumiu o bilinguismo como
uma de suas bandeiras de luta. Foi quando emergiu uma nova visão em relação ao surdo,
sua língua e sua cultura. O bilinguismo tem sido apontado como um direito das pessoas
surdas (QUADROS, 2004, SÁ, 2010, PERLIN e MIRANDA, 2011).
Defender a língua de sinais como primeira língua do surdo não signiﬁca
aﬁrmar que o desenvolvimento cognitivo dependa exclusivamente dela. Trata-se do
reconhecimento de que a escolarização do surdo na língua que ele domina possibilita
melhores recursos para as cadeias neuronais envolvidas no processo. (SÁ, 2010, p. 86).

Considerações ﬁnais
Ao analisarmos a perspectiva da professora Cleudinéia sobre as práticas de
inclusão vivenciadas no PNT nós observamos que ela realçou a potencialidade da
extensão universitária na democratização do acesso à cultura cientíﬁca. Tal
potencialidade foi relacionada aos seguintes aspectos: as ações foram organizadas como
uma rede de colaboração que colocou todos os participantes em um mesmo patamar; a
dinâmica do projeto criou possibilidades para estudantes surdos e ouvintes exercerem o
direito de atuar como protagonistas, ou seja, como pessoas que têm o que “falar”, o que
aprender e o que ensinar; as aprendizagens foram marcadas não apenas pelos aspectos
cognitivos, mas também pelo afeto, pela emoção e pela alegria da convivência com o
outro; as diversas estratégias metodológicas utilizadas no desenvolvimento das
atividades (palestras, aulas práticas em laboratórios, confecção de maquetes, aulas de
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campo, desenvolvimento de projetos de pesquisa, apresentação de trabalhos na feira de
ciências de Mato Grosso, entre outras) fomentaram o reconhecimento de que surdos e
ouvintes podem aprender em diferentes espaços educativos e sociais ampliando assim,
as possibilidades de inclusão.
No que se refere aos problemas (desaﬁos) enfrentados na inclusão de surdos
no PNT a professora deu destaque às barreiras linguísticas que diﬁcultam a
comunicação entre surdo e ouvinte. A presença de intérprete de Libras foi assegurada
em todas as atividades. No entanto, isso não signiﬁcou garantia de amplo acesso aos
conhecimentos abordados. Isso porque a atuação do intérprete depende da existência de
sinais para os termos utilizados pelos palestrantes/mediadores da atividade (faltam
sinais em Libras para muitas palavras que compõem o léxico da cultura acadêmica,
principalmente no campo das ciências naturais). A atuação do intérprete depende
também da familiaridade que ele tem com o assunto colocado em pauta e das condições
de trabalho, especialmente da iluminação suﬁciente e da adequação do espaço/tempo
para interpretar o que é dito e/ou apresentado por imagens (ﬁlmes, documentários,
fotos, esquemas etc.).
Um dos aspectos apontados pela professora como uma condição necessária
para a inclusão de surdos nas atividades de extensão é o diálogo prévio (planejamento)
entre universidade, professores da escola de surdos e intérpretes de Libras. Se a escola e
os intérpretes obtivessem informações prévias sobre o que seria trabalhado no PNT
(temáticas e metodologia adotadas pelos palestrantes/mediadores das oﬁcinas e
minicursos) poderiam desenvolver atividades voltadas à preparação dos estudantes
surdos para as atividades de extensão.
Dados deste estudo indicam que se a universidade deseja promover a
democratização do acesso à educação superior, ou seja, ao ensino, pesquisa e extensão,
ela precisa levar em conta que a pedagogia que serve aos ouvintes pode não ser
compatível com as demandas dos estudantes que não se encaixam nos padrões de
normalidade. Em se tratando de surdos, é preciso compreender e considerar os
princípios da pedagogia dos surdos que é fundamentada especialmente na experiência
visual. Isso implica reconhecer que surdos produzem os artefatos culturais que lhes são
próprios (língua, literatura, artes etc.). Tais artefatos culturais lhes permitem brincar,
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comunicar, enunciar, sentir, perceber, aprender, ensinar e se posicionar diante dos
acontecimentos do mundo enquanto pessoas que são sujeitos da história.
Em suma, consideramos que na perspectiva da professora Cleudinéia a
inclusão não pode signiﬁcar a simples inserção de pessoas externas (surdos) na
ambiência universitária. Ao contrário, a inclusão precisa ser concebida numa via de mão
dupla, ou melhor, como espaço de convivência que resulta em interações, intercâmbios,
trocas e aprendizagens mútuas. Se assim for conﬁgurada a inclusão exige reconhecer que
“pensar em diferentes formas de ensinar e aprender considerando diferentes formas de
pensar, de expressar, de ver o outro, nos redimensiona e nos provoca no sentido de
busca e de encontro (QUADROS, 2004, s.p).
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PARTE II
Reﬂexões sobre as atividades realizadas no PNT
(oﬁcinas, minicursos e projetos realizados)
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Cibercultura, educação e discursos de (in)tolerância:
As interfaces entre identidades raça/gênero, ciência e
mídias na contemporaneidade
Alexandra Lima da Silva1
Karoline Carula2
Renilson Rosa Ribeiro3
Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra.
Bob Marley

Primeiras palavras – uma ideia, várias ações educativas
O presente ensaio tem a ﬁnalidade de apresentar a proposta desenvolvida pelo
Etrúria – Laboratório de Estudos da Memória, Patrimônio e Ensino de História, do
Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para o
Edital Novos Talentos 2012, ﬁnanciado pela Capes, coordenado pela professora Tania
Maria de Lima Beraldo, do Instituto de Educação (IE).
O projeto institucional da UFMT tinha como ﬁnalidade criar uma rede estudos
e colaboração envolvendo docentes, estudantes da graduação e da pós-graduação da
instituição, professores e estudantes da educação básica (Ensino Médio) a ﬁm de
1

Doutora em Educação pela UERJ. Docente da Faculdade de Educação da UERJ, Campus
Maracanã, professora permanente no ProPed/UERJ e professora colaboradora no Mestrado
Proﬁssional em Ensino de História (ProfHistória) na UFMT.
2
Doutora em História Social pela USP. Docente do Departamento de História da UERJ e do
Programa de Pós-Graduação em História da UNIVERSO.
3
Doutor em História Cultural pela Unicamp. Estágio pós-doutoral em andamento pela
Faculdade Educação da USP. Docente vinculado ao Departamento de História, Programa de
Pós-graduação em História, Mestrado Proﬁssional em Ensino de História (ProfHistória) e
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFMT. Coordenador do subprojeto
I do PNT.
115

desenvolver ações extracurriculares que favoreçam a inclusão social e desenvolvimento
da cultura cientíﬁca.
Dentre os principais objetivos da proposta estavam os seguintes pontos:
ü ampliar o debate sobre a cientiﬁcidade através de investigações coletivas

sobre a cultura cientíﬁca formada pela sociedade da informação;
ü promover pesquisas que priorizassem a escola pública como lugar de

produção e usos sociais do conhecimento cientíﬁco;
ü investigar as relações entre processos educacionais e cibercultura;
ü estimular o trabalho conjunto de pesquisadores universitários, professores e

alunos da educação básica na construção da cultura cientíﬁca por meio da
internet e a virtualização da informação;
ü orientar o uso de recursos tecnológicos e informáticos para a ampliação dos

meios de atuação cientíﬁca no espaço escolar e fortalecimento da
autonomia de seu corpo docente como círculo problematizador e produtor
de ciência.
O projeto Novos Talentos 2012 da UFMT estava estruturado em três
subprojetos: 1) Cibercultura: a produção e circulação da cultura cientíﬁca; 2) Tecnologias da
informação e da comunicação: potencializando novos talentos para uma nova cultura cientíﬁca; e 3)
Diálogos entre pesquisa e ensino: em pauta as águas em Mato Grosso. O primeiro subprojeto foi
elaborado e desenvolvido pela área de Ciências Humanas, congregando os
pesquisadores/professores e estudantes de núcleos, centros e laboratórios de pesquisa e
ensino4.
O universo de atuação do projeto institucional envolvia unidades públicas

4

Cabe registrar que o desenho da proposta original da área das Ciências Humanas teve o papel
importante do professor Leandro Duarte Rust, coordenador do Vivarium – Laboratório de
Estudos da Antiguidade e do Medievo, do Departamento de História/IGHD/UFMT. Em razão do
seu afastamento para o pós-doutorado e novas demandas de trabalho, o referido docente não
pode continuar na equipe de execução do subprojeto.
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escolares de Ensino Médio dos munícipios de Cuiabá, Várzea Grande e Nobres – no
Estado de Mato Grosso.
Tendo por mote as questões das redes sociais e os discursos de (in)tolerância, o
subprojeto elaborou a sua proposta de ação com atividades de investigação
(diagnóstica), oﬁcinas, visitas e estudo do meio. Nesse sentido, a temática étnico-racial e
de gênero envolvendo práticas de violência física e simbólica registradas nos ambientes
virtuais recebeu destaque especial na construção do plano de ações dessa frente de
trabalho.
Na primeira parte do texto apresentamos os pressupostos teóricos e
metodológicos que subsidiaram a formulação da proposta articulando universidade e
escola por meio da cibercultura e a cultura da (in)tolerância. Em seguida, trazemos um
relato das atividades desenvolvidas com os alunos e professores das escolas públicas
participantes do projeto. Fechamos o ensaio com um balanço das ações propostas
pensando as mudanças e interações entre a prática de docente na formação de
professores e o fazer na sala de aula na escola, considerando o enfrentamento de
questões históricas que envolvem a construção de preconceitos, estereótipos,
“verdades” a partir de uma determinada ideia de ciência.

A interface universidade e escola por meio da cibercultura – pressupostos
teóricos e metodológicos para uma cultura de tolerância
A proposta desenvolvida pela Etrúria tem no conceito de cibercultura um de
seus pilares de sustentação. Em consonância com as coordenadas traçadas por Pierre
Lévy (1999), conceituamos a cibercultura como um processo de grande amplitude
social, responsável pela transformação fundamental da própria essência da cultura
contemporânea. Alavancada pela produção cientíﬁca de meados do século XX, esta
transformação, contudo, teve um movimento próprio, dando vida a características
singulares que recaíram sobre o conhecimento cientíﬁco afetando-o profundamente
com o advento das Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs).
Na era da cibercultura, a ciência assume a forma de um discurso universal sem a
pretensão de totalidade, ou seja, uma reorientação da atividade cientíﬁca como “ação
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aberta, paradoxal, sem lugar nem tempo claramente deﬁníveis, realizada por cada
indivíduo para uma reaﬁrmação virtual da unidade humana através de uma incessante
diversidade de sentidos”. Em síntese, a cibercultura possui um regime social e cultural
próprio, identiﬁcado pelo ﬁm dos monopólios públicos da expressão cientíﬁca, pela
crescente variedade dos modos de expressão, pela a massiﬁcação dos instrumentos de
ﬁltragem e relativização de informações, pela multiplicação das comunidades virtuais e
sua pressão sobre a classiﬁcação/hierarquização do conhecimento (LÉVY, 1999, p. 243260).
Para Úrsula Nascimento de Sousa Cunha (2012, p. 158),
A cibercultura, cultura cibernética ou cultura digital, caracteriza um
conceito emergente da pós-modernidade, que nasce da perspectiva
do impacto das novas tecnologias e da conexão em rede na
sociedade. Essa cultura promove uma recombinação da ciência com
as artes, utilizando-se da metalinguagem digital e da capacidade de
remontar arquivos para exprimir a produção simbólica de um
determinado grupo social, mas que atinge a todos que estão
conectados à rede.

É ponto de consenso para proposta, elaborada para os jovens da escola pública
de Ensino Médio nas cidades Cuiabá, Várzea Grande e Nobres, que a cibercultura se
converteu em núcleo da cultura cientíﬁca atualmente predominante em nossa sociedade,
ainda negligenciada nos processos de ensino-aprendizagem.
Por ser o correspondente cultural de nosso momento de agressiva globalização
econômica, consolidação e expansão das redes de comunicação e transportes e da
tendência, aparentemente irreversível, de constituição de uma comunidade global, a
cibercultura não pode ser tratada como fenômeno marginal aos espaços e processos
educacionais, como se fosse apenas suporte ao ensino, ou até mesmo considerada uma
fonte de “desinformação” ou “ruído” na aprendizagem “tradicional” – como aparece
muitas vezes nas falas de docentes – vide os litígios acerca das proibições de uso de
celulares em sala de aula.
A cibercultura instituiu uma quebra de paradigmas para as teorias de recepção e
aprendizagem – ainda sendo digeridas pela academia e escola. Segundo Ana Carolina
Escosteguy (2005, p. 88),
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A ideia defendida abarca uma visão ampla e complexa do processo
de recepção dos produtos midiáticos onde são consideradas
múltiplas relações sociais e culturais, portanto, trata-se de uma
ruptura com concepções passivas da audiência, substituindo-as por
uma abordagem mais dinâmica, onde se passa a pensar a relação
existente entre o campo de emissão/produção e
recepção/consumo.

Dentro desta perspectiva, o projeto ora proposto, versando sobre mídias,
educação e discursos de (in)tolerância esteve fundamentado metodologicamente em
uma dinâmica de trabalho de observação participante, necessária para integrar a equipe
de pesquisa e seu público alvo nas atividades características da infraestrutura técnica da
cibercultura5.
O processo de observação e sistematização dos dados de pesquisa ocorreu
simultaneamente à partilha de atividades como a construção de blogs, páginas da World
Wide Web, videologs e comunidades virtuais com os professores e alunos da educação
básica das escolas eleitas para a ação. Como já demonstrado por experiências deste tipo
realizadas na Educação e Ciências Sociais (ANDRÉ, 1995; WELLINGOTN, 2001;
BERNARD, 2006; COHEN, 2007), os conhecidos riscos de “projeção subjetiva”
oriundos da participação não prejudicaram, inicialmente, o compromisso da análise
pretendida: no nosso caso – investigar os impactos das experiências de produção,
tratamento, memória e difusão da informação e do conhecimento em ciberespaço sobre
os regimes de cientiﬁcidade do conhecimento pensando as questões identitárias como
raça e gênero.
Para o desenvolvimento desta proposta foi necessária a articulação com os
outros subprojetos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação e a Educação
Inclusiva em Ciências e Águas de Mato Grosso, integrando grupos de pesquisa,
laboratórios e núcleos de outras áreas do conhecimento – voltados para a formação de
professores – da universidade.

5

Segundo Nelson Prietto (2001), temos vivido em uma sociedade do mass media, ou seja, a sociedade da
comunicação generalizada, que tem introduzido transformações profundas no conjunto dos valores
da humanidade e estabelecido uma nova ordem e concepções de identidades.
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As ações do subprojeto das TICs foram fundamentais para o entendimento
por parte de professores e alunos dessa linguagem – concepção, funcionamento,
produção e usos/apropriações, tendo em vista que os mesmos iriam criar textos e vídeos
para alimentação de sites, blogs e redes sociais.
No caso da Educação Inclusiva em Ciências, o projeto pode fomentar fóruns,
debates e deﬁnição de estratégias e soluções de promover a educação inclusiva da cultura
cientíﬁca a partir da cibercultura.
A questão ambiental, integrando os conhecimentos das ciências, história,
geograﬁa e cultura, permitiram o contato com estudos práticos sobre os usos e
signiﬁcados das águas dos rios para a vida cotidiana – explorando nascentes, sistema de
abastecimento urbano, poluição dos rios e memórias das populações ribeirinhas da
6
Baixada Cuiabana .
Em linhas gerais, o conjunto dos projetos presentes Novos Talentos 2012 da
UFMT pode estabelecer um diálogo entre universidade e escolas – a partir da interação e
articulação entre professores e alunos – acerca dos desaﬁos, limites e soluções para a
democratização e universalização do conhecimento cientíﬁco em suas diferentes
linguagens para públicos diversos. Neste sentido, tornou-se importante nestas ações o
reconhecimento e promoção do protagonismo dos estudantes da escola pública na
produção, circulação e usos do conhecimento cientíﬁco presente no mundo
contemporâneo.
Adentrar o mundo das redes e comunidades virtuais foi a estratégia escolhida
para trilhar nosso trabalho procurando perceber e identiﬁcar com que noções de ciência
e conhecimento esses jovens operam no cotidiano diante de situações-problema,
postagens e informações publicadas, polêmicas, debates etc. Compreender o universo
de ação desses adolescentes era o caminho para se pensar um conjunto de ações que
promovessem a pesquisa, o diálogo, o debate e a descoberta de novos sentidos para o
saber cientiﬁcamente produzido.

6

Nesse sentido, merece destaque a atuação da professora Thereza Martha Presotti, do Departamento
de História/IGHD/UFMT e pesquisadora do Etrúria, ofertando palestras e atividades programadas
sobre história ambiental, usos e apropriações do rio e cotidiano das populações ribeirinhas,
contribuindo signiﬁcativamente para os trabalhos sobre as águas de Mato Grosso.
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A advertência de Pierre Lévy era um fato que perpassava todo o tempo nossas
conversas sobre se estabelecer um diálogo com esse público que navega e se conecta no
ciberespaço:
Uma coisa é certa: vivemos hoje em uma dessas épocas limítrofes na
qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila para
dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de
regulação social, ainda pouco estabilizados. Vemos um destes raros
momentos em que, a partir de uma nova conﬁguração técnica, quer
dizer, de uma nova relação com o cosmo, um novo estilo de
humanidade é inventado (1993, p. 17).

