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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO CONTEÚDO DO FILO ANNELIDA EM 
DOIS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO 

 
Tiago Nunes Farias, Tatiane Paliga e Bruna Magda Favetti 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chaves: Ciências, Zoologia, Anelídeos. 
 

1.Introdução 
Discussões sobre a qualidade de livros didáticos provocam sensíveis alterações na área 

editorial. No entanto, a produção científica acerca deste tipo de livro demonstra que embora as 
obras alcancem aprovação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ainda apresenta 
diversas inadequações conceituais (SILVA e SANTOS, 2012). Apesar dos avanços, grande parte 
dos professores tem acesso limitado a recursos que possibilitem a análise dos mesmos 
(VASCONCELOS e SOUTO, 2003).  

Vários trabalhos vêm destacando problemas metodológicos e erros conceituais no material 
analisado (ALVES et al., 2006). Ainda, Segundo Alves et, al. (2006), no caso da zoologia, o estudo 
de animais desperta um grande interesse por se tratar de um grupo diretamente relacionado ao 
cotidiano das pessoas e para tanto deve ser abordado de forma coerente e atualizada. O estudo 
da zoologia dos invertebrados, segundo Rupert e Barnes (2006), é uma oportunidade de 
pesquisar o conjunto de formas e funções animais e compreender os conceitos que unificam a 
diversidade animal. Este conhecer e compreender dos mecanismos que governam a vida animal é 
de suma importância, pelo fato de o homem também ser influenciado pelos mesmos mecanismos. 

Dessa forma, os anelídeos têm um papel ecológico vital. Nos ecossistemas aquáticos, 
oligoquetas e poliquetas são alguns dos grupos de invertebrados mais numerosos e diversificados 
do planeta, contribuindo direta ou indiretamente para a alimentação de inúmeras espécies, até 
mesmo algumas consumidas pelo homem.  

Sendo assim, visto a importância dos anelídeos e a escassez de trabalhos sobre o tema, o 
objetivo deste trabalho foi, realizar uma análise comparativa dos livros didáticos de Biologia 
(LOPES e ROSSO, 2005; LAURENCE, 2005), na área de Zoologia, conteúdo Filo Annelida. 

2. Material e Métodos 
A análise foi realizada em dois livros didáticos de biologia do ensino médio, publicados no 

ano de 2005, sendo eles Lopes (2005) e Laurence (2005). 
Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998) e no Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD (2007), foram determinados alguns critérios para análise comparativa 
dos livros, são eles: apresentação da classificação do Filo Annelida, morfologia interna e externa 
do corpo, fisiologia e sistemas, bem como habitat e diversidade de espécies representantes de 
cada classe e utilização de recursos visuais auxiliares à leitura. 

Para observar a presença ou ausência dos temas, a forma de abordagem, bem como a 
veracidade dos mesmos, levou-se em consideração como base o livro Invertebrados (BRUSCA e 
BRUSCA, 2007). 
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3. Resultados e Discussão 
 

Tanto Laurence (2005), quanto Lopes (2005) iniciam fazendo um breve resumo acerca do 
filo Annelida, com base nas características gerais e uma definição do nome do grupo, 
relacionando-o com a sua morfologia externa, ou seja, animais vermiformes que apresentam 
vários segmentos ou anéis ao longo do corpo – Annelida, do latim, (annelus = anel).  

Com base no livro Invertebrados (BRUSCA e BRUSCA, 2007), um dos mais importantes 
da área da Zoologia de Invertebrados e nos parâmetros da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no 
âmbito da didática em sala de aula, é possível afirmar que, Laurence (2005) aborda o conteúdo de 
forma mais dinâmica, trazendo informações gerais e apresentando vários exemplos de espécies 
que podem estar mais facilmente presentes no dia-a-dia dos estudantes, utilizando como principal 
exemplo e dando maior ênfase às minhocas, enquanto que, Lopes (2005), traz estes mesmos 
conteúdos, porém, de maneira mais descritiva e com poucas imagens. Mesmo com alguns 
aspectos divergentes, no que tange a apresentação dos conteúdos, os dois autores são bem 
expressivos na utilização de imagens e esquemas para ilustrar as características tanto peculiares, 
quanto distintas de cada classe do Filo Annelida. 

Neste sentido, a utilização de recursos visuais torna-se muito importante a partir do 
momento em que facilita a aprendizagem dos conteúdos estudados. Estes, viram parte essencial 
da didática. De modo geral, a didática é o transporte e o direcionamento da informação de 
maneira eficaz (CORDEIRO, 2009). Com base nisso, observa-se que ela é imprescindível, para 
que alunos e professores tenham total compreensão dos temas apresentados em livros de ensino 
fundamental, mas principalmente de ensino médio, posto que, os alunos desta última fase 
necessitam maior domínio das temáticas preparatórias para o ingresso no ensino superior. 

Para habitat e diversidade, ambos os autores descrevem a existência de espécies que 
vivem em ambiente terrestre, citando como principal exemplo as minhocas, bem como em 
ambientes marinhos e dulcícolas, como a maioria dos poliquetos, além da existência de espécies 
parasitas (sanguessugas), mutualistas e comensais. No entanto, eles não apresentam a variedade 
de espécies, isto é o número aproximado de representantes para cada classe, um dado 
significativamente importante, para a biologia do Filo. 

Com relação às características de cada Classe, há uma grande diferença entre os dois 
autores. J. Laurence destaca a classe Oligochaeta em seu livro, apresentando em vários 
momentos ilustrações de características corporais de minhocas e esquematizando cada estrutura, 
bem como suas funções fisiológicas. Laurence (2005), também faz menção às outras classes 
(Polichaeta e Hirudinea), porém de forma bem sucinta, citando apenas as características 
principais da morfologia e fisiologia de cada um. O livro da autora Sônia Lopes traz uma visão 
mais geral sem focar apenas nas minhocas (Oligochaeta), fazendo menção às características 
morfológicas – de forma um tanto quanto compacta, citando somente informações gerais de cada 
classe – e fisiológicas de maneira bem detalhada, trazendo mais conteúdo, do que o livro de 
Laurence, mas de forma menos didática, o que pode dificultar a aprendizagem. A tabela 1 mostra 
alguns dos aspectos característicos de cada classe, que podem ser encontrados tanto no 
Laurence (2005), quanto no Lopes (2005). 

 
 
 
 
 

Classes Habitat Fisiologia Diversidade Morfologia 

Tabela 1 – Aspectos característicos em comum, encontrados nas três 
classes do Filo Annelida, mencionadas nos dois livros comparados 
(LAURENCE, (2005); LOPES, (2005) 
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Oligochaeta 

 
 

Solo úmido 

Respiratório, 
Digestivo, 

Circulatório, 
e 

Reprodutor 

 
 

Minhocas 

 
 

Presente 

 
Polychaeta 

 
* 

Respiratório 
e 

Reprodutor 

 
Ausente 

 
Presente 

 
Hirudinea 

 
* 

Digestivo e 
Reprodutor 

 
Sanguessugas 

 
Presente 

 
Há uma parte positiva em usar seres conhecidos pela comunidade estudantil, como é o 

caso das minhocas. Isto porque a utilização destes animais como base para falar das 
características gerais do Filo, possibilita um maior entendimento do conteúdo estudado. 
Entretanto, o uso de uma espécie mais popular não descarta a existência de outras.  

Os autores aqui comparados, trazem duas formas de apresentar os conteúdos do mesmo 
Filo. Laurence (2005) utiliza-se, em suas explicações, de formas mais próximas da realidade da 
maioria dos estudantes de ensino médio. Enquanto que, a autora Sônia Lopes (2005), apresenta 
as temáticas de maneira mais generalizada, colocando em pauta todas as classes de forma 
padrão. A regionalização do livro didático, estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), pode se mostrar importante, neste sentido, para facilitar o entendimento dos 
alunos. Isso quer dizer que, um modelo de livro regionalizado, que aborde conteúdos gerais para 
todo o Brasil, mas que exemplifique os representantes mais próximos do cotidiano de cada região, 
pode trazer as mesmas informações que um livro padronizado para todo o país, mas expressá-las 
de forma a serem melhor e mais facilmente compreendidas. 

Segundo SANTOS et. al (2007), o ensino de Zoologia, em geral deve usar formas simples 
de assimilação na construção do conhecimento, para facilitar tanto a transmissão da informação 
pelo professor, quanto a compreensão pelo aluno.  Entretanto há ainda, certa carência no quesito 
regionalização, posto que, a maioria dos livros aborda temas que poderiam ser apresentados de 
forma a aproximar o aluno do meio onde ele vive. 

Portanto, foi possível observar que a abordagem dos anelídeos nos livros didáticos ainda é 
muito escassa, uma vez que a Classe Polychaeta é a que ganha mais atenção. No entanto, esta 
análise demostrou que ambos os autores foram coerentes nas informações prestadas, não 
havendo pontos divergentes entre os temas abordados. Constatou-se uma pequena deficiência no 
que se refere à diversidade, visto que nenhuma das autoras comentaram sobre o assunto. 
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Sabrina Antoniazzi; Lais Lage; Simone Santos de Oliveira Cobra; Daianny Correa Dias; Ana de 
Medeiros Arnt 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chaves: Conhecimento, diálogo, disciplina. 
 

1.Introdução 
Sabe-se que a indisciplina dos alunos em sala de aula é um dos grandes problemas 

enfrentados hoje em dia pelos educadores. Alunos não respeitam mais os seus professores, 
atrapalhando o rendimento das aulas, fazendo com que os educadores deixem de se dedicar 
exclusivamente ao seu trabalho e de se preocupar com o desempenho e aprendizagem dos 
alunos. Essa relação difícil entre ambos só gera aulas ruins, o professor fica preso apenas no livro 
didático, afinal não possui ânimo nenhum para preparar suas aulas (Belotti e Faria, 2010).    

É importante destacar que a indisciplina do aluno sempre possui um motivo maior que 
pode ser devido a problemas familiares, sociais, emocionais, entre outros e não é característico de 
uma determinada região ou país e muito menos por classe social. Nos últimos anos a indisciplina 
só vem crescendo cada vez mais nas escolas (Oliveira, 2005).    

Segundo Aguino (1996) “A questão disciplinar é, atualmente, uma das dificuldades 
fundamentais quanto ao trabalho escolar. O ensino tem como um de seus obstáculos centrais a 
conduta desordenada de elementos da comunidade escolar, traduzida em termos como: bagunça, 
tumulto, falta de limite, mau comportamento, desrespeitos das figuras de autoridade, etc.”     

Muitos educadores têm dificuldades em dialogar com o aluno, por não ter um preparo para 
lidar com as diferenças de cada um dos deles (Belotti e Faria, 2010).   

Para obter-se disciplina, cabe à escola estabelecer regras e regulamentos para que o 
trabalho educativo seja realizado de forma organizada e coerente. Porem, devemos levar em 
conta como essas regras são elaboradas e aplicadas, pois observamos que as regras quase 
sempre partem da instituição escolar, sem a participação dos alunos e, muito menos sem levar em 
conta a realidade sociocultural que nela esta inserida (Silva, 2003). 

O professor não deve ser apenas o transmissor de conhecimento, ele deve interagir com 
seus alunos, procurar ser amigo da turma, ter uma relação harmoniosa com todos, pois só assim 
é possível diminuir com a indisciplina e facilitar no desempenho e aprendizagem dos alunos 
(Miranda, 2008).   

O desejo em aprender algo não surge de uma hora para outra, sabemos que muitos não 
gostam de estudar, reclamam e é necessário que professor saiba se relacionar com os alunos, 
que crie aulas interessantes e desperte a vontade deles em aprender e estudar com entusiasmo 
(Miranda, 2008).    

Nosso trabalho teve como objetivo analisar quais fatores influencia na relação entre o 
professor e aluno, buscando compreender a indisciplina dos mesmos e seu desempenho na 
aprendizagem.   
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2.Materiais E Métodos 
O Estágio Supervisionado de Licenciatura II foi realizado na escola estadual 29 de 

Novembro, localizada na Rua José Candido Melhorança, nº 37, centro, na cidade de Tangará da 
Serra - MT. O período de observação foi de 09 a 15 de abril de 2013.      

