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apresentação
Esta revista científica proposta pela UniCarioca tem como finalidade a publicação de trabalhos que apresentem contribuições originais
ou revisão de temas relacionados a Ciência, Tecnologia e Design
aplicados à Educação. Os textos enviados para esta publicação deverão estar escritos em português ou inglês e o resumo em português
e inglês. Os trabalhos serão avaliados por pareceristas ad hoc, integrantes do comitê científico, com currículo compatível com as áreas
de Ciência, Tecnologia e Educação.
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Resumo
Este artigo apresenta a concepção e realização da exposição interativa
Brincando com o Sol, desenvolvida pelo NUCAP - Núcleo de Computação Aplicada do Centro Universitário Carioca (UniCarioca). No
trabalho, discute-se a relevância do uso de recursos digitais e dos espaços interativos para a aprendizagem contemporânea. São apresentados o relato dos princípios norteadores do processo de Design da
exposição interativa e o processo de desenvolvimento de cada atividade digital interativa da exposição. São também discutidas e analisadas
duas situações com cenários bem distintos em que a exposição interativa foi experimentada pelo público. Por fim, são analisadas as lições
aprendidas nesta vivência e de que forma o público as avaliou.

Palavras-chave: Aprendizagem; recursos digitais; exposição
interativa; design.

Abstract
This article presents the conception and realization of the interactive
exhibition "Playing with the Sun", developed by NUCAP - Núcleo de
Computação Aplicada do Centro Universitário Carioca (UniCarioca).
So, the relevance of the use of digital resources and interactive spaces
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for contemporary learning is discussed. We present the report of the
guiding principles of the Design process of the interactive exhibition
and the development process of each interactive digital activity of the
exhibition. Two situations with very distinct scenarios in which interactive exposure was experienced by the public are also discussed and
analyzed. Finally, we analyze the good practice learned in this experience and how the public evaluated them.
Keywords: Learning; Digital resources; Interactive exhibition; Design.

Introdução
O Núcleo de Computação Aplicada da UniCarioca (NUCAP), formado por alunos e pesquisadores de áreas interdisciplinares (Computação, Pedagogia e Design), vem propondo pesquisas relacionadas a sua linha principal, intitulada Novas Tecnologias Digitais na
Educação, como forma de aproximar a tecnologia que já permeia
o cotidiano, na sociedade contemporânea, instigando, desta forma,
modos mais pertinentes e motivadores de se ensinar e aprender.
O viés de atuação do NUCAP pauta-se na articulação dos três eixos
que sustentam as competências promovidas em qualquer processo de
aprendizagem: conhecimentos, procedimentos e comportamentos
(ZABALLA, 2010). Ou seja, o objetivo é oferecer aos sujeitos que participam das ações estratégias lúdicas de aprendizagem, que fazem uso de
recursos digitais, com a intenção de favorecer a articulação dinâmica de
aspectos cognitivos, práticos e afetivos na construção do conhecimento.
Dentro deste contexto, acredita-se que a partir de projetos que promovam imersão em experiências que integram diferentes saberes e
atores, as universidades podem contribuir pesquisando formas mais
pertinentes de ensino-aprendizagem atentas aos desejos, necessidades e ao perfil socioafetivo dos aprendentes, para propor abordagens
alternativas às fragilidades educacionais existentes.

14

Indo além, acredita-se, ainda, que as atividades digitais propostas
podem ser ressignificadas para o contexto escolar, uma vez que foram
concebidas com essa premissa de adaptabilidade a contextos similares.
Com base neste paradigma de ensino-aprendizagem - que articula os
três eixos citados acima -, esta exposição interativa teve como propósito contribuir para o uso dos Recursos Digitais na Educação, com o
objetivo de que estes sejam desenvolvidos/adaptados e incorporados
como mediadores oportunos e lúdicos de um aprendizado efetivo.

Fundamentação teórica
Conforme o relatório técnico da Associação Brasileira para Educação à Distância (ABED, 2012), a inclusão de jogos e/ou narrativas
digitais interativas em contextos educacionais ainda gera muita polêmica entre professores e em praticamente toda a sociedade. Concebidos como atividade lúdica, os jogos são bem aceitos em ambientes
educacionais como recreação e como incentivadores do desenvolvimento de habilidades, principalmente, psicomotoras. Contudo, não
há divergência quanto à capacidade dos jogos de instigar o interesse
do jogador e apresentar desafios que o motivam a conhecer seus limites e as possibilidades de superá-los: a motivação dos jogadores é
superar o desafio imposto pelo jogo. Dependendo de suas variantes,
os jogos podem exigir um ou vários jogadores, podem ocorrer em
um mesmo local físico ou ainda em um espaço virtual.
A ABED (2012) comenta que são inúmeras as facilidades proporcionadas pelas tecnologias que já integram o cotidiano de grande parte
das pessoas em variadas partes do mundo. Novos usos e apropriações das tecnologias da informação e comunicação - TICs - surgem
a cada momento, numa demonstração de que os sujeitos convivem
com estes recursos digitais ampliando suas possibilidades de formas
inusitadas. Os smartphones e computadores possibilitam o acesso à
cibercultura e, a partir daí, estão à disposição recursos que facilitam
as tarefas diárias, a interação e comunicação com outras pessoas e as
oportunidades de diversão.
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Santaella (2013) descreve o leitor imersivo como um sujeito que navega em telas e programas de leituras, por meio de um universo de
signos evanescentes e eternamente disponíveis. Conforme a autora,
por estar cognitivamente em estado de prontidão, esse leitor conecta-se entre nós e nexos, seguindo roteiros multilineares e labirínticos, que ele próprio ajuda a construir ao interagir com os nós que
transitam entre textos, imagens, documentação, músicas, vídeo, etc.
Através de saltos que vão de um fragmento a outro, esse leitor é livre
para estabelecer sozinho seu caminho informacional.
Conforme a ABED (2012), é possível afirmar que, em sua maioria, os
professores não são leitores imersivos, diferentemente de seus alunos,
que o são. Existem também aqueles professores que apresentam resistências ou até mesmo são contrários ao uso de tecnologias em ambientes educativos. Ou seja: o processo de aprendizagem levado a cabo pelos
leitores imersivos é diferente daquele de seus professores. O perfil dos
alunos mudou muito diante do acesso à cibercultura favorecido pelas
TICs. O interesse despertado pelos cursos online cresce em virtude das
facilidades que oferecem ao aluno de estudar onde e quando lhe for mais
conveniente, e os cursos com maior aceitação são aqueles que apresentam os conteúdos de forma atrativa e interativa (ABED, 2012).

Jogos e aprendizagem
Conforme Winnicott (1975), é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou adulto fruem sua liberdade de criação. O ser
humano precisa brincar como uma necessidade que vai muito além
da diversão: brincar, ou seja, interagir com objetos e desafios concretos ou virtuais, promove o desenvolvimento de sua subjetividade
(Mamede-Neves, 1996). Consequentemente, brincar promove a maturação das competências cognitiva, psicomotora e afetiva; ou seja:
brincar é aprender.
Conforme Kishimoto (1998), os jogos desenvolvem, além da cognição por meio da construção de representações mentais, também a
afetividade, as funções sensórias e motoras e a área social, ou seja, as
relações entre os alunos e a percepção das regras.
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Os jogos e as narrativas digitais favorecem o processo de aprendizagem devido aos desafios crescentes que apresentam. Macedo (2000)
informa que todo jogo tem uma situação-problema (objetivo) que
poderá ser solucionada ou não pelo sujeito (resultado do jogo), devendo este obedecer a um sistema de regras que determina os limites
de sua ação. O autor frisa que os jogos estimulam, despertam a curiosidade e a criatividade, desenvolvem a capacidade de concentração e
raciocínio e proporcionam uma maneira mais prazerosa de aprender.

A Realidade Virtual
A Realidade Virtual (RV) vem sendo considerada uma importante
fonte de comunicação e está cada vez mais presente no cotidiano e
nos objetos de aprendizagem (OLIVEIRA et al., 2015, SALAZAR
et al., 2015, LEGEY et al., 2015; LEGEY et al., 2013a, 2013b, CHELLES et al., 2012, FREITAS et al., 2011). O uso de técnicas de realidade virtual permite desenvolver ambientes onde os sujeitos estão
imersos em cenários criados por meio de projeções 3D (Pimentel e
Teixeira, 1995). Para a aprendizagem de situações específicas, como
é o caso de determinados procedimentos usados na área da saúde,
discute-se que a imersão em realidade virtual é mais eficiente do que
o uso de recursos de mídias tradicionais, como os vídeos 2D, por
exemplo (VENDRUSCOLO et al., 2005).
Nesse sentido, os vídeos 3D e os jogos baseados em RV, concebidos
por tecnologias que reproduzem um alto grau de realismo, podem ser
vistos como ferramentas inovadoras de aprendizagem, mas, acima de
tudo, como recursos que podem contribuir para o aprendizado de assuntos em que os métodos tradicionais não estão atingindo o objetivo.

Jogos digitais
Segundo Mattar (2009), o aprendizado baseado em jogos digitais
está fundamentado em duas premissas: 1. Os aprendizes possuem
características essenciais que os diferem daqueles da geração an17

terior; e 2. São fruto de uma geração que experimentou, enquanto
crescia, uma forma radicalmente nova de jogar através de computadores e videogames. O autor também comenta que o conhecimento
das características e potencialidades dos alunos é importante para a
escolha ou desenvolvimento de jogos mais adequados à construção
de uma determinada competência. O jogo, quando bem construído
e aplicado, contribui para a aprendizagem colaborativa, na qual todos têm a oportunidade de aprender e ensinar.

Gamificação
Os estudos e projetos desenvolvidos pelo NUCAP também incorporam estratégias de gamificação aos jogos digitais para motivar a
aprendizagem. Conforme a MJV (2015) - empresa especializada no
desenvolvimento de jogos com esta abordagem -, a estratégia de gamificação parte da constatação de que seres humanos são atraídos por
jogos. Ao longo dos séculos, praticamente todos os povos tiveram jogos como pilares importantes de suas sociedades. Nos dias de hoje,
aproximadamente 3 bilhões de horas são dispensadas coletivamente
por semana em jogos online apenas, o que reforça a importância social, cultural e também econômica dos games na vida de centenas de
milhões de pessoas. Segundo a empresa MJV (2015), a gamificação se
apropria dos mecanismos de engajamento utilizados nos jogos para
resolver problemas práticos. Logo, ainda que em alguns casos a diversão esteja em evidência, o objetivo final da gamificação não é entreter
e sim despertar o engajamento de um determinado público para uma
causa específica. No caso da exposição interativa em questão, foi usada a gamificação para motivar as crianças a perceberem os benefícios
do Sol para a vida e a geração de energia na Terra.

Espaços interativos de divulgação científica
Sabe-se que os ambientes formais de ensino não são os únicos locais onde
as pessoas aprendem. Nesse sentido, os espaços, museus e centros de ciência podem complementar a educação formal, possibilitando a ampliação
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e o aprimoramento do conhecimento científico de estudantes e do público em geral. Este é um campo fértil para diferentes práticas educativas.
A relação entre espaços de divulgação científica e a sociedade, naturalmente, evoluiu conforme o espírito do tempo de cada época, adotando, portanto, diferentes formas de comunicação e interação com o público, para promover a aprendizagem dos conhecimentos científicos.
Os chamados museus de primeira geração (século XVIII, pós-Revolução Francesa) eram apenas locais para colecionar e apresentar
objetos. A interação e comunicação, nessa época, assemelhava-se
àquela da escola tradicional: uma pedagogia tradicional traduzida
por meio de uma forma autoritária de expor o conhecimento e pelo
papel passivo conferido ao público. (Friedman, 2007)
Os chamados museus de segunda geração (séculos XIX e XX) já se
apresentam de forma mais convidativa à participação e interação do
público com a exposição em questão (FRIEDMAN, 2007). Nesse tipo
de museu, são apresentadas exposições para contemplar a tecnologia
industrial. As instituições expõem aquilo que vem ao encontro das necessidades da indústria e das universidades e aproveitam para oferecer
treinamento técnico. Contudo, pode-se dizer que, por este aspecto,
estas exposições são influenciadas por princípios da pedagogia da Escola Nova. O tecnicismo educacional surge na década de 60 à sombra
do progressivismo, vindo a se destacar como uma tendência. Pode ser
identificada, por exemplo, pelo uso de alguns recursos interativos que
apresentam uma única resposta certa, que era reforçada ao final da
atividade. Alguns pesquisadores propunham que houvesse a interação
do público com os artefatos apresentados. Os visitantes eram estimulados a acionar manivelas e apertar de botões (MCMANUS, 1992).
Os museus de terceira geração (século XX) assumem a preocupação
com o letramento científico, ou seja: o sujeito constrói seu próprio
conhecimento e dá sentido a este aprendizado em seu cotidiano
(CAMBRE, 2015). Para Cazelli et al. (1999), a proposta de comunicação e interação, nessas instituições de terceira geração, segue a
tendência das propostas pedagógicas contemporâneas, enfatizando
o protagonismo do sujeito e seu papel ativo na formação de seu próprio conhecimento e no conhecimento coletivo de sua comunidade.
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Os de quarta geração (século XXI) são recentes e buscam respeitar o
indivíduo, esperando-se que este seja mais participativo no processo
e possa aprender a criticar, refletir e a responder questões da sociedade, entendendo o processo intercultural a que a sociedade está
imersa (PADILLA, 2001). Este autor comenta ainda que é preciso
entender o público para preparar uma exposição que se comunique
com sua realidade e que permita a ele interagir. Além disso, estas
exposições devem ainda ser palco, de forma democrática, para toda
a família, que inclui um público-alvo de diferentes idades e com intenções e interesses e diversos.
A pesquisa e as práticas educativas que ocorrem em exposições em
centros de ciências e museus de ciências têm se tornado mais recorrentes. Os museus vieram mudando ao longo do tempo, e muitos
deixaram de ser um simples espaço de apresentação de artes para
ser uma extensão da sala da aula (CAZELLI, 2010). E, de fato, novas
estratégias são utilizadas para se tentar tornar o conhecimento científico mais presente de forma acessível e democrática para qualquer
público que visite estes espaços de divulgação científica. Vieira et al.
(2005) apontaram em seus estudos que os espaços destinados à divulgação científica devem estimular a curiosidade dos visitantes e conferem a oportunidade de suprir, pelo menos um pouco, as carências
das escolas, que muitas vezes não dispõem de laboratórios, recursos
audiovisuais, ferramentas, tão importantes para estimular a aprendizagem. Segundo Ficheman et al. (2008), o público que frequenta
museus de ciências na sociedade contemporânea deve ser ativo, pois
experimenta e/ou interage de forma lúdica com artefatos científicos.

Design e práticas educativas
Martins (2007, 2015, 2016, 2017) desenvolve estudos relacionando o
pensamento criativo do Design ao processo de aprendizagem, partindo do princípio de que o modo pelo qual os designers problematizam e buscam soluções para situações complexas configura certo
tipo de inteligência que pode ser proveitosamente utilizada como
prática educativa, visando preparar os estudantes para os desafios da
vida adulta. Ou seja, tanto o processo de elaboração como também
20

o resultado das atividades interativas desenvolvidas partiram das
premissas inerentes aos projetos de Design: imaginar soluções prototipando ideias em cooperação com os usuários; utilizar o pensamento projetual como problematização multidimensional buscando
articular adequadamente questões estéticas, simbólicas e funcionais
e estratégias de gestão do trabalho em equipe.

Objetivo da exposição interativa
A exposição interativa Brincando com o Sol, desenvolvida pela equipe do NUCAP, foi fruto de um projeto de pesquisa fomentado pelo
MCTI/CNPQ/SECIS/InstitutoTIM, coordenado por Legey, A.P.
– PQ2 DC- CNPq, para homenagear o Ano Internacional da Luz
(Chamada - Atividades de Divulgação Científica Voltadas Ao Ano
Internacional Da Luz), e foi vivenciado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) que ocorreu em outubro de 2016 em dois
locais distintos: Colégio Pedro II (Unidade São Cristóvao I) e no
lounge da UniCarioca (Unidade Rio Comprido).
A exposição teve como propósito divulgar os benefícios da aprendizagem por meio dos recursos digitais, levando em consideração
as características dos museus de terceira e quarta geração. A equipe
interdisciplinar do NUCAP - composta por pedagogos, informatas,
engenheiros e designers - idealizou uma exposição interativa com o
tema O Sol como fonte de luz e energia. O público prioritário deste
evento eram os estudantes do Ensino Fundamental 1, uma vez que
este é um tema recorrente nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) deste segmento.
Após ser implementada, a exposição realizou-se por meio de atividades que se integravam através de um percurso fixo a ser trilhado
pelo público. Ao vivenciar cada atividade interativa, cada participante era instigado a aprender que o Sol é uma fonte de luz e de
energia elétrica e a importância disso em nossas vidas. As atividades
incluíam narrativas digitais 3D, holografia, jogos digitais e atividades imersivas e interativas incluindo realidade virtual.
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Metodologia
Sobre o processo de design da exposição e dos recursos digitais
educativos
O processo de design da exposição como um todo e também das
atividades interativas foi integralmente desenvolvido, de abril a setembro de 2016, pela equipe interdisciplinar do NUCAP, que reúne,
como mencionado, pedagogos, informatas, engenheiros e designers.
As primeiras ideias, assim como o desenho do percurso interativo da
exposição, surgiram a partir de consecutivos processos de brainstorming e geração de propostas esboçadas em papel. Uma vez tendo definido o conceito norteador da exposição e seu percurso, teve início
a elaboração do conceito gráfico e interativo das atividades a serem
desenvolvidas.
Foram montadas as equipes de projeto procurando valorizar as
experiências prévias dos bolsistas de iniciação científica no desenvolvimento de recursos digitais. Por isso, as equipes procuraram,
sempre que possível, diversificar as expertises, mesclando designers, informatas e pedagogos. Logo, cinco equipes de projeto foram
compostas pelos vinte e dois bolsistas atuantes no NUCAP, naquela
época. Assim, desenvolveram-se protótipos digitais das atividades
em softwares gráficos que, por fim, foram aprimorados a partir de
critérios de validação em amplos aspectos (estética, interação, jogabilidade, usabilidade, dentre outros).
Como o propósito da exposição interativa era instigar a aprendizagem
por meio do uso de recursos lúdicos, também foram planejadas atividades “não digitais”, nas quais os visitantes deveriam exercitar a perspectiva
da autoria, produzindo colagens e protótipos que cumpririam um duplo
papel: estimular o registro do conhecimento aprendido através do uso
de múltiplas linguagens e fazer com que o visitante pudesse levar consigo
um pedaço da exposição e do conhecimento aprendido.
As atividades digitais foram construídas a partir de recursos diversificados, e utilizaram-se as linguagens de programação C# e javascript.
Usou-se a engine Unity 3D, uma ferramenta de desenvolvimento de
jogos digitais em geral, assim como softwares de modelagem digital
22

Maya e 3D Studio Max, softwares de efeitos especiais e de animação
de cenas como o Adobe After Effects, softwares de edição de vídeo,
como o Adobe Première, softwares de tratamento de imagens, como
o Adobe Photoshop, e softwares de ilustração digital, como o Adobe
Illustrator. Também é costume da equipe utilizar softwares livres,
como o DAZ, para a animação de personagens.

Figura 1: Estrutura holográfica apresentando o Sol, personagem que convidava o público a conhecer a exposição interativa. Fonte: Adriana Oliveira.

Narrativa Digital 3D Ensolarando

A segunda atividade apresentada na exposição interativa foi uma animação digital em 3D. A atividade teve a intenção de narrar para as crianças,
de forma lúdica e atraente, a importância do Sol como fonte de energia
e vida na Terra. Para desenvolver essa narrativa, a equipe de designers
e pedagogas realizou pesquisas de preferências de representações com
crianças da faixa etária escolhida. Essa pesquisa (Figura 2) foi fundamental para o sucesso da atividade, pois, a partir dela, foi possível perceber
nuances de preferências de representação gráfica - como preferências de
cores, formas, expressões faciais, dentre outros -, como também expectativas quanto a ritmo e ênfase narrativa - velocidade de cenas e áudios, etc.
A partir dos achados desta pesquisa, foram introduzidos os personagens
Vitor, Sofia e Júlio - cada qual com sua personalidade, como forma de
estabelecer um elo entre usuário - criança - e personagens.
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Após a definição do escopo da narrativa, um roteiro técnico foi elaborado e, a partir dele, foram modelados os personagens e ambientes a
serem exibidos. A equipe gravou os áudios no próprio estúdio do NUCOM/UniCarioca. Por fim, a montagem e efeitos especiais da animação
completa foram realizados. Uma animação 3D simula a profundidade
por meio da estereoscopia, recurso em que a mesma imagem é exibida
para o olho direito e esquerdo, porém, para cada olho, a imagem sofre
um ligeiro deslocamento. Por isso, a exibição desta narrativa digital foi
feita utilizando uma TV 3D. O público usou óculos especiais para que
o efeito 3D (estereoscopia) de fato causasse o impacto desejado, como
pode ser observado na Figura 3.