No âmbito institucional, o projeto primou por articulações – recursos
humanos e infraestrutura – com os programas de pós-graduação da UFMT que
dispõem de pesquisas e ações voltadas para a formação de professores da educação
básica e o debate dos paradigmas da cultura cientíﬁca. Além deles, contou com o suporte
dos núcleos de pesquisa e laboratórios mantidos por grupos de pesquisa ligados à
temática na universidade.
As experiências bem-sucedidas e o capital humano dos programas mantidos
pela UFMT foram também incorporadas às ações e atividades desenvolvidas pela equipe
no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.
Em linhas gerais, o subprojeto pretendeu agregar professores e estudantes da
graduação (vinculados aos programas PIBID, PIBIC, VIC, Tutoria etc.) e pósgraduação (com pesquisa em andamento no mestrado e doutorado) na concepção,
organização e realização das atividades.
Vale ressaltar, que além do protagonismo dos estudantes do Ensino Médio,
buscamos também o envolvimento dos alunos de graduação e pós-graduação da
universidade, principalmente das licenciaturas, com as questões da produção e
circulação da cultura cientíﬁca no âmbito da formação inicial e continuada dos
professores da educação básica e da prática de ensino na escola – elaborando ações
educativas, projetos de trabalho e materiais didáticos que fomentassem a melhoria da
qualidade e dos indicadores da educação brasileira. Todas as ações desenvolvidas, por
exemplo, pelo Etrúria contaram com a dedicação e empenho do capital humano de
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nossos alunos de graduação e pós-graduação na elaboração das oﬁcinas, bem como no
acompanhamento das ações desenvolvidas em contexto escolar (reuniões de
trabalho/acompanhamento, viagens de estudo do meio, visitas a museus etc.).
Dentro do projeto piloto foram previstos programas de mobilidade docente e
discente para contato e troca de experiência com instituições dentro e fora de Mato
Grosso que desenvolvessem projetos voltados para a educação nas ciências – Museu
Exploratório de Ciências da UNICAMP (Campinas, SP), Estação Ciência da USP (São
Paulo, SP), Museu Paulista da USP (São Paulo), Museu Nacional (Rio de Janeiro, RJ) e
Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS (Porto Alegre, RS).
Além disso, podemos contar com a assessoria de docentes pesquisadores de
diferentes áreas de instituições de renome para a realização e acompanhamento das
atividades desenvolvidas com os professores e alunos na UFMT, nas unidades escolares
e nos locais de estudo do meio. Esse intercâmbio foi vital para o enriquecimento das
ações do projeto Novos Talentos 2012 na instituição, agregando diferentes saberes,
práticas e experiências.

Em ação – projetos e oﬁcinas desenvolvidos acerca da relação educação, mídia e
discursos de (in)tolerância
Com o advento das redes sociais, manifestações de ódio e intolerâncias
tornaram-se mais escancaradas e visíveis. Não que a intolerância seja um fenômeno do
tempo presente. Contudo, redes sociais como Facebook e Twitter são mais um
instrumento potente para a circulação e divulgação de preconceitos, estereótipos e
ofensas ao outro7.
A relevância do tema é muito grande nos tempos atuais, o que ajuda a
compreender inclusive, a escolha temática da redação do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), no ano de 2016: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no
Brasil”8.
7

Nesse sentido, cf. SILVA e MAYNARD, 2010, p. 1-6.
Cf. Intolerância religiosa é tema da redação do Enem. http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/11
/intolerancia-religiosa-e-tema-de-redacao-do-enem. Acesso em nov. 2016.

8
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No sentido de problematizar as diferentes formas de intolerância, o projeto
Novos Talentos executou uma série de oﬁcinas no ano de 2014, voltadas para temáticas
em torno das mídias e (in) tolerâncias:
Quadro 1 – Oﬁcinas
Título da oficina

Ministrante

Data

Humanidade para quem? Uma análise do
filme X-Men

Marcelo Fronza

28/5/14

Renilson Rosa
Ribeiro
Alexandra Lima da
Silva

29/5/14

Karoline Carula

25 a
27/6/15

Raça e ciências nas redes sociais
A sociedade da novela sob a perspectiva
étnico-racial: o documentário A negação
do Brasil
Raça, ciência e gênero no cotidiano

30/5/14

A primeira preocupação dos professores responsáveis pela execução das
oﬁcinas foi problematizar os diferentes tipos de mídias no tempo presente e a
construção de discursos de (in)tolerâncias nestes canais de comunicação.
Deste modo, a oﬁcina “Humanidade para quem? Uma análise do ﬁlme XMen” procurou analisar a construção histórica de conceitos como humanidade, ética,
noções de bom e mau. O ﬁlme X-Men é excelente fonte/objeto no Ensino de História,
conforme sinalizado por Ângela Rama e Waldomiro Vergueiro (2010). O ﬁlme foi
adaptado para o cinema e aborda os conﬂitos envolvendo o ser mutante, o ser o outro, e
tem inspiração nas histórias em quadrinhos:
Criados por Stan Lee e Jack Kirby no início da década de 1960, eles reﬂetem
determinados aspectos da sociedade norte-americana daquela época, e
ainda atuais: a discriminação racial, a campanha dos Direitos Civis, liderada
pelo pastor Martin Luther King, e os conﬂitos étnicos nos Estados Unido.
(VERGUEIRO e RAMA, 2010, p. 40)

A oﬁcina a partir do ﬁlme X-Men possibilitou explorar temáticas como
preconceito, intolerâncias a grupos discriminados em diferentes temporalidades, dentre
os quais: população afrodescendente, mulheres, judeus, muçulmanos, estrangeiros,
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homossexuais, dentre outras e outros. Os mutantes dos X-Men fazem parte do Universo
Marvel. Tal universo já foi explorado em trabalhos acadêmicos em nível de mestrado e
doutorado (GUERRA, 2011, p. 2016).

Figura 1 - X-Men (Abril), n. 35, 1991.
9

A oﬁcina ministrada pelo professor Marcelo Fronza abordou conceitos como
desumanização, animalização, humilhação, eugenia e positivação. A oﬁcina contou com
embasamento nos estudos de Oliver Pourriol (2009) e Francisco Santiago Junior (2013),
indicando assim o caráter interdisciplinar da temática da intolerância.
Na oﬁcina “Raça e ciências nas redes sociais”, o professor Renilson Rosa
Ribeiro explorou os recentes casos de ofensas raciais nas redes sociais, com especial
atenção às ofensas dirigidas a personalidades famosas, dentre as quais, os jogadores de
futebol Daniel Alves e Tinga. A oﬁcina problematizou os usos e sentidos das redes
9

O professor doutor Marcelo Fronza desenvolve pesquisas sobre o universo da HQs e a cultura juvenil,
no âmbito do projeto de pesquisa Os jovens e os signiﬁcados das ideias de verdade histórica e intersubjetividade em
sua relação com as histórias em quadrinhos, dentro do Departamento de História/IGHD/UFMT.
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sociais na contemporaneidade: O que são redes sociais? Para que servem? São exemplos
de redes sociais analisadas na atividade o Orkut, o Facebook, o Twitter, o Instagram e
outras.
A oﬁcina reﬂetiu sobre os signiﬁcados da narrativa de preconceitos praticados
cotidianamente nas redes sociais, sem pudor. O uso de fotograﬁas de lideranças negras
como Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Abdias do Nascimento foi
importante para se situar a historicidade das lutas e resistências da população
afrodescendente em diferentes países contra o racismo.
A temática desenvolvida na oﬁcina retomou a importância das lutas e da
legislação no combate ao racismo no Brasil, que teve na Lei Afonso Arinos, de 3 de julho
de 1951, a qual “inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de
preconceitos de raça ou de cor”. Todavia, a identiﬁcação do crime de racismo no Brasil
ainda enfrenta muitos entraves, sobretudo pela distinção entre injúria racial e racismo:
Embora impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade
penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes.
O primeiro está contido no Código Penal brasileiro e o segundo,
previsto na Lei n. 7.716/1989. Enquanto a injúria racial consiste em
ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à
raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo atinge uma
coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a
integralidade de uma raça. Ao contrário da injúria racial, o crime de
racismo é inaﬁançável e imprescritível (Fonte: Conselho Nacional de
Justiça).
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Figura 2 - Postagem extraída das redes sociais contra campanhas racistas que associam o
negro a condição de macacos.

A partir da exibição do documentário A negação do Brasil, a oﬁcina “A
sociedade da novela sob a perspectiva étnico-racial”, proposta pela professora
Alexandra Lima da Silva, deu continuidade ao debate sobre racismo e invisibilidade do
negro na televisão brasileira. Os estudantes foram levados a reﬂetir sobre as seguintes
questões:
ü Você assiste novelas ou conhece alguém que goste muito de assistir?
ü Qual a importância das novelas para os brasileiros?
ü Das novelas exibidas atualmente, há pessoas negras? Elas são protagonistas em
alguma dessas novelas?
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A oﬁcina também considerou o documentário como fonte. Dirigido por Joel
Zito Araújo e com 90 minutos de duração, o ﬁlme foi lançado no ano 2000, e é fruto da
tese defendida pelo diretor, na Universidade de São Paulo (USP), no ano de 1999. Na
tese intitulada A negação do Brasil: identidade racial e estereótipos sobre o negro na
história da telenovela brasileira, Joezito Araújo analisou as representações construídas
sobre o afrodescendente na televisão brasileira. O autor destaca o problema da
construção de estereótipos, tendo como recorte o período de 1963 a 1997. Para o autor,
a negação do Brasil reside no ideal de branqueamento e na promoção de uma identidade
racial negativa e depreciativa da população afrodescendente no Brasil.
O caminho para compreender o processo de negação da negritude no Brasil é
anterior à existência das telenovelas. Por exemplo, o livro como Ensaio Sobre a
Desigualdade das Raças Humanas, escrito pelo francês Joseph Arthur de Gobineau, é
tido como o “guia” do racismo moderno, e que deﬂagrou a era do chamado Racismo
cientíﬁco. O Conde de Gobineau via o Brasil como um país "sem futuro" devido à
grande quantidade de “pretos e miscigenados”. Defendia que o país precisava
“branquear”. Tais ideias racistas de Gobineau ﬁzeram escola no Brasil e no mundo afora
entre ﬁnais do século XIX e princípios do século XX.

Figura 3 – Capa do livro Essai sur
l'inégalité des races humaines, do
Conde de Gobineau.
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A identidade racial ou étnica, desde o seu nascedouro, tem se constituído uma
questão de saber e poder (cf. FOUCAULT, 2003). A própria história do conceito mais
fortemente carregado e polêmico, o de raça, tem estado intimamente ligada às relações
de poder que criaram oposições entre o homem branco europeu e as populações das
regiões por ele colonizados (cf. SAID, 1990; SAID. 1995).
Firmado ao longo do século XIX, como uma forma de classiﬁcação
supostamente cientíﬁca da diversidade de grupos humanos, com base em características
físicas e biológicas, o conceito de raça, no século seguinte, principalmente após os
eventos traumáticos do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se
crescentemente desacreditado (cf. DELACAMPAGNE, 1983; MILES, 1989).
Por ﬁm, as oﬁcinas desenvolvidas pela professora Karoline Carula
possibilitaram uma reﬂexão sobre situações cotidianas nas quais os preconceitos de raça
e de gênero estão presentes, articulados ao discurso cientíﬁco. Por meio de análise
historicizada dos discursos cientíﬁcos sobre a raça e a mulher, tencionou-se empreender
reﬂexões e debates sobre a temática no cotidiano social.
Foi exibido o ﬁlme Vênus Negra (2010), de Abdellatif Kechiche, que mostra a
história da hotentote Saartjie Baartman, mulher negra, de baixa estatura (cerca de 1,35m
de altura), como outros do grupo ao qual pertencia, e portadora de esteatopigia, nádegas
com grande acúmulo de gordura. Saartjie (“pequena Sara” em africâner) foi levada a
Inglaterra, em 1810, para apresentar-se em exposições públicas do tipo “circo dos
horrores”. Em 1814, foi levada a França, para fazer o mesmo tipo de apresentação.
Entretanto, após um tempo, ela foi para o Museu de História Natural de Paris, para servir
de corpo de análise.
A partir da hierarquização racial e de gênero, representada no ﬁlme, abriu-se
espaço para discussão sobre a permanência desses critérios, ainda que diluídos, no
cotidiano atual. Além da produção cinematográﬁca, cartazes do século XIX, que
anunciavam as apresentações da hotentote foram analisados na oﬁcina.
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Figuras 4 e 5 – Ilustrações de época da “Vênus Negra”.
Fonte: SPL.

Abordou-se, então, a mulher negra nos anos Oitocentos do Brasil, dando
destaque às amas de leite. Anúncios de jornal e fotograﬁas de amas de leite serviram para
abrir o debate acerca do tema no Brasil da época.
Para ﬁnalizar, após a abordagem histórica, apresentou-se imagens de mulheres
negras na atualidade brasileira, em anúncio de revista e na televisão. Buscou-se aqui
estabelecer um paralelo com a discussão histórica prévia e promover uma reﬂexão crítica
sobre as permanências e rupturas dos estereótipos da mulher negra.
Após a realização das oﬁcinas, os professores e alunos realizaram uma pesquisa
sobre os preconceitos racial e de gênero no cotidiano social. Esse estudo poderia ser
apresentado como produto ﬁnal em duas modalidades: em vídeo ou exposição/painel.

Considerações ﬁnais – Após o percurso, outros sentidos para a vida docente
O mundo tem vivenciado mudanças abruptas nas relações entre os indivíduos
por intermédio das inovações tecnológicas, estreitando vínculos, ampliando territórios e
rompendo fronteiras e paradigmas. É a chamada era da tecnologia, tão anunciada nos
romances de Júlio Verne (1828-1905) no século XIX, que veio para ﬁcar na sociedade
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contemporânea e a educação não poderia ﬁcar ao largo deste processo.
Nesse contexto, a educação tem assumido lugar de destaque como espaço
privilegiado para a construção de pontes entre o mundo da escola/universidade e a
sociedade que a cerca. As instituições de ensino, a partir da incorporação crítica e
reﬂexiva das novas tecnologias, têm redimensionado as suas atribuições como
formadoras da bagagem cultural dos estudantes. Os conhecimentos forjados e
transmitidos nesses lugares são fundamentais para a sobrevivência e a vida em
comunidade.
A “colonização da vida” em sociedade pela cibercultura torna ainda mais
urgente a necessidade de que escolas e universidades operem com base em um novo
referencial educacional, não mais como lugar de transmissão de informação, mas como
espaços efetivamente interligados na problematização dos dilúvios de informação e
aprendizado que envolvem o estudante habituado à internet e à tecnologia da
informação. Realizar atividades cientíﬁcas a partir de situações-problema diárias e
construir conhecimentos efetivamente vividos como experiências sociais não podem
ser consideradas “escolhas” ou simples “opções”: é uma necessidade urgente de nossa
cultura reconhecer nos alunos os coautores dos processos de “ensinar aprender a
aprender” dentro de uma cultura cientíﬁca.
Neste sentido, é importante ter sempre em mente que a cibercultura confere
novos estatutos e pesos sociais para experiências e vivências dos estudantes, acentuando
ainda mais do que antes que a escola/universidade não é a única detentora dos saberes,
ou mesmo produtora de cultura cientíﬁca. O reconhecimento das vivências dos alunos
no complexo universo da sala de aula implica em constatar como a sociedade em redes
tem deixado cada vez menos espaço para a concepção que vê a instituição escolar como
célula isolada da sociedade e, esta última, como simples reprodutora dos conhecimentos
10
fabricados em certos lugares reverenciados como “origem do saber”. Assim como o
professor, o aluno não é uma “tábua rasa”.
10