Definimos a observação participante como um processo no qual a presença do observador 
em sala é mantida para fins de investigação científica (Valladares 2007).  Segundo Santos, a partir 
dos estudos de Haguete, o observador esta sempre em contato com o que se esta observando, 
ele participa do ambiente onde coleta seus dados, e também pode participar formal ou 
informalmente, atuando em parcelas no ambiente observado (Santos 10/09/2013).    

Nas observações, a coleta de dados do ambiente foi feita de maneira metodológica, onde 
foi anotado em cadernos de campo o dia-a-dia dos alunos na escola, o processo de aprendizagem 
dentro da sala de aula e a relação professor/aluno. Juntamente a essas anotações também foi 
observado o comportamento na hora do intervalo, lazer na quadra e estrutura da escola.    

A pesquisa foi realizada com ensino médio, no período vespertino durante cinco dias em 
duas salas de aula, totalizando 20 horas em cada turma. Foram observadas turmas do 1°L e 1ºI .    

3.Resultados E Discussão 

3.1 Espaço escolar    
A Escola Estadual “29 de Novembro”, é uma escola padrão no modelo de escolas do 

estado de Mato Grosso. Ela nos causa uma boa impressão logo de cara, pois é bonita e bem 
diferente do padrão que é a maioria das outras escolas que conhecemos ao longo de nossas 
vidas. A organização do espaço é clara, salas de aula semelhantes na estrutura e tamanho, 
móveis iguais, exceto quatro salas, pois contém carteiras novas e refeitório separado a parte.    

Na escola há varias regras impostas aos alunos, como a tolerância de atraso nos primeiros 
15 minutos, uso de equipamentos eletrônicos como celular, meninas usarem shorts curtos e uso 
de outra camisa que não seja a do uniforme.   

É evidente em todas as salas a degradação das carteiras dentro das salas de aulas. Pois 
todas estão rabiscadas e pintadas, e outras quebradas.    

Apesar das salas terem carteiras depredadas, na biblioteca as condições são melhores, 
possuindo carteiras novas e confortáveis, espaço arejado e amplo, com vários livros e revistas.    

O pátio é bem amplo, apesar da pouca opção de diversão e distração para os alunos no 
intervalo, o que faz com que eles fiquem nos corredores das salas e na quadra. Também tem uma 
piscina semiolimpica, que não foi usada em nenhum momento da observação.    

3.2 Relação professor/aluno 
Essa interação professor-aluno envolve toda uma relação de sentimentos que deixa 

marcas na vida de um aluno ao longo do tempo, além da afetividade e comunicação entre ambos, 
que se torna a base de construção do conhecimento e do aspecto emocional.   

O educador não é simplesmente um repassador de conhecimentos para seus alunos, pois 
o seu papel é bem mais amplo (Rodrigues 1997).   

Durante a observação ouvi muito sobre a falta de respeito dos alunos. Observando alguns 
professores regentes, pude notar a falta de motivação deles, que acabam utilizando o mesmo 
método de ensino todo ano, assim desencadeando a falta de interesse dos alunos. A partir disso, 
o professor chama a atenção dos alunos como se fosse só responsabilidade deles correr atrás do 
aprendizado, e consequentemente acarretava a desobediência e xingamentos. Já em outras 
disciplinas era perceptível o respeito que havia entre aluno e professor, pelo fato de o professor 
impor respeito em sala, e conseguir ser o centro de atenção entre eles.   
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Nas aulas de biologia e química, que era ministrada pela mesma professora, observamos 
situações em que a mesma alterava seu tom de voz, os colocavam sentados em fila reta, 
trocavam-nos de lugar e os ameaçavam para poder controlar a sala.  Arruda (05/09/2013), a partir 
dos estudos de Rodrigues, fala que dentro da sala de aula, é claro o estabelecimento de regras 
disciplinares, mas os alunos não as cumprem. E com isso os professores os ameaçam e os pune, 
o que acarreta reações negativas e indisciplinas (Arruda, 2013).     

De acordo com Trevisol (2007) a indisciplina normalmente é compreendida como um 
comportamento inadequado, rebeldia, intransigência e desacato.     

Deve-se lembrar de que a indisciplina não é algo que só fica restrito a dimensão 
comportamental, ela está ligada em diversas atividades pedagógicas, tanto dentro quanto fora da 
sala de aula (Garcia, 1999). A indisciplina do aluno pode estar relacionada à conduta do professor, 
à sua prática pedagógica e também a fatores externos que envolvem a escola. Como nas aulas 
de matemática do 1º I, o professor iniciou sua aula “avisando aos alunos que ele não estava ali 
pra brincar, e que se algum aluno reclamasse dele para a coordenação, teria que provar sobre 
suas reclamações, que ele ia filmar como os alunos estavam se comportando nas aulas, para 
depois ter provas contra eles”.   

Lepre (2001), partindo de perspectiva semelhante, situa a indisciplina no desrespeito às 
regras necessárias à boa convivência, com isso no 1º L, a aula de matemática baseava em 
participação e gargalhadas, pois os alunos o respeitavam e participavam das atividades 
elaboradas. 

4. Conclusão 
As observações foram de grande importância para a regência, pois podemos observar o 

grande desinteresse dos alunos e a falta de estímulo dos professores em relação aos mesmos.   
A indisciplina é claramente visível, as vezes pode ser pelo fato de existir regras, e os 

alunos não querer cumpri-las, isso acaba gerando um atrito entre o professor e o aluno.   
Entendemos que os alunos não fazem nada sobre pressão, as atividades são encaradas 

por eles de forma diferente, quando não são obrigados a fazer, eles lidam melhor com a situação 
e conseguem produzir.    

De acordo com autores, a indisciplina é também é algo que esta ligada a conduta do 
professor, ou seja, o professor com as suas práticas em sala de aula pode acabar desencadeando 
problemas com seus alunos.    
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O USO DA MATERIA PRIMA 
UTILIZADA POR HIPPIES NA CONFECÇÃO DE ARTESANTO NO 

MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES –  MT 
 
Nádia Botini; Higor Vendrame Ribeiro; Karolina Ascari de Souza; Gabrielle Balbo Crepaldi; 
Rodrigo Brito de Faria 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 

1.INTRODUÇÃO 
Desde os primórdios, os recursos naturais são utilizados para suprir diversas necessidades 

e prazeres humanos, porém inicialmente estes recursos eram caracterizados como uma fonte 
infinita, no entanto com o passar dos anos a natureza nos revelou claramente o contrário 
(RIQUEIRA, 2005). 

Segundo CORDEIRO (2005), artesanato é a confecção de produtos, que são produzidos 
por artesãos totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou, ainda, com a 
utilização de meios mecânicos, desde que a contribuição manual direta do artesão seja o 
componente mais importante do produto acabado. 

O artesanato também é entendido como forma de expressão cultural de uma região ou 
município, está muito ligado aos materiais tradicionais – tecidos, madeiras e barro, mas com 
crescente inserção de novos materiais e técnicas, notadamente aqueles relacionados ao 
artesanato com materiais recicláveis e com fibras vegetais. 

A atividade artesanal com o uso de recursos naturais tem se intensificado nos últimos 
anos, gerando renda para as famílias, em todo o país 8,5 milhões de pessoas estão envolvidas 
em atividades artesanais, gerando 2,8% do PIB (Lira, 2004).    

  Percebe-se, assim, uma evolução nas formas tradicionais de artesanatos e a inserção 
progressiva de matérias e técnicas decorrentes de atividades industriais, o que pode indicar que 
as atividades artesanais em sua evolução, estão cada vez mais integradas ás cadeias de 
produção das atividades industriais e, em alguns casos, são cadeias que se misturam como 
anteriormente citado no caso do vestuário. Desta nova situação, desta mistura de cadeias 
produtivas, surgem novas demandas e desafios para os profissionais ligados à produção de bens 
que não são exclusivamente nem industriais e nem artesanais, mas uma síntese de ambos 
(FIGUEIREDO E NETO, 2010). A criação de colares, brincos, pulseiras, anéis e outros adereços 
constituído de semente entre outros têm intensificado a expansão do artesanato com esta 
matéria-prima, resultando em uma demanda em larga escala e exigindo desenvolvimento de 
tecnologias e processos para atender a necessidades (EMBRAPA, 2003). 

As atividades artesanais mais presentes nos municípios brasileiros são aquelas 
desenvolvidas, respectivamente, com tecidos (bordados), madeiras e barro e a presença destas 
matérias primas têm uma participação estabilizada ao longo do tempo. Atividades desenvolvidas 
com materiais recicláveis e com fibras vegetais vêm na seqüência daquelas em termos de 
presença nos municípios brasileiros, entretanto a sua presença segue uma tendência de 
crescimento, enquanto que as demais se mantêm estáveis (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2007). O trabalho teve como objetivo o levantamento de dados 
sobre o uso da matéria prima utilizada por hippies no município de Chapada dos Guimarães – MT. 
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2.MATERIAIS E METÓDOS 

2.1  Área de estudo 
O trabalho foi realizado no município de Chapada dos Guimarães localizado a 60 km de 

Cuiabá, capital de Mato Grosso, em que se estima cerca de 17.800 habitantes (IBGE, 2011). A 
coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2012, utilizando o método de entrevistas 
fenomenológico (CARVALHO, 1987). 

O método fenomenológico é caracterizado pela ênfase ao mundo da vida cotidiana, um 
retorno à totalidade do mundo vivido. Este método não se apega somente as coisas observáveis, 
mais visa ainda compreender os fenômenos por meio de relatos descritivos da vida social 
utilizando-se d diversos procedimentos que são utilizados pelos pesquisadores quando voltados 
para questões a respeito da racionalidade e da ética das ações sociais (MARTINS & BICUDO, 
1989). 

2.2 Público Alvo 
O trabalho teve como público alvo hippies do município de Chapada dos Guimarães – MT. 

2.3 Procedimentos Metodológicos 
Foram elaboradas 22 perguntas, em um roteiro pré-elaborado, com 8 entrevistados, sendo 

abertas e fechadas. Foi utilizado o caderno de campo baseado no método etnográfico, por ser 
uma ferramenta importante para a anotação de pontos ressaltados entre os entrevistados.  

Segundo MATOS (2011), a etnografia é o estudo em que se observa por certo período de 
tempo o cotidiano das pessoas, sendo assim alguns instrumentos do método etnográfico foi 
utilizado, o mesmo não pode ser utilizado na integra por se tratar de uma metodologia densa e 
que demanda muito tempo e convívio com o objeto de pesquisa, fato esse que não ocorreu neste 
trabalho. 

Ao término das entrevistas as mesmas foram transcritas e serviram base de dados para a 
discussão do trabalho. 

3.RESULTADOS DISCUSSÃO 
Dentre as oito pessoas entrevistadas, a grande maioria se considera artesões, um se 

considerava artesão individual a outra como hippie, isso ocorre devido ao preconceito existente da 
sociedade civil com as pessoas que optam por este estilo de vida. As maiorias dos entrevistados 
são do gênero masculino, como mostra a Figura 1 e apresenta baixa escolaridade (Figura 2), isso 
ocorre porque indivíduo do sexo masculino possui uma maior facilidade para se adaptar com esse 
estilo de vida. 
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            Figura 1. Gênero dos entrevistados. 

 
Figura 2. Grau de escolaridade dos entrevistados. 

Na cidade foi criada uma cooperativa de artesãos, para dar um maior lucro para os 
trabalhadores. Todos têm como única fonte de renda o artesanato, as peças fabricadas possuem 
valores que variam de 3,00 a 200,00 reais que gera uma renda em média de 40,00 a 300,00 por 
dia, mas depende diretamente de datas festivas da cidade por mês no geral arrecadam cerca de 
um piso salarial, como mostra o (Figura 3), isso ocorre pelo fato de neste período ser comum às 
férias de início e término de ano e também devido feriados prolongados e festas característica já 
da cidade, como festival de inverno, festa de Sant’ana dentre outras. 
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Figura 3. Renda mensal dos entrevistados. 
O tempo de moradia na cidade varia de entrevistado para entrevistado, como mostra o 

(Figura 4). Sete das pessoas entrevistadas moravam na cidade de Chapada à no mínimo dois 
anos, apenas um que estava de passagem pela cidade e este permanece em média uma semana 
a um mês por cidade, apenas o tempo necessário para conseguir dinheiro para seguir viagem. 
Segundo o mesmo o melhor de não ter uma moradia fixa é que ele conhece vários lugares do 
mundo. 