Figura 2: Crianças assistem ao vídeo. Em seguida, respondem a uma pesquisa sobre as preferências de representação visual dos elementos da narrativa. Fonte: Adriana Oliveira.

Figura 3: Público experimenta a narrativa digital (vídeo 3D estereoscópico).
Fonte: Adriana Oliveira.
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Dispositivo de realidade virtual SOLUZ
As crianças foram instigadas, também, a conhecer os benefícios do
Sol para a vida na Terra através de uma experiência imersiva baseada em Realidade Virtual. Foi desenvolvido um jogo interativo
em que as crianças eram levadas a responder a certas perguntas por
meio de um dispositivo de realidade virtual. Para favorecer a imersão e o entusiasmo na experiência do jogo, as crianças usaram um
“capacete” com áudio e vídeo (Figura 4). Este capacete transportava
o usuário para o mundo virtual por meio do uso da estereoscopia,
recurso já mencionado, e também por meio do recurso de sensor de
movimento, dispositivo que faz a imagem se mexer de acordo com
a posição e movimento da cabeça do usuário. Pedagogicamente, a
partir da interação visual e auditiva da criança, esta atividade também favorece a percepção, trabalha a lateralidade, a identificação de
elementos e a noção espacial.
O jogo foi cuidadosamente desenvolvido pela equipe NUCAP com
base em pesquisas a respeito de formas mais leves de representação
imersiva - técnica de representação em Low Polly - modelagem representada por meio de uma quantidade relativamente pequena de
polígonos (Figura 5) em 3D, que favorece uma renderização mais rápida para jogos digitais.

Figura 4a: Criança experimenta, por meio de um capacete, o jogo SOLUZ.
Fonte: Adriana Oliveira.
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Figura 4b: Crianças experimentam, por meio de um capacete, o jogo SOLUZ. Fonte: Adriana Oliveira.

Figura 5: Representação dos objetos de um dos cenários do jogo por meio
da técnica Low Polly. Fonte: Adriana Oliveira.
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Leap Motion Uma Ajuda para Vovó Vera
Foi proposta também uma outra atividade digital interativa, dessa
vez por meio de sensor leap motion, dispositivo que permite a interação com computadores usando apenas gestos. No jogo Uma Ajuda
para Vovó Vera, o sensor reconhece os movimentos das mãos do
usuário e os traduz para o jogo em tempo real, dando a sensação de
o jogador estar com suas mãos imersas no ambiente virtual. Portanto, nesta atividade, o usuário foi instigado a conhecer os benefícios
do uso e do manejo da energia solar, ajudando a Vovó Vera a montar
uma placa solar em seu sítio (Figura 6). A equipe NUCAP pesquisou e desenvolveu integralmente este jogo que, além de abordar a
temática da energia solar, também trabalha a psicomotricidade e habilidades sensório-motoras por meio de recursos digitais.

Figura 6: Criança interage com o jogo Uma ajuda paraVovó Vera. Fonte:
Adriana Oliveira.

							
Jogo de trilha digital Trilha do Sol
A última atividade digital interativa tinha como objetivo desafiar
o usuário a testar os conhecimentos aprendidos na exposição. Por
meio de um jogo de perguntas e respostas, que propunha uma com27

petição saudável entre os participantes (figura 7), testamos o que foi
aprendido durante as outras atividades que abordavam a temática
do Sol como fonte de energia, luz e vida na Terra.
O Trilha do Sol é um jogo virtual de tabuleiro que utiliza o mouse
e o teclado do computador para que os jogadores acionem o dado
e respondam às perguntas propostas. As perguntas são de múltipla
escolha e foram produzidas de acordo com o conteúdo trabalhado
nas outras atividades do evento. Logo, foi gerado um banco de dados sobre diferentes questões abordadas nas atividades anteriores
que eram aleatoriamente acessadas pelo jogo.
A equipe NUCAP desenvolveu integralmente este jogo e vale ressaltar que, além de ter sido utilizado como um método de avaliação das
atividades interativas propostas nesta exposição, este recurso foi elaborado para poder se adaptar a outros temas, funcionando, também,
como recurso dinâmico e divertido de avaliação de conhecimentos.

Figura 7: Participantes vivenciam o desafio das perguntas e respostas do
Jogo da Trilha. Fonte: Adriana Oliveira.
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Atividades autorais: colagens e prototipagem de pirâmide holográfica
Após percorrer as 5 atividades digitais e aprender sobre a importância do Sol para a vida na Terra, as crianças foram estimuladas à
autoria de objetos, colagens e desenhos. Uma mesa com diferentes
recursos expressivos estava à disposição, e monitores-bolsistas (do
curso de Pedagogia) estimulavam os pequenos a deixarem um registro da experiência vivida. Em outra mesa, foram dispostos recortes
de acrílico que, dobrados da forma correta, transformaram-se em
minipirâmides holográficas. As crianças construíram suas próprias
pirâmides e puderam levá-las para casa como estímulo à perpetuação da apreciação de holografias que, agora, podem ser vistas utilizando a pirâmide acoplada a um celular. Também foi disponibilizado no youtube o vídeo holográfico do SOL para que elas possam
assistir de qualquer lugar utilizando sua pirâmide.

Figura 8a: Visitantes experimentam as atividades não digitais de autoria de objetos e desenhos.Passeando pela exposição interativa. Fonte:
Adriana Oliveira.
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Figura 8b: Visitantes experimentam as atividades não digitais de autoria de objetos e desenhos.Passeando pela exposição interativa. Fonte:
Adriana Oliveira.

Passeando pela exposição interativa
Como comentado, a dinâmica da experimentação da exposição interativa foi idealizada para ser percorrida por meio de percurso fixo no
qual os usuários seguiam uma sequência determinada de atividades.
A exposição interativa Brincando com o Sol foi vivenciada por crianças em dois eventos bem diferentes: um no Colégio Pedro II - campus São Cristóvão I - e outro no lounge do Centro Universitário
Carioca (UniCarioca), na unidade situada no Rio Comprido (locais
situados na cidade do Rio de Janeiro). Durante esses dois eventos,
foram distribuídas fichas de avaliação para os visitantes, nas quais
tópicos específicos foram respondidos com a classificação de bom,
regular e ruim, representados por carinhas com expressões: feliz, séria e triste, respectivamente.
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Resultados							
Vivência 1: exposição interativa em espaço de sala de aula
Durante uma feira literária infantil no Colégio Pedro II, foi disponibilizada uma sala para realizar a exposição interativa. A equipe NUCAP
deslocou e montou no local do evento todos os equipamentos necessários para realizar a exposição. As atividades foram todas dispostas
num mesmo ambiente, cada uma em um agrupamento de mesas, de
modo que qualquer pessoa que entrasse na sala pudesse visualizar o
que acontecia em cada uma das atividades. O trajeto da exposição que foi concebido originalmente como um percurso fixo com atividades organizadas numa sequência linear - por conta da natureza, do tamanho e da logística de instalações elétricas da sala oferecida, deu-se
de forma complexa como pode ser visto na figura 9.

Figura 9: As setas representam o trajeto percorrido pelos visitantes durante a exposição realizada dentro de uma sala de aula. Autoria: Dyene C.
Verde e Maíra Roberto.
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O evento foi organizado de forma que ao menos um bolsista-monitor estivesse presente em cada atividade. Um outro bolsista-monitor
acompanhava o grupo de crianças que experimentaria a mostra. Sua
função era organizar a experiência e zelar para que cada atividade
fosse experimentada por um limite máximo de 6 crianças por vez,
com duração de 5 a 15 minutos.
Como mencionado, o dia do evento coincidiu propositalmente com
uma feira literária e, por isso, o colégio recebeu um grande número
de visitantes, incluindo muitos adultos, que também participaram
do circuito, pois eram familiares das crianças ali presentes.

Apreciação da primeira experiência
Uma vez que o colégio recebeu muitos visitantes (aproximadamente
1.000), e entravam somente grupos com 6 crianças para percorrer
a exposição interativa, deu-se a formação de uma longa fila, fator
que fez com que os monitores acabassem permitindo a entrada de
mais de 6 crianças em cada grupo. Além disso, como não havia uma
separação física e/ou visual entre cada atividade (biombo, por exemplo), logo se notou que as crianças passavam de uma atividade para
outra sem finalizar a anterior. Percebemos, também, com o tumulto
gerado, que algumas crianças não esperaram sua vez na fila e conseguiram participar isoladamente de algumas atividades, motivadas
pela curiosidade em vivenciar as ferramentas digitais.
Por conta do espaço disponível ser inadequado, pelo grande volume
de participantes em pouco tempo (figura 10) e por conta do circuito original proposto não ter sido seguido, o resultado não foi satisfatório. Isso ficou evidente na atividade de perguntas e respostas
- atividade proposta para testar o conhecimento aprendido - quando percebemos que várias crianças não sabiam responder a algumas
questões, pois não haviam passado pelas atividades iniciais.
Todavia, as crianças que seguiram o circuito corretamente foram capazes de responder às perguntas dos jogos sem grandes dificuldades.
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Figura 10: O número elevado de visitantes, a disposição dos objetos na sala
e o espaço disponível dificultaram o circuito original. As pessoas passaram
a circular livremente pelas atividades, querendo ou não participar de todas.
Fonte: Adriana Oliveira.

Vivência 2: exposição interativa em um espaço lounge
universitário
A outra edição do evento foi realizada no lounge da Unidade Rio
Comprido da UniCarioca (figura 11). O espaço cedido era maior e
não existiam outras atividades acontecendo simultaneamente, por
isso foi possível realizar o percurso interativo através de um circuito fixo, como proposto inicialmente. Cada atividade era separada
das outras por dispositivos que funcionaram como barreiras físicas
e visuais (biombos). O público-alvo eram crianças do Ensino Fundamental 1, mas outras pessoas puderam participar. O evento foi
amplamente divulgado nas escolas da região e ocorreu em dois dias,
numa sexta-feira e num sábado (outubro de 2016). Assim como
aconteceu no primeiro evento, participaram do circuito crianças e
seus familiares, alguns alunos visitantes de uma Instituição que promove Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de estudantes da
UniCarioca. Foram cerca de 500 participantes.
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Figura 11: Espaço cedido pela UniCarioca. O circuito pôde ser seguido sem
problemas e com o melhor aproveitamento de espaço. Fonte: Adriana Oliveira.

Ao chegarem ao lounge da UniCarioca, os visitantes foram organizados em uma fila com bancos para sentar e aguardar. Grupos de 4 a
6 pessoas eram convidados a iniciar o percurso, e cada atividade durava no máximo 10 minutos. Os participantes recebiam no início do
percurso um adesivo (Figura 12), que já fazia parte do acolhimento
e integração do evento.
Figura 12: Adesivo do evento. Projeto: Bianca Martins.
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Apreciação da segunda experiência
A segunda edição do evento, em razão de fatores como dimensões
do espaço físico, percurso fixo, melhor controle de entrada de visitantes, melhor disposição das atividades, ofereceu aos participantes
uma experiência muito mais proveitosa. Eles puderam experimentar
cada atividade com tranquilidade seguindo o percurso fixo previamente estipulado. No jogo de perguntas e respostas, a equipe pôde
notar que conceitos trabalhados nas atividades prévias tinham sido
compreendidos e utilizados como resposta. Nas atividades finais de
ilustração e confecção da pirâmide holográfica, foram percebidos
depoimentos positivos espontâneos sobre a exposição. Esses fatores
podem ser observados nas imagens a seguir.

Figura 13: As setas indicam o fluxo de visitantes ao percorrer o percurso
fixo da exposição. Nota-se que desta vez a experiência foi mais organizada. Autoria: Dyene C. Verde e Maíra Roberto.
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Figura 14: Avaliação realizada por crianças e adultos que vivenciaram
o evento. Fonte: Adriana Oliveira.
A ficha de avaliação buscava analisar a opinião dos visitantes em relação
a (ao):

• espaço destinado ao evento;
• compreensão do propósito do evento;
• propostas interativas do evento;
• facilidade de uso das ferramentas de RV;
• interação com os jogos digitais;
• holografia;
• narrativa 3D Estereoscópica Digital;
• exposição em forma de percurso.
De todas as fichas de avaliação entregues aos visitantes das duas exposições,um total de 613 nos retornaram a avaliação da exposição
interativa Brincando com o Sol.
Abaixo, apresentamos o resultado das avaliações nos dois espaços
da exposição (Colégio Pedro II e Centro Universitário UniCarioca):
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Figura 15: Avaliação da estrutura do evento. Autoria: Maíra Roberto.

É interessante observar que os visitantes nos dois espaços de divulgação científica apreciaram o evento e nos mostraram, em suas
respostas, que compreenderam tanto o propósito do evento (94%
- UniCarioca e 85% - Colégio Pedro II) quanto suas propostas interativas (93% - UniCarioca e 86% - Colégio Pedro II). No entanto,
observou-se que, quando se questionou sobre o espaço destinado ao
evento, houve mais respostas positivas dos avaliadores da UniCarioca (86%) do que do Colégio Pedro II (60%).
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Figura 16: Avaliação das ferramentas de realidade virtual. Autoria:
Maíra Roberto.

Quanto às ferramentas de realidade virtual (facilidade de uso, interação
com os jogos, a holografia e o vídeo 3D), tanto os visitantes da UniCarioca quanto os do Colégio Pedro II apontaram respostas positivas. A
maioria considerou todos os aspectos apontados como excelentes.
Quanto ao formato fixo de percurso, 90,04% dos visitantes da UniCarioca identificaram este formato como sendo excelente para a divulgação cientifica; no Colégio Pedro II, a aprovação como excelente
foi de 70,45%, o que mostra que a organização realizada na UniCarioca proporcionou um evento mais organizado no que se refere ao
caminho percorrido pelo participante durante visita à exposição.
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Figura 17: Avaliação do percurso em forma de trilha. Autoria Maíra Roberto.

						

Considerações Finais
O expressivo índice de aprovação em ambos os eventos realizados
tanto para crianças quanto para adultos mostrou que o uso integrado
de tecnologias digitais híbridas em formato de percurso foi motivador
e instigante para que o público dos dois espaços de divulgação científica aprendesse que o Sol é uma importante fonte de luz, vida e energia.
É possível concluir que neste tipo de evento educativo (que envolve
conhecer um determinado conteúdo por meio de atividades interativas integradas através de um percurso) organizar o espaço de
aprendizagem de modo a receber um número menor de pessoas em
cada atividade interativa permite aos mediadores uma atenção mais
cuidadosa em relação às dúvidas do público. Observou-se que, neste
caso, vale mais a pena oferecer ao público a oportunidade de viven39

ciar as experiências interativas com mais calma e de forma integrada
com os demais artefatos tecnológicos.
Finalizando, este trabalho evidencia a importância da imbricação de
saberes por meio de uma equipe interdisciplinar quando a proposta
é desenvolver experiências educativas que se utilizam de recursos
digitais. A equipe composta por designers, educadores e informatas,
trabalhando em sinergia, potencializa os conhecimentos destas três
áreas resultando em experiências híbridas de aprendizagem (jogos,
narrativas digitais e atividades não digitais) que prezam pela escolha
cuidadosa da linguagem visual, desafios e interação apropriados ao
público-alvo em questão.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo produzir um vídeo educativo
para sensibilizar os profissionais que compõem equipes de enfermagem quanto ao uso de equipamentos de proteção individual. Para
tal, foram realizadas oficinas com profissionais que trabalham em
uma unidade de emergência em um hospital do município do Rio
de Janeiro para identificar os EPIs não utilizados e os motivos dessa
decisão. As falas dos profissionais foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas para compor o roteiro do vídeo. O motivo mais
significativo elencado pelo não uso dos EPIs foi o desconforto que
causam aos profissionais da equipe de enfermagem. Os enfermeiros avaliaram positivamente o vídeo quanto à qualidade da imagem,
som e mensagem proposta. Espera-se que este material educativo
seja utilizado em oficinas de educação permanente, permitindo uma
reflexão quanto aos riscos a que os profissionais de enfermagem estão expostos no setor de emergência hospitalar.
Palavras-chave: Biossegurança; Vídeo Educativo; Equipamento de
Proteção Individual.

Abstract
The present study aimed to produce an educational video to sensitize
nursing professionals about the use of personal protective equipment.
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To this end, workshops were held with professionals working in an
emergency unit in a hospital in the city of Rio de Janeiro to identify the unused PPE and the reasons for that decision. The speeches of
the professionals were recorded in audio, transcribed and analyzed
to compose the script of the video. The most significant reason listed
for not using PPE was the discomfort they cause to nursing staff. The
nurses evaluated the video positively regarding image quality, sound
and proposed message. It is hoped that this educational material will
be used in permanent education workshops, allowing a reflection on
the risks in which the nursing professionals are exposed in the hospital
emergency sector.
Keywords: Biosafety; Educational Video; Individual protection equipment.

Introdução
Profissionais que compõem uma equipe de enfermagem estão diretamente ligados ao cuidado e à assistência sem riscos para população. Qualquer descuido por parte deste profissional de saúde durante o atendimento (se não cumprir as normas de biossegurança,
por exemplo) cria a possibilidade do risco de haver contaminação
biológica por não saber se o paciente é portador de doenças infectocontagiosas, como HIV, Hepatite C, entre outras, que são causadas
por diferentes agentes etiológicos, transmitidos por via percutânea
ou mucosa, através do contato com sangue ou de outros fluidos orgânicos (OLIVEIRA, GONÇALVES, 2010). Sendo assim, os profissionais de saúde ficam expostos a riscos de acidentes biológicos, o
que pode gerar danos irreparáveis para ambos.
A contaminação biológica é, normalmente, proveniente da falta de
uso dos Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs, no momento em que estão manipulando os pacientes (RONDON; TAVARES;
SANTOS, 2012). Neste sentido, é de se esperar que o não uso de
máscaras, gorros, óculos, capotes e botas aumente, significativamente, a chance de contato com secreções, fluídos corpóreos infectantes,
sondas e cateteres.
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A banalidade com que os profissionais de enfermagem encaram o
uso dos equipamentos individuais em determinadas situações na
emergência faz com que alguns deles ignorem completamente o uso
dos EPIs (RIBEIRO; VIANNA, 2012). 				
							
Alguns estudos apontam que, mesmo conhecendo as normas de
biossegurança, o profissional da área de enfermagem ainda não conseguiu permear na sua prática diária a conscientização do uso dos
EPIs (MAFRA et al., 2008). Por outro lado, Câmara et al. (2011) e
Rondon, Tavares, Santos (2012) comentaram que a não adesão ou a
baixa adesão ao uso de EPIs é uma realidade e não se sabe ao certo
o nível de conhecimento dos profissionais da saúde sobre o assunto, o que leva a questionar sobre as circunstâncias que possam estar
contribuindo para esse tipo de comportamento. 			
								
Segundo Talhaferro (2008), é necessária uma nova educação dos trabalhadores sobre os riscos que estão expostos no setor e o objetivo
do equipamento de proteção individual na prevenção destes. Nesse
sentido, as ferramentas da área de Comunicação têm contribuído
com ações educativas na saúde (BRENDIN et al., 2007) no processo
de educação permanente, que de acordo com a definição da Portaria
198/GM/MS, apresenta:
(...) a educação permanente como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e ao trabalho. Esse processo educativo
dentro de uma ação multiprofissional, dando o enfoque
nos problemas da saúde, tendo como alvo transformar as
práticas técnicas e relações sociais em ações contínuas em
seu cotidiano de trabalho, acarreta em soluções concretas
desses mesmos problemas e consequentemente traz mudanças significativas. (BRASIL, 2004, p.2).

Nesse processo, a educação permanente pode ser complementada com
apoio de ferramentas da comunicação, como impressos, banners, vídeos,
peças publicitárias, além de documentários (BRASIL, 2004). É de se esperar
que estas ferramentas sejam auxiliares no processo permanente e contínuo
na vida profissional, permitindo que os trabalhadores da saúde atuem de
acordo com as determinações das normas de biossegurança, mantendo a
qualidade da assistência sem perder de vista a sua segurança pessoal.
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Uma das ferramentas de audiovisual que têm sido utilizadas na área
de saúde é o vídeo, que é um recurso de comunicação que tem possibilitado a apresentação de conteúdos de maneira mais dinâmica e
que pode proporcionar um entendimento de forma mais prazerosa,
além de ser um elemento facilitador da construção do saber (BRENDIN et al., 2007; PESSÔA, 2012). Wohgelmuth (2005) aponta que o
vídeo pode ser um instrumento de comunicação com fins pedagógicos significativos, permitindo regular e uniformizar parcialmente
as condutas sociais.
Partindo das reflexões expostas, o presente estudo tem como objetivo geral elaborar um vídeo educativo que sensibilize os profissionais
da área da enfermagem quanto ao uso de equipamentos de proteção
individual.