De acordo com Paulo Miceli (2009, p. 38), convém destacar que não é apenas a escola – e nela o
professor – “a responsável pela educação dos cidadãos, pois as bases dessa formação já são trazidas à sala
de aula pelos estudantes. Adquiridas e ampliadas nos espaços sociais que o aluno frequenta – o que
inclui, com destaque, a família –, é a partir delas que o professor pode realizar seu trabalho, valendo-se de
sua própria formação e experiência”.
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A virtualização do conhecimento elevou a circulação social da informação a
escalas jamais vistas, massiﬁcou a acessibilidade ao conhecimento: aprender antes
mesmo de adentrar os portões da escola é, nos dias de hoje, uma constante sociológica.
Os estudantes, conforme observa Bernard Charlot (2001, p. 149), não constroem do
nada as suas relações com os saberes que eles encontram na escola e com a própria
instituição de ensino. Em outras palavras, “não se vai à escola para aprender, mas para
continuar a aprender”.
A instituição escolar não pode furtar-se do compromisso como articuladora de
diferentes espaços e situações que lidam com o conhecimento, propiciando a criação e o
desenvolvimento de comunidades e culturas colaborativas de aprendizagem, interação e
intercâmbio. Superar distâncias não signiﬁca apagar a diversidade, e sim permitir o
encontro do ser humano consigo mesmo nas suas múltiplas faces. O contato, o diálogo,
o clicar podem oferecer ao aluno a rara oportunidade de superar preconceitos, medos e
limitações. Da sociabilidade partilhada em meio a telas digitais à irrevogável
informatização da cultura, os indivíduos são constantemente pressionados a abandonar
suas ilhas imaginárias e pensar que o “navegar” é sempre preciso. Os verbos conhecer,
procurar e descobrir não podem ser sinônimos de colonização e dominação. Eles
precisam ser sinônimos de criatividade, transformação e reﬂexão.
Dentro desta perspectiva, as palavras de Cláudio Prado são um convite ao
entendimento desse universo de conexões e redes:
A cultura digital é a cultura do século XXI. É a nova compreensão de
praticamente tudo. O fantástico da cultura digital é que a tecnologia
trouxe à tona mudanças concretas, reais e muito práticas em relação a
tudo que está acontecendo no mundo, mas também reﬂexões
conceituais muito amplas sobre o que é a civilização e o que nós
estamos fazendo aqui. (citado por SAVAZONI e COHN, 2009, p.
45)

Segundo Lúcia Santaella, a interação insere-se no centro dos processos
cognitivos, nos ambientes de rede, espaço que alunos navegam e trocam experiências e
informações. Ao destacar que o dialogismo traz novas perspectivas para se compreender
a interatividade e seu papel no desenvolvimento do perﬁl cognitivo do “leitor imersivo”,
a autora aﬁrma que “assim como as operações realizadas no ciberespaço externalizam as
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operações da mente, as interatividades nas redes externalizam a essência mais profunda
do dialogismo” (SANTAELLA, 2004, p. 172).11
Diante do exposto, o referido subprojeto, em sintonia com as demais frentes
do projeto Novos Talentos 2012 da UFMT, procurou alcançar os seguintes resultados:
1) desmitiﬁcação das concepções monolíticas e fechadas de ciência entre professores e
alunos; 2) ampliação do debate em torno da cultura cientíﬁca dentro das áreas do
conhecimento: Humanas, Linguagens, Exatas e Biológicas, permitindo a sua melhor
compreensão pelos estudantes do Ensino Médio em processo de deﬁnição proﬁssional;
3) estabelecimento de vínculos e diálogos entre a escola e universidade na perspectiva de
superar as diﬁculdades de ensino-aprendizagem dos estudantes, subsidiando os saberes
e as práticas docentes; 4) criação de ações e atividades que promovam o protagonismo
juvenil na escola a partir da produção, circulação e usos da cultura cientíﬁca no âmbito da
cibercultura – gerando produtos como textos e vídeos para sites, blogs e redes sociais; 5)
elaboração de espaços interativos para a produção e divulgação dos saberes aprendidos
pelos estudantes dentro do subprojeto e de outras ações realizadas no âmbito da escola;
6) inclusão dos estudantes do Ensino Médio, por intermédio da cibercultura, no
universo da produção e circulação do conhecimento cientíﬁco, na expectativa de
despertar novos talentos, ou seja, futuros “cientistas”.
Tais tipos de atividades, desenvolvidas no projeto, foram salutares e de suma
importância tanto para professores quanto para estudantes. A abordagem da cultura
cientíﬁca empreendida por meio das diversas áreas do conhecimento juntas permitiu
que a ciência não fosse compreendida como algo estanque, portadora de um discurso da
verdade pronto e fechado. Vale lembrar que a simples expressão que isto ou aquilo é
“cientiﬁcamente comprovado” já intimida e reprime a possibilidade de argumentações.
Desta maneira, mostrar que os conceitos cientíﬁcos são datados historicamente e que
permeiam a sociedade, para além do espaço do laboratório, é fundamental para que
questionamentos críticos sejam feitos.
Questionar valores e estereótipos, muitas vezes revestidos de cientiﬁcidades,
permite que se desnaturalize assertivas vazias e preconceituosas e se construa uma
11

Cf. também SANTAELLA, 2008.
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cultura de respeito à diferença e à diversidade – valor fundamental para construção de
12
uma sociedade mais justa e igualitária.
Antes de colocar um ponto ﬁnal neste ensaio, precisamos guardar os seguintes
conselhos deixados por Stephen Jay Gould, necessários para os que se propõem a pensar
projetos de humanidade e o lugar do fazer cientíﬁco:
Passamos por este mundo apenas uma vez. Poucas tragédias podem ser
maiores que a atroﬁa da vida; poucas injustiças podem ser mais profundas
do que ser privado da oportunidade de competir, ou mesmo de ter
esperança, por causa da imposição de um limite externo, mas que se tenta
fazer passar por interno (GOULD, 1999, p. 13).

Mais do que lutarmos por aqueles que são privados de seus sonhos, precisamos
permitir que outros tantos percebam que podem sonhar. E, nesse sentido, o projeto
Novos Talentos 2012 na UFMT alimentou novos sonhos, utopias, desejos e expectativas
de um fazer docente para além das linhas de exclusão. A fronteira (imaginária) entre a
escola e a universidade é o ponto de partida, de encontro, de esperanças.
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Solo e Água: uma perspectiva para o Ensino de
Química junto ao projeto Novos
Talentos/Capes/UFMT
Ana Carina Sobral Carvalho1
Elane Chaveiro Soares2
Introdução
A preocupação com a preservação do meio ambiente tem sido cada vez maior,
uma vez que têm aumentado os impactos por conta da ação antrópica. Contudo não
basta apenas falar sobre meio ambiente, é imprescindível que as pessoas sejam
orientadas e conscientizadas sobre questões relacionadas a este tema e tenham
conhecimento das diferentes problemáticas ambientais.
De acordo com Cribb e Cribb (2007) faz-se necessário às escolas do campo ter
presente a educação ambiental, visto que esta pode possibilitar o envolvimento dos
educandos com as questões éticas, ecológicas, econômicas, políticas, sociais, históricoculturais e tecnológicas, necessárias para preparar os cidadãos como corresponsáveis na
resolução de problemas ambientais, bem como para muitas outras transformações que
envolvem a relação das desigualdades sociais, dominação da natureza e degradação
ambiental.
Com vistas à melhoria da Educação no Campo pela inserção da Educação
Ambiental nos currículos escolares, a Química se apresenta como parceira, para que esta
possa ser trabalhada de forma multidisciplinar possibilitando o fortalecimento da
formação de cidadãos críticos e reﬂexivos.
O Trabalho de Conclusão de Curso relatado nesse texto objetivou apontar as
possibilidades de se utilizar o tema solo e água na perspectiva do ensino de Química no
1
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contexto do projeto Novos Talentos/Capes realizado na Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT).
O projeto Novos Talentos/Capes/UFMT surgiu como uma rede de estudos e
colaboração que articula docentes, estudantes da graduação e pós-graduação da UFMT,
docentes e estudantes da educação básica, em ações extracurriculares que favoreçam a
inclusão social e o desenvolvimento da cultura cientíﬁca. Conta com a participação de
cinco escolas da rede Estadual de Ensino, situadas nos municípios de Cuiabá, Várzea
Grande e Nobres, listadas a seguir: Escola Estadual Nilo Povoas; Escola Estadual
Professor Fernando Leite de Campos; Escola Estadual Pascoal Ramos; Estadual
Marechal Candido Rondon e Centro Estadual de Atendimento e Apoio ao Deﬁciente
Auditivo Prof.ª Arlete Pereira Miguelette, mais conhecida como CEAADA.
A pesquisa aqui relatada foi realizada junto aos alunos da instituição de ensino
Marechal Candido Rondon como um espaço que apresenta o perﬁl desejado: é uma
escola de campo e por situar-se em um município distante da capital possui
características emblemáticas como a falta quase perene de professores com formação
especíﬁca.
Dessa forma, será apresentada uma parte dos resultados obtidos na pesquisa,
dando ênfase para a análise relacionada aos questionários aplicados aos alunos,
buscando mostrar também seu envolvimento e seu protagonismo nos minicursos
realizados nos laboratórios da UFMT e em uma pousada no município de Nobres.

Metodologia
Para alcançar o objetivo de apontar as possibilidades de se utilizar o tema solo e
água na perspectiva do ensino de Química, foi utilizada a metodologia de investigação
temática, que se baseou em uma conscientização possibilitando aos educandos, além do
aprendizado, o desenvolvimento de um pensamento crítico de seu mundo, utilizando-se
como estratégias os projetos de trabalhos que, de acordo com Hernández (1998)
permitem ao aluno aprender, a encontrar o nexo, a estrutura e o problema que vincula a
informação.
Dessa forma, a partir da metodologia de projetos e em conjunto com a
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metodologia de investigação temática, foi feito um planejamento de atividades por
etapas que envolveram minicursos, palestras e atividades complementares, (Quadro 1)
com Solo e a Água como tema gerador para o ensino de Química. Dezoito alunos
participaram ativamente das atividades.
Quadro 1 – Atividades desenvolvidas na pesquisa durante o Projeto
Novos Talentos/Capes/UFMT.
Atividade
Desenvolvida
1. Investigando
os
conhecimentos
prévios dos
alunos

Título

Conceitos Abordados

Metodologia

Carga H orária
(horas)

Aplicação de
Questionário

Análise de
conhecimentos prévios

Respostas
individuais:
objetivas e
discursivas

1

Experimentação

8

Assistência em
palestra

2

L eitura e debate

1

Assistência em
palestra

2

Respostas
individuais:
objetivas e
discursivas

1

Experimentação

4

Respostas
individuais:
discursivas

1

2. R ealização de
minicurso

Explorando a
Química do
Solo a partir
da Água –
Parte I

3. Palestra 1

O Aquífero
Guarani

4. L eitura de
texto

“O Chão que
nos alimenta”

5. Palestra 2

Agrotóxicos
no Pantanal:
existe risco
para o
ecossistema?

6. Investigando
o E nsino de
Química

Aplicação de
Questionário

7. R ealização de
minicurso

Explorando a
Química do
Solo a partir
da Água –
Parte II

8. Avaliação das
atividades

Aplicação de
Questionário

Ciclo H idrológico;
Solo: formação,
Composição e
características;
pH ; contaminantes no
solo;
Percolação; Saturação;
Precipitação; Íons;
Formação Geológica
dos Aquíferos;
Contaminação dos
Aquíferos.
Formação do solo;
Átomos; E lementos;
Substâncias;
Decomposição; Minerais
e Matéria Orgânica;
Tipos de solos.
Substancias; Adsorção;
Lixiviação;
Decomposição; Tipos
de solos;
Contaminantes;
Diluição; Agrotóxicos e
o meio ambiente.
O E nsino de Química
na E scola
Acidez e Alcalinidade
do solo e da água;
escala de pH ;
Indicadores ácido-Base;
Influencia do pH na
Agricultura
Questionamentos sobre
os conceitos abordados
durante todas as
atividades
desenvolvidas.

Fonte: CARVALHO, 2014.
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Resultados e Discussões
A partir da metodologia de Projetos, cada atividade foi elaborada em conjunto
com a programação do Projeto, utilizando a temática do próprio trabalho, “Águas de
Mato Grosso”, conforme a lista de atividades apresentada na metodologia.
A discussão dos resultados foi feita mediante uma sequência de dados
adquiridos em cada atividade aplicada e, por conta do espaço destinado ao texto o
enfoque será para os questionários e ao envolvimento dos alunos nas atividades.

3.1 Aplicação de Questionário 1 - Investigando os conhecimentos prévios dos
alunos
De acordo com Vitorasso (2010), autores que trabalham na abordagem
construtivista do processo de ensino-aprendizagem aﬁrmam que a construção dos
conhecimentos parte do zero, mas o aluno constrói (ou reconstrói) pessoalmente um
signiﬁcado, com base naquilo que já havia construído previamente. O autor mostra
ainda que na abordagem cognitivista esta concepção também é válida, onde o
conhecimento se baseia na construção de estruturas que não existiam anteriormente no
indivíduo.
Dessa forma, para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, a primeira
atividade desenvolvida foi a aplicação de um questionário, nos quais foram solicitadas
algumas informações pessoais (nome, naturalidade, e-mail etc.); informações escolares e
informações relacionadas ao ensino de Química. A discussão dos resultados foi feita
mediante uma sequência de dados adquiridos a cada atividade aplicada. Os alunos foram
identiﬁcados aleatoriamente pelas siglas A1, A2, A3*, A4,... A18, onde A3* representa um
aluno portador de deﬁciência auditiva.