 
Figura 4. Tempo que os entrevistados residem no local. 
Os entrevistados tem naturalidade de vários estados, como mostra o (Figura 5), e os 

motivos por estarem residindo atualmente na cidade variam. Essas pessoas vieram de vários 
lugares diferentes de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Uruguai, Chile, Argentina, 
Rondônia. Os artesões encontraram na cidade um lugar bom para se morar, com um bom público 
para as vendas de seus materiais, devido ser uma cidade de potencial turístico alto. 
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Figura 5. Naturalidade dos entrevistados. 
Eles comentaram que a aprendizagem da profissão foi através de observação e da 

curiosidade, através de amigos e colegas de rua. O motivo para seguir essa opção de vida varia 
bastante desde gostar da arte, opção de vida ou por falta de serviço. Característica essa marcante 
e significativa dentro da etnobiologia, onde os conhecimentos são transmitidos de geração para 
geração e são baseados na utilização dos recursos naturais de forma “sustentável”. 

As principais matérias primas utilizadas para as confecções das peças, são: linha, arame, 
pedras, penas, folhas, sementes, miçangas e cipós, como mostra o (Figura 6). Muitos desses 
materiais são comprados em lojas de aviamentos, outra parte é retirada da própria natureza como 
pedras, penas, sementes, é claro sem prejudicar a natureza. 

 
Figura 6. Materiais utilizados para confecção dos artesanatos. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento do uso de matéria prima na 

confecção das peças dos artesões da cidade de Chapada dos Guimarães – MT onde se pode 
observar que a maioria das peças produzidas são confeccionadas com matéria-prima encontrada 
na região tornando o produto de certa forma um produto turístico. 

A maioria dos artesões contribuem com a conservação do meio ambiente, pois não retiram 
matéria-prima excessivamente para confecção dos seus produtos, eles utilizam as sementes ou 
outros materiais que são encontrados no chão. 

Observou-se ainda que a maior parte dos entrevistados moram no local e possuem boa 
renda mensal devido ao grande fluxo de turistas já que a cidade possui diversos pontos turísticos 
além de varias festas que são conhecidas, o que faz com que nesse período os artesãos tenham 
boas vendas. 

Como fonte de renda para as famílias esta atividade conseguiu nos últimos anos, ganhar o 
seu espaço e proporcionar aos artesãos uma vida mais confortável. Nesse sentido esses artistas 
se mostram cada vez mais inseridos no mundo de trabalho e conquistam aos poucos o seu 
espaço. 
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1. INTRODUÇÃO 
O estágio curricular supervisionado tem como característica a intervenção prática na 

escola, é um momento que permite aos alunos a apropriação de instrumentos teóricos e de 
metodologias para a atuação no ambiente escolar. De posse do conhecimento específico o 
estágio traduz-se como o momento do aluno tentar compreender o sistema de ensino, as políticas 
educacionais, a escola e os sujeitos com os quais irá desenvolver e construir processos de 
aprendizagem, (PIMENTA, 2006). 

Segundo Marchesi (2006), o papel de um professor hoje é muito mais amplo que transmitir 
conhecimentos, o que exige que o professor tenha habilidades de dialogar com seus alunos, 
capacidade de estimular o interesse pela aprendizagem, à incorporação das tecnologias da 
informação, a orientação pessoal, o desenvolvimento afetivo e moral, a atenção à diversidade e o 
trabalho em equipe. 

Durante o estágio, o aluno de licenciatura passa por um processo de observação onde 
pode se deparar com situações (em alguns casos professores despreparados, sem domínio da 
sala e do conteúdo (...), e assim ao sair desse processo se vê em perdido em relação ao próprio 
profissional que ele vem a ser). Ao entrar em sala, e assim assumindo a função de educador, 
percebe que o papel do professor não é apenas passar o conteúdo e estar ali, mas muito além 
(ROSA, 2001).  

Segundo Pimenta e Lima (2004), a expectativa técnica no estágio procede em um 
distanciamento da vida e do trabalho real que acontece nas escolas, pois não há uma ligação 
entre a realidade e os conteúdos ministrados.  

Para que esse processo ocorra, se faz necessário um instrumento de melhoria qualitativa 
no planejamento de ensino para que o trabalho do professor seja efetuado. Percebe-se que nos 
dias atuais esse planejamento se apresenta confuso e desvinculado da realidade social. Os 
conteúdos muitas vezes são apresentados pelos professores de forma autoritária (LOPES, 2001). 

Conforme Amaro (2000), esse primeiro contato entre o professor e o aluno é muito 
importante, pois é ele que vai determinar a relação entre eles ao longo das aulas. É nesse 
momento que há uma observação da parte do aluno em relação ao professor (se ele é bravo, 
chato, bonzinho, legal, etc.), e vice-versa. 

Segundo Libâneo (1994), “O professor não apenas transmite uma informação ou faz 
perguntas, mas também ouve os alunos”. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a 
expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As 
respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às 
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dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem também para 
diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. 

Arendt (1995), diz que a escola tornou-se um espaço de repetição, um ciclo vicioso: onde 
os professores não inovam, pois os alunos são desinteressados e não prestam atenção nas aulas, 
e os alunos, por sua vez, não demonstram interesse, uma vez que consideram as aulas 
cansativas e pouco dinâmicas. Muitos ainda não conseguem fazer relação efetivamente do 
conteúdo que aprendem e o seu cotidiano. 

O professor tem que ser amante de sua profissão, e comprometido com a produção do 
conhecimento em sala de aula, e caba desenvolvendo um vínculo muito estreito de amizade e 
respeito mútuo com seus alunos. E possível perceber que alguns professores não medem 
esforços para levar os seus alunos à ação, à reflexão crítica, à curiosidade, ao questionamento e 
à descoberta que são essenciais. A meu ver, a relação estabelecida entre professor e alunos 
constitui o núcleo do processo pedagógico. É impossível desvincular a realidade escolar da 
realidade de mundo vivenciada pelos alunos, uma vez que essa relação é uma "rua de mão 
dupla", pois ambos (professores e alunos) podem ensinar e aprender através de suas 
experiências. 

Freire (1996), diz “Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão 
melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas 
relações com os alunos [...] A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade”. O que não 
posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever 
de professor no exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho 
escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por ele.  Mas será que realmente 
é isso que acontece nos dias de hoje nas escolas, por isso o presente trabalho tem por objetivo 
investigar a relação professor-aluno. 

2.MATERIAL E MÉTODOS 
Para o desenvolvimento desta pesquisa realizamos a observação do espaço escolar, 

inspiradas nas ferramentas metodológicas da etnografia. O Estágio Supervisionado de 
Licenciatura II foi realizado na disciplina de Biologia no Ensino Médio na escola estadual 29 de 
Novembro, situada na Rua José Candido Melhorança, nº 37, centro na cidade de Tangará da 
Serra-MT.  

Primeiramente me apresentei à coordenação como estagiária e entreguei a carta de 
apresentação. O Estágio Supervisionado de Licenciatura II foi desenvolvido em duas etapas: a 
primeira foi à observação onde foi observado o espaço escolar e as aulas dos diversos 
professores que atuam no 3º ano do ensino médio, com duração de 20 horas onde todo o 
processo foi relatado em uma caderneta já entregue a professora da disciplina.  

E a segunda etapa que foi a regência teve início em 16 de outubro termino em 6 de 
novembro de 2012, onde foram escolhidas as turmas dos 3º ano D, F, G, H, as aulas de Biologia  
foram ministradas nas terças, quartas e sextas – feiras no período matutino, vespertino e noturno. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram ministradas aulas para várias salas e diferentes alunos cada turma com um perfil 

diferente, isso acontece devido ao mundo em que vivemos hoje e assim o estágio nos proporciona 
criar habilidades para lidarmos com públicos diversificados, como podemos ver na Tabela 1 o 
número de alunos em sala é diferenciado por causa do horário em que os alunos estão 
matriculados. 

Os conteúdos trabalhados foram os mesmos nas mesmas turmas, alguns alunos tiveram 
um melhor aproveitamento do conteúdo pois estavam precisando de notas para passar, já os 
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alunos eu estavam aprovados não estavam nem ai, em conversa com os demais professores, 
esse comportamento é normal e acontece em todas as matérias. 

A observação é o período em que acontece a inserção do estagiário em todos os afazeres 
da escola, tais como: planejamento e avaliação do ano letivo; construção e operacionalização de 
projetos; monitoria à docência no ensino fundamental e médio, etc. é através da observação 
participante que o estudante estagiário passa a ter presença participativa nas escolas onde irão 
realizar o Estágio Licenciatura (VIANA & ROCHA, 2009). 

  Durante as aulas observadas percebi que as estratégias didáticas utilizadas pelos 
professores se dirigiram em torno do modelo de educação em que o professor é o transmissor do 
conhecimento e os alunos apenas receptores. Essa educação centrada no professor retira do 
aluno a liberdade de participação deixando a aula monótona e desinteressante, portanto fica 
explicita a falta de estratégia didática dos professores, (AQUINO, 1998). 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) “O professor tem que saber utilizar 
diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos e 
questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação”, (BRASIL, 1998). 

O planejamento é um conjunto coordenado e organizado de ações que visam alcançar a 
realização de determinados objetivos, ou seja, é o ato que realizamos uma previsão do que se 
deseja realizar. Podendo ser criado em um determinado tempo que se deseja realizar. O período 
de regência é uma possibilidade que se apresenta para o estudante operacionalizar propostas de 
ensino que construiu a partir da relação que estabeleceu com a escola, apresentando-se como 
espaço para o exercício dos saberes apreendidos, aprendidos e construídos durante a sua 
formação como professora, é onde o estagiário assume a classe, no lugar do professor.  

Essa atividade requer a elaboração antecipada de plano de aula, seleção e preparação de 
material didático, apresentados ao professor da sala e ao supervisor de estágio (VIANA & 
ROCHA, 2009). 

E por falar em relação professor-aluno, foi possível perceber que as ameaças da 
professora para com os alunos eram explicitas em uma fala ela disse “eu reprovo você porque eu 
posso seu vagabundo”, esse acontecimento mostra que a professora não tem uma boa relação 
com os alunos e usa seu poder para ameaçar os alunos. 

Segundo Nascimento (2008), se o professor deixar claro seus objetivos e a forma que irá 
lecionar no decorrer do ano isso evitaria alguns transtornos, a falta de diálogo entre professor e 
aluno é um dos principais problemas apresentados nas escolas, pois uma comunicação para ser 
considerada boa não depende do fato em que o aluno só tenha que aprender, mas que também 
haja respeito e cooperação entre o professor e aluno. 

 Aquino, (1998) diz que é tarefa de todos nós (educadores) garantirmos uma escola de 
qualidade e para todos, indisciplinados ou não, com recursos ou não, com pré-requisitos ou não, 
com supostos problemas ou não. A inclusão, pois, passa a ser o dever "número um" de todo 
educador preocupado com o valor social de sua prática e, ao mesmo tempo, cioso de seus 
deveres profissionais. 

Nas diferentes turmas pude notar diferentes tipos de aluno, os que: não atrapalham a aula, 
mas não faz as tarefas em sala; os que bagunçam, mas cumpriam as atividades exigidas; os que 
caminhavam pela sala e conversavam com os colegas; terminam tudo rápido e, sem ter o que 
fazer, atrapalhava os outros; os que interferiam na aula e não faziam nada e, também, aquele 
aluno que fazia todos os exercícios e ficava quieto em seu lugar e percebi que o professor então 
se dedicava quase com exclusividade aos alunos que faziam os exercícios e ficavam quietos não 
se preocupando com o aprendizado dos demais. 
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Mesmo tento essa variedade de comportamentos entre os alunos, o docente tem que 
sempre procurar uma metodologia que irá abranger de uma forma eficaz os conteúdos passados 
em sala de aula buscando sempre um melhor desenvolvimento e aprendizado do aluno, (ARNT, 
2004). 