Método 							
								
Oficinas para levantamento dos pontos nevrálgicos quanto ao
não uso dos EPIs

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram primeiramente identificados os pontos nevrálgicos pelo não uso de EPIs pelos profissionais de uma equipe de enfermagem por meio de oficinas realizadas
em uma unidade de emergência de um hospital federal no município do Rio de Janeiro no período de outubro a dezembro de 2011.
Os profissionais convidados que aceitaram participar das oficinas
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na oficina, puderam ser obtidas informações acerca da realidade vivenciada
pelas pessoas em seus próprios contextos por meio de observação
participante. A pergunta norteadora foi “Todo mundo usa os EPIs?”.
As falas dos sujeitos da pesquisa, gravadas em áudio (MP3), foram
transcritas de forma completa e delas foram selecionados os trechos
resumidos que melhor caracterizavam os objetivos do trabalho para
facilitar o processamento, seleção e análise dos dados. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) desse hospital
(Parecer nº 34/11 de 22/09/2011).
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Criação do vídeo educativo
Os pontos nevrálgicos mais significativos, identificados na oficina,
nortearam a construção do roteiro do vídeo educativo. Para a
produção de um vídeo, consideramos quatro momentos distintos concepção (criação do roteiro), preparação, autorização e finalização
- e cada um destes momentos, com suas etapas (Comparato, 2000).

Roteiro do vídeo educativo
Durante a concepção do vídeo, foi elaborado um roteiro que contemplou três informações que nortearam o assunto abordado (sensibilização ao uso dos EPIS). A fase de concepção constou das seguintes etapas:
• Sinopse: elaboração de um texto que recortou o conhecimento e ordenou os assuntos que foram abordados no vídeo.
• Público-alvo: escolha do público para que pudesse ser selecionada a linguagem adequada para elaboração da mensagem.
• Conceito: desenvolvimento do material, com a seleção de uma
linguagem mais adequada ao objetivo do vídeo. Nesse sentido, foi escolhida a maneira como o assunto seria tratado,
indicando a formalização de uma ideia e de como ela deveria ser transmitida para o espectador.
Feita a seleção das etapas (sinopse, público-alvo, ideia e linguagem),
criou-se o roteiro, em três colunas: (I) Imagem, (II) áudio (vozes de
homens ou mulheres, música) e (III) vídeo, assim:
• Imagem: elementos visuais em movimento ou estáticos representando a ação de um personagem ou objeto.
• Áudio: trilha sonora instrumental ou trilha cantada (esse elemento também pode apresentar locução ou ruído de objetos).
• Vídeo: imagens propostas e falas correspondentes às cenas.
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Produção do vídeo educativo
Após a elaboração do roteiro, a confecção do vídeo contemplou a
preparação, ou seja, a definição e algumas decisões sobre o início
das gravações como horário de filmagem, quantidade de câmeras,
iluminação e os membros da equipe.
Para inserção de personagens/atores que fizeram parte da interpretação oral ou apenas figurativa do cenário do vídeo, se fez necessário
o consentimento do personagem/ator quanto ao uso de sua imagem
e voz. Para isso, os participantes assinaram uma autorização.
A última etapa foi a de finalização. Nessa fase, as cenas foram colocadas em ordem, o som foi equalizado, a iluminação das cenas foi retocada, houve a inserção de créditos bem como da música (background).
Nessa etapa, observaram-se a sensibilidade, senso de ritmo e estética,
com o objetivo de aprimorar o trabalho realizado anteriormente.

Avaliação
Os enfermeiros foram convidados a avaliar o vídeo em seus vários aspectos: conteúdo, qualidade (imagem e som) e mensagem proposta
para esses profissionais (sensibilização quanto ao uso de EPIs). Para tal,
foi solicitado que respondessem a um questionário. Os que aceitaram
participar assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados
Identificação dos pontos nevrálgicos, quanto ao não uso dos
EPIs, nas oficinas
No decorrer das oficinas, participaram 75 profissionais da área de
enfermagem. Dentre as falas analisadas, foram destacados pela equipe os seguintes EPIs não utilizados: máscara (44%), luva (26%), capote (23%) e óculos (17,9%). Apenas um profissional citou a não
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adesão ao uso de gorro, tanto na cabeça quanto nos sapatos. Na sequência, foram agrupados os motivos relacionados durante a oficina
da não utilização de cada EPI.
Em relação ao EPI máscara, a equipe de enfermagem evidenciou vários motivos que levam o profissional a não usar esse equipamento
de proteção. O principal deles foi o desconforto, porque causariam
sufocamento, dificultariam a comunicação com pacientes ou ainda
poderiam provocar alergia respiratória, conforme podemos perceber nas seguintes falas:
Eu fico extremamente sufocada com a máscara. Quando tá
calor, começo a transpirar e espirrar dentro da máscara. E
pra falar, gente, eu preciso me comunicar. Sujeito D4
Aí você se depara com outro problema. A comunicação. Eu tô
com a N95 e tem paciente de todos os tipos, de idosos, deficientes, aí você não consegue se comunicar, daí tem que tirar pra falar e dá no mesmo? Se eu tiro pra falar eu fico sem. Sujeito D46
Lá eu consegui usar melhor, aqui talvez por causa do ar
condicionado e eu tenho rinite, sinusite e tudo mais. Isso
me sufoca muitas vezes. Lá eu esquecia, ia no banheiro de
máscara, saia de máscara. Aqui eu tenho essa dificuldade
maior. Sujeito C10

Nas falas abaixo, observam-se a indisponibilidade desse EPI no hospital, a estranheza no paciente pelo fato de o profissional atendê-lo
de máscara e o seu uso apenas sob risco iminente.
Uma das coisas que observei desde o início do plantão, aqui
na emergência, é que o próprio pessoal do arsenal, talvez nessa questão de educação permanente, acho que toda equipe
não só os profissionais de saúde deveriam ser orientados em
relação a esse tipo de situação, porque quem fornece o EPI pra
gente não tem o conhecimento, eles falam até que não tem. E
já aconteceu isso comigo. De chegar lá pra pedir uma máscara,
“ah, não, não tem.” Tem até a lista do que já pegou, se você já
pegou num dia antes, eles não te entregam de novo. É que você
tem que guardar, mas você sabe que a gente andando pra lá e
pra cá, a máscara não fica em condições de você usar dois plantões. E eles acham que você tem que usar até ela não aguentar
mais. É uma situação complicada pra gente. Sujeito C65
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Às vezes a gente vai pro isolamento com maca e tudo, às
vezes os médicos entram no isolamento sem máscara. Aí
pô, se o médico me atendeu sem máscara, porque que esse
profissional tá me atendendo com máscara? Tá correndo de
mim? São coisas assim que eu já escutei, então quer dizer, é
desagradável pra gente ficar tentando explicar. Sujeito D68
O que faz a gente usar mesmo a máscara é aquele risco iminente mesmo. Da gente olhar pro cara e falar “esse cara tem meningite, esse cara tem tuberculose”. Agora só chega pra gente a certeza depois que todo mundo já foi contaminado. Sujeito A8

Quanto ao EPI luva, os profissionais destacaram o desconforto causado devido ao tamanho inadequado (em relação às mãos do profissional), a perda da sensibilidade no momento de puncionar pacientes, alergia, excesso de talco e a qualidade ruim delas. Também foi
citado o imediatismo no atendimento, que leva o profissional a se
esquecer de usá-las.
Os meninos que reclamam muito que só tem luva P, só tem
luva M, os meninos com a mão enorme, “ah, não, tá muito
apertado” ou quando rasga realmente a luva, dificulta também pra você utilizar o EPI de maneira correta. Ou as meninas que têm a mão delicadinha como a “Barbie” só tem
luva G. Bota aquela luva. Pra você puncionar um paciente
dificulta. Sujeito C3
Por sensibilidade mesmo. Porque você segurar a criança
que já pequena, luva escapando da sua mão, esparadrapo
que não cola na luva, se você perder o esparadrapo, você, já
perdi a veia. (...) Sujeito E5
A luva é de péssima qualidade (...) Sujeito D26
A minha mão fica toda esculhambada com aquele talco daquela luva e isso é um dos motivos que eu não uso. Sujeito C40
Às vezes você tá sem luva e alguém tá caindo aí você não
vai lá pegar a luva e deixar a pessoa cair, deixar de socorrer
a pessoa. Sujeito E58

Quanto ao fato de não utilizar óculos, os profissionais alegaram desconforto: embaçamento causado pela colocação da máscara em conjunto com os óculos e também uso de óculos de grau em conjunto
com o equipamento fornecido pelo hospital.
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Se você tiver com óculos e a máscara condensa, embaça. Aí
pra você puncionar fica difícil. Sujeito A8
(...) mas também não usava por causa do óculos de grau, então me incomoda. Mas acredito que é uma coisa que você
tem que se adaptar. Sujeito B39

Também foram citados: a falta de hábito, falta de local para armazenamento, estar indisponível no hospital, além do uso apenas sob
risco iminente.
(...) do óculos de proteção, pra aspiração, às vezes você só
corre atrás na outra de proteger, né? Você vê a secreção lá
aí você pensa: E o óculos? Sujeito. A54

Quanto ao não uso do capote, o motivo mais relevante foi também
o desconforto (alergia e calor excessivo). Além disso, foram mencionadas a indisponibilidade do equipamento e a falta de local para
armazená-lo no hospital, além da indiferença da equipe médica.
É o capote descartável, né? Eu acho que o capote descartável dá alergia a alguns. Sujeito B24
Eu não tenho paciência pra colocar aquele capote que aquilo me dá um calor terrível. Sujeito A70		
Em alguns não tem como utilizar porque às vezes não tem
na unidade Sujeito B71
Mas, pesquisador, por exemplo, a gente tá ali no corredor que
é o ponto de contato, e aí a gente tem material, mas não tem
infraestrutura, eu vou pendurar esse capote aonde? Não vai
adiantar nada o capote. Então tem o capote que eu vou pendurar lá eu vou ter contato com paciente. Sujeito. D46
Eu vim do CTI que foi um dos primeiros lugares do hospital
que dá uma importância, a gente usava capote, a enfermagem toda. Mas os médicos entravam de roupa, todo mundo
com capote, com máscara, pacientes graves, queimados,
que vinha pra cá, do CPQ do Andaraí e a gente no CTI. A
gente todo paramentado e o médico chegava de roupa e
fazia o curativo, E aí a gente perguntava: “Dr., o senhor não
vai usar capote? Sujeito B62
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Seleção dos pontos nevrálgicos para compor o roteiro do vídeo
educativo
Após a análise da realidade vivenciada pelos profissionais da equipe
de enfermagem em unidades de emergência quanto a usar ou não
EPIs, destacaram-se o desconforto e o risco iminente. A partir dessa análise, foram selecionadas as falas que retratam essa realidade.
A seleção das falas foi feita a partir do Ponto de Foco, na qual segue
a demanda por uma referência a partir da qual a narrativa se compõe e logo é recebida pelo espectador. Segundo Campos (2007),
Ponto de Foco pode ser um objeto, um personagem, uma
ação, o fio da estória, uma ação traça, um som, uma fala, um
gesto, um lugar, um fenômeno da natureza, uma emoção,
sentimento, percepção ou conceito.” (CAMPOS, 2007, p. 40)

A metodologia desenvolvida para este estudo teve início com a distribuição de um simples mapa de resultados, em que os candidatos
marcaram a quantidade de horas de estudos até um dado simulado e
o resultado do referido simulado. Após essa parte da coleta, os dados
foram tabelados e apresentados na seção seguinte (Item Resultados).
A partir do Ponto de Foco, da percepção durante as oficinas e o
que mais se evidenciou, foi possível construir uma narrativa que foi
composta e, mais tarde, recebida pelo espectador. As falas que foram escolhidas para o vídeo foram selecionadas de acordo com as
citações que mais chamaram a atenção do pesquisador deste estudo.
Alguns profissionais alegaram que o uso das luvas tirava a sensibilidade em suas atividades, uma das razões mais citadas para o não uso
delas. Nesse sentido, foi criada uma primeira fala para evidenciar
esse motivo.
Não consigo puncionar com a luva. Essa aqui tá muito grande e tira toda a minha sensibilidade.

A segunda fala elaborada registra a alergia causada pela luva, o que
é um impeditivo ao seu uso. A fala criada foi:
Já tentei usar essa luva, mas me dá alergia. A outra luva ainda vai...
54

A terceira fala evidencia o profissional utilizando a máscara quando
sabe que está numa área de risco, o que caracteriza o motivo: o risco
iminente. A fala criada foi:
Você não vai por a máscara? Se eu souber que corro risco ou
tiver que entrar no isolamento, aí eu uso a máscara.

Na quarta fala, é citado novamente o EPI máscara por apresentar a
evidência do motivo: dificuldade na comunicação, que evidencia a
preocupação do profissional em se comunicar entre os colegas de
profissão durante as atividades. A fala criada foi:
Ei, colega ... não consigo conversar com vc. Quando estou
com a máscara me atrapalha tanto... ah... vou tirar a máscara!

A fala seguinte mostra que o EPI capote não é utilizado devido ao
incômodo pelo abafamento. A fala criada foi:
O capote me abafa pra caramba e também não tenho lugar
pra pendurar.

Roteiro do Vídeo Educativo
A primeira etapa do roteiro correspondeu à fase de concepção. Nesta fase, foi escrita a sinopse do vídeo, selecionado o público-alvo e a
linguagem adequada a ele (Quadro 1).
Após a fase de concepção, foi elaborado o roteiro do vídeo educativo
com as informações sobre as imagens que aparecem nele, o áudio
(vozes de homens ou mulheres e/ou músicas de fundo) e o vídeo
propriamente dito com as falas correspondentes. Neste roteiro, foram especificados: (i) a trilha sonora que acompanha a imagem ou a
fala do personagem durante a sequência da cena (BG ou background); (ii) locução do personagem durante a veiculação das imagens
sem a aparição dele (off); (iii) marcações de textos do vídeo, onde
a mensagem escrita é passada para o telespectador (lettering) e (iv)
surgimento da imagem a partir de uma tela escura que vai se clareando (fade in).
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Quadro 1 - Concepção do vídeo educativo		
SINOPSE
Peça audiovisual com duração média de 1 minuto sobre a sensibilização da importância da utilização do EPI pelos profissionais
de saúde.

PÚBLICO/OBJETIVO
O público-alvo serão os profissionais de enfermagem.

CONCEITO
Irão prevalecer frases que se destacaram durante a oficina que, de
alguma maneira, colocam a utilização do EPI em segundo plano.
Será usado um pavio aceso de uma bomba, e, a cada fala dos personagens, serão intercaladas, entre uma frase e outra, cenas rápidas de atores (representando enfermeiros) não utilizando o EPI
durante sua prática profissional. Enquanto acontece essa ação, o
pavio da bomba diminui até que, na última fala, se ouve o barulho do estouro. Ao final, a ideia é colocar a frase: “Você já passou
por essas situações? Lembre-se: sua saúde depende de você. Use o
EPI". A intenção dessa produção é ser um vídeo curto de sensibilização com uma mensagem simples e objetiva.

Vídeo Educativo
Após a elaboração do roteiro, foram realizadas as gravações das cenas
para compor o vídeo. Algumas cenas serão evidenciadas, a seguir. A
figura 1 demonstra o close no pavio da bomba que representa o perigo de haver risco biológico. Foi um recurso utilizado para chamar a
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atenção quanto à probabilidade de acontecer uma contaminação por
agentes biológicos. O pavio foi intercalando cada cena que chamava
a atenção sobre o não uso de EPIs.

Figura 1: Close no pavio da bomba.

A figura 2 representa uma cena gravada com o intuito de mostrar
um profissional da equipe de enfermagem (ator) com uma luva de um
tamanho inadequado que o fazia perder a sensibilidade ao tentar puncionar a veia de um paciente (ator). Aqui estão representados dois motivos de desconforto mencionados pelos profissionais que não usam esse
EPI: tamanho inadequado e causador da falta de sensibilidade.

Figura 2: Um profissional da equipe de enfermagem (ator) puncionando
um paciente (ator) sem luva.
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A figura 3 mostra uma outra cena com dois profissionais da equipe
de enfermagem (atores) realizando um diálogo sem o EPI máscara,
uma vez que foi relatado por alguns sujeitos da pesquisa que o uso
deste EPI atrapalha na comunicação entre eles.

Figura 3: Representação de dois profissionais da equipe de enfermagem
(atores) se comunicando sem o uso de máscara.
A figura 4 exemplifica o não uso do capote por um profissional da equipe de
enfermagem (ator), pois (conforme mencionado por alguns profissionais)
causa desconforto.			

Figura 4: Representação de um enfermeiro (ator) retirando o capote.
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A figura 5a representa a "bomba" em um plano aberto e em 5b observa-se a bomba explodindo, sugerindo que houve um acidente
biológico. A mensagem trazida nesta cena se refere às ações observadas no vídeo. Não usando EPIs, o profissional está sujeito ao risco
de se contaminar com agentes infecciosos.

Figura 5: A bomba em um plano aberto (a) e a bomba explodindo (b).

Após esta cena, surge em FEEDING a cartela com imagens com todos os EPIs que devem ser utilizados pelos profissionais de enfermagem (será a cena 8). Após esta cena, surge em LETTERING: Você
já passou por essas situações? Lembre-se: Sua saúde depende de você.
Use o EPI. Este desfecho traz a mensagem que aponta a importância
do uso dos EPIS.

Avaliação do Vídeo Educativo
Dos profissionais contactados, cinco aceitaram participar da avaliação do vídeo educativo.Com relação à qualidade das imagens, todos
responderam que o vídeo apresenta qualidade muito boa quanto
a imagens, som (fala dos atores e música) e mensagem proposta.
Alguns profissionais destacaram em suas respostas que a mensagem
do vídeo demonstra:
A realidade vivenciada pelos profissionais de enfermagem:
Porque mostra o que realmente acontece com o profissional que trabalha sem o uso de EPI. Enfermeiro 1
Ela demonstra a realidade de alguns profissionais (...) Enfermeiro 3
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O vídeo como objeto de reflexão sobre a prática cotidiana da
equipe de enfermagem
(...) Dá impacto e faz refletir Enfermeiro 3

O vídeo como uma importante ferramenta de apoio ao ensino na saúde
Quando se aplica a uma situação utilizando um audiovisual e passamos a desafiar o grupo a problematizar o que foi
visto, amplia a discussão de aprender, o conteúdo é maior"
Enfermeiro 2

O vídeo educativo como um vídeo de sensibilização
(...) nos sensibiliza e nos mostra o real alerta e importância do uso do EPI Enfermeiro 1
Ela, na minha opinião, consegue sensibilizar aqueles que insistem em negligenciar o uso dos EPIs. Enfermeiro 4

Todos os enfermeiros responderam que utilizariam esse trabalho
como estratégia educativa. As falas a seguir retratam que alguns enfermeiros enfatizam e reforçam a importância deste vídeo para evidenciar o dia a dia dos profissionais de enfermagem e, a partir desse
cotidiano, suscitar reflexões importantes quanto ao uso dos EPIs, o
que pode ser utilizado em atividades de educação permanente.
Sim, pois mostra a realidade do dia a dia do profissional. Enfermeiro 1
É claro que sim, pela importância do uso indevido ou ausência de sua utilização - o EPI. Enfermeiro 3
Eu penso que sim. O não uso do EPI acontece diariamente
no meu ambiente de trabalho. Enfermeiro 4

Alguns destacaram que profissionais de enfermagem não usam os
EPIs por não darem importância ao perigo iminente ou se sentirem
desconfortáveis.
Eu penso que sim pelo fato das pessoas ignorarem o perigo.
Enfermeiro 4
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Sim. Vários profissionais sentem-se desconfortáveis ao usar
EPIs e acreditam que a exposição não lhes trará prejuízos.
Enfermeiro 5

Quatro profissionais participantes da avaliação disseram que já passaram por essa situação ou que profissionais coordenados por eles também. Houve um comentário quanto à experiência que um dos enfermeiros teve no posto de saúde onde trabalhava e apontou que alguns
colegas de trabalho contraíram hepatite C por não estarem usando
EPIs no atendimento. Isso é mais uma evidência de reforça que o uso
adequado de EPIs minimiza a ocorrência do risco biológico.
Tive a sorte de estar usando luva quando sofri um acidente.
A pessoa em questão era soropositiva para HIV. No entanto,
conheço algumas que estão acometidas pela Hepatite C em
consequência do acidente com material biológico sem a
proteção dos EPIs. Atualmente são pessoas com saúde física
e mental muito comprometida. Enfermeiro 4

O vídeo poderá ser considerado como promotor de mudanças de
conduta profissional no ponto de vista dos enfermeiros e propiciará
ao profissional ter uma formação melhor. Ele se tornará divulgador
quanto à necessidade de uso dos EPIs e, assim, alertar quanto ao risco
de contaminação a que poderão estar expostos profissionais que se
afastam das normas de segurança. Essas mudanças poderão, ainda,
refletir na prática laboral cotidiana, como se percebe nas falas abaixo:
Nos sensibiliza e mostra o real alerta ao uso dos EPIs. Enfermeiro 1
Na verdade, procurar ser um divulgador quanto ao uso dos
EPIs dentro dos riscos biológicos e para melhorar a qualidade de vida do trabalhador de saúde. Enfermeiro 2
(...) Faz você refletir sua prática. Enfermeiro 3
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Discussão
Durante a realização das oficinas, foi possível perceber que, em alguns
momentos, a equipe de enfermagem, mesmo tendo recebido treinamento em biossegurança no próprio ambiente de trabalho, não faz
uso dos equipamentos de proteção individual durante a assistência de
enfermagem. Neste mesmo contexto, durante estudos realizados em
hospitais gerais da Bahia, foram encontrados resultados evidentes de
que os profissionais de saúde não aderem ao uso de EPIs, apesar de
entenderem que as medidas de biossegurança devem ser adotadas e
utilizadas como precaução e proteção à própria saúde, à de seus colegas e à do paciente sob seus cuidados (PENTEADO, 2003).
Um dos motivos relatados foi o desconforto sentido ao usar o EPI.
Dados coletados de um hospital do interior paulista mostram que
profissionais da equipe de enfermagem têm o conhecimento sobre
a importância do uso de EPIs, porém muitas vezes não usam, pois
acham incômodo o uso deles (TALHAFERO, 2008). Outro fator importante observado foi o risco iminente. Estudos realizados em uma
unidade de terapia intensiva, no Espírito Santo, mostraram resultados que chamaram a atenção no que diz respeito a alguns profissionais de enfermagem que somente utilizavam os EPIs nas situações
em que o risco estava evidente, como, por exemplo, quando prestavam assistência a pacientes com HIV ou tuberculose multirressistente (MATTOS, 2000).
Os profissionais de saúde devem entender que as medidas de biossegurança devem ser adotadas e utilizadas como precaução e proteção
à própria saúde, à de seus colegas e à do paciente sob seus cuidados quanto à exposição ao material biológico (TALHAFERO, 2008).
Para tal, é importante o uso de recursos audiovisuais nas ações de
intervenção social na área da saúde e que podem integrar ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde, além de viabilizar o
acesso à informação e a novas formas de pensar e agir dos receptores. Segundo a Lei 2048, as atribuições do enfermeiro que trabalha
com atendimentos de urgência e emergência incluem:
(...) prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, ativida62

des estas que exijam conhecimentos científicos adequados
e capacidade de tomar decisões imediatas; participar nos
programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe, obedecer à Lei do Exercício Profissional e ao
Código de Ética de Enfermagem; conhecer equipamentos;
(...) (BRASIL, 2002).
								