3.2 Análise de conhecimentos prévios
A análise das respostas mostrou que a maioria dos alunos possui considerável
deﬁciência conceitual em Química. Na questão que versava sobre o pH e sua inﬂuência
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no solo por exemplo, percebeu-se que os poucos alunos que responderam, conseguiram
escrever apenas o signiﬁcado do termo pH, contudo, nenhum deles conseguiu
relacioná-lo ao solo.
Outro conceito explorado no questionário foi o de permeabilidade, no
entanto, nenhum dos alunos conseguiu redigir uma resposta satisfatória. Em relação à
questão: “O que é uma solução?” houve apenas uma exitosa resposta: “Resolver um
problema”.A14.
Com isso, pode-se perceber que não havia familiaridade dos alunos com os
conceitos cientíﬁcos e nem de sua relação com o cotidiano pois, para eles, pH e solução
não tinham nada a ver com o solo.
Contudo, quando questionados sobre o uso dos fertilizantes e a relação com o
meio ambiente muitos alunos ﬁzeram uma interessante relação: “Os fertilizantes servem
para matar as pragas e lagartas. Mas pode provocar mau cheiro e prejudicar a saúde dos
seres vivos”. A12; “Pode provocar contaminação na água. E prejudicar o meio ambiente”.
A11; “Para matar insetos, porém polui o solo, além de contaminação da água”. A18; “Para
matar pragas e insetos, porém polui o solo torna o solo infértil, além de causar a
contaminação das águas”. A9.
Pelas respostas obtidas é possível observar que os alunos, possivelmente
confundiram fertilizantes (que são utilizados para prover um ou mais nutrientes
essenciais ao crescimento das plantas) com agrotóxicos (utilizados no controle de
pragas, insetos, ervas daninhas, entre outros). Isso pode ser relativamente considerado
comum quando não há conhecimento mais abrangente sobre o assunto.
Esta análise nos mostrou que era necessário partir do mais básico possível, pois
eram alunos que não possuíam conhecimentos elementares de Química e que já tinham
passado por anos letivos anteriores sem o acompanhamento de um professor com
formação especiﬁca na área. Após a aplicação do questionário, foi realizada a primeira
parte do minicurso onde se utilizou a experimentação em Química como um dos
recursos didáticos.
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3.3 Realização do minicurso – Parte I
Aproveitando a temática “Águas de Mato Grosso”, o minicurso foi realizado
primeiramente na UFMT durante a XXIII Semana de Minicursos das Práticas de Ensino
de Química (SEMIPEQ) que ocorreu de 14 a 18 de julho de 2014. Para os alunos do
projeto Novos Talentos/Capes/UFMT, as atividades foram concentradas nos dias 16,
17 e 18 de julho. Neste período, os alunos da escola de Nobres vieram para o laboratório
da UFMT e participaram ativamente das atividades experimentais desenvolvidas.
O tema central das atividades foi o ciclo da água na natureza. Por meio deste
tema, aparentemente simples, alguns conceitos químicos foram ser trabalhados, tais
como: estados físicos da matéria, permeabilidade, relação do solo com a água e
contaminação de águas (superﬁciais e subterrâneas) e outros.
O minicurso iniciou-se com uma discussão sobre O ciclo da água na natureza, a
partir de uma exposição por projeção e do levantamento de questionamentos dos
alunos, no próprio ambiente de laboratório. Na medida em que as discussões
avançavam, os alunos ﬁcavam mais à vontade naquele espaço, e alguns até arriscaram,
substituindo a ansiedade inicial, a fazer perguntas sobre o tema.
A compreensão dos conceitos envolvidos no ciclo da água permitiu a este
grupo de estudantes começarem a desenvolver o pensamento crítico e cientíﬁco,
permitindo que as perguntas fossem mais bem elaboradas e que a timidez desse lugar à
possibilidade de aprender.
Em seguida, foram introduzidos alguns conceitos de solos, explicando sua
origem, formação, composição, horizontes e classiﬁcação. As atividades experimentais
desenvolvidas possibilitaram um maior envolvimento na medida em que relacionava os
conceitos cientíﬁcos ao cotidiano desses alunos e à promoção de uma aprendizagem
mais signiﬁcativa.
De acordo com Izquierdo e colaboradores (apud Guimarães, 2009) a
experimentação pode ter diversas funções como, a de ilustrar um princípio, desenvolver
atividades práticas, testar hipóteses, ou ainda, a investigação. Nesta primeira etapa, a
experimentação foi utilizada para que os alunos obtivessem uma melhor compreensão
dos conceitos abordados. Dessa forma, antes de realizar os experimentos, foram
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abordados conceitos como o de permeabilidade e porosidade e sua inﬂuência no solo.
Nessa etapa pode-se observar que os estudantes possuíam certo
conhecimento sobre a relação entre tipos de solos e a inﬁltração de água. Contudo, não
tinham a compreensão da relação entre a porosidade e a permeabilidade de cada solo
com a inﬁltração. Em seguida, foi aplicada uma atividade experimental para se realizar
um teste de permeabilidade de diferentes tipos de solos, veriﬁcando o tempo de retenção
de água aproximado para cada tipo de solo.
Ainda nesta primeira etapa, foram abordados os conceitos de acidez,
alcalinidade, escala de pH e toxicidade por Alumínio e sua relação com o solo. Naquele
momento, as atividades experimentais foram cruciais no processo de ensinoaprendizagem, uma vez que se observou que os alunos não tinham compreensão real da
relação entre a acidez e alcalinidade com a escala de pH. Foi realizado então, o primeiro
experimento envolvendo a medida do pH de diferentes amostras de solo, e em seguida, o
de identiﬁcação da presença de alumínio nessas amostras, uma vez que este é
3
responsável pela acidez trocável do solo. No entanto, a diﬁculdade de relacionar pH e
Solo ainda permanecia entre os alunos que não conseguiam formular um discurso
cientíﬁco sobre o tema. Esta observação exigiu um replanejamento de atividades.
A segunda etapa do minicurso (17/07) foi planejada com ênfase no contexto
ambiental. Trabalhou-se com os conceitos envolvidos na fertilidade do solo, quando foi
proposta a atividade experimental de identiﬁcação de Cálcio e Magnésio em diferentes
amostras de solo. Para este procedimento foi utilizado o Polikit de solo da Alfakit, uma
empresa especializada no desenvolvimento de kits e equipamentos para análises de
águas, solos, eﬂuentes e biogás.
Para este dia, além das atividades experimentais desenvolvidas, foi programada
uma visita ao zoológico da UFMT com os alunos onde, além de conhecerem o local, foi
possível mostrar a ocorrência da eutroﬁzação na maior lagoa do zoológico e em outras
lagoas menores do local. Este fenômeno ocorre quando se introduz no ambiente
aquático um excesso de nutrientes, o que pode provocar um crescimento exagerado de
3
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(OLIVEIRA et. al.).
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que estão retidos na superfície dos coloides por forças eletrostáticas
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certas algas e consequentemente um aumento no número de decompositores
bacterianos, ocasionando uma forte demanda de oxigênio (ARANA, 1997), com isso as
águas ﬁcam com aspecto verde, por conta do acúmulo de algas. Esta visita foi essencial
para a assimilação dos conceitos trabalhados.
O terceiro dia (18/07) foi programado para ser realizado em dois momentos.
O primeiro, para o término do minicurso que trataria do movimento dos contaminantes
no solo e as possíveis formas de descontaminação. O segundo, para uma avaliação ﬁnal
do processo de ensino-aprendizagem, por meio da aplicação de um questionário.
Contudo, não foi possível realizar esta última etapa, pois o campus da UFMT ﬁcou sem
energia elétrica todo o dia, inviabilizando qualquer atividade.
Com base na metodologia de projetos de Martins (1999 apud Delizoicov e
colaboradores 2007), foi feito o replanejamento das atividades, iniciando com uma
avaliação de todas as atividades desenvolvidas, sistematizando a apropriação de
conhecimentos pelos alunos e a relação dos mesmos com seu cotidiano, bem como na
forma como incorporavam isso ao seu discurso.
Destarte, percebeu-se que dentre os conceitos trabalhados, a questão da
acidez, alcalinidade e a escala de pH, não foram bem assimilados pelos estudantes.
Alguns fatores podem ter contribuído para isso, como: a falta de conceitos prévios, a alta
motivação que o ambiente universitário (laboratórios, zoológico) proporcionou; a
metodologia utilizada. Assim, a avaliação nos levou à possibilidade de dar um novo
enfoque a estas atividades e utilizar Freire (1987) com a ideia de temas geradores.
Como os alunos retornaram para o município de Nobres, nossa expectativa era
ir ao encontro deles. Foi programada então, para o mês de agosto de 2014, uma visita ao
município de Nobres onde foram realizadas as atividades de 3 a 8, descritas no Quadro 1.
Por conta do espaço reduzido para este texto, serão apresentados aqui os resultados das
atividades relacionadas ao Ensino de Química. Esta parte foi programada para o mês de
agosto com as atividades de 3 a 8 destacadas na metodologia.

3.4 Aplicação de Questionário 2 - Investigando o ensino de química
O questionário foi aplicado após as atividades 3 a 5 que ocorreram na Gleba
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Coqueiral – município de Nobres/MT, onde está localizada a escola Marechal Cândido
Rondon. Para investigar o ensino na referida escola, foi aplicado aos alunos um
questionário proposto na atividade 6 (conforme tabela apresentada na metodologia) na
qual foram adaptadas questões que visavam investigar o ensino de Ciências na escola.
O gráﬁco 1 mostra que nenhum aluno classiﬁcou o ensino de Ciências
Naturais realizado na escola como Muito Bom ou Excelente. Esse tipo de ensino referese, segundo os alunos, principalmente aos professores, à estrutura da escola e ao livro
didático. Como sugestão para melhorar este quadro, praticamente todos os alunos
sugerem: ter professores mais capacitados para lecionar as disciplinas de Química, Física
e Biologia bem como uma melhoria na estrutura da escola com a construção de um
laboratório equipado para a realização de experimentos.

Gráﬁco 1 – Gráﬁco de classiﬁcação do Ensino de Ciências obtido na escola.

Outra questão abordada no questionário foi: “Onde e como você utiliza os
conhecimentos químicos que adquire na escola?”. Ao analisar as respostas pode-se
observar o grande déﬁcit no que diz respeito à contextualização no ensino de Química.
As respostas que mais chamaram atenção foram as seguintes: “Lugar Nenhum! ” (A11,
A18). “Na escola atualmente não adquiro conhecimento de química, mas nos livros e no
projeto (Novos Talentos) aprendi bastante sobre tipos de solo, para que serve cada um,
agrotóxicos, como o uso do solo com segurança e o uso consciente das águas” A14; “Eu
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não aprendi nada, pois minha professora só sabe passa (sic) páginas do livro pra copiar e
não explica nada”A15; “Na escola não adquiro muitos conhecimentos relacionados com
a química, mas utilizo os conhecimentos que através de livros e do curso adquiri com o
tempo. Em casa, percebo que o fermento químico pode ser um que utilizo”A1; “Em casa
quando vou fazer uma horta”A2; “Em minha casa quando vejo produtos de limpeza e
em produtos alimentícios em minha casa e em restaurantes onde (sic) vou”A3*.
Observa-se que muitos dos alunos não conseguiram associar o que é
trabalhado em sala de aula com o seu cotidiano, apontando para uma problemática que é
a relação do que o professor ensina com o cotidiano vivido pelo aluno.
Freire (1987) defende a dialogicidade sendo a essência da educação como
pratica da liberdade, por meio das respostas obtidas, pode-se inferir que esse diálogo
entre professor e aluno não é suﬁciente para garantir a aprendizagem. Nesta concepção
de dialogicidade, o conteúdo programado não é algo que deve ser imposto, mas sim algo
que deve ser apresentado para os alunos de maneira organizada, sistematizada e
acrescentada ao planejamento de forma que vá se relacionando com o dia-a-dia sem se
tornar uma verdade absoluta mais uma possibilidade de explicação da realidade.
Conceitos de matéria, transformações e elementos químicos foram
“aprendidos” durante o ano letivo na escola, porém, nenhum deles conseguiu descrever
com clareza estes conceitos e nem tampouco relacioná-los entre si e com a questão do
solo e da água.
A seguir trazemos as discussões a respeito da aplicação do minicurso 2.

Realização do Minicurso 2 - Explorando a Química do Solo a partir da Água –
Parte II
Esta atividade foi pensada de modo a desenvolver a práxis pedagógica visando
uma aprendizagem signiﬁcativa. Dessa forma, a experimentação foi utilizada com uma
abordagem mais investigativa, trazendo novamente os conceitos de acidez, alcalinidade,
escala de pH, e indicadores ácido base, de maneira contextualizada com a agricultura
local. Veja que aqui, a ideia foi retomar os conceitos abordados nos laboratórios da
UFMT em novo contexto.
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Para isso, o ambiente utilizado foi adaptado, pois o local tratava-se de um
balneário localizado na gleba coqueiral que dispunha apenas de mesas e bancos de
madeira. Não havia quadro negro ou qualquer estrutura que lembrasse uma sala de aula
ou um laboratório. Dessa maneira, a mesa foi utilizada como bancada para realização
dos experimentos e os alunos se acomodaram ao redor da mesma, inclusive o aluno A3*
que demonstrou atenção e motivação igual aos demais.
A partir da realização dos experimentos que envolveram diferentes tipos de
indicadores (repolho roxo, azul de bromotimol, papel tornassol) e medidas de pH (com
ﬁtas de pH Universal) e participação ativa dos alunos de todas as atividades propostas,
buscou-se aprendizagem mais signiﬁcativa, trabalhando-se de um modo investigativo
em que a construção de conhecimentos implicava na conexão ou vinculação do que o
aluno sabe com os novos conhecimentos e também com a dialogicidade proposta por
Freire (1987).
Durante todo o tempo a participação dos alunos foi essencial bem como a
interação entre eles por meio dos diálogos. A3* participou de forma interativa realizando
medidas de pH e comparando com os colegas. Para Freire (1987) sem diálogo não há
comunicação e sem esta não há educação/aprendizagem, pois é na medida em que nos
comunicamos uns com os outros que é possível transformar a realidade.
Após a realização das atividades, foi aplicada a segunda parte do questionário
que visava avaliar todo o processo.
Um dos alunos ausentou-se do minicurso por conta de transporte para voltar
para casa, sendo assim, apenas 17 (dezessete) questionários foram respondidos.
Duas respostas, dadas pelo mesmo aluno, para questões sobre a acidez e
alcalinidade merecem destaque: “Substância ácida como limão, coca, café... que usamos
constantemente, aprendemos a medir o pH desses ácidos, os ácidos são entre 0 e 7. Até 3
ele ﬁca na cor rosa, acima ﬁca na cor lilás” e “Substância básica ou alcalina são usadas na
limpeza, como Q- Boa, medindo o pH da alcalina são de 7 a 14, a cor começa amarela, vai
esverdeando e depois ﬁcando azulada”A7.
Para a maioria dos alunos a deﬁnição de pH ﬁcou associada ao potencial de
+
hidrogênio que mede a concentração dos íons H na solução, uma resposta esperada e
alcançada. Grande parte dos alunos conseguiu associar a questão da acidez e da
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basicidade com a escala de pH e a relação da mudança de coloração com o uso de
indicadores ácido-base. Dentre os 17 alunos, 10 relacionaram com a escala de pH, 3
alunos com a mudança de coloração e 5 alunos relacionaram a acidez e basicidade tanto
com a escala de pH como com a mudança de coloração.
Os alunos conseguiram ainda, após a segunda parte do minicurso, diferenciar
contaminantes de agrotóxicos. Vale ressaltar que no primeiro questionário (atividade 1),
a maior parte dos alunos não sabia diferenciar fertilizantes de agrotóxicos, cometendo
então um equívoco nas respostas. É válido lembrar também que cada aluno se expressou
à sua maneira, ou seja, ainda sem se preocupar com a proximidade desse pensamento ou
dessa ideia de um discurso cientíﬁco, o que mostra que a busca por desenvolver um
pensamento crítico formulando suas próprias respostas, mesmo que predisposto a
evoluir, ainda carece de acompanhamento e reﬁnamento.

Perspectivas para o Ensino de Química Inclusivo
A educação de deﬁcientes auditivos no ensino regular tem sido um desaﬁo.
Com a inclusão, os deﬁcientes auditivos passam a ser colocados dentro do ensino regular
e, surge a necessidade de um novo agente imprescindível na para sua integração, o
intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Entre os alunos participantes do Projeto Novos Talentos/Capes/UFMT, um
deles apresenta uma deﬁciência auditiva, sendo este acompanhado por uma prima que se
dispôs a auxiliá-lo durante todas as atividades, atuando como intérprete para o aluno.
Uma das observações feitas durante as atividades foi a de que a pessoa que
atuava como intérprete de sinais nem sempre estava acompanhando o aluno, o que
poderia diﬁcultar o processo de ensino-aprendizagem do mesmo, uma vez que nem
todos os conceitos que foram abordados foram transmitidos por meio da LIBRAS para
o aluno com deﬁciência auditiva.
Durante a realização da Parte II do minicurso, foi possível observar que em
alguns momentos o aluno afastou-se do grupo, não querendo participar. Observou-se
que a intérprete neste momento não incentivou o aluno a voltar ao grupo, apenas
alegando que ele não queria participar, portanto não havia necessidade de insistir com
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ele. Uma das medidas adotadas para reverter a situação foi a de tentar reaproximar o
aluno das atividades que estavam sendo desenvolvidas.
Uma das situações marcantes da participação do mesmo nas atividades foi por
meio das atividades experimentais, que por trabalhar principalmente com a questão
visual dos alunos para a construção do conhecimento, possibilitou que este aluno
participasse das atividades experimentais, e este quando questionado se sabia como
fazer, apenas demostrou corretamente o procedimento experimental conseguindo
assim interpretar os conceitos por meio da experimentação.
Na perspectiva do Ensino de Química, observa-se então que a temática
solo/água em uma metodologia de projeto de trabalho, além de possibilitar um processo
de ensino-aprendizagem diferenciado por permitir a construção do conhecimento
crítico e cientíﬁco, permite a inclusão dos alunos, o que a torna um benefício não apenas
para o discente, mas também para a sociedade, onde, segundo Freire (1987) é a partir da
comunicação uns com os outros, seja ela falada ou expressa por sinais, que é possível
transformar a realidade.

Conclusão
O uso da metodologia de projetos no tratamento de conceitos químicos
possibilitou a comunicação e a participação mais efetiva dos alunos envolvidos. Além
disso, as estratégias montadas para tratar o tema Solo e Água permitiram a ampliação do
conhecimento químico bem como do desenvolvimento do pensamento crítico e
cientíﬁco.
Uma das diﬁculdades encontradas no desenvolvimento da pesquisa foi a de
adaptação do espaço/tempo para a realização das atividades propostas. Vale ressaltar
que além das atividades propostas na pesquisa, pelo fato de se trabalhar em conjunto
com o projeto Novos Talentos/Capes/UFMT, foram desenvolvidas atividades
paralelas, como por exemplo, a visita a algumas cavernas e nascentes na região, o que
permitiu ampliar a visão sobre a interdisciplinaridade com o uso da temática “solo e
água”.
O uso destas temáticas apontou como vantagens a possibilidade de
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contextualização e interdisciplinaridade no ensino, em que a questão agrícola foi uma
“ponte” para o desenvolvimento do pensamento crítico e cientíﬁco.
Essa temática possibilitou ainda a utilização da metodologia de Temas
Geradores, proposta por Freire (1987), pela qual foi possível desdobrar o tema para que
diversos outros conceitos pudessem ser também compreendidos.
Baseado na concepção de dialogicidade, o conteúdo programado não foi algo
imposto aos alunos, mas apresentado de maneira sistematizada e organizada para os
alunos, o que ampliou a investigação da aprendizagem para além da formação de
conceitos.
Os projetos de extensão universitária tais como o projeto Novos
Talentos/Capes/UFMT e a SEMIPEQ, são de suma importância para formação
acadêmica uma vez que possibilitam o contato direto com alunos do ensino médio, bem
como com a realidade escolar.
Em relação ao ensino de Química por meio da temática Solo/Água, todos os
alunos destacaram a importância de se aprender sobre o tema, principalmente em
relação à preservação do solo juntamente com a preservação das águas. Alguns alunos
destacaram ainda que, por meio das atividades do projeto, puderam aprender coisas das
quais nunca haviam ouvido falar antes.
Perspectivas futuras apontam para a continuidade do projeto Novos
Talentos/Capes/UFMT desenvolvendo atividades com os alunos da Escola Marechal
Candido Rondon. Contudo novas abordagens e novos conceitos estão à vista como
forma de subsidiar o tema das nascentes da região da Gleba Coqueiral para que estas
possam ser mais bem estudadas na perspectiva da Química e do protagonismo juvenil
almejado pelos Novos Talentos/Capes/UFMT.
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Estudo de nascentes numa escola do campo:
Atividades investigativas no ensino de Física
Thais Costa Brunelli1
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A articulação entre universidade e escola de educação básica é apontada nas
políticas educacionais como uma forma de potencializar a formação de estudantes e
professores desse nível do ensino, bem como de licenciandos e de professores
formadores. Representa, portanto, um caminho para a melhoria da qualidade da
educação. Esse posicionamento pode ser observado, por exemplo, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de professores da educação básica
(BRASIL, 2001, 2015), notadamente em relação aos princípios da articulação entre a
teoria e a prática e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tais DCNs
apontam as instituições de educação básica como “espaços necessários à formação dos
proﬁssionais do magistério” (BRASIL, 2015, p. 4).
Esses princípios foram considerados na elaboração e desenvolvimento do
projeto de extensão universitária que foi campo do estudo que é aqui apresentado.
Referimo-nos ao Projeto Novos Talentos (PNT), desenvolvido pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), com ﬁnanciamento da Capes. Um dos objetivos do
PNT foi “promover situações de estudos e debates sobre cientiﬁcidade, produção e
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socialização da cultura cientíﬁca na sociedade contemporânea articulando universidade
e escola de educação básica com reﬂexos positivos para os dois níveis de ensino”
(UFMT, 2012, p. 2).
Este artigo é uma das evidências dos esforços observados no PNT para
articular universidade e escola de educação básica mantendo o princípio da
indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Nossa atenção volta-se especialmente para
as atividades investigativas que foram realizadas por estudantes do Ensino Médio da
Escola Estadual Cândido Rondon (escola do campo) que integrou o PNT. Tais
atividades foram desenvolvidas sob orientação de uma licencianda do curso de Física da
UFMT (primeira autora deste artigo), com apoio de professoras citada escola (coautoras
deste artigo). O objetivo é analisar aprendizados resultantes de um exercício de pesquisa
cientíﬁca sobre a vazão de água em nascentes, considerando as variações entre períodos
de chuvas. Para tanto, foram utilizados recursos didático-pedagógicos produzidos com
material alternativo, incluindo um simulador do ciclo da água.
Antes de apresentar os resultados de nossas análises sobre a questão colocada
em pauta neste artigo julgamos necessário explicitar o entendimento que temos de
educação do campo e de educação em ciências naturais em escolas do campo, dando
destaque ao ensino de Física. Argumentamos em defesa da prática pedagógica que
valoriza as atividades investigativas como uma forma de situar o currículo no contexto
de vida dos estudantes. Em seguida fazemos uma breve caracterização da comunidade
Coqueiral-Quebó e da escola que foi o cenário deste estudo. Na sequência explicitamos a
dinâmica dos estudos sobre as nascentes e os resultados das atividades investigativas
realizadas por estudantes e professoras do Ensino Médio, em colaboração com a UFMT.