Os métodos de ensino que a professora utilizava não prendia a atenção dos alunos, eles 
faziam da aula um parque de diversões, o quadro e o giz eles não prendem mais a atenção, os 
alunos querem coisas novas diferentes até porque o mundo em que ele vivem é o mundo da 
tecnologia. 

 Silva, (2009) diz que para os alunos se tornarem críticos, reflexivos e ativos na construção 
do seu conhecimento se faz necessário à utilização de estratégias de ensino e aprendizagem 
mais efetiva. A utilização de recursos didáticos assim como pedagógicos, procura aproximar o 
aluno do conteúdo aprendido e o planejamento torna-se essencial. 

O professor, não pode deixar de se preocupar com o aluno, ele tem como função, ensinar 
e fazer com que o aluno se torne um cidadão capaz de utilizar os conhecimentos adquiridos na 
escola para sua vida. O fato de do professor não intervir nas atitudes agressivas de seus alunos, 
sem tomar nenhuma providência, pode contribuir para que estes alunos no futuro não tenham 
limites, com a conseqüente falta de respeito a si e ao próximo.  

A relação teoria prática se deu de forma satisfatória, pois foi possível realizar com êxito o 
que foi planejado, apesar das mudanças que vem acontecendo no decorrer da história da 
educação, foi observado que na Escola Estadual 29 de Novembro pode se ver uma educação 
tradicional. E, mesmo com o avanço da tecnologia e da disponibilidade de conhecimentos 
oferecidos pela internet, ainda pode-se perceber que muitos professores trabalham numa 
metodologia tradicional e vivem acomodados unicamente com o que o livro didático disponibiliza o 
que em alguns casos apresentam conteúdos totalmente defasados. 

Segundo Hypolitto (2001), é triste ter que admitir, mas muitas escolas continuam sendo 
instituições tradicionais que oferecem instrução para toda uma classe de alunos padronizada; 
essa educação é centrada no professor e baseada no livro didático; e em geral o conhecimento é 
construído a partir da realidade da classe dominante. Essa educação não considera a diversidade 
sociocultural dos alunos, nem se preocupa com questões locais no que se trata da proposição de 
atividades que envolvam os saberes dos alunos em questão.  

A escola deve pautar seus princípios na cidadania, permitindo que o aluno seja inserido de 
forma completa em nossa sociedade, que é tão cheia de conflitos. Conflitos estes que estão 
presentes no espaço escolar, nas relações pessoais, no confronto das idéias, e também no 
surgimento de novas concepções, das dúvidas e da necessidade do diálogo entre os próprios 
alunos. É essa educação transformadora e que permite que o aluno enfrente os problemas do dia-
a-dia é que deve estar presente em nossas escolas. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Evasão Escolar não é um fenômeno recente, mas recorrente no processo educacional 

brasileiro e que atinge todos os níveis de ensino. No entanto, tal fenômeno tem si tornada, cada 
vez mais, intenso no Ensino Superior brasileiros, tanto em Universidades Públicas quanto em 
Universidades Privadas.  

A evasão escolar no Brasil merece certa atenção, pois não se trata de um problema restrito 
a algumas instituições de ensino, mas sim, um problema de ordem nacional, que afeta 
principalmente as classes mais desfavorecidas da sociedade. (SILVA, 2011) 

A evasão acontece quando o acadêmico abandona sem informar a nenhuma instancia de 
registros de que não virá mais as aulas. Já á desistência ocorre  quando o acadêmico comunica 
que não quer continuar os estudos e deixar de frequentar as aulas.   Embora parecidos, 
Desistência e Abandono diferem-se, sobretudo, pela intencionalidade clara da primeira de não vir 
mais às aulas, e pelo desconhecimento dos motivos do segundo em não frequentar mais as aulas.   

Se considerarmos que a evasão é a saída definitiva do aluno de um curso 
sem justificativa, percebemos que nem todos se evadem, pois alguns 
realizam trancamentos, cancelamentos e transferências, apresentando 
causas que coincidem com aquelas da evasão. Portanto, o termo evasão 
parece não apresentar uma definição precisa, porém, em muitos estudos 
sobre o tema, busca-se encontrar as causas daquilo que, denominado 
evasão, leva o aluno a desistir, seja através de trancamentos, 
cancelamentos ou transferências. (OLIVEIRA et al., 2012, p.7) 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo investigar os fatores que influenciam a 
evasão dos acadêmicos do ensino superior da universidade do Estado de Mato Grosso através de 
informações obtidas com os colegas dos alunos evadidos, posto que o contato direto com 
acadêmico evadido é, quase sempre, difícil por não haver como contatá-lo. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS: 
Campo da Pesquisa: 
A pesquisa foi realizada do Campus de Tangará da Serra/UNEMAT, localizado no 

Município de Tangará da Serra, localizado na região do Sudoeste Mato-grossense, cuja 
população é composta por migrantes, oriunda de diversas regiões país. O Campos Universitário 
de Tangará da Serra tem aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) alunos, matriculados em 
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oito Cursos (Agronomia, Biologia, Administração Agronegócio e Empreendedorismo, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Ciências Contábeis e Letras. 

Amostra da Pesquisa: 
A pesquisa teve como população amostral os acadêmicos dos cursos de Ciências 

Biológicas, Administração de Agronegócios, Enfermagem e Agronomia, sendo aplicados 10 (dez) 
questionários e distribuídos para os acadêmicos do 7º e 8º semestre de cada curso, obtendo 
variável estimativa para á ação de evadir. 

Os dados dos acadêmicos evadidos da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus 
de Tangará da Serra foi coletado através da aplicação de 39 (trinta e nove) questionários disposto 
para colegas dos evadidos.  

Para obtenção de dados aceitáveis os questionários disposto para colegas com frequência 
em sala de aula e que conhecia o motiva da evasão.  

Para uma obtenção de dados satisfatória os questionários se compreendiam em três 
questões, sendo duas de múltipla escolha e uma dissertativa. 

A questão alternativa se referia ao pesquisando, se o mesmo teria conhecimento de algum 
acadêmico evadido da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso). 

A posterior referia aos possíveis fatores da evasão, alternadas em noves motivos 
opcionais: o familiar; renda; metodologia de ensino dos docentes; falta de afinidade com o curso; 
desconhecimento do curso; falta de esforço; moradia; transporte; distância da universidade.  

E consequentemente a dissertativa se referia a quais motivos desta ação, avaliando os 
principais motivos que fariam com que colegas do evadidos desistissem da universidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Inúmeros fatores vêm prejudicando a afinidade do acadêmico com uma faculdade pública, 

bem como a permanência em sala de aula. “Devido a isso, educadores brasileiros, cada vez mais, 
vêm preocupando-se com os jovens que chegam a uma universidade, mas que nela não 
permanecem”. (Silva, 2011 p.3)  

“Para Freire (1996) é necessário à formação docente, numa perspectiva progressista, 
saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”. (p.47). 

Feita a pesquisa percebe-se que existem sim, motivos que influenciam a Evasão, tais 
como: a metodologia do docente, ausência de incentivos tanto pelos pais como pelos professores, 
pois. 

[...] é de fundamental importância também que o professor esteja motivado 
a desenvolver em seus alunos a capacidade de aprender, certamente os 
incentivará na busca de novos conhecimentos, e estará criando condições 
mais favoráveis à aprendizagem. (SILVA, 2011, p.9) 

Causas como saudade da família, renda, falta de afinidade com o curso e dependência em 
disciplinas foi os que mais provocaram a Evasão como se percebe no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Representa os principais fatores que levaram a evasão dos acadêmicos a partir da 
perspectiva dos colegas da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Tangará da 
Serra no período de out. de 2013. 

 A Unemat/TGA é uma Universidade Pública, onde abrange pessoas de todos os 
lugares, visto que possui um interesse maior, alguns saem do seu local de origem e quando inicia 
os estudos se depara com algo totalmente fora de seus pensamentos. Ou mesmo percebem que 
não é aquilo que querem exercer futuramente, aumentando o número de evadidos. 

Vale ressaltar que a Evasão ocorre por inúmeros fatores, mais vem afetando 
principalmente famílias de baixa renda. “Dentre tais índices, destaca-se a necessidade de 
trabalhar para ajudar a família e, também, para seu próprio sustento.” (SILVA, 2011 p.2). 

No gráfico 2 é interessante observa que o número do Evadidos quanto ao sexo, mostra-se 
mais frequente entre os homens. Tal dado confirma os indicadores de que as mulheres têm 
permanecido mais tempo na escola (IBGE, 2010). Entretanto, quando somados os sexo observa-
se um número bastante alto de evadidos.  
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Gráfico 2 – Representa o porcentual de evasão dos indivíduos da Universidade Estadual de Mato 
Grosso – Campus de tangará da Serra no período de out. de 2013. 

No gráfico 3 é possível percebermos que motivos da Evasão para os diferentes cursos 
pesquisas são distintos quanto a frequência dos motivos, pois em agronomia 10 pessoas dizem 
que o maior motivo de Evasão seria a Dependência em Disciplinas; em administração, conciliar 
trabalho e estudo; em Biologia, decepção com o curso e renda familiar ; e por último, em 
Enfermagem, os maiores motivos para Evasão foram família e renda. 

Gráfico 3 – Representa uma comparação dos acadêmicos entrevistados com os possíveis motivos 
de evasão da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Tangará da Serra no período 
de out. de 2013 

4. Considerações finais: 
O que se pode concluir na presente pesquisa é que a Evasão é um fenômeno cada vez 

mais frequente no Ensino Superior, cujas motivações dão-se por inúmeros causas, mas essas 
causas mostram certa regularidades entre dos diferente cursos pesquisados, mas questão Renda 
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e Afinidade com os cursos mostraram-se mais frequente.  Diante disso, faz-se urgente por parte 
das Universidades, notadamente da UNEMAT uma política preventiva no que se refere à Evasão 
juntos aos acadêmicos e a própria comunidade.  
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1. Introdução 
Os adolescentes sempre se destacaram das outras pessoas pelo comportamento que 

apresentam nesta fase, tudo isso porque a adolescência é uma fase da vida do ser humano de 
profundas transformações biopsicossociais (Chagas, 2010).  

O que se vê todos os dias nas ruas da cidade, em barzinhos frequentados por jovens, 
Shopping Center e na escola, são adolescentes engajados em grupos que são identificados 
facilmente por seu estilo próprio de vestir, falar, andar e de se comportar. 

Isso ocorre graças à mídia de massa e aos avanços tecnológicos, fazendo com que 
adolescentes com ou sem poder aquisitivo recebam diariamente os estímulos da comunicação 
das organizações. (...) Para tanto, as empresas desenvolvem as ações de marca integradas com 
as ações dos demais elementos que constituem a estratégia de marketing (Silva e Souza, 2004). 

Segundo Castells (2000) a formação da identidade cultural é um processo dinâmico, 
alimenta-se de várias fontes no tempo e no espaço, já que identidade é a fonte de significado e 
experiência de um povo. A construção da identidade depende da matéria prima derivada da 
cultura obtida, processada e reorganizada de acordo com a sociedade. 

Uma forma de compreender esses jovens que chegam à escola é apreendê-los como 
sujeitos socioculturais. Essa outra perspectiva implica em superar a visão homogeneizante e 
estereotipada da noção de aluno, dando-lhe outro significado. Trata-se de compreendê-lo na sua 
diferença, enquanto indivíduo que possui uma historicidade, com visões de mundo, escalas de 
valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que 
lhe são próprios (Dayrell, 2005). 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo conhecer como os adolescentes de uma 
escola estadual na cidade de Tangará da Serra-MT se reagem frente às informações que 
recebem dos meios de comunicação. 