A melhor forma de prevenção ao risco biológico é a ação de cada indivíduo em um contexto cultural e educativo. Percebe-se, no entanto, mais uma vez, a falta desta cultura prevencionista e de educação
permanente na área de biossegurança, o que tem sido um dos empecilhos para a prevenção da equipe de enfermagem da possibilidade
de haver infecções. Além disso, a formação do profissional enfermeiro quanto à sensibilização em adotar medidas de biossegurança
na sua prática profissional tem sido deficiente (NICHIATA et al.,
2004 ; VALLE et al., 2012). A educação permanente em biossegurança é uma possibilidade de intervenção para adoção e implementação
de medidas para mudar esse quadro atual. Nesse sentido, este vídeo
educativo se propõe a mudar a realidade coletiva dos profissionais
de equipes de enfermagem que trabalham em setores de emergência
hospitalar, levando-os a usar EPIs.
O vídeo foi apontado por enfermeiros que o avaliaram como um
instrumento de sensibilização. A literatura aponta que o vídeo de
sensibilização pode ser usado como estratégia educativa (MORAN,
1994; BRENDIM, REZENDE & SILVA, 2007) e, dentro de um contexto educativo, o vídeo é uma ferramenta de comunicação que pode
ser usada em grupo para que estimule a atenção e a motivação, além
de promover a compreensão de informações que sejam difíceis de
serem apreendidas por outros meios (PAULA e CARVALHO,1997).
Alguns dos enfermeiros avaliadores do material educativo apontaram que o vídeo demonstra a realidade vivenciada pelos profissionais de equipes de enfermagem. Além disso, o vídeo foi considerado
um elemento facilitador da mensagem proposta, o que leva a despertar o interesse do espectador para a situação-problema vivenciada
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por esses profissionais. Nesse contexto, o vídeo educativo apresenta
uma mensagem que futuramente deverá provocar o debate entre os
profissionais de saúde por meio de situações cotidianas vivenciadas
por eles, tornando-se objeto de reflexão entre esses profissionais e
um mediador durante aulas ou oficinas de ensino-aprendizagem.
Nesta pesquisa, identificou-se, pelas falas dos enfermeiros que avaliaram o vídeo, que este pode ser usado como objeto de reflexão e
de sensibilização ao tema proposto. Os vídeos educativos enquanto
objetos de reflexão precisam ser elaborados com conteúdo que atinja
o público-alvo, o que está previsto nas diretrizes da Política Nacional
de Educação Permanente (BRASIL, 2004). Nesse sentido, a proposta no roteiro do vídeo foi consistente e coerente com os valores e
abordagem proposta a situação-problema que se refere a atividade
laboral cotidiana dos profissionais de enfermagem e de que forma
encaravam o uso dos EPIs, o que foi positivamente avaliado pelo enfermeiros. Desta forma o vídeo pode ser construído de acordo com
a realidade vivenciada por esses profissionais e com a linguagem
apropriada ao público em questão. Alguns pesquisadores apontam
a importância da seleção adequada tanto do público-alvo quanto da
linguagem, levando em consideração, inclusive, as diferenças culturais (BRENDIM, REZENDE e SILVA, 2007).

Considerações Finais
Espera-se que este vídeo educativo seja usado em futuras oficinas
de educação permanente em saúde e, por meio delas, propicie o real
entendimento da importância do uso dos EPIs. É fundamental que
exista um incentivo à cultura de prevenção quanto aos riscos biológicos por meio da implementação de ações educativas. Esta ferramenta foi construída para permitir que a equipe de enfermagem tenha
postura efetiva para a realização de procedimentos que garantam o
máximo de segurança ao profissional, à equipe que com ele trabalha,
bem como aos pacientes. A educação permanente deve ser adotada
em um processo contínuo que proporcione uma melhor formação de
recursos humanos nas instituições e que propicie aos profissionais a
aprendizagem com a consequente melhoria de suas habilidades na
prática profissional.
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Jogo pedagógico: uma ferramenta de
dinamização para o ensino?
Christiane Leal Corrêa (UERJ)
Vanessa Valentin Da Costa (Unversidade Gama Filho)
Christina Thereza Bassani Teixeira (FAMATHMT)
Renato Gonçalves Furtado (Universidade Santa Úrsula)

								
Resumo		
O desenvolvimento de metodologias inovadoras pode contribuir
para minimizar os desafios encontrados atualmente na relação ensino-aprendizagem. A realização de oficina com jogo pedagógico pode
ser uma útil ferramenta. Objetivou-se, neste estudo, verificar se a
oficina de jogo pedagógico contribuiu como motivador na aquisição
de conteúdos sobre educação ambiental e sustentabilidade. Turmas
do ensino médio (duas do primeiro ano e duas do terceiro) de um
colégio particular no município do Rio de Janeiro foram avaliadas.
A metodologia foi considerada eficiente, pelos alunos, para relembrar o conteúdo em 98% dos alunos do 1º ano e 67% dos alunos do
3º ano; para auxiliar na redução da ansiedade por 81% dos alunos do
1º ano e 70% dos alunos do 3º ano e para melhoria da nota em 98%
dos alunos do 1º ano e 90% dos alunos do 3º ano. Concluímos que
a utilização de jogos pedagógicos pode contribuir para aprimorar o
trabalho docente e a motivação no aprendizado do discente.
Palavras-chave: Ensino Médio; Jogo Pedagógico; Motivação; Educação Ambiental.

Abstract
The development of innovative methodologies can contribute to minimize the challenges currently encountered in the relation between
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teaching and learning. The realization of a workshop with pedagogic
games can be a useful tool. The objective of this study was to verify
if the pedagogical game workshop contributed as a motivator in the
acquisition of contents on environmental education and sustainability.
Two classes of the first year of high school and two of the third year
of high school of a private college in the city of Rio de Janeiro were
evaluated. The methodology was considered efficient by the students to
recall the contents in 98% of the 1st year students and 67% of the 3rd
year students, to help reduce anxiety by 81% of the first year students
and 70% of the students in the first year. 3rd year and for improvement of the grade in 98% of the students of the 1st year and 90% of
the students of the 3rd year. We conclude that the use of pedagogical
games can contribute to improve the teaching work and motivation in
student learning.
Keywords: High School; Game Pedagogy; Motivation; Environmental
Education; Sustainability.

Introdução
A dinâmica do aprendizado requer motivação para a aquisição do
conhecimento trabalhado. As rápidas mudanças no mundo moderno e a cultura do descartável, que tem a possibilidade de promover
uma percepção apenas superficial dos processos envolvidos, fazem
com que o aluno possa apresentar dificuldades em manter a atenção
em sala de aula.
As características próprias de um jogo pedagógico (dinâmico, motivador e lúdico) podem contribuir para o envolvimento dos sentimentos, emoções e do raciocínio lógico, favorecendo a aprendizagem
(KERFOOT; BAKER, 2012). Menegheti e Bueno (2010) descrevem
os jogos pedagógicos como valiosas ferramentas que auxiliam em
mudanças conceituais, pois possibilitam a abertura para novas perspectivas, facilitam o entendimento do abstrato e incentivam os alunos com uma função motivacional e ainda encorajam o professor a
levar em consideração o conhecimento anterior dos alunos.
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A atual situação da educação no país, como superlotação das salas de
aulas, falta de recursos, desvalorização do profissional e a precária estrutura física e metodológica provocam questionamentos aos educadores, de como é possível inovar e transformar o método de ensinar
numa experiência motivadora (LIMA; VASCONCELOS, 2006).
É fato que o uso de novas metodologias no processo educacional
vem permitindo uma evolução em relação à forma de se construir
o conhecimento, possibilitando assim a prática de uma abordagem
diferenciada dos métodos tradicionais de ensino-aprendizagem,
visando aumentar a motivação e o interesse do aluno para com os
conteúdos educacionais. Nesse cenário, o desenvolvimento de metodologias inovadoras é uma forma de minimizar os desafios encontrados, e a proposta de um jogo pedagógico pode ser uma útil
ferramenta, visando estratégias diferentes de aprendizagem.
Este trabalho buscou testar a aplicabilidade de um jogo pedagógico
J3 A©(Registro 750347, ago/09), como motivador na aquisição de
conteúdos relacionados com educação ambiental e sustentabilidade. Para tal proposta, tivemos como objetivos específicos: realizar
diagnóstico sobre questões relacionadas com meio ambiente; avaliar
a aplicabilidade do jogo pedagógico J3 A© na aquisição dos conteúdos em educação ambiental e sustentabilidade e mensurar a reação
dos alunos perante a ação realizada.

Abordagem metodológica
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Veiga de Almeida com o
número 0075.0.312.000-15.
O estudo foi realizado com turmas do ensino médio (duas do primeiro ano e duas do terceiro) do Colégio Boas Novas, Rio de Janeiro, no período de maio a junho de 2015. Os temas escolhidos como
conteúdo foram educação ambiental e sustentabilidade. O projeto
foi dividido em cinco etapas: 1) Diagnóstico prévio com questionário de 40 perguntas objetivas sobre os temas escolhidos; 2) Aula
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com conteúdo programático sobre educação ambiental e sustentabilidade; 3) Aplicação da metodologia do jogo pedagógico J3 A©; 4)
Aplicação de prova sobre os temas trabalhados e 5) Avaliação dos
alunos sobre da ação realizada, visando saber se a utilização do jogo
pedagógico J3 A© atuou como facilitador para relembrar o conteúdo
aplicado em sala de aula, se favoreceu a redução da ansiedade no
momento da avaliação e se contribuiu para a melhoria da nota. O
único critério de inclusão foi o participante estar regularmente matriculado nas turmas B311(n=37) e B312(n=43) do primeiro ano e
EM311(n=16) e EM312(n=33) do terceiro ano do ensino médio do
Colégio Boas Novas, RJ. Os alunos aceitaram participar da pesquisa
através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.
Os temas escolhidos como conteúdo programático foram trabalhados de forma igualitária nas quatro turmas, assim como a aplicação
do questionário de perguntas objetivas. Apenas para as turmas B311
e EM311 foi aplicada a metodologia do jogo pedagógico; da mesma
forma, apenas para as turmas já citadas foi realizada uma avaliação
para verificar se a metodologia utilizada foi eficiente para a melhoria
da nota, aquisição do conteúdo e redução da ansiedade para realização de prova.
Para o jogo pedagógico, utilizaram-se a estrutura e as regras do jogo
J3 A©(Registro 750347, ago/09), idealizado por um dos autores deste trabalho e implementado para método de ensino como um jogo
pedagógico.

Apresentação do Jogo
O jogo, do tipo cultural, está baseado em perguntas e respostas. No
início do jogo, o professor estipulou uma pontuação a ser alcançada pelos participantes. Os pontos foram se acumulando a cada
rodada do jogo. Existiam quatro alternativas de resposta para cada
pergunta (A, B, C, D). Para cada alternativa, foi inserida uma pontuação com os números 8, 4, 2 e 1, respectivamente. O professor
destacou a ideia central do jogo, em que todas as posições receberam uma alternativa de resposta (sendo que a alternativa que
se achasse mais correta deveria ser colocada na posição de maior
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valor, ou seja, com valor 8). Cada pergunta teve somente uma alternativa de resposta certa.

Análises estatísticas
Para avaliação dos dados, foi utilizado o software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS). Para a verificação de associações no
diagnóstico sobre assuntos referentes ao meio ambiente, foi utilizado
o teste chi quadrado com teste posterior de Fisher’s. As diferenças
foram consideradas significativas quando p<0,05.

								
Resultados
Na etapa de diagnóstico, foi verificado que os alunos do 1ª e do 3º
ano do ensino médio (EM) disseram que não tinham bom conhecimento dos termos atuais relacionados com o meio ambiente, tais
como créditos de carbono (75%, 1º EM vs 62%, 3°EM, p= 0.0342) e
sustentabilidade ambiental (93% 1º EM vs 83% 3º EM, p= 0.0427),
que não tinham hábito de leitura de jornais e sites com informações
sobre meio ambiente (81% 1º EM vs 62% 3º EM) e que a televisão foi
a principal fonte de informação em 75% dos alunos entrevistados.
O uso da metodologia do jogo pedagógico J3 A© mostrou-se favorável para a melhoria da nota nos temas relacionados com meio ambiente: educação ambiental e sustentabilidade, nas turmas do 1º ano
B311 (+47% vs B312, p=0,0001) e do 3º ano EM311 (+16% vs EM312,
p=0,0054) do ensino médio (tabela 1).

71

Tabela 1: Resultados da avaliação realizada nas turmas de 1º e 3º ano do
ensino médio.

1ºano
(B312)

1ºano
(B311)

3ºano
(Em312)

3ºano
(Em312)

37

43

16

33

Média de notas

5,13

7,55

6,75

7,82

Erro padrão
da média

0,42

0,19

0,30

0,20

Número de Alunos

Valor de P

0,0001*

0,0054*

Na etapa de avaliação na utilização da metodologia do jogo pedagógico J3 A©, 98% dos alunos do 1º ano consideraram a metodologia
eficiente para auxiliar a relembrar o conteúdo aplicado, enquanto
que, no 3º ano, esta opinião ficou em 67% dos alunos da turma. Para
auxiliar na redução da ansiedade na realização da prova, 81% dos
alunos do 1º ano consideraram a metodologia eficiente, enquanto
que, no 3º ano, esta opinião ficou em 70% dos alunos da turma. Consideraram a metodologia eficiente para a melhoria da nota, 98% dos
alunos do 1º ano e 90% dos alunos do 3º ano.

							
Discussão
Vive-se hoje numa sociedade que se beneficia da alta tecnologia, mas
ainda apresenta dificuldades em encontrar meios que motivem os alunos na manutenção do interesse em conteúdos trabalhados em sala
de aula. A utilização de recursos metodológicos diferenciados pode
potencializar o desenvolvimento de diversas competências, possibilitando uma reestruturação do modo de relacionamento entre aluno
professor, pois o processo de desenvolvimento atende aos vários interesses individuais e coletivos.
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Neste projeto, foi avaliada a utilização do jogo pedagógico como ferramenta dinamizadora para aquisição de conteúdos referentes ao
meio ambiente: educação ambiental e sustentabilidade para os alunos
do ensino médio. Escolhemos o jogo por ser uma ferramenta metodológica contrária ao modelo de ensino tradicional, pois possibilita
participação ativa e a autoavaliação do processo de aprendizagem, e
os temas em razão da importância que demanda da preservação do
meio ambiente, indo ao encontro da necessidade de que os alunos não
apenas recebam o conteúdo teórico, mas que assumam seu papel na
construção de uma sociedade sustentável.
Nesse contexto, as escolas desempenham papel de fundamental importância no desenvolvimento da Educação e na ampliação da concepção prévia dos alunos a respeito dos assuntos referentes à educação
ambiental, à sustentabilidade e aos graves problemas por que eles vêm
passando ao longo dos anos (PEREIRA et al., 2006). É na escola que
os alunos começam a familiarizar-se com conceitos científicos, que
podem sensibilizar o alunado de forma mais clara e precisa, além de
facilitar o diálogo com a família, o que pode possibilitar compartilhar
o aprendizado dos alunos com seus familiares e amigos de forma integrada ao ambiente (VAIRO; REZENDE-FILHO, 2010). De acordo com
Rodrigues et al. (2008), a educação contemporânea deve proporcionar
uma ciência contextualizada capaz de contribuir para uma aprendizagem significativa, que promova a formação de cidadãos conscientes e
comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável.
Corroborando com os dados já estudados por Rodrigues (2008), pode-se verificar que os alunos do ensino médio, quando questionados
sobre aspectos referentes ao meio ambiente, não possuem o hábito
de buscar informações e que a televisão se apresenta como o meio
de atualização mais citado. Também observamos que os alunos entrevistados não acessam sites com informações sobre meio ambiente.
Portanto, é válida a preocupação que se tem atualmente com o tempo
gasto por crianças e jovens diante da televisão ou com o celular, porém
sem buscar uma informação com conteúdo formativo.
Assim sendo, os alunos do 1º e do 3º ano do ensino médio tiveram
dificuldades em conceituar créditos de carbono e sustentabilidade
ambiental. Muito provavelmente o tempo e atenção disponibilizados
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para estes temas, unidos à falta de informação, contribuíram para a
apresentação destes dados. Créditos de carbono e sustentabilidade
ambiental são temas atuais e vinculados a um comprometimento com
o desenvolvimento sustentável. Segundo Saquetta, Balbinot e Zilioto
(2004), foram estabelecidas metas de redução de gases de efeito estufa
no protocolo de Kyoto no Japão, visando contribuir para a redução
do aquecimento global e a criação de um sistema de negociação de
unidade de redução (URE), utilizado por diversas empresas mundiais.
As médias das notas foram maiores nas turmas onde foi trabalhado
o jogo pedagógico, mostrando que o uso de uma metodologia mais
motivadora pode ser favorável à aquisição do conteúdo de forma mais
atraente e dinâmica e que, muito provavelmente, a atenção do aluno
fique mais retida em relação ao que acontece em sala de aula. Diversos
trabalhos realizados mostram a necessidade no desenvolvimento de
estratégias que favoreçam o desenvolvimento do trabalho pedagógico
de forma mais proveitosa para os alunos e para a realização pessoal no
trabalho de docência (KISHIMOTO, 2001; PEREIRA; SOUZA, 2004;
SILVA; AZEVEDO, 2005).
Atualmente, os jovens estão envolvidos numa atmosfera mais rápida e dinâmica, porém consomem o tempo disponível, na maioria das
vezes, em jogos não pedagógicos, em sites de relacionamento e em
diálogos rápidos na rede. É necessário canalizar as potencialidades das
novas gerações para a educação e para a capacitação profissional. Para
este objetivo, o ambiente da escola precisa ser mais dinâmico, buscando aproveitar o que se tem de melhor nos alunos para que eles mesmos possam, naturalmente, canalizar suas qualidades diversas para a
formação pessoal e profissional. Talvez se possa extrair o melhor de
nossos alunos através do uso de metodologias que estejam em sintonia com a visão de realidade que eles possuem.
Nas avaliações sobre a percepção dos alunos do ensino médio sobre
a atividade realizada, foi possível verificar que o uso de metodologias
mais dinâmicas pode auxiliar na aquisição do conteúdo, na redução
da ansiedade diante de um processo de avaliação e na melhoria da
nota. Nossos dados corroboram com os de Kishimoto (2001), que
descreve que a utilização do jogo em sala de aula não é uma finalização, mas sim uma ponte que conduz ao conteúdo didático específico
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e resulta no empréstimo da ação lúdica na aquisição de informações.
Kishimoto (2001) em sua obra Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação apresenta o uso do brinquedo e do jogo educativo com fins pedagógicos, nos remetendo à relevância desse instrumento para situações
de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil, trabalhando o
cognitivo, afetivo, físico e social da criança.
Assim sendo, podemos concluir que o uso da metodologia de jogo
pedagógico mostrou-se uma estratégia de ensino-aprendizagem motivadora para a melhora na aquisição do conteúdo trabalhado em sala
de aula, contribuindo com a consciência ecológica nos sujeitos sociais,
utilizando-se da educação para desenvolver uma perspectiva modificadora da realidade.
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Campanhas educacionais de prevenção
ao HIV no Brasil de 1987 a 2002
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Resumo
Este artigo tem como objetivo principal questionar os rumos que a
prevenção à Aids no Brasil tomou nos últimos anos. A argumentação
será feita através da exposição de seis comerciais de prevenção veiculados pelo programa oﬁcial de HIV/Aids e Hepatites virais do governo
brasileiro nas últimas três décadas. Os comerciais aqui apresentados
mostram como as mudanças nos discursos, as opções temáticas e as
descobertas médicas relacionadas ao tratamento da doença foram
determinantes para a manutenção de uma prevenção exclusivamente
calcada no discurso imperativo do sexo seguro do tipo chamado aqui
de “discurso do risco”, em detrimento da informação e da interação
com o público visado. Esse questionamento conduz a uma reﬂexão
sobre o papel desempenhado pelo designer na elaboração e na divulgação de campanhas de prevenção ligadas à saúde.
Palavras-Chave: Design gráfico; prevenção a AIDS; HIV.