A Educação em ciências que interessa à população do campo
No Brasil, um dos grandes problemas educacionais é a carência de professores
no Ensino Médio, conforme indicam estudos nessa área (INEP, 2007, RUIZ, RAMOS e
HINGUEL, 2009; TARTUCE et al, 2010, KUENZER, 2011; KRAWCZYK, 2011). A
situação é mais grave em algumas áreas do conhecimento, como é o caso do ensino de
Física.
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Conforme Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE, 2006), o problema da escassez de professores ocorre em diversos
países do mundo e remete a duas grandes inquietações: uma de ordem quantitativa
(inexistência de docentes em número suﬁciente para atender a demanda do ensino nos
diferentes campos do conhecimento) e outra de ordem qualitativa (inexistência de
professores com formação de qualidade). As pesquisas indicam ainda que não basta
formar bons professores, é preciso atraí-los para o magistério com salários justos,
carreira proﬁssional promissora e boas condições de trabalho. Em outras palavras, a
educação de qualidade só é garantida quando se tem professores em número suﬁciente,
bem qualiﬁcados e animados para o exercício da proﬁssão docente.
Se o problema da escassez de professores do Ensino Médio (observada
notadamente no ensino de Física) traz graves implicações para as escolas públicas das
regiões urbanas, a situação é ainda mais grave quando se trata das escolas do campo. Esse
fato compromete o acesso de jovens camponeses à escola, pois, “não se consegue
avançar nas estratégias de ﬁxação dos professores, principalmente por meio da
concentração de seu trabalho em uma só instituição e de remuneração diferenciada nas
regiões de maior diﬁculdade de acesso” (KRAWCZYK, 2011, p. 765).
Em nossos dias a educação do campo é um direito assegurado na Constituição
Federal do Brasil. No entanto, a efetivação desse direito ainda é algo a ser conquistado.
Isso explica porque os movimentos sociais do campo têm lutado pela garantia do acesso
e da permanência dos estudantes do campo na escola. Nesse sentido, tem-se realçado a
necessidade de se reconhecer que a educação que interessa à educação do campo é
aquela que leva em conta as demandas locais. Isso explica o uso do termo “pedagogia do
campo” para sintonizar as práticas educativas às realidades sociais nas quais elas se
processam, sem deixar de manter as articulações com a sociedade mais ampla.
Na educação e pedagogia do campo, parte-se da particularidade e
singularidade dada pela realidade de homens e mulheres que
produzem suas vidas no campo. Todavia, não se postula o localismo
e nem o particularismo, mediante os quais se nega o acesso e a
construção do conhecimento e dá uma universalidade histórica e
rica, porque é a síntese do diálogo e da construção de todos os
aspectos onde os seres humanos produzem sua vida. Educação e
conhecimento apontam para uma sociedade sem classes, fundada na
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superação da dominação e da alienação econômica, cultural, política
e intelectual. (FRIGOTTO, 2001, p. 36)

A Educação do Campo precisa ser parte essencial no desenvolvimento
territorial, conﬁgurando o espaço onde todos se reúnem, simultaneamente, em busca de
condições melhores de moradia, trabalho e educação pessoal. Nessa perspectiva, a
escola do campo precisa orientar suas ações pela
[...] vinculação as questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória
coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciências e tecnologia
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à
qualidade social de vida coletiva no país. (BRASIL, 2006, p. 1)

Arroyo (2006) é um dos teóricos brasileiros que partilha a ideia de que a
identidade da Escola do Campo precisa ser fundada nas relações com a vida dos
camponeses.
A Escola do Campo, o sistema educativo do campo se aﬁrmará na
medida em que se entrelaçarem com a própria organização dos
povos do campo, com relações de proximidade inerentes à produção
camponesa – a vizinhança, as famílias, os grupos, enraizar-se e
aproximar as formas de vida centrada no grupo, na articulação entre
as formas de produzir a vida. (ARROYO, 2006, p. 4)

No campo, a escola tem a tarefa de formar cidadãos comprometidos com as
demandas locais, ou seja, com os aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais da
vida dos camponeses. “A perspectiva de educação do campo se articula a um projeto
político e econômico de desenvolvimento sustentável, a partir da perspectiva dos
interesses dos povos que nele vive”. (BRASIL, 2006, p. 22).
O professor do campo precisa considerar que, na atualidade, em qualquer
contexto, a educação passa por transformações expressivas em decorrência do avanço
cientíﬁco e tecnológico. É preciso, portanto, ter presente que
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Uma escola do campo não é aﬁnal, um tipo diferente de escola, mas
sim é a escola reconhecida e ajudando a fortalecer aos povos do
campo como sujeitos sociais que também podem ajudar no processo
de humanizar do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história,
seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito. (CALDART, 2004, p.
110)

Esse entendimento motivou a equipe proponente da “Rede de estudos e
colaboração para inclusão social e desenvolvimento da cultura cientíﬁca”, também
denominada de Projeto Novos Talentos/UFMT/CAPES a incluir uma escola do
campo nessa proposta de extensão universitária. A ideia foi não apenas possibilitar o
acesso de estudantes e professores do campo à ambiência universitária, mas também de
inserir estudantes e professores universitários na realidade da educação do campo.
Ao propor uma rede de colaboração para a inclusão social e desenvolvimento
da cultura cientíﬁca a equipe executora do PNT buscou superar a ideia de extensão
universitária como prestação de serviços para a comunidade externa. Ao invés disso, a
extensão foi assumida como uma via de mão dupla, como espaço de encontro, de troca,
de parceria. Reiterou-se o entendimento de que “o povo tem direito à educação pensada
desde seu lugar e com a sua participação, vinculada a sua cultura e as necessidades
humanas e sociais” (CALDART, 2001, p. 26). Por essa razão cada uma das cinco escolas
de educação básica envolvidas no referido projeto foi motivada a desenvolver uma
pesquisa integrada ao currículo escolar.
No PNT, o incentivo à realização de exercícios de pesquisa cientíﬁca no ensino
de ciências foi fundamentado em três pressupostos: 1. Entendimento de que as
atividades investigativas motivam a problematização e a análise de questões das
realidades locais; 2. O exercício de pesquisa por estudantes da educação básica favorece a
compreensão de procedimentos relativos à produção cientíﬁca; 3. O protagonismo de
estudantes nas atividades investigativas facilita a compreensão e a aprendizagem de
conceitos relacionados às questões analisadas (UFMT, 2015).
É necessário destacar que a valorização de exercícios de pesquisa no ensino de
ciências, não foi assumida como uma simples imitação de procedimentos adotados por
cientistas e muito menos como a panaceia da educação. Entendeu-se que a educação é
155

uma prática social complexa, sujeita à inﬂuência de fatores de natureza diversa: políticos,
econômicos, sociais, culturais e pedagógicos.
A pesquisa foi concebida como uma “interação discursiva” que permite a
construção de sentidos e de conhecimentos sobre a ciência e a educação em ciências
(MARTINS, 2011, p. 298). Seja na produção de novos conhecimentos (trabalho de
cientistas) ou na educação em ciências (trabalho de professores e estudantes) a pesquisa
demanda sempre interações sociais e em aprendizagens pessoais e coletivas. Isso porque
a produção da ciência, assim como a educação em ciências, se processa mantendo
articulações com os contextos histórico-sociais e culturais de caráter local e global.
Estas perspectivas conduzem a uma visão de ensino e de
aprendizagem de ciências envolvendo uma segunda socialização ou
enculturação em comunidades, bastante diferente de visões que
tratam o ensino como transmissão ou a aprendizagem como um
processo de desenvolvimento cognitivo autônomo [...]. A
aprendizagem é reconceitualizada como construção de sentidos e as
análises das interações discursivas revelam como professor e
estudantes negociam novos signiﬁcados em um processo
comunicativo no qual perspectivas culturais diferentes se encontram
em um processo de crescimento mútuo. (MARTINS, 2011, p. 298)

A relevância das atividades investigativas na educação em ciências explica
porque essa temática tem se caracterizado como um campo de estudo de pesquisadores
dessa área (MUNFORD e LIMA, 2007; RODRIGUES e BORGES, 2008; ZÔMPERO
e LABURÚ, 2011; VIANNA e MARTINS, 2013; BRITO e REGO, 2014). Esses
pesquisadores têm mostrado que existem divergências em relação a essa perspectiva de
ensino, sobretudo, no que se refere à nomenclatura e aos procedimentos utilizados.
Porém, em todos os casos, concorda-se que essas atividades são
sempre baseadas em problemas que os alunos devem resolver e que
esta proposta de ensino apresenta-se muito diferente da abordagem
do ensino tradicional, no qual o professor tem a preocupação de
desenvolver uma lista de conteúdos, muitas vezes de modo
expositivo, sem proporcionar aos alunos uma reﬂexão mais
profunda [...] as atividades de investigação permitem promover a
aprendizagem dos conteúdos conceituais, e também dos conteúdos
procedimentais que envolvem a construção do conhecimento
cientíﬁco. (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011, p. 78)
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Ao assumirmos a defesa da adoção de atividades investigativas na educação em
ciências, mais especiﬁcamente no ensino de Física, reiteramos a ideia de que os jovens
precisam estabelecer as relações entre os fatos da realidade vivida e os conhecimentos
trabalhados no âmbito da escola. Assim, eles podem se comportar como atores da
produção da própria história de vida e da história desse nosso tempo. Assim, a disciplina
curricular 'Física' deixa de ser um entrave na trajetória escolar dos estudantes (por ser
vista como uma disciplina difícil fundamentada em cálculos descontextualizados) e
passa a ser considerada como uma forma de conhecimento que pode dar sentido ao que
é vivido cotidianamente.

Comunidade Coqueiral-Quebó
A comunidade Coqueiral-Quebó, situada no município de Nobres do Estado
de Mato Grosso (MT) foi criada na década de 1980 como um assentamento. A história
dessa comunidade está ligada, portanto, à luta de pessoas pobres pela posse da terra num
cenário de contradições políticas e sociais. O assentamento se fortaleceu com a política
do Programa de Crédito para a Reforma Agrária (PROCERA) do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de MT e foi regulamentado pelo Decreto n.
96231, de 28 de agosto de 1998 (E. E. CÂNDIDO RONDON, 2016).
Na atualidade o assentamento conta com duas vilas estrategicamente
localizadas: “Roda D'Água” e “Bom Jardim”. Essas duas vilas concentram os pontos
comerciais, serviços públicos (escolas, posto de saúde), igrejas e outros organismos
sociais. A economia local é baseada na bovinocultura, na agricultura familiar e no
turismo. A região é rica em belezas naturais que atraem turistas do mundo todo.
A Vila Roda D'Água, situada há aproximadamente 150 quilômetros de Cuiabá,
dispõe de duas escolas públicas, sendo uma da rede estadual e outra da rede municipal. A
equipe proponente do PNT optou por atuar na Escola Estadual Marechal Cândido
Rondon pelo fato de que esta instituição oferta o Ensino Médio, campo de um estudo
que estava sendo realizado no âmbito do mestrado em educação da UFMT, no período
de escrita do projeto que foi submetido ao edital 055/2012 do Projetos Novos Talentos
da Capes. Dados de tal estudo que resultaram na dissertação intitulada “Educação do
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campo: uma análise do diálogo entre saber escolar e saber local no contexto do
programa Projovem” (GUGELMIN, 2014) apontaram problemas na educação em
ciências e o interesse da escola em manter articulações mais estreitas com a UFMT.
Criada em 3 (três) de março de 2004, a Escola Estadual Cândido Rondon,
funciona em prédio próprio, construída em um terreno de 20.000 metros quadrados. A
estrutura física da escola é constituída de 8 (oito) salas de aula, cozinha e refeitório,
banheiros (masculino e feminino), sala de informática, espaço para recreação e quadra
poliesportiva coberta. Porém, em 2014 a escola foi interditada por problemas na
estrutura física. Atualmente funciona em 10 salas móveis (contêineres) alocados pela
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT).
Em 2016 a referida escola atendeu 240 alunos com idade a partir de 11 anos e
provenientes de várias comunidades que formam o assentamento Coqueiral-Quebó. Os
estudantes foram distribuídos em turmas de Ensino Fundamental, Ensino Médio e de
Educação de Jovens e Adultos (nos dois níveis da educação básica). Isso exigiu que a
escola funcionasse em três turnos: matutino, vespertino e noturno.
O corpo docente da escola é constituído por professores que vivem no
assentamento e, em sua maioria, estabelecem contratos temporários de trabalho. Vale
ressaltar que, eventualmente, as instalações da escola são cedidas para instituições de
educação superior (públicas e privadas) que realizam cursos na modalidade EAD, com o
foco em turismo e licenciatura.
Na perspectiva da referida escola a parceria proposta pelo PNT representou
uma possibilidade de promover melhoria na formação de estudantes e professores do
Ensino Médio. Para a equipe da UFMT a parceria representou oportunidade para
efetivar o princípio da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão com consequente
melhoria da qualidade da formação de todos os envolvidos no projeto. Nessa
perspectiva, o PNT reiterou o entendimento de que o trabalho em colaboração gera
ricas experiências de formação de licenciando, professores da educação básica e
professores formadores abrindo novos horizontes para o desenvolvimento de pesquisa,
reﬂexões e produção de políticas de formação de educadores.
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Por que estudar nascentes no Projeto Novos Talentos?
Um dos objetivos do PNT foi “fomentar a Produção de metodologias,
estratégias e materiais didáticos inovadores, visando à melhoria da qualidade da
educação” (UFMT, 2012). Nesse sentido, o projeto fomentou o desenvolvimento de
práticas educativas em regime de colaboração com foco na melhoria da qualidade do
ensino. Tais práticas foram fundamentadas no reconhecimento de que a escola tem
papel importante na formação de pessoas capazes de compreender o mundo onde
vivem e de agir nele como sujeitos da história. Com base neste pressuposto, cada uma
das cinco escolas parceiras foi motivada a elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa
envolvendo estudantes e professores da educação básica. Os projetos foram apoiados
por professores e estudantes da UFMT que assumiram a tarefa de acompanhar as
atividades do PNT nas escolas.
A escola do campo elaborou e desenvolveu o projeto “Nascentes da Gleba
Coqueiral” cujo objetivo geral foi assim explicitado: “Promover situações educativas
que motivem estudantes e professores a desenvolver estudos sobre as nascentes situadas
na comunidade Coqueiral a ﬁm de despertar práticas de cuidados com o ambiente,
especialmente com a água” (E.E. CÂNDIDO RONDON, 2015, p. 4). Para alcançar
esse objetivo foram deﬁnidas as seguintes ações (objetivos especíﬁcos):
1. Elaborar projetos de pesquisa sobre o tema, nascentes, numa
perspectiva interdisciplinar; 2. Desenvolver habilidades de
observação, de coleta, registro e análises de dados sobre nascentes
existente na comunidade Coqueiral mobilizando diferentes áreas do
conhecimento; 3. Buscar informações sobre a história do
Assentamento Coqueiral dando centralidade às questões relativas à
hidrograﬁa da região; 4. Promover ações que estabeleçam relações
mais efetivas entre escola e meio ambiente com foco na preservação
da fauna e da ﬂora do cerrado; 5. Realçar a importância das nascentes
para a comunidade, a região e para o planeta buscando meios para
conservá-la pelo uso racional; 6. Produzir relatórios, artigos, mostras
de fotograﬁa e de vídeo que expressem os resultados das pesquisas
realizadas; 7. Socializar os resultados das investigações no âmbito da
escola, da comunidade, do projeto Novos Talentos e/ou em
contextos mais amplos.
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Neste ensaio trazemos para o debate uma parte das atividades desenvolvidas
no projeto supracitado. Demos centralidade às atividades investigativas sobre variações
da vazão da água de uma das nascentes estudadas. A nascente escolhida como campo do
estudo é denominada “Bate Palmas”, porque uma pessoa posicionada diante dessa
nascente, ao bater palmas, pode observar borbulhas de água saindo de dentro da terra,
devido ao deslocamento de ar. Vale ressaltar que o solo da região é rico em calcário.
Metodologia
Conforme discutido anteriormente, as atividades investigativas aqui analisadas
foram articuladas às ações do PNT, especialmente ao minicurso denominado “Ciclo
hidrológico”. Esse minicurso foi realizado nos dias 1 e 2 de outubro de 2015, numa
proposta que articulou professores e estudantes licenciando dos cursos de Química,
Física e Biologia da UFMT.
Nas atividades relacionadas ao ensino de Física, nós motivamos os estudantes
do Ensino Médio a coletar dados sobre o volume de água precipitada no período de
chuvas estabelecendo relações com a vazão de uma nascente. Nesse sentido, ﬁzemos uso
de diversos recursos, incluindo um simulador do ciclo da água apresentado na Figura 1,
disponibilizado pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. Esse site apresenta,
de forma interativa, as etapas e os conceitos relativos ao ciclo hidrológico nas regiões
urbanas e rurais.
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Figura 1 – Simulador ciclo da água.
Fonte da ﬁgura: Objetos Educacionais/MEC
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5033/index.
html?sequence=8