2. Material e Métodos	  
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual situada no município de Tangará da 

Serra, MT, com permissão da diretoria e coordenação da escola.  
Os questionários foram aplicados a alunos das turmas 1º IA, A e B; 2º IA, D e H e 3º A, B e 

C do Ensino Médio do turno da manhã, no intervalo das aulas durante cinco dias consecutivos. 
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Dez alunos de cada turma foram sorteados através do número da chamada para 
responder os questionários. 

As questões respondidas pelos alunos foram as seguintes: 
1. Meio de comunicação que mais utiliza? 
2. Regularidade em que utiliza o computador 
3. Usa roupa, sapatos ou outros adornos de “marca”? Quais? 
4. Você trabalha? Ajuda com as despesas de casa? 
5. Já observou se existe algum “estilo da moda” na escola? Quais? 
6. Faz uso de algum desses “estilos”? Qual e Por quê? 

3. Resultados e Discussão 

3.1 As marcas na mente dos adolescentes 
Os adolescentes são sempre alvo de grande atenção, por seu modo característico de 

conversar, de andar, de comportamento, entre tantos outros. Os jovens sempre foram 
considerados como um público difícil de lidar por todas as peculiaridades de seu comportamento.  

A cultura jovem pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, 
representações, hábitos, comportamentos, expectativas, significados, 
compartilhados pelos jovens, que caracterizam e orientam suas relações 
com grupos sociais. Ela sintetiza aqueles traços culturais comuns do 
modo de pensar e de viver dos jovens de hoje (Libâneo, 2006, p.33). 

Atualmente os interesses dos adolescentes têm extrapolado as questões comportamentais 
e introduzindo a apreciação por bens materiais, especialmente quando este bem promove certo 
“status” perante seus colegas e, pelas observações realizadas na escola, notamos que algumas 
marcas de tênis, calças e bolsas se destacam aos olhos dos estudantes.  

A mídia tem sido o fator de grande influência sobre o novo adolescente, a qual segundo 
Quadrado (2006) lança imagens de bens, e os transforma num ideal consumo e produzem 
necessidades e desejos que são compartilhados por um grupo, principalmente com o uso de 
personalidades com as quais estes jovens se identificam, aumentando o anseio pelo produto.    

A preferência pelas marcas é bem visualizada neste trabalho, onde 78 alunos afirmaram 
utilizar artigos de “marca”, sendo as mais citadas a Adidas, a Puma, a Nike, a Calvin Klein e a 
Arquitetura, e justificam valer-se de estes produtos apenas porque seus pais os compraram ou por 
terem ganhado de presente. Das marcas comentadas acima, a Adidas, a Puma e a Nike estão 
sempre relacionadas a eventos esportivos, principalmente a jogadores de futebol famosos. 
Segundo Gomes (2001) 
 

O sujeito torna-se sujeito do ato de reproduzir, produzindo, mesmo que 
através de uma fórmula referendada, a sua marca. Não mais a marca que 
as coisas deixaram no sujeito, mas sim a marca que o sujeito imprimiu em 
alguma coisa [...] a reprodução aleatória sem significado estigmatiza a 
ausência, não há mais sujeito, apenas a máquina civilizatória se 
autocopiando desenfreadamente (p. 201). 

 
A força dessa reprodução se demonstra ainda maior ao interpretar as respostas obtidas 

pelos alunos que não atribuíram um motivo concreto de sua preferência por marcas. Percebemos 
ainda que para os alunos que afirmaram trabalhar, há uma mudança, não no comportamento e na 
preferência pelos mesmos produtos que seus colegas, mas estes introduzem algumas 
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considerações, “Eu uso, porque compro com meu próprio dinheiro, e elas duram mais que as 
outras”. 

Estes estudantes que trabalham, entre as respostas que obtivemos sobre o motivo pelo 
qual trabalham, apenas 11 entre os 35 estudantes afirmaram ajudar com as despesas de casa. Os 
outros estudantes que não ajudam em casa, disseram que não o fazem porque não é necessário 
e que trabalham para terem seu próprio dinheiro e para comprar seus pertences, descrevendo o 
seguinte: “Trabalho para ter meu dinheiro”, “Trabalho para comprar roupas e tênis”, “Trabalho para 
comprar coisas que eu quero, e não para ajudar em casa”. 

Fermiano (2010) demonstra em sua tese que os adolescentes não estão preparados para 
interpretar o contexto de todas as informações que recebem da mídia, e que o grande problema é 
que todos têm acesso às estas informações e que estas provocam mudanças em seu 
comportamento, mas, os de nível social mais alto possuem mais oportunidades de se adaptar do 
que os outros níveis, provocando uma desigualdade cruel. 

 As considerações de Fermiano (2010) no leva a acreditar que o trabalho por parte 
destes jovens torna-se uma forma de conseguir recursos que os coloquem no mesmo nível ou 
num nível próximo de seus colegas, tornando evidente que tanto os adolescentes que não 
trabalham quanto os que trabalham, tem seus interesses de consumos voltados aos produtos de 
marca.  

Os adolescentes compartilham diversos códigos, como lugares que 
frequentam e produtos que consomem, (re) produzindo uma identidade de 
grupo a partir das representações que circulam em diversas instâncias 
culturais, ao valorizar as roupas de determinadas marcas e afirmar certos 
comportamentos [...] eles demonstram o quanto o consumo de símbolos 
vêm atuando na constituição de seus corpos, engenhando modos de ser 
adolescente no contexto desta cultura.  (Quadrado, 2006, p.111). 

 3.2 As ideias que fazem a cabeça dos jovens 
Os alunos citaram utilizar de vários meios de comunicação (Tabela 1), entre eles 

destacaram-se a televisão e a internet. Segundo os professores destes alunos, a televisão e a 
internet tem causado grande influência sobre o comportamento dos mesmos, surgiram outros 
fatores que também segundo os mesmos influenciam estes jovens, como novelas, filmes e moda, 
que são informações repassadas através da televisão e internet, demonstrando mais uma vez a 
força destes meios de comunicação. 
  
Tabela 1. Meios de comunicação mais utilizados pelos alunos   

Meios de comunicação Quantidade de alunos que utilizam 
Rádio 37 

Televisão 90 
Jornal 8 

Revista 5 
Internet 86 

O grande problema é que em ambos os conteúdos procurados pelos jovens raramente são 
educativos ou que lhes tragam informações políticas, sociais, acontecimentos mundiais que 
afetam o país no qual vivem. Neste estudo, por exemplo, apenas 11 alunos afirmaram assistir a 
jornais e apenas um diz assistir a programas educativos. Segundo Libâneo (2006), “as mídias 
lançam estratégias de construção de um modo de ser jovem, de uma cultura juvenil, que vão 
desde a indução ao consumo, à cultura do corpo” (p.31). 
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Provavelmente por tal motivo que visualizamos frequentemente os jovens aderindo a 
estilos de seus artistas preferidos, ou de atletas que estão na mídia, tornando-se cópias de 
padrões moldados e considerados essenciais por esse público. “A adolescência deixa de ser uma 
fase natural da vida humana e passa a ser um produto arquitetado, permitido e editado pela mídia, 
que ignora os indivíduos, padronizando comportamentos e gestos” (Gresolle e Gonçalves, 
Mimeo).  

Percebemos essa relação com o que descreveram os alunos, onde mencionaram três 
“estilos” que observam na escola, entre eles, os “coloridos”, os “emos” e os “cowboys”. O estilo 
que chamam de “cowboy” é comum não somente na escola, mas na cidade como um todo, já que 
é uma cidade do interior do estado, com atividade agrícola e pecuária. 

Já os “emos” e “coloridos” são estilos que estes jovens adotaram principalmente por 
acompanhar grupos musicais divulgados pela mídia, a maior parte dos jovens deste estudo 
disseram não aderir completamente aos estilos citados acima, dizendo criar seus próprios estilos, 
mas, em contradição, um deles escreveu o seguinte: “Eu não uso, crio meu próprio estilo, uso só 
pra me inspirar”.  

 “A mídia, em sua vertente disciplinadora, propõe uma religião onde os mandamentos 
devem não só ser cumpridos, mas, também, vivenciados pela competitividade“ (Garritano, ‘’’2008, 
p. 120). Segundo Gomes, (2001) a identidade destes adolescentes é marcada por aquilo que 
podem ou não possuir, deixando uma sensação de pertencimento social, de enquadramento 
dentro de determinado grupo, fazendo parte de um sistema em comum. 
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Estratégias de ensino utilizadas por professores da 6ª série (7° ano) 
Andréia Izabel Mikovski(1), Kaliane Zaira Camacho  Maximiano da Cruz(1), Ana de 

Medeiros Arnt(2),. 
1Acadêmicas do curso de Ciências Biológicas – UNEMAT. Campus Universitário de 

Tangará da Serra – email: deia_bel@hotmail.com;   ² Professora Orientadora Depto de 
Ciências Biológicas, UNEMAT. 

Palavras-chave: Aprendizagem, educação, livro didático. 
1.Introdução 

No modelo ensino aprendizagem, é dever do professor identificar nos alunos quais 
os conhecimentos que eles possuem em relação aos temas estudados e qual o seu 
domínio em relação a esse conteúdo. 

Segundo o documento Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) os alunos 
recebem um grande número de informações no seu dia a dia. Alguns frequentam 
cinemas, teatros, conversam com amigos e vizinhos, outros leem livros, revistas e jornais, 
muitos ouvem músicas, assistem TV e utilizam a internet. Todas essas atividades 
vivenciadas pelo aluno trazem para ele alguma informação que pode ser aproveitada em 
sala de aula, através do diálogo, debates e críticas não só com o próprio professor, mas 
também com os outros colegas de classe, se tornando assim uma troca de experiências. 

No entanto, com tantas tecnologias disponíveis para a educação, como a 
informática, e com tanto acesso a essas informações pelos estudantes, o livro didático 
ainda possui uma grande predominância na maioria das escolas. Essa ferramenta 
constitui, muitas vezes a única fonte de estudo e pesquisa dos alunos na escola, devido a 
isso, os professores devem selecionar muito bem o livro didático que irão utilizar em suas 
aulas (FRISON;  et, al, 2013). 

Mesmo centrando as aulas no livro didático, é fundamental que o professor planeje 
suas aulas. Segundo Vieira (2007) essa técnica traz mais segurança ao professor e mais 
condições de debate com os alunos a respeito do conteúdo estudado, pois essa 
discussão em conjunto desenvolve novas ideias e novos conceitos, em que o conteúdo 
poderá ser fixado e entendido de forma mais simples. 

Assim, estes trabalho teve como objetivo, observar alunos do ensino fundamental, 
através da escolha de uma turma e analisar quais as metodologias de ensino que o 
professor utiliza para ministrar suas aulas e passar seu conhecimento para os alunos de 
forma que eles interajam e debatam sobre o assunto estudado utilizando seus 
conhecimentos adquiridos em seu dia a dia. 

 
2. Metodologia 
 Para a realização desta pesquisa, foram realizadas observações em sala de aula, 
de uma escola municipal de Tangará da Serra – MT, a partir do estudo das metodologias 
etnográficas 

A etnografia vem sendo usada desde os anos 70 e está centrada no estudo da sala 
de aula e o que acontece no dia-a-dia escolar. A partir dessa década, as pesquisas 
realizadas em salas de aulas eram baseadas em observações e registros da interação e 
do comportamento de alunos e professores. 
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 Segundo André (1997), a etnografia busca revelar quais as interações que 
constituem a convivência no ambiente escolar e como a produção do conhecimento se 
estrutura dentro da sala de aula e as dimensões culturais relacionadas, uma vez que a 
etnografia vem do campo da antropologia. 
 Baseando-se nesse método, foi produzido, durante todo o período de observações, 
o diário de campo, para as anotações de maior relevância como a metodologia utilizada 
por cada professor, e a forma de desenvolvimento do conteúdo sobre o método.  
 Para uma melhor análise das observações feitas em sala de aula, foi trazido a este 
trabalho, trechos do diário de campo. 
  
3.Resultados e Discussão 

A turma observada foi a 6ª série B (7° ano), em que durante as três semanas de 
observação foram acompanhadas as disciplinas de ciências, português e inglês. Nessas 
disciplinas os materiais utilizados para o desenvolvimento da aula foram a lousa e o livro 
didático apenas.  