Abstract
This article raises some questions about some past developments that
occurred in Aids prevention campaigns in Brazil. Towards this end,
the article examines six television prevention campaigns that were
part of the ofﬁcial government HIV/Aids and viral Hepatitis program
over the last three decades. The commercials thus analyzed show how
changes in discourse, thematic focus and medical discoveries have determined the more or less permanent election of a prevention strategy
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that is based exclusively on a safer sex imperative discourse, named
here as “risk discourse”. The questioning of this paradigm raises the issue of the relatively minor role played until now by design professionals
in the decision-making process of creation and diffusion of health-related prevention campaigns.
Key-words: Graphic design, AIDS and HIV Prevention.

Introdução
Este artigo traz um questionamento sobre os rumos tomados pela
prevenção à Aids no Brasil nas últimas três décadas. A escolha por
esta temática se deu devido à inserção das pesquisadoras no universo da prevenção à Aids através da pesquisa ligada à tese de doutorado intitulada Suposições: como você sabe o que sabe sobre? Prevenção,
design e sexo, desenvolvida no Laboratório de Representação Sensível, do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio.
Nossa argumentação é conduzida a partir da apresentação de seis comerciais de televisão veiculados pelo Ministério da Saúde brasileiro, no
período de 1987 a 1996. A opção por se trabalhar com as campanhas
televisivas se deu, pois, através da observação e análise de conteúdo
dessas peças publicitárias. Podem ser vistas, de maneira clara, as mudanças temáticas das campanhas de prevenção ao longo da epidemia.
As propagandas televisivas do Ministério da Saúde funcionam como
uma espécie de interlocutor dos rumos da epidemia. As mudanças
ocorridas nas campanhas podem ser notadas a partir dos diferentes
discursos e opções temáticas utilizados nas campanhas ano após ano.
As razões para as mudanças temáticas são várias e vão desde um
apaziguamento moral que destronou o discurso da morte utilizado
nos primeiros anos da prevenção à Aids no Brasil e no mundo, substituindo-o por um discurso ligado a uma sexualidade responsável e
saudável, quase sempre em campanhas lúdicas e bem humoradas
que propagam discursos de sexo seguro, até as grandes descobertas
médicas relacionadas ao tratamento da doença.
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Através da apresentação das campanhas e da análise de seu conteúdo discursivo, pode-se pensar em algumas perguntas que funcionam não só como fio condutor dessa argumentação, mas também
no ponto de partida para se pensar outras formas para a prevenção
como, por exemplo, por que se insiste na utilização das mensagens
de sexo seguro como carro chefe da prevenção à Aids? Ou ainda, as
campanhas preventivas exercem de fato um papel educativo, ou se
limitam a propagar mensagens imperativas que levam a uma conduta comportamental diante da ameaça de um grande problema de
saúde pública?
Tendo em vista esses questionamentos, quais seriam as possíveis alternativas para a promoção de uma prevenção ampla e eficaz?
No campo de trabalho que envolve a prevenção e cuidados, a constituição de equipes multidisciplinares, formadas por profissionais
oriundos de diversas áreas, tais como designers, cientistas sociais e
psicólogos, poderia ser uma maneira de criar campanhas de prevenção diferenciadas, com melhor resposta preventiva por parte da
população em geral?

Metodologia
Para a elaboração deste artigo, foi necessário selecionar algumas peças de prevenção à Aids que contassem bem a história da epidemia
para ilustrar as modificações temáticas e teóricas que ocorreram no
advento da prevenção ao HIV/Aids no Brasil. Para que essa “história” fosse contada da melhor maneira possível, a escolha das peças
se deu no sentido de apresentar campanhas que melhor representassem os diferentes discursos ligados à prevenção à Aids e como eles
foram se modificando com o passar dos anos. Todo material utilizado neste artigo foi obtido no site “aidsmediacenter”, que funciona
como arquivo oficial das campanhas brasileiras.
A análise das peças tem como objetivo levantar as relações existentes
entre as mensagens contidas nas peças, a forma de veiculação escolhida e o momento histórico da epidemia em que se inserem.
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Além disso, a seleção dos comerciais analisados se deu de maneira a
procurar apresentar para o leitor a formação de um imaginário ligado
ao HIV/Aids nas diferentes épocas da epidemia, de forma a ilustrar
como a concepção das campanhas estava diretamente ligada à condução social da epidemia, ao gerenciamento das informações fornecidas
pela mídia e à gestão dos riscos em saúde de maneira geral.
A apresentação das campanhas se dá de maneira a respeitar o tempo
histórico de veiculação na TV, começando pela mais antiga veiculada em 1987 até a mais recente em 1996.

Primeiro período do programa nacional de 1987 até 1992
As primeiras campanhas oficiais de cuidados e prevenção à Aids começaram a ser veiculadas de forma regular apenas no final da primeira metade dos anos de 1980. Pode-se dizer que, naquele momento, elas seguiam duas estratégias básicas: a primeira, de caráter mais
informativo, cujo conteúdo buscava divulgar o que se sabia sobre as
reais formas de contaminação, e a outra, mais “alarmista”, ou mais
voltada para a intimidação como forma de precaução.
No começo da epidemia, muito se especulava sobre as reais formas de
contaminação e quem estaria realmente suscetível à doença. Outra questão preponderante quanto ao conteúdo das campanhas no começo dos
anos de 1980 era a clara negociação entre o que deveria ser dito e os tabus
ligados ao vírus. Não eram incomuns discussões sobre a validade médica
de questões como a testagem universal de doadores de sangue, quando a
doença seria, supostamente, restrita aos grupos de risco.
Nos anos 80, as campanhas brasileiras enfatizavam basicamente o
caráter mortal da doença e todas as suas conhecidas formas de prevenção, por meio de chavões que viriam a se tornar muito populares
como Quem vê cara não vê Aids. Durante os primeiros anos da epidemia, o medo foi a personagem principal das campanhas de prevenção.
A estratégia brasileira de prevenção, na segunda metade dos anos de
1980, baseava-se em medidas pontuais e localizadas principalmente
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através dos meios de comunicação de massa. Os comerciais de televisão eram escolhidos, porque as autoridades de saúde os consideravam um instrumento de amplo alcance.
Esse meio de veiculação fazia parte de um plano que teria o apoio de
ações educativas nos colégios e uma discreta distribuição de mídia
impressa. Segundo o Ministério da Saúde, a escolha da publicidade
em televisão como principal meio de veiculação no começo da epidemia se deu devido ao caráter expansivo da publicidade televisiva,
teoricamente abrangendo grandes massas:
O modelo do comercial de televisão comprovou-se como
excelente indutor da compra de bens de consumo, mas não
determina com a mesma facilidade a adoção de condutas
desejadas, a exemplo do uso da camisinha. Serve, porém,
para agendar massivamente o tema e para a transmissão
das informações tecnicamente corretas acerca dos modos e
atitudes de prevenção. O principal, a mudança de comportamento da população face à expansão do vírus da AIDS,
é uma meta mais apropriada a campanhas educativas de
longo prazo envolvendo a participação de lideranças e movimentos comunitários. (Brasil, 1999; p. 70)

A primeira campanha de prevenção governamental, intitulada Aids,
você precisa saber evitar, foi veiculada no Brasil em 1987. Ela foi seguida pela campanha Aids, pare com isso! que contou com uma série
de filmes informativos veiculados durante os anos de 1988 e 1989,
pelo Ministério da Saúde, do então governo José Sarney. Ambas trabalhavam com dois tipos de temática: a primeira, informativa, enunciava as possíveis formas de contaminação e apresentava uma a uma
as práticas consideradas de risco. A segunda, por sua vez, focava basicamente a questão da desestigmatização do soropositivo, buscando divulgar mensagens de estímulo à convivência entre o soropositivo, seus amigos e familiares. Essa tentativa de desestigmatização
foi tema de campanhas de prevenção no mundo todo na segunda
metade dos anos de 1980.
Houve uma primeira fase, composta por 19 filmes exibidos
de 1988 a 1991. Destinados à população em geral, apresentavam a Aids enfatizando sua letalidade e anunciavam como
prevenção, além do uso da camisinha, a redução de parcei81

ros. É um momento em que vigora o conceito de grupos
de risco como orientação das políticas voltadas para a epidemia, daí a identificação explícita aos usuários de drogas
(viciados, como referido no texto de um vídeo), hemofílicos,
homossexuais e prostitutas. (LEMOS, 2006; p. 51).

Abaixo, está um exemplo de propaganda de prevenção veiculada nos
anos de 1980 pelo Ministério da Saúde no Brasil. O filme Arlequim
inaugurou uma tendência que perdura até hoje: o lançamento de novas campanhas todo ano, sempre na época do carnaval.
Arlequim é uma campanha que apresenta a questão da morte ligada
à contaminação pelo HIV de maneira muito marcante. A maquiagem do personagem se confunde com as marcas típicas de um doente de Aids, sarcomas, feridas, perda de peso, etc. É interessante notar,
porém, que naquele momento histórico, apesar da morbidez ter sido
um ponto forte nas campanhas, a questão informativa era bastante elaborada e sempre trazia em cada campanha todos os possíveis
meios de contaminação.
Tratava-se de prevenção una que procurava dar conta de muitos aspectos, desde o uso das drogas, passando pelo sexo até as transfusões
de sangue. Esse dado é muito interessante, pois as campanhas governamentais brasileiras dessa época contavam com um viés informativo que as diferenciava dos programas de prevenção estrangeiros,
que continuamente enfatizavam apenas a questão da morte e dos
grupos de risco.
Texto do comercial Arlequim - Programa Nacional em DST –
Aids (1988)
Quanto riso, quanta alegria! Este é o lado bom da folia, mas
existe uma outra face que não tem nada de iluminada, é a
face trágica de uma doença mortal chamada Aids. Ela se
transmite pelo sexo, pelas seringas e agulhas contaminadas
e até pelas transfusões clandestinas de sangue. A máscara
da face não revela quem tem ou quem não tem a doença.
Quem vê cara não vê Aids! Faça da camisa de Vênus sua
companheira inseparável qualquer que seja o seu parceiro.
Exija o teste antiaids, se precisar de sangue. E, se precisar de
injeção, use seringas descartáveis, nunca use de outra pes82

soa. Lembre-se de que a Aids mata sem piedade e está se
espalhando por aí. Depende de você interromper este triste
cordão. Não permita que este seja o último carnaval da sua
vida. Aids, pare com isso!

O filme Arlequim, de 1988, que fazia parte da campanha Quem vê
cara não vê Aids, uma série de 4 filmes com duração de 60 segundos.
Arlequim foi o primeiro a realizar uma associação com o carnaval,
período que depois foi escolhido como data fixa para o lançamento
das campanhas de prevenção. Nele, a imagem de um folião vestido
de arlequim acompanha uma narração em off e o espectador assiste
a uma sequência de degradação. Ao longo de um minuto, o palhaço, único personagem do filme, perde o brilho, a alegria e a saúde
e termina em um quarto de hospital debilitado, sob um crucifixo
pendurado na parede. A fala menciona uma outra face da folia que
não tem nada de iluminada. O tom é ameaçador e produz o apelo
emocional. O slogan quem vê cara não vê Aids é desenvolvido no
texto que dispara: - é a face trágica de uma doença mortal, chamada
Aids. Lembre-se de que a Aids mata sem piedade. E está se espalhando
por aí. (LEMOS, 2006; p. 52).

Figura 1: Imagens extraídas do vídeo da propaganda de prevenção “Arlequim” (1987).
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A procura pela desestigmatização
O programa governamental brasileiro de prevenção apresentou
uma inovação ao veicular, em 1987, uma propaganda que abordava o tema do preconceito ligado ao paciente de Aids, no comercial
intitulado carinho, que fez parte da campanha Aids: você precisa saber evitar. A mensagem contida nessa campanha focava a questão
da desestigmatização. Em seus dizeres Aids não se pega convivendo
com o doente da Aids. Aids não se pega com afago e com afeto, ela
procurava promover uma aproximação com o paciente e uma conscientização sobre as formas de contágio. Em 1987, a epidemia era
recente, e a atmosfera de medo ligada a uma doença mortal e sem
cura ou tratamento ainda estava muito presente, não era incomum
a crença de que Aids se transmitia pelo toque ou pelo convívio. Esse
tipo de campanha era fundamental para esclarecer a população e diminuir o preconceito com o doente. Todavia, é importante ressaltar
que essa temática só foi retomada pela prevenção oficial brasileira
em 2006. De todas as propagandas antiaids veiculadas pelo governo
entre 1987 e 2006, apenas o comercial carinho abordou a questão da
vivência com o vírus HIV e do cuidado com o portador. A temática
só foi retomada na campanha do dia mundial de 2006, quando o Ministério da Saúde promoveu a campanha a vida é mais forte do que
a Aids, que mostrava soropositivos dando seus depoimentos sobre a
rotina ligada à vivência com o vírus no século XXI.
Texto do comercial Carinho - Programa Nacional em DST - Aids
(1987):
De todos os sintomas da Aids, o que causa mais dor é a solidão. Na maioria dos casos, a família e os amigos se afastam
do doente da Aids por medo ou preconceito. Aids não se
pega convivendo com o doente da Aids. Aids não se pega
com afago e com afeto. Enquanto a cura não vem, carinho é
o melhor tratamento. Aids - você precisa saber evitar.
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Figura 2: Imagens extraídas do vídeo da propaganda de prevenção "Carinho" (1987).

Um retrocesso
O terceiro exemplo apresentado aqui, o filme Eu não tenho cura, fez
parte de da campanha governamental intitulada Se você não se cuidar,
a Aids vai te pegar, veiculada pelo Programa de Conscientização da
Aids, criado pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Apesar
de esse comercial ter sido veiculado em 1991, quando a maioria das
entidades de cuidados e combate à Aids já esboçavam uma preocupação maior em não fazer da morte a temática central de suas estratégias
de prevenção, esta campanha estava focada somente na questão da ausência de uma cura para a Aids, e para a certeza da sentença de morte
ligada a uma possível contaminação, não fornecendo nenhum tipo de
informação sobre contágio, riscos, convivência ou qualquer aspecto
mais esclarecedor relacionado à prevenção da doença.
Considerada um retrocesso na época, a campanha foi duramente
criticada por ONGs e entidades de prevenção independentes, por
ser considerada pouco informativa, alarmista e preconceituosa.
Apesar de ter sido veiculada alguns anos depois das primeiras campanhas mostradas acima, é importante mostrá-la, uma vez que ela
é um exemplo de campanha que tomou a questão da morte como
temática central, nuance da prevenção que foi explorada por órgãos
oficiais do mundo inteiro durante muito tempo.
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Devido aos protestos ligados à veiculação deste comercial, ele ficou
pouco tempo no ar. Sobre esse comercial, Herbert de Souza fez um
comentário partindo de sua posição de soropositivo relatando sua
experiência ao ser surpreendido por essa propaganda.
Assim como todo brasileiro, vejo televisão. Depois de um
dia de trabalho intenso, cheguei em casa e liguei a TV para
ver os noticiários, quando fui pego de surpresa. Aparecia
na tela um jovem que dizia ter sido tuberculoso, mas que
estava curado. Respirei aliviado. Uma jovem dizia que tinha
câncer e que se curou. Fiquei mais animado ainda com o
progresso da medicina. Logo entra um jovem, olha para
mim e diz: ‘Eu tenho Aids e não tenho cura!’... Fiquei parado por um tempo, pensando, com amarga sensação de
que alguém me estava puxando para baixo, para a ideia de
morte, para o fundo do poço. Custava a crer que fosse uma
propaganda promovida pelo Ministério da Saúde, mas era.
(SOUZA, 1994; p. 32).

Texto do comercial Se você não se cuidar, a Aids vai te pegar”(1991)
- Programa de Conscientização da Aids:
Eu tive tuberculose, eu tive cura. Eu tive câncer, eu tive cura.
Eu tive sífilis, eu tive cura. Eu tenho Aids, eu não tenho cura.
Narração: nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, milhares de pessoas vão pegar Aids e vão morrer. Se
você não se cuidar, a Aids vai te pegar. Eu tive tuberculose, eu
tive cura. Eu tive câncer, eu tive cura. Eu tive sífilis, eu tive cura.
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Figura 3: Imagens extraídas do comercial Se você não se cuidar, a
Aids vai te pegar (1991)
Utilizar o medo como forma de prevenção promovia uma espécie de
silêncio imposto que anulava ou deslocava o foco das informações
pertinentes para a promoção de um cuidado mais pontual com relação à prevenção do vírus, além de não levar em conta a posição do
soropositivo, bem como a difícil experiência da doença.

							
Uma prevenção mais lúdica e bem humorada

No começo da década de 1990, boa parte dos programas de prevenção governamentais do mundo ocidental utilizava uma temática
mais lúdica para suas peças de prevenção, desvencilhando-se das
primeiras campanhas da década de 1980, em que o caráter mortal
da doença parecia mais preponderante. O Brasil não demorou muito
a se posicionar de maneira semelhante, e, assim, surgiram as primeiras campanhas da terceira etapa do programa brasileiro, veiculadas
a partir de 1993, que se diferenciavam bastante, gráfica e conceitualmente, daquelas apresentadas nos primeiros anos da epidemia.
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Aos poucos, foi abandonado o discurso da morte e também as denominações mais polêmicas como a expressão grupos de risco. No
começo dos anos de 1990, a MTV se mostrou pioneira nesse sentido
e adotou a expressão comportamento de risco como slogan e jargão
para suas campanhas de prevenção de uma maneira geral.
De fato, o conceito é gradativamente substituído pelo de
comportamento de risco/categorias de exposição, que, embora em alguma medida problemático, representa um
avanço inquestionável na direção da desconstrução do essencialismo dos grupos de risco e de uma maior abertura
para pensar o mutante quadro epidemiológico. (BASTOS,
1996; p.135).

Nessa época, então, os discursos relacionados à prevenção mudaram. Abandonou-se, quase que definitivamente, a questão da morte,
colocando em evidência a responsabilidade pessoal e irrestrita sobre
o cuidado de si, através da vivência de uma sexualidade saudável e
responsável através do uso do preservativo masculino, ou seja, as
políticas de sexo seguro. Criou-se uma espécie de assinatura, que está
presente nas campanhas oficiais de prevenção nacionais de 1993 até
os dias atuais (2015): a repetição constante das mensagens do sexo
seguro e do uso da camisinha.
O programa oficial brasileiro de prevenção lançou, em 1993, uma
nova campanha, cuja linguagem diferiu completamente das campanhas veiculadas nos anos de 1980. Tinha como título o slogan Você
tem que aprender a transar com a existência da Aids. Nessa época,
o programa oficial brasileiro passou a seguir a tendência vista na
prevenção veiculada nos Estados Unidos e na Europa, abandonando
as mensagens focadas no caráter mortal da doença e passando a adotar para suas campanhas preceitos amparados em uma sexualidade
norteada pelas práticas de sexo seguro. Abaixo, estão imagens de um
dos filmes da campanha Você tem que aprender a transar com a existência da Aids, veiculada em 1994.
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Transcrição do texto do comercial
Nem te conto. Quase perdi uma gata. A gente tava sozinho lá
em casa, e o clima foi esquentando, esquentando, aí eu lembrei que eu tava sem camisinha. Não vai dar. Mostrei para ela
que não era vacilo meu. Narrador: legal numa relação é saber
transar a realidade. Sem camisinha, diga não, ou use a imaginação. Se a gente tá junto, mais do que nunca. Narrador: você
precisa aprender a transar com a existência da Aids.