Por meio deste simulador, promovemos discussões relacionadas aos processos
hidrológicos que ocorrem na natureza, tais como evaporação, inﬁltração, drenagem e
precipitação de água, força/campo gravitacional, energia térmica, ﬂuxo de ﬂuídos e
fases da matéria. Os diálogos revelaram que os estudantes compreenderam que, na
natureza, a água se movimenta continuamente, mantendo a qualidade da água potável.
A partir dessa constatação foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: “A
precipitação inﬂuencia no aumento do volume de água em uma nascente? ” Para dar
resposta a essa questão os alunos foram motivados a realizar uma investigação empírica
sobre essa questão. Os grupos organizados ﬁcaram encarregados de realizar a coleta dos
dados.
Na coleta de dados os estudantes foram orientados a desconsiderar os volumes
de água evaporados, transpirados e inﬁltrados em grandes profundidades. O estudo se
limitou às variáveis relacionadas à observação do sentido direto atmosfera-superfície
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presente no ciclo fechado da água. A atenção ﬁcou centrada, portanto, na relação entre a
quantidade de água de chuva precipitada e a vazão da nascente fazendo uso de um
pluviômetro, instrumento de coleta de água das chuvas que indica o volume precipitado
em uma determinada área.
Para se conhecer o volume de água precipitada na região, durante o período do
estudo, os alunos confeccionaram um pluviômetro caseiro com garrafa de Polietileno
Tereftalato (garrafa PET), apresentado na Figura 2. Foi solicitado aos estudantes que
coletassem garrafas PET descartadas chamando atenção para o problema do longo
tempo para decomposição do plástico. Cada grupo de estudantes realizou a coleta dos
dados pluviométricos semanalmente fazendo registros.

Figuras 2 e 3 – À esquerda: Um grupo de alunos confeccionando os pluviômetros de forma
artesanal. À direita: Imagem do pluviômetro produzido e instalado pelos alunos.

Antes da coleta de dados na nascente Bate Palmas explicamos aos estudantes
que a vazão é uma grandeza utilizada cotidianamente pela espécie humana. O cálculo da
vazão é empregado, por exemplo, no hidrômetro de uma residência, no marcador de
uma bomba de combustível nos veículos, em hidroelétricas e em diversos processos
industriais. A escolha do tipo de instrumento para medir a vazão depende de vários
fatores tais como: o tipo do ﬂuído ou gás que se deseja aferir; a exatidão desejada, a
condutividade do material, o local de medida, as condições ambientais etc. A vazão
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volumétrica é medida considerando a relação entre a quantidade em volume que escoa
através de certa secção em um intervalo de tempo observado. As unidades volumétricas
mais comuns são: m³/s, m³/h, l/h, l/min, GPM (galões por minuto), entre outras.
Para proceder ao cálculo da vazão da água na nascente Bate Palmas adotamos o
método do ﬂutuador fazendo uso de materiais alternativos. O método do ﬂutuador
consiste em estipular a velocidade que a água escoa em uma determinada área. Os
estudantes foram orientados a deﬁnir uma secção retangular de dois metros de
comprimento e dois metros de largura com auxílio de estacas e barbantes, tal formato
pode ser visto na Figura 4.

Figura 4A - Modelo do método do ﬂutuador disponibilizado pela
Embrapa
Fonte:
www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/443939/1/C
UsersPiazzonDocuments455.pdf.

Figura 4B - Atividade Experimental realizado com ﬂutuador
disponibilizado pela Embrapa
Fonte: Thais Brunelli (fotos).
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O objeto ﬂutuador adotado no projeto foi uma folha seca. O tempo foi medido
com o auxílio de cronômetros disponibilizados em celulares. Explicamos que o objeto
ﬂutuador percorre a área delimitada na mesma velocidade de escoamento da água. Para
identiﬁcação da vazão foi utilizada a seguinte expressão algébrica: Q= V x A, onde Q é a
vazão, V é a velocidade de escoamento e A é a área horizontal. A medida da precipitação
pluviométrica e da vazão da água na nascente bate palmas foi realizada no período de 2
de outubro a 13 de novembro de 2015.

Resultados e discussões
Os dados obtidos durante o período de estudo foram representados na ﬁgura 3
que ilustra a precipitação semanal na região do Distrito de Coqueiral-Quebó.

Figura 5 – Histograma dos totais semanais de precipitação pluviométrica referente ao
período de 2 de outubro a 13 de novembro de 2015.
Fonte: Elaborada pelas autoras.

Com base nos dados explicitados foi possível concluir que a maior intensidade
chuvosa ocorreu durante a sexta semana. Veriﬁcou-se que o total precipitado na região,
durante o período supracitado, foi de 80,5 mm. Segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia (IMET) a precipitação acumulada na região estudada, no mesmo período,
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foi de 90 mm. A diferença nos valores de precipitação do estudo quando comparado aos
dados oﬁciais disponibilizados pelo IMET foi apresentada e discutida com os alunos.
Tal diferença foi relacionada ao fato de o instrumento de coleta de dado ser artesanal e à
pouca experiência dos estudantes na coleta e registro dos dados de pesquisa empírica.
Na primeira coleta de dados na nascente Bate Palmas, ocorrida no dia 02 de
outubro de 2015, foram estipuladas as dimensões da área a ser estudada. As dimensões
são apresentadas no Quadro abaixo.
Quadro 1 – Dimensões da nascente Bate Palmas na primeira coleta.
Largura

Comprimento

Profundidade média

Área transversal

2m

2m

0,22 m

0,44m²

O valor da vazão foi obtido conforme apresentado anteriormente, ou seja,
utilizando o método do ﬂutuador. Os estudantes observaram que o tempo médio do
ﬂutuador ao percorrer o comprimento da secção transversal foi de 8,96 s. A velocidade
de escoamento superﬁcial aferida na água emergente do olho d'água foi de 0,22 m/s. Na
primeira análise da vazão da nascente Bate Palmas foi estimado um volume de 0,098
m³/s.
A segunda coleta de dados na nascente Bate Palmas foi realizada no dia 13 de
novembro de 2015, obtendo os valores apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 – Dimensões da nascente Bate Palmas na segunda coleta.
Largura

Comprimento

Profundidade média

Área transversal

2m

2m

0,28 m

0,56m²

Na segunda coleta de dados a média temporal do ﬂutuador foi de 10,03 s e a
velocidade do mesmo ao percorrer o comprimento do retângulo estipulado foi de 0,190
m/s. A vazão encontrada nesta segunda análise foi de 0,108 m³/s.
Por meio do presente estudo de caso, os alunos juntamente com uma
professora da referida escola, realizaram uma análise reﬂexiva correlacionada ao manejo
das águas na região. Neste sentido foram extraídos relatos que evidenciaram a
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potencialidade das atividades investigativas para o aprendizado de Física.
Com as oﬁcinas, adquirimos muito mais conhecimentos. Ela nos
ajudou, a saber, um pouco mais sobre as águas das nascentes de
nossa região. [...] Nós tivemos vários momentos de aprendizado
muito proveitoso que nos ajudaram muito. Tivemos também a
fabricação de pluviômetro para medir a quantidade de chuva em
cada lugar, colocamos em diferentes pontos para saber onde chove
menos. (Relato da aluna Danielly Salomão).
Participar do Projeto Novos Talentos foi fundamental para mim.
Aprender um pouco mais sobre a água e suas químicas. [...] Desde o
inicio do projeto, aprendi muito com palestras, experiências, aulas
realizadas na UFMT. Também com aulas de campo feita em nossa
região. Para mim a mais importante ocorrida na Estância Da Mata.
Tivemos uma aula divertidíssima e muito positiva, realizamos
experiências, aprendemos um pouco mais sobre o pH. Tudo muito
proveitoso para mim, pois trabalho como guia em um lugar cuja
claridade da água é seu diferencial, e muito do explicado ali por mim
sobre a transparência da água e suas diversas nascentes aprendi com
o projeto. (Relato do aluno Gabriel)

Estes relatos revelam que as atividades realizadas no PNT foram muito
relevantes na formação dos estudantes, pois facilitaram a compreensão de muitos
conceitos trabalhados na educação em ciências, notadamente de Química e de Física.
Potencializaram também a compreensão de procedimentos adotados na investigação
cientíﬁca aproximando a ciência da educação em ciências naturais.

Considerações ﬁnais
A experiência que nós, autoras deste artigo, vivenciamos no desenvolvimento
das atividades aqui analisadas nos motivam a realçar a importância da extensão
universitária conﬁgurada como uma rede de colaboração entre a universidade e a escola
de educação básica. Constamos que os aprendizados foram além do esperado, tanto para
os estudantes como para professores da escola do campo e para a equipe proponente do
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PNT. Por meio desse projeto pudemos vivenciar o princípio da articulação teoria-prática
e da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.
Durante a realização do projeto de pesquisa pela escola do campo nós
observamos que as atividades investigativas despertam nos estudantes o desejo em
adquirir novos conhecimentos pela análise de questões da realidade local. Desta forma,
tais atividades permitiram aproximar o currículo escolar da vida da população do campo.
Novas perspectivas de estudo fazendo uso das atividades investigativas foram
criadas, pois ao se comparar o resultado do total de água precipitada na região com os
dados disponibilizados pelo IMET os estudantes perceberam que as variações não
foram signiﬁcativas, considerando a qualidade dos recursos utilizados e a própria
inexperiência na realização de investigações cientíﬁcas. Houve entendimento de que o
mapeamento mais longo da precipitação na comunidade local permitiria identiﬁcar
padrões ou mudanças no comportamento das chuvas em função das ações humanas no
ambiente.
Em suma, debates sobre os resultados do estudo sobre as nascentes remetem
ao entendimento de que é necessário haver trabalhos de conscientização na comunidade
para o correto manejo destas águas, pois, sabe-se que em períodos de estiagem as
nascentes diminuem a vazão, o que pode comprometer o consumo da população
afetando também a agricultura, a pecuária e o turismo no assentamento CoqueiralQuebó.
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Um lugar para a fotograﬁa no currículo da
educação básica
Amanda Yasmim Cezarino1
Ademar Torres de Almeida2
Glauce Viana de Souza Torres3

No cenário da denominada sociedade do conhecimento, marcada pelo
vertiginoso desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs),
a produção de fotograﬁa tem se constituído numa prática prazerosa, intensa e
corriqueira. A facilidade como as fotograﬁas são produzidas e colocadas em circulação
faz dela uma linguagem cotidiana que pode ser empregada por pessoas situadas em
grupos sociais, culturais e geracionais diversiﬁcados. Esse entendimento foi expresso no
Projeto Novos Talentos por meio das oﬁcinas “Fotografando a natureza: cartograﬁas de
vivências pedagógicas”. Tais oﬁcinas foram ministradas para estudantes e professores
das cinco escolas parceiras do PNT: Escola Estadual Nilo Póvoas; Escola Estadual
Professor Fernando Leite de Campos; Escola Estadual Pascoal Ramos; Estadual
Marechal Cândido Rondon (escola do campo) e Centro Estadual de Atendimento e
Apoio ao Deﬁciente Auditivo Prof.ª Arlete Pereira Miguelette (CEAADA), que é uma
escola de surdos.
No projeto de extensão universitária que foi cenário deste estudo, o
protagonismo de estudantes da educação básica foi considerado como um princípio
educativo, ou seja, como uma estratégia pedagógica para despertar “novos talentos”. As
experiências que vivenciamos neste projeto, sobremaneira aqueles decorrentes da nossa
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vinculada ao Departamento de Ensino e Organização Escolar do Instituto de Educação da UFMT.
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atuação como mediadores e/ou monitores das oﬁcinas de fotograﬁas nos permitem
aﬁrmar que estudantes e professores da educação básica manifestaram muito interesse
por essa forma de linguagem imagética. Isso explica porque fomos motivados a escrever
este artigo cujo propósito é apresentar uma análise das ﬁnalidades, da dinâmica e dos
resultados das oﬁcinas de fotograﬁa, tendo como referência dados extraídos de
observações diretas das atividades realizadas e de relatórios produzidos pela equipe
proponente do PNT e pelas escolas.
Orientados por objetivo, organizamos este artigo em três partes conforme é
descrito a seguir: 1. Explicitação do entendimento que temos de fotograﬁa e do uso
dessa linguagem na educação; 2. Descrição das ﬁnalidades, da dinâmica e dos resultados
das oﬁcinas “Fotografando a natureza”. 3. Análise dos resultados levando em conta o
princípio do protagonismo dos estudantes. Ao desenvolver as análises aqui propostas
pretendemos contribuir com os debates sobre o uso de fotograﬁas no currículo da
educação básica, considerando que se trata de uma linguagem que “dá voz”, mesmo para
aqueles que vivem mergulhados no silêncio (os surdos).