Segundo FRISON, et al; (2013) “a realidade da maioria das escolas, mostra que o 
livro didático tem sido praticamente o único instrumento de apoio do professor e que se 
constitui numa importante fonte de estudo e pesquisa para os estudantes”.  Essa grande 
utilização do livro didático pôde ser constatadas nas aulas observadas, tal como no trecho 
de diário de campo abaixo: 

A aula era de ciências, como a professora havia faltado quem ministrou a aula foi 
uma substituta. A professora passa na lousa algumas atividades sobre os 
capítulos que cairiam na prova da semana seguinte, que serviriam de revisão. Ela 
aconselha também a todos fazerem resumos dos capítulos do livro como uma 
forma de fixar o conteúdo, além de já utilizá-lo para resolver as atividades (Diário 
de campo, 2013). 
No dia da prova de ciências a professora ainda deu mais um tempo para os alunos 
estudarem as questões a partir do livro. Em outra aula observada, o livro didático 
também predominou, pois o mesmo foi utilizado para a correção das atividades 
feitas em casa. Ao terminar a correção, o professor inicia a leitura de um texto, em 
que cada aluno lê um pequeno trecho, essa leitura foi proposta com o intuito de 
melhorar o vocabulário dos alunos. Faltando alguns minutos para a aula acabar, o 
professor escreve na lousa quais os exercícios do livro para serem feitos em casa 
e a pagina em que eles se encontram (Diário de campo, 2013). 

 
O livro didático tem sido apontado como o recurso didático mais utilizado em sala 

de aula, por inúmeras razões: representam em muitos casos o único material de apoio de 
alunos e professores; são o único material impresso de muitas escolas da rede pública; é 
utilizado pelos professores como o principal manual de apoio para suas aulas, tornando-
se material exclusivo de ensino aprendizagem.   (Vasconcelos e Souto, 2003; Frison, et. 
al., 2013; Silva e Carvalho,2013). Segundo Azevedo (2005, p. 6-7) “O risco que se corre 
com essa situação é o professor compreender a obra didática como um manual de 
instrução do qual não se pode discordar, muito menos tecer certas críticas em relação ao 
conteúdo”. 

Isso pode ser percebido no trecho de diário de campo citado logo acima. Em todas 
as aulas pôde-se perceber que o professor utilizou o livro didático e em nem um momento 
procurou outro método que ele pudesse utilizar para trabalhar aquele conteúdo de forma 
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que os alunos debatessem sobre o que estavam estudando. Isto pode nos levar a pensar 
que não há nem uma forma de planejamento em suas aulas, ou seja, o professor não 
segue uma metodologia mais ampla, ficando preso ao livro, tendo-o apenas como seu 
material didático de apoio. 

Segundo Balotin e Kindel (2003), o ensino tradicional encontrado nos livros 
didáticos, trabalha cada conteúdo em compartimentos, ou seja, não há uma ligação entre 
um conteúdo e outro. Essa falta de relações faz com que os alunos acabem memorizando 
o conteúdo que o professor explica para a prova, sem procurar entendê-lo e o porquê de 
estudar aquilo. 

Essa convicção de utilizar a penas o livro didático, faz com que os alunos percam 
um pouco do interesse sobre o assunto e tenham aquilo que o livro didático traz e o 
professor falam como as únicas informações possíveis sobre aquele conteúdo. Durante 
todo o tempo de pesquisa, observei apenas uma aula sem o livro didático, na disciplina de 
português, em que a professora propôs apresentações teatrais: 

Na primeira semana, a professora de português entra na sala, me apresenta para 
a turma e pede para os alunos deixarem um espaço mais na frente da sala, pois 
haveria apresentação de teatro. Após a sala se organizar a peça de teatro 
começa. A história apresentada pelos próprios alunos foi escrita por eles mesmos 
sendo essa atividade uma das notas bimestrais.  
Na segunda semana, a professora de português entra, e os alunos do teatro se 
organizam para a apresentação. O grupo que apresentou era o mesmo da 
semana passada, pois devido alguns mal entendidos a professora deu mais uma 
chance para o grupo. Depois da apresentação, a professora pede para os alunos 
abrirem o livro e lerem em voz alta algumas conjugações de verbos, seguindo a 
ordem das filas e após a leitura, conjugarem diferentes verbos e fazerem os 
exercícios do livro (Diário de campo, 2013). 

                 Nesta atividade do teatro faltou uma finalização por parte da professora, pois não 
houve nem uma argumentação para os alunos por parte da mesma, mais uma vez, a meu 
ver, fica clara a falta de planejamento. Na primeira semana da apresentação de teatro, 
pôde-se observar que houve a falta de organização por parte da turma e da professora, o 
que mostra a falta de instrução da professora para os alunos que apresentariam o 
trabalho. Na segunda semana o mesmo grupo apresenta novamente, logo em seguida, a 
professora pede para os alunos abrirem o livro e iniciarem a leitura. Isso mostra que ficou 
um espaço vago entre uma atividade e outra, pois a professora não fez nem uma 
interação com os alunos a respeito da apresentação.  

 Com base nos resultados, pode–se concluir que a educação ainda tem muita coisa 
para melhorar, começando por mais disponibilidade de recursos didáticos, que tragam 
mais conhecimentos e outras formas de pesquisa para os alunos. Um exemplo seria a 
implantação de aulas de campo para o ensino de ciências, e um laboratório de 
informática, pois ainda há muitas escolas que não têm. 
 Além disso, oferecer cursos aos professores para auxiliá-los nos planejamentos de 
suas aulas e ensiná-los a buscar outros métodos de ensino, deixando o livro didático um 
pouco de lado, traria uma grande melhoria para o desempenho dos alunos e o 
desenvolvimento da escola. 
 
4.Conclusão 
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Com base nos resultados, pode–se concluir que a educação ainda tem muita coisa 
para melhorar, começando por mais disponibilidade de recursos didáticos, que tragam 
mais conhecimentos e outras formas de pesquisa para os alunos. Um exemplo seria a 
implantação de aulas de campo para o ensino de ciências, e um laboratório de 
informática, pois ainda há muitas escolas que não têm. 
 Além disso, oferecer cursos aos professores para auxiliá-los nos planejamentos de 
suas aulas e ensiná-los a buscar outros métodos de ensino, deixando o livro didático um 
pouco de lado, traria uma grande melhoria para o desempenho dos alunos e o 
desenvolvimento da escola. 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE QUÍMICA COM A UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS ALTERNATIVOS 

 
Samara Pricila Kleszcz; Jaqueline	  Sampietro	  de	  Souza;	  Josué R. S. Nunes; Rogério Añes	  
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. 
 
Palavras-chave: ludicidade, aprendizado, Educação de jovens e adulto. 
 

Muitas disciplinas são encaradas pelos alunos das diferentes escolas como “difícil”. Em 
algumas escolas a disciplina de Química encara a mesma realidade. Na Educação de Jovens e 
Adultos (CEJA) também foi observada essa dificuldade e procurou-se novas formas de ensiná-la 
para que tornem o conteúdo mais claro, com objetivos e com respostas positivas do aprendizado 
e não um conteúdo desinteressante apenas com regras e fórmulas, melhorando assim a 
compreensão dos estudantes. De forma alguma estaremos melhorando o processo de avaliação 
da aprendizagem eliminando a prova escrita ou oral, mas sim buscando novas formas de 
elaboração e de avaliação do conteúdo trabalhado, visando sempre uma nova perspectiva 
pedagógica, buscando avaliar não só através de provas, e sim constantemente durante o 
processo de desenvolvimento do aluno. Deve-se criar novas formas de avaliação, a utilização de 
materiais didáticos alternativos, formas lúdicas, trazendo o lado investigativo e curioso do aluno. 
Foram elaboradas 20 questões sobre a matéria de química orgânica e inorgânica, voltada para o 
ensino médio. A sala foi dividida em grupos, onde cada grupo recebeu uma placa com a letra F 
(falso) e uma com a letra V (verdadeiro), as perguntas foram feitas e os grupos levantariam a 
placa de acordo com a resposta escolhida, a cada resposta correta o grupo marcaria um ponto, o 
ganhador seria quem fizesse mais pontos, tendo como prêmio chocolates e os pontos marcados 
como nota. O trabalho em grupo é uma forma de construir coletivamente o conhecimento, um 
momento que possibilita a troca de informações entre os colegas de grupo, com o anseio de 
ganhar o prêmio. Foi possível perceber que o aprendizado coletivo foi maior do que nas “aulas 
convencionais”, pois os alunos demonstraram maior interesse e liberdade em questionar e tirar 
suas dúvidas, sempre interagindo com o conteúdo, até mesmo os alunos considerados mais 
“quietos” se sentiram livres para questionar e interagir com os demais. 

 
Órgão financiador CAPES 
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O USO DO LIVRO DIDÁTICO EM SALA DE AULA 
 

José Victor Alves Ferreira, Ana de Medeiros Arnt 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavra chave: aluno. Professor. Recurso 

 
 O livro didático é o recurso mais utilizado pelos professores em sala de aula e de fácil 

acesso para os alunos. Mesmo com tantos outros recursos que podem ser usados, como por 
exemplo, data show, vídeos, cartazes, cartilhas entre outros que são difíceis de serem trabalhados 
com os alunos devido à quantidade ou até ausência na escola, o livro acaba sendo a ferramenta 
principal. O livro é o único material de apoio para o professor e a fonte que os alunos têm como 
pesquisa dos conteúdos trabalhados, por isso é importante que sejam bem escolhidos para 
auxiliar no aprendizado dos alunos. Talvez o que falte para a maioria dos professores seria um 
planejamento para as aulas trabalhadas com o livro. Há várias maneiras de utilizar este tipo de 
recurso como, por exemplo, selecionar figuras e trazer para os alunos analisarem, e não somente 
copiar o que está no livro para o caderno. O data show é outro exemplo de recurso que pode ser 
bem explorado em sala de aula, pois nele pode ser projetado textos, figuras, vídeos relacionados 
com a assunto entre outros. Observando a sala de aula, pude notar que todos os professores se 
apoiam nos livros didáticos. A metodologia mais trabalhada com os alunos era a de copiar os 
exercícios do livro no caderno e responder. Os professores e os alunos devem utilizar o livro como 
um auxiliador no ensino e na compreensão do conteúdo como também para ajudar os alunos a 
serem mais críticos e terem opiniões sobre o que está sendo trabalhado. O livro didático é muito 
útil em sala de aula, mas o professor não deve se prender somente a ele. Pelo fato dos alunos só 
terem esse tipo de material os professores poderiam utilizar outros recursos como uma forma de 
chamar a atenção dos alunos para o conteúdo que está sendo trabalhado em sala. Muitas vezes 
os professores ficam apenas presos ao livro e não planejam uma aula diferente para os alunos. 
Todas as aulas de certa forma foram produtivas, uma renderam mais outras menos, mas no geral 
foram boas e os alunos de certa forma participavam bem nelas. Os professores usaram o livro 
como base para as aulas, mas não exploraram as qualidades que esse tipo de recurso pode 
oferecer. Os alunos só copiaram o que estava no livro para o caderno. O livro é um material 
didático importante, mas que poderia ser utilizados junto de outros recursos. Os professores 
deveriam ter um planejamento melhor das aulas com mais dinâmicas, jogos educativos entre 
outros para atrair a atenção dos alunos durante a aula. 
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IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES 
DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE CÁCERES -  MT 

 
Antônio	  Carlos	  Silveiro	  da	  Silva;	  Bruna Borges da Veiga; Jéssica Borges da Viega; Loriége Pessoa 
Bitencourt; Charles Caioni 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: Educação, Ensino-aprendizagem; Modelagem Matemática. 
 