Figura 4: Imagens extraídas do comercial Você tem que aprender a transar
com a existência da Aids (1994)

No que diz respeito à temática principal ligada à prevenção, as mudanças se deram tanto no formato dos apelos, quanto na ampliação
de temas e de perspectivas. Duas vertentes ficaram em evidência
durante todos esses anos: o discurso do uso da camisinha e do sexo
seguro e a ênfase na responsabilidade individual, ou seja, cabe ao
indivíduo se proteger através do uso do preservativo masculino em
todas as relações sexuais.
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As campanhas Quem se ama se cuida e Viva com prazer, viva o sexo
seguro, veiculadas nos anos de 1994 e 1995, respectivamente, ilustram bem a nova prevenção brasileira através de um discurso descontraído e com ar jovial, no qual o desfecho é a figura da camisinha
e as mensagens de sexo seguro. Nesse momento, pode-se dizer que
a dicotomia camisinha/cuidado pessoal passou a ser a marca da prevenção oficial brasileira de forma determinante e definitiva.
Outro exemplo que ilustra bem a mudança de paradigma das campanhas de prevenção oficiais do governo brasileiro entre os anos de
1980 e 1990 pode ser observado em um trecho da dissertação de
Lemos (2006), em que ele mostra o contraponto entre dois anúncios
veiculados como campanhas de carnaval. O autor faz uma comparação entre a propaganda Arlequim, de 1987 (Figura 1), e a campanha
Desde os tempos mais remotos, de 1995 (Figura 5). No trecho, Lemos ressalta as diferenças temáticas, discursivas e imagéticas entre
as duas campanhas em um intervalo de menos de dez anos entre as
duas veiculações.
Se Arlequim, de 1987, enfatizava a questão do medo valendo-se do carnaval como período de especial atenção, o
anúncio Desde os tempos mais remotos, de 1995, aborda a
mesma temática com outro apelo. Nele não se utiliza o tom
ameaçador presente em Arlequim. A história da camisinha
é contada através de um samba enredo, que é ao mesmo
tempo trilha sonora e texto do anúncio. Personagens do
carnaval participam do vídeo, como uma porta-bandeira adornada com camisinhas. (...) Voltando à comparação
entre este anúncio e Arlequim, é possível observar como o
discurso pautado na culpa, no medo, na divulgação de informações sobre como se pega e como não pega Aids, bem
como as imagens associadas à doença, à morte, à solidão,
cederam espaço a outro que enfatiza a alegria, a coletividade, o prazer moderado (i.e, com o uso da camisinha e consequentemente do autogoverno (afinal, Quem se ama se
cuida). (Apud SANTOS, 2002; pp.193,194, in LEMOS, 2006).
Desde os tempos mais remotos
Transcrição da música: Desde os tempos mais remotos: A
camisinha sempre foi um bom programa/ Em Roma e no
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Antigo Egito/ Ninguém sabia o que levava para a cama/
Marco Antônio também usava/ E Cleópatra exigia e apoiava/ Na Idade Média foi igual/ Com doença a dar com pau/
Ninguém se arriscava/ Daí veio o século vinte/ E a Aids acabou com a brincadeira/ Todo mundo tem que ser esperto/
Por que ficar sem camisinha é dar bobeira/ Oi/ Bota a camisinha/ Bota pra valer/ E não dá chance pra esse tal de HIV.
(Música e letra: Jamelão)

Figura 5: Imagens extraídas do comercial “Desde os tempos mais remotos” (1995)
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Um coquetel que mudou a doença e sua prevenção
Em 1995, chegavam ao mercado os medicamentos antirretrovirais
que ofereceriam um grande alívio aos portadores do vírus, combatendo a infecção de forma eficaz, reduzindo drasticamente os índices de mortalidade e, finalmente, possibilitando a vivência com
o vírus por muitos anos. Talvez esta diminuição da mortalidade/
morbidez ligada à doença tenha ajudado a manter o tom da prevenção oficial brasileira, mantendo o padrão lúdico e bem humorado
estabelecido alguns anos antes. Vale ressaltar aqui, porém, que essas
campanhas amparadas em aspectos lúdicos e bem humoradas foram
aos poucos suprimindo o conteúdo informativo ligado à prevenção.
As campanhas, então, passaram a se limitar apenas em propagar a
mensagem do uso da camisinha de maneira massiva e repetitiva sem
maiores esclarecimentos com relação a formas de contágio, locais de
testagem, aconselhamento e afins.
O conteúdo descrito acima pode ser visto na campanha Viva com
prazer, viva o sexo seguro, de 1996. A escolha por trazer esse anúncio
especificamente se deu porque ele ilustra muito bem a questão lúdica
e bem humorada mencionada no parágrafo anterior e também porque essas propagandas foram motivo de polêmica na época. Tratava-se de uma série de seis filmes em que um homem conversava com o
próprio pênis, apelidado de Bráulio. Devido a protestos oriundos de
entidades religiosas e diferentes setores que consideravam a campanha imprópria, ela foi veiculada por pouco tempo sendo retirada do
ar após alguns meses. As críticas à campanha, que ficou conhecida
como Bráulio, pouco estavam relacionadas a deficiências na informação preventiva, mas sim as acusações quase sempre apontavam
para o fato de a campanha estar focada no pênis e não na doença.
Sobre isso Marinho (2006) afirma:
A Campanha Bráulio - aborda diálogos entre um homem e
seu órgão genital, que recebeu o nome de Bráulio. A escolha dessa denominação para a genitália foi alvo de intensos
protestos, por parte daqueles que tinham esse nome e teve,
como consequência, a suspensão de sua veiculação, que
só foi retomada quando fizeram modificações e a genitália
passou a não ter denominação alguma. Essa polêmica gerou infindáveis matérias na mídia em geral, terminando por
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popularizar a campanha. Ela recebeu várias críticas de vários setores da sociedade. Foi considerada uma campanha
de mau gosto, que tratava a Aids como brincadeira, e que
centrou a atenção muito mais na discussão do Bráulio propriamente dito do que na questão da prevenção da doença.
(MARINHO. 2006 p. 8)

Alguns teóricos, porém, ligados ao estudo da prevenção do HIV/
Aids, como é o caso de Nascimento (1997), consideram que reprimir a campanha Bráulio foi um equívoco, porque era um material que tratava da questão da doença de maneira informal, bem
humorada e acessível, atingindo uma parcela maior da população,
enquanto campanhas posteriores de tom mais sério se mostraram
menos acessíveis ao grande público. Como afirma Nascimento sobre
a prevenção no Brasil no final dos anos de 1990:
Independentemente do acúmulo de conhecimento acerca
da doença, as campanhas oficiais sofrem visíveis avanços e
retrocessos em sua capacidade de transmitir informações
claras e isentas de preconceitos. A campanha mais recente,
cujo slogan é Assim pega, assim não pega, é, por exemplo,
menos esclarecedora que a polêmica campanha do Bráulio, veiculada pela televisão em 1996. Viva com prazer, viva o
sexo seguro — tema de outra campanha — afirma positivamente o uso da camisinha. (NASCIMENTO. 1997 p. 5)

Viva com prazer, viva o sexo seguro (1996)
Em https://www.youtube.com/watch?v=u3l42Zy4a50
Transcrição:

— Já volto
— Oba, hoje a noite promete.
— Que é isso, cara?
— Ô chefia, eu tô loco para dar umazinha.
— Tudo bem, mas a gente tem que levar uma conversa, né? Tem
que impressionar a moça.
— Deixa isso para lá, vai logo me apresentando.
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— Oh, sócio, você ainda vai colocar a gente numa fria, hein!
— Ah, lá vem você de novo com esse papo de Aids.
— Sim... você é que tá com medo de afinar na hora da camisinha...
— Colé, chefia, tá me estranhando? Compra logo umas 10 aí...
10 hahahah
— Narrador: viva com prazer, viva o sexo seguro.

								
Figura 6: Imagens do comercial Bráulio

No final dos anos de 1990, no Brasil, a ênfase da mensagem preventiva
se baseava quase que exclusivamente no discurso do sexo seguro, e
essa tendência se manteve nos anos 2000. Pode-se dizer que houve um
avanço, pois começaram a surgir tentativas de diversificação temática,
ou seja, campanhas voltadas para homossexuais, profissionais da saúde, questões relacionadas à vivência com soropositivos. Porém, nem
todas essas campanhas tinham grande circulação, algumas eram restritas a cartazes e folhetos de distribuição restrita, e todas utilizavam
como mensagem principal o discurso do sexo seguro.
Fora do Brasil, em meados dos anos de 1990, governos e ONGs começavam a explorar o valor da divulgação irrestrita de toda a informação possível ligada à prevenção e não apenas ao reforço das mensagens de sexo seguro. A alternativa informativa tem uma excelente
resposta por parte da população em geral, uma vez que esclarece
dúvidas e move a responsabilidade do ato preventivo, que passa a ser
não somente do indivíduo que escolhe ou não se usa o preservativo.
Esse tipo de campanha visa promover uma troca, um diálogo constante entre população e governo sobre o gerenciamento individual
da saúde, de forma a melhorar a resposta preventiva da população.
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Conclusão
Apesar de a política brasileira de Aids servir como referência para vários países, tendo mostrado êxito em uma série de aspectos ligados à
epidemia, alguns detalhes ainda podem e devem ser trabalhados com
mais cuidado. A prevenção é um bom exemplo disso. Ao contrário
do protocolo de produção e distribuição de medicamentos, nossas
campanhas governamentais de prevenção têm, muitas vezes, objetivos muito amplos e nem sempre estão tão atualizadas com a realidade
de quem está mais suscetível a contaminação. Pensando nisso, por que
não aproveitar o gancho da formação de base do designer, que o coloca constantemente diante da solução de problemas e lacunas, para
pensar novos sistemas e modelos para a prevenção e gestão em saúde?
O trabalho pode ser conduzido através de equipes multidisciplinares que trabalharão em parceria com profissionais de diversas áreas,
como médicos, enfermeiros, psicólogos, cientistas sociais.
Infelizmente, os movimentos externos à prevenção governamental
ficam limitados ao ambiente das ONGs e dos grupos de estudo e
apoio. Mesmo existindo uma verba anual ou semestral que possibilita a veiculação de algumas peças de prevenção que se diferem do
material distribuído pelo MS, muitas vezes esse material preventivo
encontra dificuldades de circulação e não pode ser acessado pela
maior parte da população.
Um caminho interessante para uma remodelação da prevenção como
um todo seria pensar através da análise dos discursos ligados à Aids
contidos nos meios de comunicação e nas campanhas de prevenção,
para que se possa compreender os porquês da utilização na atualidade
dos formatos “clássicos” da prevenção em DSTs/Aids e, dessa forma,
propor novos rumos e novas alternativas de trabalho, visando a uma
melhor resposta preventiva por parte da sociedade em geral.
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Resumo
O conhecimento está acessível a todo instante, e saber gerenciar dados
estratégicos, de modo a empregá-los da forma mais adequada possível, é essencial para a preservação de uma instituição. A guarda de
informações, imprescindíveis na geração de processos técnico-científicos, está exclusivamente na mente das pessoas, uma riqueza que
precisa ser compartilhada para tornar eficiente o processo de troca de
conhecimento dentro da área nuclear. A gestão do conhecimento surge nesse cenário como uma proposta de identificação, maximização,
codificação e compartilhamento de conhecimentos estrategicamente
relevantes visando criar uma disposição favorável para o aprendizado
constante e a valorização do capital intelectual nas instituições do setor
nuclear brasileiro. Este trabalho se propõe tecer reflexões sobre a importância da criação de um programa de educação permanente, por
meio de ferramentas de Realidade Virtual, voltado para os servidores
dessas instituições. Dessa forma, eles se tornarão multiplicadores na
divulgação das atividades desenvolvidas por sua instituição, para que
possam, com argumentos fortes, e com conhecimento na área, defender o trabalho do setor das críticas externas à energia nuclear. O objetivo é criar um processo importante de mudança de mentalidade e
atitude entre as pessoas que se relacionam com os servidores do setor,
ampliando o debate sobre o tema, de modo que a sociedade, de forma clara e isenta de preconceitos, possa compreender os benefícios da
utilização dessa forma de energia. A gestão eficiente do conhecimento
nuclear facilita o processo de divulgação externa, visando à formação
da opinião pública a respeito da energia nuclear, ou seja, trabalhar o
interno para alcançar o externo de forma continuada.
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Palavras-chave: Realidade Virtual, gestão do conhecimento, educação permanente, energia nuclear.

							
Abstract
Knowledge is accessible all the time and knowing how to manage strategic data, to employ them in the most appropriate way possible, is essential for the preservation of an institution. Keeping information, essential in the generation of technical-scientific processes, is exclusively in
the minds of the people, a wealth that must be shared to make efficient
the process of knowledge exchange within the nuclear area. Knowledge
management emerges in this scenario as a proposal for identification,
maximization, codification and sharing of strategically relevant knowledge aiming to create a favorable disposition for the constant learning and
the valorization of intellectual capital in the institutions of the Brazilian
nuclear sector. This paper intends to reflect on the importance of creating
a permanent education program, aimed at the employees of these institutions, with a view to preparing them to become multipliers in the dissemination of the activities developed by their institution, so that, with
arguments Strong, and knowledgeable in the field, to defend the work of
the sector from the external criticisms of this form of energy. The goal is
to create an important process of change of mindset and attitude among
people who relate to the sector's servants, expanding the debate on the
subject, so that society, in a clear and unbiased way, can understand the
benefits of Use of nuclear energy. The efficient management of nuclear knowledge facilitates the process of external dissemination aimed at
forming public opinion about nuclear energy, that is, the main step is to
work the internal to reach the external.
Key words: Virtual Reality, knowledge management, permanent education, nuclear energy.

Introdução
O setor nuclear brasileiro obteve enormes avanços nas últimas seis
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décadas, no desenvolvimento de atividades benéficas para a sociedade, em campos como a produção de energia elétrica, agricultura,
indústria e medicina.
Em 2014, houve crescimento da construção de usinas nucleares no
mundo. Hoje, 430 estão em operação em 30 países que, em conjunto, geram 13% da energia consumida no mundo; há 71 plantas,
em construção, sendo que quatro usinas foram conectadas à rede
mundial (IAEA, 2016). No Brasil, Angra 3 tem a previsão de estar
pronta em 2018 e, quando entrar em operação, a central nuclear será
capaz de atender a 83% do consumo do Estado do Rio de Janeiro
(ELETRONUCLEAR, 2016).
A necessidade de ampliação do uso da energia nuclear na matriz energética deriva, em grande parte, dos problemas envolvidos na redução
da emissão de gases de efeito estufa, uma vez que a geração da energia
elétrica por meio nuclear não emite gases que produzem este efeito
(energia de base é a energia despachada, disponível todo ano, o ano
todo). Portanto, há a necessidade de expansão dessa matriz energética,
se realmente forem prioritárias ações concretas para reduzir, de modo
eficaz, a geração de gases de efeito estufa (SPADDARO et al., 2000).
A ótica da realidade do setor nuclear brasileiro nos aponta diversas instituições envolvidas com a tecnologia nuclear, como: órgão regulador
do uso da energia nuclear; organização militar que desenvolve processos tecnológicos, industriais e operacionais de instalações nucleares
aplicáveis à propulsão naval; organização militar que viabiliza o desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear; empresa que opera e
constrói centrais nucleares; empresa que desenvolve, fabrica e comercializa componentes pesados relativos a usinas nucleares; empresa que
detém o monopólio do urânio no País; empresa que atua na cadeia produtiva do urânio, da mineração à fabricação do combustível nuclear.
No entanto, apesar de obter tantas realizações e almejar o desenvolvimento cada vez maior da área nuclear no país, existem barreiras
que deverão ser superadas.
Um dos problemas atuais é a constatação do risco de perda do conhecimento nuclear, visto que o setor não só tem a responsabilidade de
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preservar o conhecimento e a experiência técnica de forma adequada,
mas também de mantê-lo disponível. A idade média do setor é de 55
anos e não há uma reposição de pessoas na mesma proporção em relação ao encolhimento do setor.
É importante que seja feito um trabalho rápido e eficaz para deter
esse conhecimento, bem como poder difundi-lo para que o setor
possa receber novos personagens em seus quadros.
Não basta o setor nuclear brasileiro ser constituído por instituições
de peso, pois a realidade atual é o esvaziamento de seus quadros funcionais a cada ano. Portanto é imprescindível trabalhar, os que ainda
se mantêm, na divulgação da importância de sua instituição, ou seja,
da energia nuclear para o desenvolvimento do país.
Outra barreira a ser superada é a visão de que a sociedade tem sobre as aplicações da energia nuclear, pois, no geral, mesmo sendo
importantes e presentes nas vidas das pessoas, essas aplicações são
pouco reconhecidas e até mesmo discriminadas por essa mesma sociedade que a desfruta (SILVA, 2006; MILANEZ et al., 2006; PRESTES e CAPELLETO, 2008; MELO e GARAVELLI, 2010; RZYSKI e
SARTORI, 2010; ALMEIDA, 2013).
Os motivos por esse não reconhecimento e discriminação passam
não só pela imagem negativa oriunda do mau uso da energia nuclear, mas também pela falta de clareza na informação que as instituições da área deixam de passar sobre suas atividades. Mesmo com o
foco apenas no público interno dessas instituições e seus familiares,
percebe-se que há uma compreensão equivocada quanto ao uso da
energia nuclear, mostrando que a primeira barreira que devemos
enfrentar está dentro do próprio setor nuclear.
Neste contexto e com vistas a um futuro e ambicioso projeto de conscientização nas instituições que compõem o setor nuclear brasileiro
quanto à importância da preservação da gestão do conhecimento
nuclear, este trabalho visa compreender a importância de uma possível criação e implementação de processos internos de treinamento,
aprendizagem e conscientização dos servidores para atuarem, quando
necessário, como esclarecedores das questões nucleares típicas e bási100

cas que devem ser levadas à sociedade, tornando-os multiplicadores
na divulgação das tecnologias desenvolvidas em sua instituição.
A base deste processo interno de conscientização é mostrar a importância da energia nuclear por meio dos benefícios sociais que esta
promove, sem deixar de apontar os riscos associados, procurando
o positivo e desmistificando o negativo, com respostas técnicas bem
como conceituais a construir um conhecimento correto.
Como o treinamento é uma ferramenta eficiente na gestão do conhecimento e do aprendizado e alguns estudiosos em gestão salientam que qualquer investimento em treinamento tem uma grande
chance de retorno (Netto et al., 1998), uma das propostas deste artigo é evidenciar que o servidor de uma instituição nuclear brasileira
é o indivíduo principal e essencial para iniciar um processo como
multiplicador das diversas aplicações desta forma de energia, com
vistas à formação de opinião pública sobre a área nuclear.

Opinião Pública - Panorama atual no Brasil
Na realidade, observa-se, em quase toda parte do mundo, que a
energia nuclear é objeto de contestação ou de controvérsia, pois a
imagem que foi criada nessas últimas décadas é a de monstros radioativos, planetas explodindo como resultado de experiências nucleares, o que tem influenciado de forma significativa o pensamento do
público sobre esta tecnologia.
Além disso, até os dias de hoje, as atividades de divulgação da área
nuclear são vistas, tanto pela mídia como pelo público, como forma
de influenciar e não de informar e gerar conhecimento científico, o
que acarreta uma recepção desfavorável. No Brasil, este problema se
acentua ainda mais por algumas razões, como:
• A falta de uma participação maior da população no processo
de tomada de decisão sobre as diferentes formas de utilização desta energia;
101

• A oposição à energia nuclear por uma parte da comunidade
científica, que se julga excluída do planejamento e goza de
reputação junto ao público;
• A insuficiência de informações sistemáticas dirigidas aos
meios de comunicação de massa, reforçando o acesso quase exclusivo às fontes internacionais, que veiculam tanto
opiniões quanto fatos relacionados com atividades nucleares diversas do Brasil, ressaltando aspectos negativos em
torno de incidentes em instalações;
• A pouca participação do setor em eventos nacionais e internacionais na divulgação das diversas tecnologias, desenvolvidas no país, em prol da sociedade;
• A pouca articulação entre fontes institucionais de informação
da área nuclear que poderiam atuar de forma sistemática e
funcionar como alternativa aos canais acima mencionados.
Outro fator agravante é a constatação de que, no âmbito interno das
instituições do setor nuclear brasileiro, parte do quadro de servidores desconhece as atividades que são desenvolvidas em sua instituição e muito menos conhecem as tecnologias de outras instituições
que compõem o setor.

Formação interna do setor nuclear brasileiro
Chiavenato (2004, p. 351) denota quatro etapas a serem consideradas
no planejamento de um programa de treinamento para atingir seus
objetivos. A primeira versa sobre o diagnóstico das necessidades de
treinamento, no qual é feito o levantamento do que os servidores sabem fazer e o que deveriam saber. A segunda comenta sobre o desenho do programa de treinamento, que compreende a ação de programar - definir quem, como, em que, por quem, onde e quando deve
ser treinado. A terceira refere-se à condução do programa de treinamento, em que são escolhidas as técnicas a serem utilizadas. Por fim, a
última trata da avaliação do programa, com o propósito de verificar se
este atendeu às necessidades institucionais e se houve o retorno dese102

jado, incluindo a aprendizagem do processo (Souza et al. 2011).
Segundo Datner (2006), a educação institucional
enfoca as habilidades de relacionamento, vivências e competências pessoais, profissionais e funcionais necessárias à
saúde das relações interpessoais no trabalho entre intragrupos que trabalham juntos num mesmo ambiente e organização, com a mesma missão, valores metas[...] A educação
enfoca o desenvolvimento das competências humanas
e das relações comportamentais, pois trata da troca, do
compartilhar, do saber viver e conviver com os outros, pelo
conhecimento adquirido de vivências significativas, formando um acervo para enfrentar novas situações de trabalho, novos papeis de liderança, de gestão e de trabalhador.
(DATNER, 2006, p.16) [3].