A fotograﬁa como uma prática de enunciação
Na atualidade protagonizamos a história da era digital. O cenário da nossa vida
é caracterizado por imagens de natureza variada e de duração efêmera. Possuímos
tecnologia para produzir imagens de tudo o que vemos, incluindo de nós mesmos. São as
propaladas selﬁes que podem ser feitas até mesmo pelas crianças da mais tenra idade. A
facilidade como as fotos são produzidas e postas em circulação faz-nos crer que se trata
de uma invenção do nosso tempo. Essa ideia é um equívoco, pois a fotograﬁa não é uma
tecnologia recente. Existem descrições do uso dessa técnica no século IV a. C. No
entanto, apenas no início do século XIX houve um avanço na técnica permitindo a
captura e a ﬁxação da imagem por um longo período de tempo. Surgiu, então, a fotograﬁa
que signiﬁca “graﬁa pela luz” numa superfície revestida quimicamente.
A técnica de ﬁxação química da imagem foi desenvolvida primeiramente por
Joseph Nicéphore Niépce em 1826 e continuada na década seguinte por Louis Jacques
Mandé Daguerre sob a denominação de "daguerreótipo”. Essa técnica consistia em
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ﬁxar a imagem em uma placa de metal após um longo período de tempo, cerca de 30
minutos. Anos mais tarde, William Henry Fox Talbot desenvolveu o calótipo
proporcionando o negativo da imagem e a ﬁxação do positivo após o contato com o
papel sensibilizado quimicamente (CORRÊA, 2013).
Em 1888 houve uma considerável difusão do uso da fotograﬁa após a invenção
da câmera de ﬁlme por George Eastman com a Kodak n. 1, principalmente nos Estados
Unidos. A fotograﬁa instantânea, por sua vez, foi inventada em 1948 por Edwin Land,
de forma que, as imagens eram visualizadas sem a necessidade de que fossem levadas
para um laboratório de revelação.
Estes três momentos da fotograﬁa (daguerreótipo, fotograﬁa de
ﬁlme e fotograﬁa instantânea) têm como base a câmara escura e a
fotoquímica acontecendo devido à presença de sais de prata.
Durante muitos anos gravar imagens teve estas características, até o
lançamento da fotograﬁa digital. (CORRÊA, 2013, p. 12)

Durante o processo de instrumentalização da fotograﬁa no século XIX, houve
duas vertentes que buscaram se apropriar dessa tecnologia. A primeira consistiu em
atribuí-la a uma forma de manifestação artística, pelo fato de que as pinturas feitas
naquele período buscavam retratar pessoas e realidade. Comparando-se com a pintura, a
fotograﬁa era mais prática e possuía maior realismo. A segunda buscou estabelecê-la
como um instrumento técnico-cientíﬁco.
A fotograﬁa representou um sopro na atividade cientíﬁca, que
passava a incorporar, em suas estratégias especulativas, um novo
princípio heurístico, apresentando-se como um novo padrão de
rigor – quando, de fato, a imagem fotográﬁca, a um só tempo,
desviava a atenção do texto para si e conferia poder persuasivo ao
conjunto do discurso cientíﬁco. (SILVA, 2014, p. 347)

O campo das ciências adotou a fotograﬁa como instrumento indispensável.
Fundamentado em Gunthert (2000), Silva (2014) aponta que “a relação que se
estabelecera entre fotograﬁa e ciência não foi, portanto, natural, mas resultado de uma
vontade e de um discurso” (p. 347). Utilizada primeiramente no campo da astronomia,
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em seguida em outros, a fotograﬁa recebeu maior evidência na medicina que a utilizava
para difundir imagens que retratavam doenças. Essa atividade recebeu um grande
destaque de forma que incentivou o surgimento, em 1869, da Revue Photographique dês
Hôpitaux de Paris. “Tratava-se da primeira iniciativa regular de emprego e divulgação
sistemáticos, no campo da medicina, de fotograﬁas para representar doenças” (SILVA,
2014, p. 351).
No século XIX o rigor técnico e os altos custos de manipulação da fotograﬁa
restringiam a apropriação dessa tecnologia à ciência e a uma parcela seleta da população.
Em outras palavras, a fotograﬁa era empregada pelos que detinham poder servindo,
portanto, para legitimar diferenças.
Na medicina, assim como na antropologia, era a delimitação do que
representa o outro que estava em questão, mais do que o
conhecimento com ﬁns preventivos dos males que afetam a saúde
humana, pois as representações não se prestam a dar a conhecer,
mas, tão somente, a representar. Se, para o antropólogo o outro era o
diferente, para a medicina o outro era o corpo doente (e nisto
aproximam-se, não se afastam), que, em nome da “fortuna pública”,
da “riqueza nacional”, dava sua contribuição à ciência, prestando-se
à demarcação do bizarro e do indesejável. (SILVA 2014, p. 359)

A popularização da fotograﬁa ocorreu de maneira efetiva somente com o
modelo digital difundido nos últimos anos. Atualmente, podemos considerar que a
fotograﬁa está ao alcance de todos, pois os celulares, amplamente utilizados, não servem
apenas para comunicação. Eles incorporam tecnologias que permitem produzir imagens
com alta resolução com variados recursos. Permitem também difundir imagens e sons
em tempo quase real.
Wunder (2008) questiona a ideia de que a fotograﬁa permite “grafar” a
realidade observada. Por essa razão ela prefere fazer uso do termo “foto quase graﬁa”,
pois, cada imagem revelada é apenas “um corte”, “um instante efêmero”, um
“fragmento suspenso”, uma “cicatriz” de “um acontecimento” que se torna eternizado.
A justaposição entre foto/luz e graﬁa/escrita deixa um pensar. Escrita
da luz: uma escrita que se faz pela passagem da luz, e também uma
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forma de escrevermos com a luz. Uma linguagem atravessada pela
ﬁssura entre a emanação luminosa das coisas e seres fotografados e o
desejo de dizer sobre estas coisas e seres. Neste estiramento de forças
de pensamentos, nestes sentidos paradoxais que moram dentro da
própria palavra, um quase. Foto quase graﬁas. Na suspensão entre a
quase-magia da luz e a quase-matéria da escrita, a impossibilidade de
um sentido último, o acontecimento por fotograﬁas. (WUNDER, 2008,
p. 1)

Nessa acepção, a fotograﬁa é “uma linguagem atravessada pela ﬁssura entre
emanação luminosa das coisas e seres fotografados e o desejo de dizer sobre estas coisas
e seres”. Em outras palavras,
Mora nas fotograﬁas produzidas cotidianamente a possibilidade do
acontecimento que se dá nelas, por elas, quase que descolado do
tempo passado e fotografado. Nesta ﬁssura, há algo que não
conseguimos apreender e representar em palavras conhecidas.
Outros tempos, outros sentidos fazem-se no silêncio inapreensível
das imagens. Nesta justa ruptura, as possibilidades de a fotograﬁa
multiplicar os sentidos daquilo que vemos (WUNDER, 2008, p. 1-2).

Nas palavras dessa pesquisadora as fotograﬁas são “marcas de vivências”, uma
forma de “abrir janelas para o tempo passado”. Elas nos permitem “colecionar as coisas
e seres na forma de imagem” (COSTI, 2005 apud WUNDER, 2008, p. 10), “contar uma
história” (MARTINS, 1993, apud WUNDER, 2008, p. 10), “traduzir uma ideia em
imagem” (OPPIDO, 1993, apud WUNDER, 2008, p. 10). Constituem-se, portanto, em
Histórias, ideias, verdades, mundos, sonhos que desejam ver-se
materializados na superfície de um papel e também que se
liquefazem quando o olhar mergulha nas encostas da luz e da
sombra, penetra e desorganiza as reentrâncias da forma [...] uma
maneira ﬂuida de encontrar outra realidade [...]. Um olhar
intencionado e sensível, uma forma de pensar e sentir que afeta e se
deixa afetar pelo que vê, um gesto de por na mesma linha de mira a
cabeça, o olho e o coração [...]. (WUNDER, 2008, p. 11)

A leitura que fazemos de cada fotograﬁa depende das nossas experiências, dos
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sentidos que atribuímos ao que vemos, ou seja, depende da nossa visão de mundo. É
também um discurso, pois o fotógrafo é alguém que fala sobre um determinado assunto
(um ser, um fato, um contexto, uma condição etc.) para um público que pode ou não o
conhecer. Comporta-se como um “falante” movido por uma intencionalidade
comunicativa.
Conforme análises realizadas por Wunder (2008, 15), a fotograﬁa é permeada
por duas potências: expressar e produzir. “Por essas duas forças a fotograﬁa efetua-se
como um discurso centrado naqueles que a produz, numa relação de causa e efeito entre
fotógrafo e imagem”. Essas duas potências realçam a relevância que a fotograﬁa pode
ter na educação, uma vez que ela permite produzir imagens como forma de expressão de
olhares, de enunciação, de posicionamentos e de sentidos dados aos acontecimentos da
vida.
Coadunamos com a ideia de Mendes (2005) de que a fotograﬁa pode
potencializar a inclusão social por meio do que vem sendo denominado de “educação
visual”. As mobilizações com uso de fotograﬁa na “educação do olhar” abrangem
participantes e temáticas como, condição feminina e do negro, jovens privados de
liberdade, crianças em situação de rua etc. Esse tipo de iniciativa busca fazer da
linguagem fotográﬁca uma possibilidade de dar voz aos denominados grupos
minoritários. Entende-se que quando as minorias têm acesso à fotograﬁa elas podem
usar este artefato cultural como linguagem para abordar questões sociais e de interesse
popular possibilitando manifestações culturais que, ao longo do tempo, foram deixadas
à margem em nossa sociedade (MENDES, 2005).
Assim como Fischer (2011, p. 81), consideramos que “para haver
protagonismos, de qualquer espécie, talvez seja preciso mesmo viver no imprevisível,
aceitar o incerto – desde que nessa incerteza tenhamos a companhia de bons textos,
bons ﬁlmes, boas imagens”. Exercer papel de protagonista da história implica fugir do
lugar comum, das interpretações padronizadas e das meras reproduções de modelos de
comportamento. Implica questionar as “palavras bichadas de costumes” assim como fez
o poeta pantaneiro Manoel de Barros. Só assim é possível “inventar, transcender,
desorbitar pela imaginação”, pois o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê, é
preciso transver o mundo, tirar da natureza as suas naturalidades (BARROS, 2010).
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Nilda Alves (2001, p. 3) é uma das vozes que assumem a defesa do uso de
4
imagens na educação. Nesse sentido, ela entende o currículo como espaçotempo
composto de “relações múltiplas entre múltiplos sujeitos com saberes múltiplos, que
aprendem/ensinam, o tempo todo, múltiplos conteúdos de múltiplas maneiras”.
Entende também que as imagens necessitam ser compreendidas tanto do ponto de vista
dos sentidos de quem as produziu quanto de quem faz sua leitura. Quanto mais
fomentar produtores/leitores de imagens, mais sentidos poderão ser produzidos.
Ao analisarem imagens e narrativas de professoras acerca de fragmentos do
cotidiano escolar Alves e Oliveira (2004, p. 19-20) nos levam a pensar que “narrativas e
imagens se entrelaçam em nossas vidas e como tudo o que conseguimos ver se articula
sempre com o que sabemos antes, por narrativas ou imagens anteriores”. As articulações
entre imagens e narrativas exigem experiências individuais e em coletividade de relações
com o Outro, com o meio, com as tecnologias, ou seja, “num espaçotempo em uma
trajetória pessoal e coletiva”.
Calado (1994) também considera a imagem como uma linguagem visual que pode
contribuir para o sucesso da comunicação pedagógica. Para tanto, é preciso possibilitar o
acesso aos diferentes sistemas de representação, às diferentes mídias a ﬁm de ajudar o
aluno a entender a mensagem ou seu sentido levando em conta a compreensão de
códigos, contextos e tecnologias.

A Fotograﬁa no Projeto Novos Talentos
No PNT a fotograﬁa foi assumida como uma linguagem imagética (pessoal,
documental e artística) que potencializa o processo educativo e, por essa razão, pode ter
um lugar de destaque no currículo da Educação Básica. Considerou-se que produzir
uma fotograﬁa exige aguçar o olhar e tomar decisões sobre o tema, o foco, o ângulo, o
jogo de luz e de sombras do que se deseja retratar. Trata-se de uma maneira de ver, de ler
e de se posicionar diante dos fatos do mundo. Ela aguça a nossa imaginação e a nossa
4

Nilda Alves juntou esses dois termos em uma única palavra para mostrar a única possibilidade de
existência desses termos − um tem relação com o outro e só existe nesta relação (ALVES, 2001, p. 2).
176

disposição para o diálogo com o Outro que é autor e/ou observador da foto.
Fotografar e dialogar convergem, aqui, para a pesquisa hesitante,
sempre singular, da distância conveniente com o outro. Construir
uma proximidade e uma troca, além das diferenças e a partir delas;
enriquecer-se das disparidades; adaptar seus métodos e seus ritmos
aos do Outro, são esses os principais elementos de uma fotograﬁa
dialógica. (ROUILLÉ, 2009, p. 432)

Na acepção que assumimos enquanto mediadores e monitores do PNT
consideramos que a produção de fotograﬁas exige não apenas conhecimentos técnicos,
mas, sobretudo, sensibilidade para captar o aspecto do contexto que se deseja realçar por
meio da imagem. Nesse sentido, concebemos a fotograﬁa como uma narrativa, ou seja,
uma forma de escrita da experiência visual vivida. Entendemos, portanto, que uma
fotograﬁa, enquanto um texto imagético admite muitas possibilidades de leitura, de
(re)interpretações e de posicionamentos.
Conforme discutimos anteriormente o celular é hoje um equipamento que permite não
apenas produzir fotograﬁa de boa qualidade e com diversos recursos, mas também,
colocá-las em circulação em tempo quase real. Por essa razão, no PNT o celular foi visto
como uma potencialidade para o processo educativo e não como um problema. A
potencialidade refere-se especialmente à possibilidade de uso da “fotograﬁa dialógica”
(ROUILLÉ, 2009), ou seja, da fotograﬁa como uma linguagem imagética que favorece a
comunicação entre as pessoas situadas em tempos, espaços e contextos culturais
diferentes. Refere-se também à possibilidade de romper as barreiras linguísticas a
exemplo da que existe entre surdos e ouvintes.
Sobre a incorporação da câmera aos celulares/smartphones com acesso à
internet, Fontcuberta (2012, p. 62-63), contribuiu para o entendimento da fotograﬁa
digital.
A fotograﬁa eletrônica não constitui uma simples transformação da
fotograﬁa fotoquímica, mas introduz toda uma nova categoria de
imagens que já devem ser consideradas “pós-fotográﬁcas”. A
pergunta sobre se a fotograﬁa digital ainda é fotograﬁa não tem
resposta conclusiva. Por enquanto entendemos por fotograﬁa digital
aquela cuja visualidade já não repousa em um sedimento de prata
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metálica, mas em uma retícula de pixels provisoriamente ordenados
conforme determinados códigos gráﬁcos.

Durante os trabalhos práticos foram avaliados: a aplicação à regra dos terços;
os conceitos de assimetria e simetria e de enquadramento; o uso da luz disponível nos
locais fotografados; a noção de profundidade; a interpretação e ressigniﬁcação das
fotograﬁas realizadas pelos colegas.
A concepção de fotograﬁa explicitada nos planos de trabalho e nos relatórios do PNT
coaduna com o entendimento de que “a linguagem fotográﬁca gera em nós a sensação
de estar à frente de algo que, ao mesmo tempo, está e não está ligado ao que chamamos
de realidade” (WUNDER, 2006, p. 2). Ela fornece dados sobre os lugares, as pessoas, as
épocas e os acontecimentos potencializando interpretações e produção de sentidos
sobre o que é visualizado e retratado por meio de imagens. Todavia, “esse artefato
cultural não pode ser considerado como uma expressão da verdade, porque há sempre
muitas possibilidades de 'graﬁa' (pela foto) como também de leitura das imagens
produzidas por meio de fotograﬁa” (UFMT-PNT, 2014b).
Essa concepção de fotograﬁa foi explicitada nas atividades e em documentos
relativos às oﬁcinas “Fotografando a natureza: cartograﬁas de vivências pedagógicas”.
Tais oﬁcinas foram realizadas em três edições, conforme é explicitado a seguir.

Oﬁcina Fotografando a natureza I
Esta atividade foi o marco inicial do PNT enquanto um projeto de extensão
universitária. Partiu-se do entendimento de que seria necessário desencadear os
trabalhos a partir da aproximação entre membros da equipe proponente (vinculados à
5
UFMT) e os 25 professores da educação básica (vinculados às cinco escolas parceiras) .
Optou-se pela realização da atividade na Escola Estadual Cândido Rondon (escola do
campo) situada na Comunidade Coqueiral, em Nobres – MT, levando em conta que o
objetivo precípuo do projeto foi criar uma rede estudos e colaboração entre docentes e
estudantes da educação superior e docentes e estudantes da educação básica, a ﬁm de
5

Cada uma das cinco escolas parceiras indicou cinco professores, totalizando 25 docentes participantes.
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desenvolver ações extracurriculares que favorecessem a inclusão social e
desenvolvimento da cultura cientíﬁca (UFMT, 2012). A referida oﬁcina foi realizada no
período de 31 de janeiro a 1 de fevereiro de 2014, com carga horária de 16 horas. O
transporte dos professores das escolas urbanas (Fernando Leite, Nilo Póvoas,
CEAADA e Pascoal Ramos) foi feito por um ônibus fretado pela SEDUC/MT. As
despesas com hospedagem e alimentação dos participantes dessa oﬁcina ﬁcaram por
conta do PNT. A oﬁcina foi ofertada também para os 25 estudantes da escola do campo
(UFMT-PNT, 2014a).
Os trabalhos foram iniciados pela coordenação do PNT que explicitou a
conﬁguração, as ﬁnalidades e a dinâmica desse projeto de extensão realçando o princípio
da colaboração entre a universidade e as escolas de educação básica. Nessa perspectiva a
extensão foi apresentada como uma rede de colaboração onde todos teriam o que
expressar, o que ensinar e o que aprender. A coordenação do projeto explicou também
que a oﬁcina “fotografando” foi escolhida como a primeira atividade do projeto em face
do entendimento de que a metodologia utilizada permitiria que os participantes se
conhecessem e promovessem aproximações tendo a fotograﬁa como uma linguagem
que potencializa o diálogo entre pessoas situadas em contextos históricos, sociais e
culturais diferentes. Logo em seguida o mediador da atividade (co-autor deste artigo),
graduado em Comunicação Social, apresentou sua equipe e explicitou o Plano de
Trabalho.
Partindo do título da oﬁcina “Fotografando a natureza” o mediador explicou
que, no PNT, a fotograﬁa foi concebida como uma linguagem que pode ser utilizada
como uma forma de comunicação entre o autor da foto e o observador. Daí a
importância de zelar pela autoria de cada foto. Em seguida foram feitas algumas
considerações sobre assuntos tais como: história da fotograﬁa; partes de uma máquina
fotográﬁca; elementos que compõem a linguagem visual da fotograﬁa, como luz,
ângulo, perspectiva, composição, planos, textura, foco e movimento; leituras de imagens
etc. Valorizou-se a importância da criatividade para fazer da fotograﬁa uma forma de
linguagem e de expressão.
Após a abordagem de tais questões, os participantes foram organizados em grupos de
acordo com as temáticas que foram deﬁnidas coletivamente, de acordo com a orientação
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de professores da escola Cândido Rondon: nascentes, cavernas, pontos turísticos, lixo,
interações água e solo. Cada grupo produziu um conjunto de fotograﬁas sobre o
respectivo tema que, por sua vez, estava articulado à temática “Águas em Mato Grosso”
adotado como eixo articulador das atividades do PNT. As fotos foram feitas em espaços
fora da escola. O transporte das pessoas de cada grupo até os pontos escolhidos como
espaços para produção das fotograﬁas foi feito por ônibus da escola e da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT). As fotograﬁas foram feitas com celulares e câmeras
fotográﬁcas de acordo com a disponibilidade desses recursos pelos componentes dos
grupos. Vale ressaltar que os estudantes da escola do campo dispunham de celulares com
bons recursos para produção de fotograﬁas, fato que facilitou a realização dos trabalhos.
Após os registros fotográﬁcos cada grupo procedeu à seleção de cinco fotos
que deveriam ser apresentadas com indicação do autor e título. A apresentação das fotos
selecionadas aconteceu no dia 01/02 como resultado da oﬁcina. O grupo adotou como
critério de seleção e escolha das fotograﬁas, aquelas que melhor representassem e
expressassem a temática trabalhada e explorada. O trabalho envolveu conhecimentos de
Tecnologias da Informação e da Comunicação, sobretudo no que se refere ao manuseio
das fotograﬁas digitais e à organização do material em Power Point. Exigiu, portanto,
disposição para o trabalho coletivo e para a conversação sobre “imagens que falam”
sobre o tema em pauta.