A modelagem matemática consiste numa metodologia de ensino que leva o aluno a 
buscar relações entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e sua vida cotidiana, 
passando a utilizar estes conhecimentos como uma ferramenta para resolver os 
problemas de sua realidade. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo 
conhecer a percepção do professor quanto à importância da matemática, uma vez que 
esta visão se faz necessária quando se pensa em uma metodologia voltada para a 
modelagem matemática. A pesquisa ocorreu no mês de junho de 2013, em duas escolas 
estaduais no município de Cáceres - MT. A princípio, foram utilizadas teorias para 
fundamentar a pesquisa e para a formulação das questões que eram referentes a dados 
pessoais e conduzidas para a seguinte linha de pesquisa: Na sua concepção qual a 
importância da matemática? Após a obtenção dos dados realizou-se a construção de uma 
tabela para que se pudesse analisar e comparar as respostas dos entrevistados. A 
pesquisa contemplou quatro professores da rede pública de ensino, sendo observada a 
predominância do sexo feminino com uma média de idade de 33 anos. Verificou-se que 
os sujeitos reconhecem a importância e a presença da matemática na vida cotidiana. 
Mesmo que em graus de concepções diferentes todos a vinculam com a vida em 
sociedade, isto fica evidente com a fala de uma das professoras: “A matemática caminha 
com o desenvolvimento. Sem ela ainda estaríamos na idade da pedra”. Deste modo, a 
matemática deve ser ensinada com a abordagem e aplicação para o real, sendo 
evidenciada na fala do professor esta colocação: “Matemática divertida. Temos que trazer 
sempre para o cotidiano, ou seja, para a realidade”. Esta percepção dos professores é de 
suma importância para que estes busquem estabelecer uma relação entre a matemática 
encontrada nos livros didáticos e a matemática que é praticada no cotidiano, uma vez que 
muitos não conseguem perceber essa relação. Consequentemente ao ver de maneira 
prática a aplicação dos conceitos matemáticos estes se tornará mais claro e significativo 
para o aluno. 
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PIBID –  O MICO DAS RELAÇÕES ECOLÓGICAS COM OS ALUNOS DO 
CEJA –  CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO 

CASAGRANDE –  TANGARÁ DA SERRA-  MT 
 
Samara Pricila Kleszcz; Jaqueline Sampietro de Souza; Josué R. S. Nunes; Rogério B. S. Añez 
 
Universidade Do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-Chave: Relações ecológicas, jogo, conceitos, conhecimento. 
 

O mico das relações ecológicas é um jogo que tem o objetivo de fixar o conhecimento 
através da ludicidade. Os alunos do Centro de educação de jovens e adultos Antônio Casagrande, 
do município de Tangará da Serra-MT, são, em sua maioria, pessoas com idades mais 
avançadas, o que dificulta o entendimento de diversos assuntos. O jogo faz com que esses alunos 
consigam assimilar o conhecimento com maior facilidade tendo a associação das imagens com o 
conceito. Antes de começarmos o jogo, apresentamos slides sobre as relações ecológicas, o 
conceito, relações intraespecíficas; interespecíficas, relações harmônicas e desarmônicas. Foram 
confeccionadas 28 cartas para cada grupo, sendo elas 14 em formas de imagens e 14 em formas 
de conceitos, onde usamos mutualismo, parasitismo, inquilinismo, competição, predação, 
protocooperação, colônias e sociedade, para alguns se repetiram e para cada carta de conceito 
uma carta com seu exemplo, as cartas foram impressas, recortadas e coladas em cartolinas. A 
sala foi dividida em grupos de até seis alunos, cada grupo recebeu seu montante de carta. Antes 
de começarem a jogar foi retirada uma carta do monte sem que ninguém soubesse qual é, esta 
carta representa o “mico”. O restante de cartas foram embaralhadas e distribuídas, um aluno terá 
uma carta a menos e esse começa o jogo. Este aluno deverá retirar uma carta aleatoriamente do 
seu vizinho da esquerda e ver se forma algum par com a mesma, se formar deve ser descartado 
no centro da mesa, caso não forme, a carta deve ser incorporada ao seu baralho. Todos os pares 
formados devem ser descartados a mesa. Na sequência, o jogador à direita, de quem começou o 
jogo, deve dar continuidade às rodadas. Os pares são formados unindo a carta contendo à 
imagem com a carta do conceito. O jogo acaba quando restar apenas um aluno com apenas uma 
carta na mão. O aluno que restou com a carta pagou um mico, que neste caso foi imitar um animal 
escolhido pelo restante do grupo. Este jogo proporciona aos alunos uma maior interação com os 
colegas, diversão e ao mesmo tempo maior aprendizado, pois precisam usar o conhecimento 
adquirido para formar os pares. Na aula seguinte passamos atividades sobre o tema e as 
respostas foram mais rápidas e com menor nível de dificuldade. 
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PIBID -  EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DO CEJA –  CENTRO 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO CASAGRANDE –  

TANGARÁ DA SERRA-  MT: TRILHA ECOLÓGICA 
 
Jaqueline Sampietro de Souza; Samara Pricila Kleszcz; Josué R. S. Nunes; Rogério Benedito da 
Silva Añez 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: Educação ambiental, trilha ecológica, ludicidade. 
 

A trilha ecológica é um jogo pedagógico, realizado com os alunos do CEJA Antônio Casa 
Grande, Tangará da Serra – MT, teve como objetivo propiciar uma reflexão acerca das atitudes 
individuais de cada aluno em relação à contaminação do meio ambiente, de maneira que possam 
utilizar o que aprenderam em seu dia-a-dia. Visto que o tema Poluição vem sendo discutido pela 
mídia, sabemos que a mesma causa muitos problemas, levando a população a pensar em 
Educação Ambiental como um modo de melhorar essa situação. A escola vem sendo um dos 
espaços mais importantes para trabalhar Educação Ambiental, por ser o espaço de formação 
humana. Há, ainda, muitas discussões sobre como agir, o que fazer, levando sempre em 
consideração as necessidades do presente e as expectativas do futuro. Para a realização da trilha 
ecológica a sala se dividiu em grupos de 6 pessoas, num total de 12 alunos. Foram utilizadas 
cartolinas, lápis de cor, canetinhas, réguas, dados, moeda, figuras pequenas retratando animais e 
um roteiro de atividades. Utilizaram como molde uma trilha ecológica realizada pelas Pibidianas já 
elaborada para servir como exemplo. Observando a mesma, os alunos confeccionaram sua 
própria trilha, sendo que os desenhos feitos em cada lado tinham como objetivo retratar uma área 
devastada e uma preservada. Após iniciaram o jogo, onde cada aluno jogava o dado para avançar 
as casas com as figuras de cada um, tendo cada casa uma frase reflexiva ou uma pergunta sobre 
educação ambiental, conforme acertavam as respostas avançavam uma casa e respostas erradas 
voltavam uma casa, ao chegar na casa 10 a partir da moeda escolhiam o lado a seguir, onde se 
caísse cara iam para a direita e coroa para esquerda, caso caísse para a esquerda chegariam na 
área devastada tendo assim que retornar ao inicio para se conscientizar, O jogo propiciava 
reflexão sobre as atitudes de cada um envolvido no jogo e um debate em sala de aula. No 
decorrer do jogo os alunos interagiram com o tema, refletindo sobre suas atitudes no dia-a-dia, 
bem como seus impactos no ambiente. A atividade foi monitorada o tempo todo e os resultados e 
imagens registrados. Conclui-se que as atividades lúdicas, bem elaboradas, podem contribuir 
tanto no aprendizado como na elaboração do conhecimento sobre qualquer tema escolhido. 
 
Órgão financiador CAPES 
 
  



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

III	  Ciclo	  de	  Estudos	  em	  Biologia	  de	  Tangará	  da	  Serra	  
II	  Ciclo	  Nacional	  de	  Estudos	  de	  Biologia	  

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

43 

 

PIBID-  RECICLAGEM DE GARRAFAS PET COM OS ALUNOS DO CEJA –  
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO 

CASAGRANDE –  TANGARÁ DA SERRA-  MT 
 
Jaqueline Sampietro de Souza; Samara Pricila Kleszcz; Josué R. S. Nunes; Rogério Benedito da 
Silva Añez 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras chaves: Transformação, emprego e renda. 
 

A flor de garrafa pet foi realizada pelas bolsistas do pibid na escola CEJA Antônio Casa 
Grande, Tangará da Serra – MT, com o objetivo de promover maiores opções de reciclagem que 
possam ser realizadas pelos alunos em suas casas. A reciclagem é a soma de varias ações que 
visam aproveitar detritos que teriam como destino o lixo, ou a utilização dos que foram 
dispensados, mas podem ser recuperados ou transformados.  A cada dia se produz mais lixo e 
pequenas atitudes como a de reciclar garrafas pet para torná-las peças decorativas e de utilidades 
domesticas promovendo emprego e renda. Antes de aplicarmos a oficina com os alunos, fizemos 
a exposição de slides sobre reciclagem sua importância e as consequências de se poluir. Material 
para uma sala de 15 alunos: 30 garrafas pet de 600 ml de preferência da coca cola, 10 colas para 
tecido, 15 pincéis médio, tinta para tecido: 1 vidro grande na cor verde escuro, 1 pacote de palito 
de churrasco, 5 metros de TNT marrom, 2 vidros de cola missanga ou lantejoula, 3 “superbonder”, 
1 tinta auto relevo colorida, 15 bolinhas de isopor "25mm", cerca de 4 metros de tecido em 
retalhos para as pétalas, 1 metro de tecido em retalhos para o miolo, apliques de joaninha , 
florzinha ou outro e barbante para amarar o saquinho de terra ou areia. A garrafa pet de 600ml foi 
cortada para se separar o gargalo do restante, no gargalo existe umas marquinhas pré-existentes 
que são da característica da marca, corta-se neste, vincos para que se forme as pétalas, corta-se 
um e pula-se um, totalizando ao final 5 pétalas, estas pétalas são viradas para traz e corta-se os 
cantinhos procurando arredondá-las. Para decorar recortam-se retângulos dos retalhos de tecidos 
com cerca de 4x5cm estes recortes foram colados com cola-pano com o uso de um pincel no 
verso das pétalas, para que de aparência de brilho e plastificação, após secas, foram tirados o 
excessos e passou novamente a cola pano por cima do tecido para impermeabilizá-las. Para o 
miolo da flor, foi usado a bolinha de isopor cortada ao meio com o estilete, uma das metades foi 
revestida com o retalho e cola-pano. O miolinho foi encaixado no centro da flor. Entre a parte da 
garrafa que se encaixa a tampa e o inicio do gargalo foi feito um furo com o auxilio de garfo e 
isqueiro, esquentando o garfo para poder furar esta parte, já que é grossa. Este furo é feito para 
que se encaixe a vareta, a vareta foi pintada com tinta de tecido e reservada para secar, junto com 
a tampa que também foi pintada e posta para secar, sendo colocada ao final. Nas pétalas foram 
feitas decorações com tinta relevo no formato de pesponto e botões decorativos que foram 
colados. A parte que sobrou da garrafa foi revestida com retalhos por fora, um quadrado 30x30cm 
preenchido com terra e amarrado com fita cetim para colocar a flor. Cada aluno fez duas flores e 
dois vasos, sendo o material com exceção da garrafa pet cedido pelo projeto.  
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METODOLOGIA DE ENSINO DA DISCIPLINA BIOLOGIA, PRÁTICA E 
TEORIA EM SALA FACILITAM O PROCESSO DE APRENDIZAM PARA 

ALUNOS, MATO GROSSO-BRASIL 
 
Nayara Magagnin Borges; Jaqueline Aparecida Gonçalves Soares; Rodrigo Brito de Faria; Angele 
Tatiane Matins Oliveira; Juliana Gerker 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: teoria, prática, artrópodes, meio ambiente. 
 