Visto por esta perspectiva de Datner (2006), cabe ressaltar que os
servidores das instituições nucleares brasileiras constituem um pilar
importante, pois esta área é um estado da arte e à direção compete
mantê-los a par do que vem sendo desenvolvido, mostrando-lhes
seu papel preponderante no progresso e na aceitação pública de sua
instituição e, por conseguinte, da energia nuclear.
Essa meta pode ser alcançada com a criação de um programa de
educação permanente para utilizar o conhecimento, criar um ambiente propício ao aprendizado e dar condições ao servidor de compreender que a sua contribuição é fundamental para que o setor
atinja o objetivo principal, que é a aceitação pública, o que faz parte
das atribuições da instituição.

Case – Treinamento no IEN por realidade virtual
A realidade virtual (RV) é um ambiente gerado pelo computador em
que o usuário tem disponibilidade de controles tridimensionais de
maneira altamente interativa, podendo manipular e explorar dados
em tempo real.
Para atender à crescente demanda do setor nuclear, o Instituto de En103

genharia Nuclear (IEN) da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) vem se preparando em nível de pessoal e laboratorial, mantendo-se atualizado com o desenvolvimento científico e tecnológico
mundial. Especificamente o laboratório de realidade virtual (LABRV)
do IEN, parte integrante do curso de mestrado em Ciência e Tecnologia Nucleares do IEN, vem se preparando para atender essa demanda,
principalmente relacionada a treinamentos, ensino e divulgação científica. Dentre as aplicações desenvolvidas no LABRV, destacam-se:
• Uso de RV e visão estéreo para aplicações no ensino e divulgação

científica (LEGEY et al., 2013a, 2013b; 2013c, MOL et al., 2013
d, 2011j, 2007b);

• Simuladores para estudos e treinamento de evacuação de ambientes de trabalho e industriais (MOL et al., 2013c, 2011d, 2011e,
2010a, 2010b 2008, 2007), operados por múltiplos usuários
(cada usuário representado por um avatar) e com a presença
de personagens autônomos;
• Mesa de controle virtual associado a um simulador de um PWR
para treinamento simultâneo de operadores (AGHINA, 2014,
Jorge, 2009b, MOL et al., 2012b, 2011a, 2011b, 2011f, 2011k,
2011, 2008b). Esta aplicação inclui o uso de interfaces naturais
(movimentos e voz) e visão estéreo (AGHINA et al., 2012, 2011,
2007; JORGE et al., 2009);
• Ambientes de salas de controle de plantas nucleares para estudos ergonômicos e de interfaces homem/sistema (MOL et al.,
2013a, 2012a);
• Ambientes Virtuais para planejamento de segurança física e nuclear (MOL et al., 2015, FREITAS et al., 2014, JORGE et al., 2013;
MOL, 2013f, 2013g, 2013h, 2011i, 2009a, 2009b, 2009c, 2007)
[5] a [30].

						'
Dentre os projetos desenvolvidos pelo LABRV para ensino e divulgação científica, pode-se destacar um filme de sete minutos, em 3D,
apresentando algumas aplicações da energia nuclear. Este vídeo vem
sendo utilizado pelo IEN em apresentações para alunos do ensino
médio de escolas públicas que visitam o instituto. Segundo o trabalho publicado por Legey (2013c), em que a autora procurou extrair
o grau de satisfação e conhecimento dos alunos por meio de questionários aplicados após a exibição do vídeo, percebe-se que ele teve
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uma ótima aceitação pelo público e que proporcionou um maior
envolvimento dos alunos e um maior grau de compreensão sobre o
tema, desmistificando-o.
O que se objetiva a partir de todo cenário descrito, é utilizar a RV,
particularmente jogos digitais e vídeos 3D, para treinamento interno, levando-se em consideração as quatro etapas (descritas anteriormente) para o planejamento de um programa de educação permanente. Sendo assim, propõem-se:
• Para o desenho do programa: o treinamento será aplicado pela
Assessoria de Comunicação (ASCOM) com apoio da equipe do
LABRV (por meio das suas instalações). Propõe-se o início das
inscrições, em grupos de cinco servidores do IEN, em razão da
limitação de computadores para os jogos.
• Para as técnicas utilizadas: exibição de um vídeo em 3D, focando
as diversas aplicações da energia nuclear. Em seguida, o grupo
testará seus conhecimentos em jogos de perguntas e respostas sobre a temática vista.
• Avaliação do programa: será utilizado um questionário para aferir
o uso desta nova metodologia quanto à satisfação, facilidade/
dificuldade de jogar, tempo de jogo, nível de aprendizado, etc.

							
É fato que jogar por meio da RV proporciona um alto nível de concentração, pois o jogador deve resolver situações-problema em vários ambientes virtuais, o que pode ampliar tanto a percepção de
aprendizagem, em esferas cognitivas e afetivas permeadas pela esfera psicomotora, quanto a construção do conhecimento, e até reduzir
custos, pois os jogos podem ser aplicados em equipes dentro das
próprias instituições.
Esta modalidade de treinamento, além de ser prazerosa, permite um
comprometimento do servidor, uma vez que ele compreende, de forma
lúdica, a missão/visão do setor nuclear brasileiro, que é o uso da energia nuclear com fins pacíficos, favorecendo a externalização deste conhecimento, fator imprescindível para a sobrevivência da área nuclear.
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Proposta para formação de opinião pública:
Aceitação – Uma consequência direta
Utilizar o treinamento interno como meio de preservação do conhecimento nuclear, mediante o envolvimento de todos, é que permitirá
às instituições do setor nuclear brasileiro alcançar seu principal objetivo que é a formação da opinião pública de maneira positiva. A
visão externa só poderá ser alcançada, se este conhecimento for socialmente construído, esclarecendo o que é a energia nuclear, como
se produz e qual o papel estratégico que representa como alternativa
de energia para um país desenvolvido.
A partir do cenário descrito, propõe-se utilizar a RV, particularmente jogos e vídeos, para conscientização dos benefícios da energia nuclear a partir de programas de ciência itinerante, que será realizado
de forma permanente.

Considerações Finais
Para que o objetivo de divulgar a energia nuclear e seus inúmeros
benefícios à sociedade obtenha sucesso, é importante haver a conscientização por parte das instituições que formam o setor nuclear
brasileiro de que a principal atitude é a mudança interna de atuação
em relação aos seus servidores.
A preocupação maior é que seu público interno seja preparado e esclarecido sobre as atividades desenvolvidas em cada instituição para
que possam, com argumentos fortes, defender o trabalho do setor
das críticas desta forma de energia. Cria-se um processo importante
de mudança de mentalidade e atitude entre as pessoas que se relacionam com os servidores do setor, ampliando o debate sobre o tema,
de modo que a sociedade, de forma clara e isenta de preconceitos,
possa compreender os benefícios da utilização da energia nuclear.
A utilização de jogos sérios, por RV, para fins de treinamento/informação interna visando à externa, configura-se como planejamento
estratégico numa visão projetada para o futuro, pois, se o setor nu106

clear brasileiro precisa urgentemente crescer em termos de corpo
técnico, a utilização desta ferramenta (tão usual por jovens em jogos
de entretenimento) conseguirá alcançar mais rapidamente este público para não só conhecer a área nuclear, mas também se interessar
mais fortemente em fazer parte desta área tão importante para o desenvolvimento do país.
Conclui-se, portanto, que há uma necessidade de treinamento iminente, tendo como ferramenta o conhecimento científico e a RV
para gerenciá-lo, em programas de educação permanente, respeitando-se, porém, a cultura organizacional de cada instituição, pois,
ao criarmos uma massa crítica considerável de servidores vestindo
a camisa, propiciaremos uma formação de opinião pública crítica,
reflexiva e coerente
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Valéria Pastura | vpastura@ien.gov.br

								
Referências
EBC. Energia nuclear não é bicho raro. Disponível em: <http://www.ebc.com.
br/noticias/economia/2015/06/energia-nuclear-nao-e-bicho-raro-diz-diretor-da-eletronuclear.html>
LEGEY, A. P.; Mol, A.C.A; MARINS, E.R; JORGE, C. A. F. ; CARVALHO, P. V. Dissemination of Nuclear Energy Applications. In: ICPR22, 2013, Foz do Iguaçu. 22nd International Conference on Production Research, 2013(b).
LEGEY, A.P; MOL, ACA; MARINS ER; CHELLES D; JORGE, C. A. F. Evaluation of 3 dimensional video to dissemination of nuclear energy by high school students. In: International
Nuclear Atlantic Conference, 2013, Recife. INAC, 2013. v. 1. p. 1-11., 2013(c)
LEGEY, A. P. ; REIS, A. B. ; PASSOS, CA ; FREITAS, V. ; ROLANDO, R. F. ; Mol, ACA. FRAMEWORK PARA DESENVOLVIMENTO DE JOGOS COMPUTACIONAIS EDUCATIVOS.
In: Revista de Ciência e Tecnologia, v. 4, p. 83-101, 2013 (d)
MOL, A.C.A.; HENRIQUE DA SILVA, M.; ESPÍRITO SANTO, A. C.; MARINS, E.R;, LEGEY, A.
P.; MACHADO, D. Using virtual reality to support the physical security of nuclear
facilities. Progress in Nuclear Energy (New Series). , v.78, p.19 - 24, 2015.
107

MOL, A.C.A. et al. Virtual simulation of a nuclear power plant's control room
as a tool for ergonomic evaluation. Progress in Nuclear Energy (New Series) ,
64, p. 8-15, 2013a
MOL, A.C.A. et al. Virtual reality and artificial intelligence for nuclear plants'
environment simulation towards safety for personnel. Instituto de Engenharia
Nuclear: Progress Report, 1, p. 119-119, 2013b
MOL, A.C.A. et al. Virtual reality for emergency preparedness: simulating evacuation from buldings. Instituto de Engenharia Nuyclear: Progress report, 1, p.
120-120, 2013c.
MOL, A.C.A. et al. Virtual Reality for scientifica dissemination of nuclear energy benefits. Instituto de Engenharia Nuclear, 1, p. 121-121, 2013d
MOL, A.C.A. et al. Evaluation of 3 dimensional video to dissemination of nuclear
energy by high school students. In: INAC 2013e
MOL, A.C.A. et al. Virtual reality in the creation of a tool to support planning of
physical security at nuclear facilities. In: INAC, 2013f
MOL, A.C.A. et al. Utilization of virtual reality for reading the superheated emulsion
detector. INAC 2013g.
MOL, A.C.A. et al. Virtual dosimetry applied to the physical security of a nuclear
installation. INAC 2013h
MOL, A.C.A. et al. Virtual reality used in the ergonomic evaluation of the control rooms
of nuclear plants. In: ICIEOM 2012, 2012, Guimaraes. Portugal. ICIEOM 2012- 2012a
MOL, A.C.A. et al. Interfaces Nao Convencionais Para Interacao Com Uma Mesa De
Controle Virtual De Um Simulador De Uma Usina Nuclear. In: Luiz Landau; Gerson
Cunha; Cristina Haguenauer. (Org.). Realidade virtual aplicada e a experiência do
grva/lamce/coppe. 1ed. Curitiba: CRV, 2012, 1, p. 133-148. , 2012b
MOL, A.C.A. et al. Radiation dose rate map interpolation in nuclear plants using neural
networks and virtual reality techniques. Annals of Nuclear Energy, 38, p. 705-712, 2011a
MOL, A.C.A. et al. Estudo na Criação de Aplicações Interativas com Realidade Virtual, Utilizando Técnica de Estereoscopia na Ferramenta Blender. Revista de Ciência
e Tecnologia, v. 2, p. 73-84, 2011b
NETTO A. V.; TAHARA C. et al. Realidade virtual e suas aplicações na área de
manufatura, treinamento, simulação e desenvolvimento de produto, Departamento de Engenharia Mecânica – Escola de Engenharia de São Carlos – EESC,
USP, v.5, n.2, p. 104-116, ago. 1998
O GLOBO. Aumenta o numero de usinas nucleares no mundo. Disponível em:
<http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/aumenta-numero-de-usinas-nucleares-559849.html>SOUZA, A. V.; CHAGAS, F. A.; SILVA, C.E. Jogos de empresas
como ferramenta de treinamento e desenvolvimento. In: Revista Brasileira de
Administração Científica, Aquidabã, v.2, n.2, p.05‐23, 2011.

108

Projeto individual de
amplificação sonora
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Resumo
O ouvido humano é incrivelmente sensível a uma grande variedade de
atividades acústicas, as quais são processadas através do próprio ouvido,
do sistema nervoso e do cérebro, e entendidas como sons. As próteses
auditivas, em geral, amplificam todos os sons presentes no ambiente,
permitindo que o portador de deficiência auditiva utilize a audição remanescente de modo efetivo. O aparelho apresentado neste trabalho
consiste de um sistema de comunicação sem fio entre um transmissor
e um receptor, de forma a permitir que a voz do locutor (professor) seja
captada pelo aluno, eliminando a interferência dos ruídos do ambiente e
melhorando o aprendizado do aluno, propiciando maior concentração e
eficiência no rendimento educacional. O aparelho projetado é de baixo
custo, podendo substituir os aparelhos importados construídos para esse
mesmo fim.
Palavras-Chave: Deficiência auditiva, Aparelho auditivo, Sistema de RF.

Abstract
The human ear is incredibly sensitive to a wide variety of acoustic activities, which are processed through the ear itself, the nervous system and
the brain, and understood as sounds. Hearing aids, in general, amplify
all the sounds present in the environment, allowing the hearing impaired to use the remaining hearing effectively. The device presented in this
work consists of a wireless communication system between a transmitter
and a receiver, in order to allow the voice of the speaker (teacher) to be
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captured by the student, eliminating the interference of ambient noise
and improving student learning, providing greater concentration and
efficiency in educational performance. The designed device is low cost,
and is able to replace the imported devices, built for this same purpose.
Keywords: Hearing Impairment, Hearing Aid, RF System.

Introdução
A deficiência auditiva, vulgarmente conhecida como surdez, consiste na perda parcial ou total da capacidade de ouvir. É considerado
surdo todo individuo cuja audição não é funcional no dia-a-dia, e
parcialmente surdo é aquele cuja capacidade de ouvir, ainda que deficiente, é funcional, com ou sem prótese auditiva.
Um aparelho auditivo tem a finalidade de ajudar as pessoas com perda auditiva a perceberem os sons. Os aparelhos auditivos melhoram
a compreensão da fala em várias situações e dão suporte às muitas
funções do sistema auditivo humano, como a localização sonora,
compreensão, etc. As próteses auditivas, em geral, amplificam todos
os sons presentes no ambiente, permitindo que o deficiente utilize a
audição remanescente de modo efetivo.
Lugares com muito ruído ambiente e a distância da fonte sonora podem dificultar a clareza no ouvir. Essa situação é representada pelo
ambiente de uma sala de aula, pois esta costuma apresentar esses dois
problemas básicos, ou seja, em geral apresenta ruído de fundo e certa
distância entre o professor e o aluno. O ruído de fundo normal de uma
sala de aula pode gerar desconforto e dificuldade de compreensão. A
distância entre o interlocutor e o ouvinte também agrava esse problema, já que quanto maior for a distância entre esses dois, menor será o
volume de voz do professor que chega ao ouvido do aluno.
O projeto em questão não trata da construção de uma nova prótese
auditiva, mas sim de um sistema capaz de aumentar a concentração de
alunos surdos durante as suas aulas. Trata-se de um projeto que inclui
um transmissor e um receptor de FM, além de circuitos de ajustes de
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som, tais como um pré-amplificador, um equalizador e um amplificador de potência de áudio. A intenção é a de que a voz do professor
seja transmitida pelo circuito transmissor diretamente até o circuito
receptor, via ondas eletromagnéticas. O sinal (voz) será pré-amplificado e equalizado, antes de ganhar a potência necessária para que seja
ouvido adequadamente por um aluno com deficiência auditiva.
O projeto foi inspirado no trabalho de Silva et al. (2007), denominado Dispositivo Auricular para Deficientes Auditivos (D.A.D.A.),
já desenvolvido com a intenção de substituir aparelhos importados
e caros, que possuem a mesma finalidade. O projeto de Silva et al.
(2007) teve êxito na questão da transmissão e da recepção, mas é falho quanto ao tratamento do sinal recebido. Além disso, sua aplicação não abrange uma faixa ampla de deficiência auditiva, atendendo
apenas aos portadores de deficiência moderada, uma vez que seu
ganho de potência não é alto o suficiente para atingir níveis mais
profundos de deficiência auditiva. O aparelho desenvolvido em 2007
é monofônico, ainda de grandes dimensões (35 cm x 30 cm) e a autonomia de sua bateria é baixa (em torno de 5 horas).
Por esses motivos, este projeto foi focado na reconstrução adequada
dos circuitos pré-amplificador, equalizador e amplificador de áudio,
propostos inicialmente no projeto de Silva et al. (2007). Usando-se o
receptor e o transmissor construídos por Silva et al. (2007), em conjunto com os novos circuitos projetados, conseguiu-se montar um
circuito de fácil manuseio, capaz de atender a pessoas com perdas
auditivas desde leves até severas, com maior autonomia (em torno
de 10 horas), satisfazendo aos usuários em termos de qualidade sonora, com um baixo custo.

Fundamentos Teóricos
O ouvido consiste em três partes básicas: o ouvido externo ou orelha, o ouvido médio e o ouvido interno, como mostra a Figura 1. O
ouvido externo é composto por duas partes: o pavilhão auditivo e o
conduto auditivo externo (ou meato acústico externo). Serve para
coletar o som e o levar, por um canal, ao ouvido médio. O ouvi111

do médio (composto pelos ossículos martelo, bigorna e estribo, e
pela tuba auditiva ou trompa de Eustáquio) serve para transformar
a energia de uma onda sonora em vibrações, transformando estas
vibrações em ondas de compressão, levando-as ao ouvido interno.
O ouvido interno contém um fluido que transforma a energia da
onda de compressão em impulsos nervosos, que são transmitidos
ao cérebro para a sua interpretação. É composto pela cóclea e pelo
aparato vestibular. (BERTULANI, 2007).
Basicamente, a audição funciona da seguinte forma: o som propaga-se, produzindo ondas sonoras que se deslocam até atingir a orelha.
O mecanismo da audição transforma estas ondas em sinais elétricos,
que são transmitidas como mensagens, através do nervo auditivo
para o cérebro, que, por fim, as interpreta. (BERTULANI, 2007).

Deficiência auditiva
Também conhecida como hipoacusia ou surdez, a deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição. Esta pode ser de nascença
(congênita) ou causada posteriormente (adquirida), por doenças.
As principais causas da deficiência congênita são hereditariedade,
viroses maternas (rubéola e sarampo, por exemplo), doenças tóxicas
da gestante (sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose) e a ingestão de
medicamentos ototóxicos (que lesam o nervo auditivo) durante a
gravidez. A deficiência adquirida ocorre quando existe uma predisposição genética (otosclerose) por ocorrência de meningite, ingestão de remédios ototóxicos, exposição a sons impactantes (explosão)
e viroses, por exemplo (SILVA et al. 2007).
O deficiente auditivo é classificado como surdo, quando sua audição
não é funcional na vida comum, e como hipoacústico, quando sua
audição, ainda que deficiente, é funcional, com ou sem prótese auditiva. O grau da perda auditiva é calculado em função da intensidade
necessária para amplificar um som, de modo que este seja percebido
pela pessoa com deficiência auditiva. Esta amplificação mede-se, habitualmente, em decibéis (FASTER, 2005).
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Para um diagnóstico correto da deficiência auditiva, é preciso fazer
uma exploração audiométrica do grau de perda, com relação ao espectro de frequência que varia entre 125 Hz a 4000 Hz, já que são estas
as frequências mais utilizadas na fala humana (CASANOVA, 1992)

Figura 1: O ouvido humano

O sistema FM americano
Representado na Figura 2, o sistema FM (transmissor de FM/receptor de FM) funciona, basicamente, como um microfone sem fio, que
transmite o som diretamente da boca do falante ao ouvido de quem
deseja receber essa informação. O microfone (utilizado pela fonte
sonora) capta o sinal desejado e o envia diretamente a um ou dois
receptores (conectados ao aparelho auditivo). Com a amplificação
adequada, o resultado é uma conexão clara e direta entre a fonte
sonora e quem usa o aparelho. A voz é transmitida diretamente ao
receptor, transmitindo a sensação de proximidade entre quem está
falando e o ouvinte, sem a interferência do ruído de fundo e sem a
diminuição do volume causada pela distância. O uso desse aparelho
no ambiente de uma sala de aula traz enormes benefícios aos estudantes com problemas auditivos (SILVA et al., 2007). Esse sistema é
fabricado e comercializado nos Estados Unidos, a um preço aproximado de três mil reais.
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(a)
(b)
Figura 2: Sistema FM auditivo: (a) transmissor; (b) receptor

O projeto
Para cada estágio, circuitos foram montados e testados em protoboard, para que se pudesse definir o que melhor atendesse aos requisitos do projeto. Os circuitos escolhidos para compor o Projeto
Individual de Amplificação Sonora (P.I.A.S.) encontram-se descritos
a seguir. A Figura 3 ilustra o seu diagrama em blocos. Vale lembrar
que, por estarem funcionando adequadamente, foram usados, para
compor o P.I.A.S., o mesmo transmissor e o mesmo receptor usados
no projeto de Silva et al. (2007).
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Figura 3: Diagrama em blocos do projeto P.I.A.S.