Figura 1- Blocos Rochosos
Autora: Angélica Leite Pecora Campos
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Figura 2- Roda D'água Gleba Coqueiral
Autora: Leyde Laura Souza

Figura 3 - Cleide Alves da Costa –
Autor: Nascente do rio Salobra
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Figura 4 - Escarpa próxima a blocos rochosos
Autora: Débora Betina Ramos Melo

No ﬁnal da oﬁcina os participantes foram motivados a avaliar os trabalhos
realizados. A relevância do uso da fotograﬁa na educação foi realçada por todos os
participantes. Um aspecto que chamou nossa atenção foi a crítica feita pela professora
Laura, uma professora surda vinculada ao CEAADA. A referida professora externou
seu desconforto ao constatar que suas tentativas de comunicação foram ignoradas pela
maioria dos participantes. A avaliação da professora foi traduzida por uma professora
ouvinte (intérprete de Libras). A professora Laura explicou que suas tentativas de
comunicação com os colegas ouvintes foram ignoradas pela maior parte deles. Isso lhe
causou preocupação, pois, se projeto intentava incluir estudantes surdos, o que estava
acontecendo naquela oﬁcina era uma prática de segregação. Numa fala emocionada e
emocionante que arrancou lágrimas dos olhos dos participantes, a professora surda
indagou sobre qual era a concepção de inclusão adotada no projeto. Os
questionamentos feitos pela professora Laura ﬁzeram com que o grupo reﬂetisse sobre
o sentido de inclusão: “Não signiﬁca apenas deixar que o surdo ﬁque entre os ouvintes.
Signiﬁca antes de tudo, respeito pelo surdo que não é menos inteligente, é diferente”.
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Esse depoimento gerou uma série de indagações: Se o projeto era uma rede de
conversação, quem seria incluído? Onde? Quando?
Os diálogos sobre as questões levantadas pela professora Laura motivaram os
participantes no que tange ao interesse em aprender sinais básicos que pudessem
favorecer a comunicação entre surdos e ouvintes participantes do PNT. Como
encaminhamento, ﬁcou deﬁnido que todos os participantes do PNT deveriam participar
de oﬁcinas de Libras ministradas pelo CEAADA em data a ser deﬁnida posteriormente.
Ressaltamos que durante a vigência do projeto foram realizadas duas oﬁcinas
de Libras no CEAADA, ambas ministradas por professores surdos, com apoio de
estudantes também surdos. Dessa forma, a inclusão foi assumida numa via de mão
dupla: Em algumas atividades os surdos foram incluídos na cultura ouvintes e em outras
os ouvintes foram incluídos na cultura surda.

Oﬁcina Fotografando a Natureza II
A segunda oﬁcina de fotos foi realizada na Associação dos Servidores do
Banco do Estado de Mato Grosso (ASBEMAT), no dia 12 de setembro de 2014, com
carga horária de oito horas. Nessa oﬁcina estiveram presentes cerca de 100 estudantes
(ouvintes e surdos) acompanhados por professores das escolas parceiras urbanas:
CEAADA, Fernando Leite de Campos, Nilo Póvoas e Pascoal Ramos. A dinâmica dos
trabalhos foi a mesma utilizada na oﬁcina ministrada para estudantes da escola do
campo (descrita anteriormente). Os trabalhos foram coordenados pelos mesmos
proﬁssionais da área de comunicação, apoiado por monitores (estudantes da graduação
de diversos cursos). A comunicação com surdos (todos da escola CEAADA) foi
mediada por intérprete de Libras.
Os trabalhos foram iniciados com uma música em Libras que havia sido
ensinada para participantes do PNT na Oﬁcina de Libras ministrada em 26 de abril de
2014, no CEAADA. Pretendeu-se assim, criar espaços para a Libras facilitando a
comunicação entre surdos e ouvintes.
Após a acolhida o monitor da oﬁcina procedeu à apresentação da proposta de
trabalho chamando atenção para o sentido que foi dado à fotograﬁa no PNT, conforme
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foi expresso no próprio título da oﬁcina: uma forma de “graﬁa” da realidade observada e
de expressar sentimentos, aprendizagens e posicionamentos. Foram apresentadas,
então, algumas técnicas de fotograﬁa bem como alguns recursos disponibilizados pelas
câmeras de celulares. Posteriormente os estudantes foram organizados em grupos
conforme temáticas (Rio Coxipó, Caminhos, Coisas Miúdas, Lixo). Cada grupo
produziu fotograﬁas sobre o tema estabelecido e selecionou 5 fotos para apresentação
em Power Point. Dessa forma, efetivou-se o princípio da conversação (negociação) e do
protagonismo dos estudantes, sobretudo no que se refere à leitura do ambiente e à
enunciação por meio de imagens.
Os grupos foram organizados por escolas em função da necessidade de manter
os estudantes surdos em um mesmo grupo onde havia intérpretes de Libras. Partindo da
ideia de que fotograﬁas são formas de “grafar” aspectos da realidade observada, foi
proposto que estudantes e professores caminhassem livremente pelo local observando e
fotografando aspectos relacionados ao tema. A captura das imagens/fotos foi realizada
por meio de celulares e/ou de câmeras fotográﬁcas portadas pelos participantes. Foi
recomendado que as fotos fossem identiﬁcadas pelo respectivo autor, considerando que
se tratava de uma “graﬁa” pessoal, ou seja, de uma forma pessoal de olhar e de
comunicar o observado. Foi previsto também que as fotos poderiam ter autoria coletiva.
Após a produção das fotograﬁas os grupos se reuniram e selecionaram cinco
fotograﬁas que expressassem o tema abordado pelo grupo. Foi solicitado que as fotos
selecionadas fossem apresentadas com indicação do autor, do título, data e com a
logomarca do PNT. Buscou-se assim, abrir espaços para o uso de recursos das TCIs. No
ﬁnal do dia, cada grupo apresentou as fotos selecionadas que foram articuladas com
conceitos das ciências naturais, especialmente no que se refere às relações/interações
que se processam no ambiente.
No ﬁnal da oﬁcina os participantes foram motivados a realizar uma avaliação
dos trabalhos considerando as ﬁnalidades do projeto, principalmente no que se refere ao
protagonismo dos estudantes da educação básica. As avaliações realçaram a importância
dessa proposta de extensão, uma vez que todos tiveram oportunidade de “falar” por
meio de imagens. Realçaram ainda as articulações que foram estabelecidas entre as fotos
e a educação em ciências naturais. Um aspecto que merece destaque foi o relato de um
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estudante surdo que, fazendo uso da linguagem de sinais, assim enunciou: “de hoje em
diante não vou usar o celular [câmera] só para fazer selﬁes”. Essa enunciação causou um
sentimento de contentamento na equipe responsável pela realização da oﬁcina porque
deu evidência de que os estudantes deram outro sentido para a fotograﬁa.

Figura 5 – Caminhos
Autora: Andrielly Raysa S. Rosa

Figura 6 – Borboleta no Tronco
Aluna: Luthielly Barros
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Figura 7 – Ponte Sobre o Rio Coxipó (parte inferior) Conservação dos pilares e vigas
Autor: Matheus Sampaio

Figura 8 - Caminho errado
Autora:Andrielly Raysa S. Rosa
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Figura 10 – Foto Pinhole

Figura 11 – Artefatos para confecção de câmeras pinhole
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Os relatos apresentados nas avaliações aproximam em muitos aspectos do
sentido dado à fotograﬁa defendida por Wunder (2008, p. 15): “como linguagem
comunicadora de certas perspectivas, como superfície indiciária que dá sinais de visão e
de apagamentos” do observado. “A fotograﬁa não é só um discurso que comunica, uma
expressão de visões e representações da escola, mas também contém potência
produtora”.

Oﬁcina fotografando a Natureza III: Pinhole
No PNT houve entendimento de que, “em se tratando da educação de surdos,
a fotograﬁa amplia a experiência visual, um dos artefatos culturais do povo surdo.
Observou-se que a escola de surdos fez uso de fotograﬁas no desenvolvimento de
outras atividades do PNT, tais como o estudo sobre o Rio Cuiabá e sobre o bairro do
Porto. Por essa razão, a escola solicitou uma oﬁcina exclusiva para os estudantes surdos.
A oﬁcina foi realizada no dia 3 (três) de setembro de 2015, em período integral, nas
dependências do CEAADA e na Casa de Cultura Cuiabana.
O Plano Pedagógico da Oﬁcina Fotografando a Natureza III foi intitulado
“Protagonismo investigativo: (re)leituras socioambientais por meio de lentes
fotográﬁcas em seus múltiplos sentidos”. A oﬁcina deu destaque à técnica Pinhole. Os
trabalhos foram iniciados com diálogos sobre as potencialidades da linguagem visual no
processo pedagógico. Em seguida, foram trabalhadas noções sobre a história da
fotograﬁa estabelecendo relações com a técnica Pinhole. Foram apresentadas as partes de
uma máquina fotográﬁca para explicar o processo de produção da fotograﬁa. Foram
abordados também alguns elementos que compõem essa linguagem visual, tais como:
luz, ângulo, perspectiva, composição, planos, textura, foco e movimento. Os monitores
da oﬁcina deram destaque para a importância da observação, da criatividade e da
intencionalidade do uso da fotograﬁa, lembrando que elas podem falar por nós.
O objetivo geral foi “desenvolver estudos práticos que proporcionem o
conhecimento acerca do registro de imagens fotográﬁcas como recurso pedagógico na
educação de surdos” (UFMT-PNT, 2015). Para alcançar esse escopo foram deﬁnidos os
seguintes objetivos especíﬁcos:
188

Conhecer os princípios básicos de composição visual e aplicá-los à
fotograﬁa; Promover releituras socioambientais; Explorar recursos
da máquina fotográﬁca digital e a técnica do pinhole; Reconhecer a
importância dos fundamentos da linguagem visual para a realização
de obras visuais. Salvar e gerenciar arquivos no Windows Explorer;
Reconhecer e valorizar a importância da fotograﬁa como linguagem
documental e artística. Realizar registro fotográﬁco a partir da
realidade contextualizada do ambiente socioambiental (UFMTPNT, 2015, p. 4).

O cenário para a produção de fotograﬁas foi a Casa Cuiabana, espaço cultural
localizado ao lado da escola de surdos. Conforme informações apresentadas por um
funcionário da Casa Cuiabana, a arquitetura do prédio remete à Cuiabá do século XVIII,
no antigo caminho dos pescadores. O espaço atual contempla as ruínas de uma chácara
denominada Deidâmia. Os estudantes puderam ver detalhes das paredes da antiga
construção colonial em taipa e adobe, sobre alicerces em pedra canga. O aspecto que
mais chamou a atenção dos estudantes surdos foi o local onde os escravos eram
amarrados e colocados sob tortura.

Figura 9 – Formação dos alunos CEAADA
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Figura 12 - Ruínas de muro na casa cuiabana
Aluno Bruno P. Oliveira

Os estudantes foram motivados também a observar a arquitetura do casarão
colonial que é chamado na atualidade de Casa Cuiabana. A fachada principal apresenta
uma porta e cinco janelas de madeira. A lateral (Travessa Frei Ambrósio) também tem
outras cinco janelas. Foram motivados também a observar detalhes dessa ediﬁcação,
sobretudo, no que diz respeito à manutenção da ambiência de um quintal cuiabano
tradicional. Trata-se de um espaço cultural de uso múltiplo onde foi instalado um teatro
de arena propiciando mais uma alternativa para os grupos artísticos regionais. Os
estudantes aprenderam que a Casa Cuiabana ou “Chácara de Deidâmia”, como era
conhecida, constitui um dos mais expressivos exemplares arquitetônicos da Cuiabá do
século XVIII. A partir de 1° de junho de 1983, ela passou a fazer parte do Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado de Mato Grosso.
Antes da visita à Casa Cuiabana os estudantes surdos confeccionaram uma
câmera artesanal denominada Pinhole. Os monitores da oﬁcina (estudantes de cursos de
graduação e de pós-graduação da UFMT) explicaram com ajuda de intérpretes, os
processos físico-químicos da produção e revelação da imagem abordando aspectos
históricos da fotograﬁa.
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Principais resultados das oﬁcinas
Todos os participantes da oﬁcina participaram efetivamente do processo de
produção, seleção e apresentação das fotograﬁas como discursos, como práticas de
enunciação e de signiﬁcação. Isso porque a maioria possuía um smartphone contendo
câmera com muitos recursos e boa resolução. Dessa forma, puderam produzir um
grande número de imagens, visualizá-las e selecionar as mais expressivas. O legado de
registros fotográﬁcos pessoais e/ou coletivos pode ser guardado em dispositivos como
HD, pen-drive, memória de seus dispositivos, CD rom e compartilhado por meio de
aplicativos, rede social, revelado ou descartado.
Na condição de mediadores das três oﬁcinas assumimos o compromisso de
organizar uma Mostra de Fotograﬁas selecionadas dentre as que foram apresentadas
pelos grupos. A Mostra foi apresentada nas cinco escolas parceiras em totens que foram
produzidos para essa ﬁnalidade. Fotos produzidas por estudantes do CEAADA foram
expostas no Dia do Surdo (26 de setembro de 2014) em um shopping center de Cuiabá,
como atividade parte da comemoração da semana do surdo. Foram expostas também no
auditório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso como forma de dar “voz” aos
surdos por meio de imagens.
Finalizando as atividades das oﬁcinas “Fotografando” criamos um site que
contém um acervo dos trabalhos e das fotograﬁas produzidos onde cada um poderá tirar
sua impressão do que foi cada trabalho. O referido repositório de aprendizagem pode
ser visualizado no seguinte endereço: ademarta0.wixsite.com/novostalentosufmt. A
imagem apresentada a seguir é um print do referido site.

Fonte: Print da página do PNT/UFMT/Capes.
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A relevância das oﬁcinas colocadas em pauta neste artigo se revela também no
fato de essa experiência ter sido objeto de estudo no curso de mestrado em educação e
ter resultado na dissertação produzida pela primeira autora deste artigo (CEZARINO,
2016).
Considerações ﬁnais
Dados deste estudo nos permitem aﬁrmar que a fotograﬁa pode ocupar lugar
de destaque no currículo escolar. Isso porque essa tecnologia é acessível nos dias de hoje
e fomentam a observação de fatos da realidade vivida, motivam escolhas, tomada de
decisões e de posições políticas. As fotograﬁas são, portanto, práticas de enunciação e de
signiﬁcação, pois permitem produzir registros de experiências vividas, (re)visitar o
passado, colecionar coisas e seres na forma de imagem, contar e recontar história,
alimentar a memória etc.
Se a fotograﬁa fortalece a educação de ouvintes, para os surdos ela pode ser
considerada ainda mais potencializadora, pois, como aﬁrmou o poeta pantaneiro
Manoel de Barros, “imagens são palavras que nos faltaram” (BARROS, 2010). Destarte,
argumentamos em defesa do uso de celulares na educação de surdos, considerando que
esses equipamentos são acessíveis e oferecem muitos recursos para a produção de
fotograﬁas digitais como práticas de enunciação e de signiﬁcação. Esses novos recursos
ampliaram e democratizaram o uso da imagem fotográﬁca, pois possibilitaram o acesso
imediato à imagem antes do processo de revelação. Vale lembrar que a fotograﬁa
analógica permitia ao fotógrafo somente apertar o botão, de certa maneira, sem
participar do processo de visualização da imagem antes da revelação.
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