No município de Campo Novo do Parecis, estado do Mato Grosso, região centro oeste do 
Brasil, na busca por facilitar o aprendizado de alunos da Escola Estadual Madre Tarcila, localizada 
no centro da cidade, a professora e bióloga, inseriu uma ferramenta metodológica diferenciada e 
bastante aceita pelos alunos cursando a segunda serie de ensino médio. O conteúdo abordado 
com metodologia em questão elencou os artrópodes, componente curricular da serie ministrada. 
Os temas foram apresentados, abordados a teoria de descrição geral dos animais e quais animais 
poderiam ser coletados para desenvolvimento da atividade prática. Nas dependências da sala de 
aula, os alunos foram divididos em grupos, os quais cada grupo incumbiu-se em trazer no mínimo 
10 artrópodes supostamente diferentes, para identificação em sala de aula. Para a realização das 
coletas foram esclarecidos os cuidados imprescindíveis com os animais muitas vezes tóxicos e 
que poderiam causar algum dano ao coletor. Abordamos também a maneira adequada para 
armazenar os animais coletados, mantendo suas características morfológicas conservadas, para 
confeccionarem uma coleção de artrópodes, utilizando como materiais de trabalho e apoio, vidros, 
álcool, algodão, papel, pinça, alfinete e isopor. Dado o tempo de coleta quinze dias, em sala os 
grupos foram reunidos para catalogação dos animas coletados. Foram listados primeiramente 
com o nome vulgar ou popular, conhecidos pelos coletores e montados as fichas de coleta. Na 
ficha de coleta continha o nome comum do animal, nome científico, nome do coletar, ordem e 
habitat em que o inseto foi coletado. A maior diversidade de animais foram: baratas, cigarras, 
formigas, louva deus, abelhas, gafanhotos, grilos, besouros, cupins, mariposas e borboletas. Para 
realizar a identificação do material coletado, utilizou-se a chave dicotômica de identificação de 
insetos. As principais ordem coletadas foram: baratas pertencentes a ordem Blattaria, formigas e 
abelhas a ordem Hymenoptera, louva deus a ordem Mantodea, grilos e gafanhotos a ordemordem 
Orthoptera, besouros pertencentes a ordem Coleoptera, cupins a ordem Isoptera, mariposa e 
borboleta são da ordem Lepidoptera. Através da identificação dos insetos foi possível explicar a 
importância biológica dos insetos, aproximarem as diferentes formas de comunicação entre os 
insetos assim como os grupos de formigas e cupins que são insetos sociais. Outros aspectos 
positivos foram, às discussões realizadas sobre os aspectos evolutivos dos insetos, a capacidade 
que os mesmo desenvolveram para estar presentes em todos os tipos de ambiente, devido ao seu 
exoesqueleto de quitina, asas funcionais, metamorfose, capacidade de adaptação e aumento na 
riqueza de espécies. Contudo o trabalho realizado nas duas turmas foi bastante benéfico, pois no 
final de dois meses conseguiram-se tirar conclusões sobre adaptação e vida dos insetos 
realmente importantes para o meio ambiente e ainda sobre benefícios e danos causados pela 
presença desses animais. 
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MÉTODOS DE ENSINO UTILIZADOS PARA QUARTA SÉRIE DO CENTRO 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
Fernanda Lethicia Locatelli Pereira; Ana de Medeiros Arnt 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras chaves: Escola. Professor. Aluno. 
 

Os métodos de ensino mudaram com o decorrer dos anos, porém ainda tem escola que 
usa o método padrão, ou seja, o método tradicional. Já o processo de ensino depende de cada 
professor e também do aluno, pois se o professor não conseguir ministrar sua aula por causa do 
aluno, provavelmente o professor terá que mudar seu comportamento na sala de aula e mudar 
seu método de trabalhar os conhecimentos e as atividades. Os professores tem que tomar 
cuidado como os métodos de estudo que será transmitido para os alunos, pois as crianças são 
muito curiosas, e por elas serem curiosas perguntam todas as suas dúvidas, e algumas perguntas 
são difíceis de ser explicada para uma criança de ensino fundamental. A coordenação da escola 
está preocupada com o comportamento dos alunos em relação ao meio ambiente, e com a 
oportunidade que uma empresa ofereceu aos alunos de concorrer a brindes, faz com que os 
alunos prestem mais atenção no conteúdo proposto e faz também que os alunos se dediquem o 
seu máximo. É interessante observar que os métodos desse ensino, alem de ensinar os alunos a 
prestar mais atenção ao conteúdo, os alunos levam os conhecimentos adquiridos para fora da 
escola. E tão gratificante olhar para uma criança e ver aquele sorriso, aquele brilho no olhar por 
estar fazendo algo que gostem que queiram, que se sente bem em desenvolvê-la. A disciplina que 
as crianças mais se divertem depois da aula de educação física, é a disciplina de artes, pois nela 
á histórias, a personagens a serem criados, pintados, e querendo ou não é isso que a criança 
gosta, elas gostam de inventar de se divertir, e não se preocupar com nada de problemas, com 
tarefas de casa, com provas etc. A aula de Artes e o único momento que eles se expressam de 
modos diferentes, engraçados, eles soltam a imaginação, e é com a aula de artes que os 
professores conseguem saber se a criança está bem, se está feliz, pois se a criança estiver triste, 
ou com algum problema em casa, ela vai querendo ou não expressar no desenho e na pintura o 
que está sentido naquele momento. Todas as disciplinas são importantes, o que temos que 
analisar é como será transmitido às atividades, através de livros, cartazes, quadro, revista, 
internet, ou outra ferramenta como banner, qual será o nível dos conteúdos: fácil, médio, difícil, e 
como o aluno ira se enquadrar na ideia central do professor naquela determinada aula. E com a 
semana do campo limpo na escola foi interessante, porque dava pra ver a expressão de cada 
aluno, se estava gostando ou não das ferramentas proposto pelos professores para ministrar as 
aulas, todos os alunos participavam de alguma maneira nos jogos, das histórias contadas pelo 
professor, e isso é muito importante na relação do professor com o aprendizado do aluno.  
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PIBID-  A IMPORTÂNCIA DA ORALIDADE NO ENSINO DE JOVENS E 
ADULTOS PARA ALUNOS DO CEJA –  CENTRO DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS ANTÔNIO CASAGRANDE –  TANGARÁ DA SERRA-  
MT 

 
Jaqueline Sampietro de Souza; Samara Pricila Kleszcz; Josué R. S. Nunes; Rogério Benedito da 
Silva Añez; Cleber Aparecido De Barros 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
 
Palavras-chave: Socialização, planejamento e exposição. 
 

O projeto PIBID-Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no âmbito de 
ciências biológicas, tem sua ação no Centro de educação de jovens e adultos Antônio 
Casagrande, do município de Tangara da Serra-MT, onde atua no auxílio de professores de 
ciências e desta maneira na melhoria da metodologia de ensino dos mesmos. O uso da exposição 
oral foi proposto para uma melhor fixação e entendimento do conteúdo lecionado. A exposição 
oral faz com que alunos tenham um planejamento do conteúdo a ser por eles apresentado, 
postura e articulação de elementos linguísticos e desta maneira uma melhor socialização entre 
seus colegas o que proporciona maior segurança e desenvoltura na apresentação de trabalhos 
para os demais alunos. As renovações destas metodologias são necessárias, pois se trata de 
alunos com idade mais avançada, e maior dificuldade em assimilar os conteúdos complexos de 
biologia. A sala foi divida em grupos de dois a três alunos, sendo o tema o sistema nervoso 
cerebral, que foi subdividido em sistema nervoso central, periférico e medula espinhal. Para a 
elaboração desses seminários os alunos acompanhados dos bolsistas do pibid usaram a sala de 
informática e a biblioteca para a elaboração do texto a ser apresentado, o uso de cartazes 
também serviu para que as imagens fossem mostradas no momento de apresentação. Após a 
apresentação de cada seminário discussões foram realizadas e após o término, questões para a 
avaliação da compreensão deste conteúdo foram aplicadas e tiveram como resultado maior 
facilidade para as respostas, comprovando a eficácia do uso da exposição oral. 
 
Órgão financiador CAPES 
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SALADA DE FRUTAS COM ALUNOS DO CEJA: EXPERIÊNCIAS DE UMA PRÁTICA 
DE ENSINO 

 
Palavras chave: Saudável, alimentação e saúde. 
A produção da salada de frutas com os alunos do CEJA – Centro De Educação De Jovens e 
Adultos Antônio Casagrande – Tangará Da Serra - MT, foi uma prática com o objetivo de fazer os 
alunos entenderem as propriedades das frutas e como elas podem evitar diversas doenças. Uma 
vida saudável está sendo cada vez mais difícil de ter com a vida agitada, produtos cada vez mais 
industrializados, faz com que cada vez mais as pessoas tenham problemas de saúde, sobretudo 
no sistema digestório. O sistema digestório é importante para a absorção dos nutrientes dos 
alimentos, necessários para nosso corpo desempenhar diversas funções. E uma boa alimentação 
pode evitar essas complicações. Antes da produção da salada de frutas, apresentamos slides 
sobre as doenças do sistema digestório suas causas, formas de prevenção e uma mínima noção 
de tratamento, também mostramos um vídeo com o nome “você é aquilo que você come’’, 
relatando como seria o intestino de alguém que tem uma boa alimentação e alguém que não 
tenha, perguntas foram feitas onde se abriu espaço para que os alunos pudessem contar relatos 
próprios e de conhecidos que tiveram as doenças apresentadas. Após a sala foi dividida em 
duplas e para cada dupla foi concedido o nome de uma fruta para que fosse elaborado em cima 
dela um seminário sobre suas propriedades e que doenças podiam evitar, foram confeccionados 
cartazes com imagens das frutas, após a apresentação de todas as duplas, foram feitos debates 
sobre o consumo das mesmas, e de como consumí-las. Os alunos fizeram a higienização das 
mãos e das frutas para a confecção da salada, cada aluno ajudou a descascar e picar as frutas, 
foram usados: 3 mamões papaia pequenos, 2 laranja média, 10 bananas, 4 maçãs, 1 abacaxi 
maduro pequeno, 1 melão pequeno, 1 bandeja de morangos maduros, 1 lata de pêssego, 1 cacho 
de uva (qualquer variedade), 1 iogurte de 1 L de morango e 1 leite condensado. Esta prática fez 
com que os alunos tivessem um melhor conhecimento sobre o assunto, maior interação com os 
outros e  provassem  o sabor de um momento saudável.   
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PIBID- VISITA DOS ALUNOS DO CEJA – CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS ANTÔNIO CASAGRANDE – TANGARÁ DA SERRA- MT 

 
PALAVRAS –CHAVE: Conhecimento, universidade e graduação. 
A visita dos alunos do 2º ano do ensino médio da escola CEJA - Centro de Educação de 
Jovens e Adultos - na UNEMAT - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - 
ocorreu em período vespertino. Com o objetivo de mostrar a forma física e um pouco do 
que é produzido quanto ciência pelos acadêmicos de biologia, a visita durou cerca de 2 
horas. É de extrema importância que a universidade esteja de portas abertas para que os 
alunos das escolas de nível básico possam conhecer, fazendo uma troca de informações 
e de vivências. Muitos alunos não tem a menor ideia de como é um laboratório e o que 
nele é produzido, e quando se trata do modo EJA isso se agrava já que em sua maioria 
são pessoas com idades mais avançadas. A visita teve inicio pela biblioteca onde 
puderam ver e folear alguns livros, depois foram levados até o CEPEDA, onde se 
encontra os laboratórios das mais diversas áreas. Passando por cada um, puderam entrar 
e ver os equipamentos, as coleções entomológicas, culturas de bactérias e fungos, vários 
espécimes de anfíbios, cobras, pequenos mamíferos, entre outros. No laboratório de 
anatomia os alunos puderam observar o cadáver, os principais músculos do corpo e os 
ossos separadamente. Todos os procedimentos foram acompanhados por professores da 
área que no decorrer da visita explanaram sobre sua linha de pesquisa e projetos, ao final 
foram feitos debates, onde se discutiu como era a visão da universidade antes e depois, 
mais especificadamente sobre o curso de biologia e se de alguma forma isso influenciou 
na escolha de uma futura graduação. Em sua maioria a forma como viam o curso superior 
mudou, deletando aquela ideia de que quem cursa biologia é apenas professor e abrindo 
horizontes com tantas áreas a serem trabalhadas, alguns já tinham em mente prestar o 
vestibular, mas tinham medo, com essas horas de interação com o meio acadêmico o 
medo foi amenizado e o desejo aumentou, desejo de mudança, de melhoria de 
conhecimento.  
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