Pré-amplificador
Para o pré-amplificador, foi escolhido um circuito usando o transistor BC549, descrito por Braga (2010), com algumas adaptações,
que apresentou alto ganho, sem distorção. Sua alimentação (Figura
4, já com as adaptações) é feita através de uma bateria de 9V. Como
a corrente exigida é muito baixa, a durabilidade da bateria é grande. O nível de sinal de saída depende do nível do sinal de entrada e
da amplificação. No caso, esta amplificação é da ordem de 50 vezes,
mas pode ser alterada. O potenciômetro (ou trimpot) P1 permite
que se ajuste o ganho do circuito para a fonte de sinal (microfone
de eletreto) de modo a se obter uma saída sem distorção, capaz de
excitar o equalizador e o amplificador de áudio.
O circuito de Braga (2010) foi modificado em função da diferença de impedâncias entre a cápsula do microfone de eletreto e a
entrada do circuito. Foi necessária a inclusão de um resistor de
1MΩ(R5) entre a cápsula e o terminal positivo da bateria, para
que houvesse melhor acoplamento do sinal de entrada no circuito pré-amplificador. Além disso, foi inserida uma segunda saída
(C5 e J3), em paralelo com a que já existia (C3 e J2), para possibilitar equalizações diferentes em dois canais de saída, uma para
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cada ouvido do usuário, uma vez que as necessidades de cada
ouvido, nem sempre serão iguais.

Figura 4: Circuito do pré-amplificador de áudio, adaptado a partir do circuito de Braga (2010).

							
Equalizador

O equalizador deve permitir o ajuste conforme as necessidades específicas do paciente. Partindo-se do princípio de que a deficiência
auditiva pode afetar diferentemente cada ouvido, optou-se por construir um circuito equalizador que possuísse dois canais de saídas,
ajustados separadamente. Para atender a esse requisito, o circuito
equalizador encontrado no manual do CI BA 3822LS (Rohm, 2012),
mostrado na Figura 5, foi o escolhido.
O BA3822LS possui dois canais de saídas, e o equalizador construído a partir desse CI possui cinco frequências centrais: baixa (100
Hz), média-baixa (330Hz), média (1kHz), média-alta (3.3kHz) e
alta (10kHz) para cada canal. Este CI também pôde ser alimentado
com a bateria de 9V, outro fator determinante para que fosse escolhido. Além disso, o BA3822LS é formado por 10 amplificadores operacionais, o que facilitou a montagem do circuito e permitiu reduzir
o espaço utilizado no projeto.
Vale citar que, após a montagem da placa, ao ligar a fonte de alimentação com 9V para os testes, o sinal sofreu alteração por ruído,
não sendo possível visualizar o sinal de saída no osciloscópio. Para
eliminar esse ruído, foi necessário inserir um capacitor cerâmico de
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220nF em cada entrada do equalizador para atuar como filtro. Além
dessa alteração, foram retirados os capacitores de 4,7μF na entrada
de cada canal, pois esse componente já existe na saída do circuito
pré-amplificador, mostrado na Figura 4.

Figura 5: Circuito equalizador, descrito no manual do CI BA 3822LS
(Rohm, 2012).

Amplificador de áudio
O circuito integrado LM386 foi escolhido como cerne do circuito amplificador de áudio, por possuir baixo consumo (24mW em 9V), por
possibilitar sua alimentação (também com 9V) e por possuir circuito
de fácil implementação, com alto ganho de potência. Foram usados
dois circuitos amplificadores, sendo um para cada canal de saída.
O circuito usado como amplificador de áudio é mostrado na Figura
6 e foi implementado a partir do manual do fabricante do CI (SANTIAGO, 2012).
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Figura 6: Amplificador de áudio, implementado a partir do manual do
fabricante do CI LM 386 (Santiago, 2012).

Testes Práticos
Quanto ao conjunto de circuitos (pré-amplificador, equalizador e
amplificador), foram realizados vários testes práticos, a fim de se
obter o ganho de tensão e de potência e a curva de resposta em frequência do equipamento.
O ganho médio de tensão obtido foi de 71,89 dB, e o ganho médio de
potência foi de 89,67 dB. A Figura 7 mostra a resposta em frequência
do P.I.A.S.

Figura 7: Resposta em frequência do P.I.A.S.
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Aperfeiçoamentos alcançados em relação ao projeto de Silva
et al. (2007)
O custo do equipamento foi de R$ 62,58, considerando apenas os materiais e componentes utilizados. O custo mostrado não inclui mão de
obra, mas permite ter uma ideia do valor necessário para a construção
do equipamento. Considerando o custo do transmissor e do receptor
usados no circuito D.A.D.A. de Silva et al. (2007), que foram utilizados também no P.I.A.S., o custo subiria para R$ 80,58. Observa-se
que esse valor é 26,7% menor do que o valor gasto na confecção do
projeto D.A.D.A. (aproximadamente, R$ 110,00) e muito menor do
que o custo total do projeto americano (R$ 3.000,00). Ainda que não
se tenha orçado formalmente o custo da mão de obra na fabricação do
P.I.A.S., estimou-se, na época de sua execução, um custo de R$ 10,00,
por peça, na montagem de 200 produtos, o que certamente, garantiria
um custo bem menor do que o produto americano. O circuito proposto nesse trabalho possui ainda as vantagens organizadas na Tabela 1, a
seguir, em relação ao projeto D.A.D.A.

Tabela 1: Comparação entre os projetos D.A.D.A. e P.I.A.S.
Parâmetros

D.A.D.A

P.I.A.S

Nivel de surdez atendido

Moderado

Severa

Faixa de frequências do equalizador

4

5

Canais de saída

1

2

Ajuste do equalizador

Único para os 2 ouvidos

Individual para cada ouvido

Ganho de tensão

15dE

72 dB

Ganho de potência

50 dB

90 dB

Autonomia de uso

5h

10h

Dimensões

35cm x 30cm

13cm x 13cm

Custo total

R$ 109,89

R$ 80,58
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Conclusões
Em relação aos objetivos iniciais deste projeto, pôde-se observar que
estes foram totalmente atendidos, uma vez que o projeto tem dimensões que permitem a construção de um aparelho discreto, com baixo
custo. Além disso, a principal melhoria alcançada pelo projeto, em
relação ao projeto D.A.D.A. (Silva et al., 2007), diz respeito ao ganho
de potência de saída (90dB contra 50dB), o que possibilita atender
às necessidades de um portador de deficiência auditiva até o nível de
surdez severa, cuja faixa vai de 71 a 90 dB.
Outra vantagem significativa do projeto, em relação ao D.A.D.A.,
está na utilização de um equalizador com 5 faixas de frequências,
com dois canais de saídas, o que permite o ajuste para cada ouvido,
separadamente, ampliando sua utilização para deficientes com diferentes níveis de perda auditiva em cada ouvido.
Vale citar, também, o aumento da autonomia de funcionamento do
equipamento, que foi dobrada em relação ao projeto D.A.D.A.
O projeto ainda pode ser melhorado em suas dimensões, com o uso
de componentes de tecnologia de montagem superficial (Surface-Mount Technology - SMD), e no aspecto da qualidade do som, com
o uso de tecnologia digital.
A construção desse aparelho prova que, por mais difícil que seja a
competição com as grandes empresas do mercado internacional, é
fundamental investir em pesquisas para o desenvolvimento de aparelhos auditivos de fabricação nacional, com qualidade e custos que
permitam o acesso de toda a população que sofra com algum tipo
de perda auditiva.
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O Adão isolado e a heterogênese do
Adão cooperativo: o gestor e o
professor nas teses e antíteses entre
liberdade e cidadania
Regina Celia Moraes (UniCarioca | IBICT),
Rosa L. M. Valim (UniCarioca | EICOS | UFRJ).

Resumo
O século XXI reforça paradigmas para a educação e para o trabalho
que estimulam o individualismo e contribuem para a criação de aspectos da personalidade, menos sociais – um Adão isolado. Mas a
mente humana é social e intersubjetiva, somos seres coletivos. Qual
a participação dos professores, dos gestores nesta realidade? Que
respostas daremos no escritório, nas salas de aula, para aqueles que
estão sob nossa liderança? Ensinaremos os valores do individualismo ou lhes ensinaremos que há uma heterogênese no exercício da
vida que exige coragem, resiliência, persistência e que viver junto
com liberdade e cidadania ainda é um jardim sem flores cujo jardineiro se chama “cada um de nós”? Talvez o axioma da liberdade seja
aprender a viver junto.
Palavras-chave: Educação, trabalho, pós-modernidade, individualismo, cooperação, incerteza.

							
Abstract
The 21st century reinforces paradigms for education and work that
stimulate individualism and contribute to the creation of less social
aspects of personality - an isolated Adam. But the human mind is social and intersubjective, we are collective beings. What is the participation of teachers and managers in this reality? What answers will
we give in the office, in the classrooms, to those under our leadership?
Will we teach the values of individualism or teach them that there is
a heterogenesis in the exercise of life that requires courage, resilience,
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persistence, and that living together with freedom a flowerless garden
whose gardener calls "each of us"? Perhaps the axiom of freedom is to
learn to live together
Keys Words: Education, work, postmodernity, individualism, cooperation, uncertainty

Introdução
Somente na convivência com outros, o homem é homem
(sic), tanto para Platão como para Aristóteles, a quem pareceu natural a sua existência na comunidade, ou polis, dado
que a verdadeira natureza humana só nela pode ser plenamente realizada. O homem não social só poderá ser um animal ou um deus (ARISTÓTELES [1253], apud HORHKEIMER e
ADORNO, 1973:49).

Precisamos interrogar a nós mesmos sobre o papel da liberdade e da
cidadania na educação e no trabalho neste século XXI de tão profundas mutações, no qual entram no jogo coletivo as charmosas e
hegemônicas culturas ocidentais e as crenças e valores de culturas
desconhecidas, que foram legadas à periferia. Fazem parte também
dos desafios para a educação e gestão saber enfrentar diferenças de
pensamento, lidar com o desconhecido, ensinar e estimular a fazer
sozinho, a ser empreendedor de si mesmo e ao mesmo tempo ensinar e estimular a viver juntos, no sentido do fazer junto, desenvolvendo enquanto trabalha e estuda o sentido da liberdade, do individualismo, da cooperação e da solidariedade técnica.
Sennett (1999, apud BENDASSOLI, 2007) em seu ensaio a
corrosão do caráter, relembra Pico della Mirandola (1989
[1486], apud BENDASSOLI) que antecipa os riscos psíquicos
da solidão daquele que tem que se construir por si mesmo,
sabendo que o mar interior, como os oceanos navegados
pelos exploradores, é território não mapeado. (BENDASSOLI,
2007).

Epicuro, filósofo pré-socrático, criou o termo clinámen1 (QUARTIM DE MORAES, 1998) para se referir ao choque entre os átomos,
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que, na queda, mudavam suas trajetórias. Trazendo este conceito
para o campo social, somos clinamens uns dos outros.
Nos tornamos nós mesmos através dos outros” (1984: 56)
(...) a construção social do indivíduo é uma história de relações com outros, através da linguagem, e de transformações do funcionamento psicológico constituídas pelas
interações face-a-face e por relações sociais mais amplas.
(VYGOTISKY, 1984, apud GOES, 2000: 121)2 .

Se Vygotisky está correto, o que um indivíduo pode produzir – em
conjunto com outras pessoas - é muito maior do que o que produz
com base em seus próprios recursos e pensamentos. Parafraseando
Vigotsky (1984, passim), há uma zona cooperativa, colaborativa do
conhecimento que mostra a responsabilidade de professores e gestores em transformar o desenvolvimento potencial em desenvolvimento real, em usar nos métodos que aplica critérios que evidenciem o individualismo e a cidadania.
Diante da ciência de Vygotisky e das propostas de individualismo da
Pós-Modernidade, estamos inseguros diante das ‘apelações à ação
individual sem assistência (quer dizer, o indivíduo é obrigado a agir
praticamente sozinho)’. (BENDASSOLI, 2007).
Estamos diante de um enigma: pode-se combinar liberalismo com comunidade? Pode-se viver juntos e ao mesmo
tempo iguais e diferentes? Mas como? Podemos fugir de
duas posições igualmente destruidoras, ou seja viver juntos
pondo de lado nossas diferenças ou viver separadamente
em comunidade homogêneas, que se só se comunicarão
pelo mercado e pela violência? (TOURAINE, 1999: 63).

Todo dia, o ser humano prepara-se para a gênese de si mesmo e,
quer queira quer não queira, existe em interação com os outros. Este
artigo visa colocar frente a frente o Adão isolado, que quer a liberdade, quer individualizar-se e o Adão cooperativo, com as ferramentas
sociais da cooperação, da generosidade, da compaixão, do repartir
do pão. Somos professores e gestores e podemos juntar os caminhos
diante de nós: o sujeito individualizado de Bauman (2008) e o viver
junto e cooperativo de Sennett (2012), numa síntese, ainda desconhecida, do processo da mente antropológica.
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Metodologia
Este artigo tem o intento de adensar discussões a respeito dos novos paradigmas para a educação e para o trabalho. Esta investigação
possui natureza ontológica e, portanto, demandou pesquisa bibliográfica secundária. Assim sendo, consultaram-se, para o desenvolvimento deste artigo, livros, teses, dissertações e periódicos - todos se
encontram registrados nas Referências deste documento. Longe de
encerrar discussões sobre o assunto, pretende-se aqui apenas dar um
passo a mais no sentido de discutir as complexidades aqui abordadas. Neste sentido, a metodologia empregada pode ser definida pela
frase de Isaac Newton: se nós enxergamos mais longe, foi porque
subimos nos ombros de gigantes.
Reflexões acerca da pós-modernidade
O Individualismo do século XXI
Dispor os membros como indivíduos é a marca registrada da
sociedade moderna. Essa atribuição, porém, não foi um ato
único como a Criação divina; é uma atividade reencenada todos os dias. A sociedade moderna existe em sua atividade de
“individualizar”, assim como as atividades dos indivíduos consistem na remodelação e renegociação dia a dia da rede de
seus emaranhados mútuos chamada “sociedade”. Nenhum
dos dois sócios fica parado por muito tempo. E assim o significado da “individualização” continua mudando e sempre
assume novas formas – do mesmo modo que os resultados
acumulados de sua história passada estabelecem sempre novas regras e fabricam novas apostas para o jogo. A “individualização” agora significa algo muito diferente do que significou 100 anos atrás e do que transmitia nos primeiros tempos
da era moderna – os tempos da louvada “emancipação” dos
humanos da rede fortemente costurada de independência,
vigilância e imposição comunais. (BAUMAN, 2009: 62-63)

Na pós-modernidade estamos separados, mas conectados pela rede, em
comunidades, debatendo política, educação, comprando e vendendo,
numa vida associativa na qual não precisamos estar face a face com o outro. Vivemos hoje em comunidades virtuais como em comunidades territoriais. Cada um desses modelos de comunidade possui seus desafios.
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Segundo Levy & Lemos (2010: 117), podemos apontar alguns desafios ligados às comunidades territoriais, dentre eles destacam-se
questões ligadas à democracia local, à vida associativa e comunitária, à ajuda mútua, à educação, ao desenvolvimento econômico, à
preservação do meio ambiente, à cultura, ao lazer, aos esportes, à
vitalização do laço social em geral. Estamos juntos e sós ao mesmo
tempo; conectados e separados.
Fazendo uma parábola no tempo, e aportando em 1997, Guy Debord3,
em A sociedade do espetáculo, apresenta a sociedade como sistemas
centrados na tecnologia, em que o isolamento fundamenta a técnica.
O que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado.
(DEBORD, 1997).
A estrutura social de uma sociedade e a forma como o
aprendizado é estruturado – a maneira como passa da mãe
para filha, de pai para filho, do irmão da mãe para o filho da
irmã, do xamã para o noviço, dos especialistas mitológicos
para o aspirante a especialista – determinam muito mais do
que o conteúdo real do aprendizado, não só a forma como
os indivíduos aprenderão a pensar, mas como o acúmulo
de aprendizado, a soma total das peças separadas de habilidades e conhecimento é compartilhado e utilizado. (MEAD
apud BAUMAN, 2009: 158)

Não há volta do momento em que estamos vivendo e na arena do
progresso “individualmente, nós resistimos; individualmente eu
caio” (BAUMAN)4 .
O século XXI nasce sob o signo da informação, que, por ser abundante, confunde, mas também cria a condição basilar para a formação do sujeito político e a recriação progressiva e permanente da
democracia política. Esta relação dialética é consequência do ajuste
dos mapas cognitivos, da subjetividade e da intersubjetividade e estabelece a pedra de toque para o contínuo desenvolvimento da democracia. Dentro deste contexto, tem-se que os produtos midiáticos
on-line representam os novos paradigmas da pós-modernidade e é
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especialmente através deles que se dá o imbricamento da comunidade virtual com a comunidade territorial.
A quase ubiquidade destas mídias dinamiza todo o processo democrático com os distintos grupos representativos da sociedade, que
escolhem consumir dados e informações, inclusive on-line, visando
ao conhecimento.
O consumo destes dados e informações passa por fatores
subjetivos relacionados a questões individuais, mas também culturais – crenças e descrenças estabelecidas – de
acordo com Morin (MORIN, 1986).

Dentro deste contexto, tem-se que agentes econômicos e sociais vêm
disputando espaços virtuais para debater, e isto pode levar progressivamente à criação do espaço público, ao aperfeiçoamento da democracia local, já que a comunicação dá-se sem constrangimentos.
Com o aporte das tecnologias digitais, as cidades podem aperfeiçoar
a democracia local. As ágoras virtuais podem renovar as formas da
deliberação e do debate político. (LÉVY & LEMOS, 2010:165)
A informação torna-se uma entidade consiliente5 , pois liga fatos e
teorias para criar novas bases explanatórias, e isso viabiliza um “salto
conjunto” de conhecimento através das disciplinas.
Há um ser coletivo, político, transitando nas redes sociais, interagindo, e as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) viabilizam a recepção de dados e informações, a expressão de opiniões, a
interação de agentes econômicos e sociais diversos. E não se trata de
uma oposição simplória às antigas tecnologias, mas de uma mudança nas práticas sociais e comunicacionais. As tecnologias estimulam
a criação de um indivíduo livre, mas político, ligado à cidadania e às
redes sociais, que podem ser grandes aliadas na formação do homem
(sic) público de Sennett (2001, passim).

128

Tudo o que é sólido se desmancha no ar
A modernidade se construiu sobre a renúncia do instinto e
impõe grandes sacrifícios à sexualidade e à agressividade do
homem. O anseio de liberdade dos indivíduos pós-modernos
é dirigido às formas e exigências particulares da civilização,
contra esta civilização que impõe submissão. A pós-modernidade difere da modernidade, pois enquanto na modernidade o indivíduo procura segurança em detrimento da liberdade, na pós-modernidade o indivíduo decide sacrificar a
segurança para obter a liberdade (BAUMAN, 1998: 8).

Foi entre 1970 e 1980 que o desmantelamento da tradicional ordem
começou a ser observado (TOURAINE, 2006). Por meio de um processo dialético, surgiram novos paradigmas, pensamentos, atitudes
e comportamentos. Conforme sublinha Touraine, os paradigmas6
mudaram por conta do surgimento de novas variáveis insurgentes
(TOURAINE, 2006), como desemprego, pauperismo, migrações,
novas tecnologias, envelhecimento da população. A modernidade cede lugar, então, à pós-modernidade7 , em que – um exemplo
de novo paradigma – “ser” significa um novo começo permanente
(BAUMAN, 1998: 20). A estrutura, relacionada à complexa teia social, rompe-se então (TOURAINE, 2006). Nota-se um ajustamento
que o velho modelo começa a sofrer para adequar-se aos novos tempos, à pós-modernidade e às suas variáveis.
Contrapondo Touraine (2006), o desmantelamento da tradicional
ordem não começou em 1970-1980. Morgan (Apud ENGELS 1953
[1884, 1891]; PAIVA, 2003: 37 a 44) faz uma análise do surgimento
deste sujeito individualizado, que vivia em comunidade e se descobre livre, único, conquistador de territórios. Parafraseando Engels
(1953: 46, 47, 48, 49 & passim), a jornada da formação deste ser
humano cultural, isolado, menos social, surge na migração do eixo
do Matriarcado para o Patriarcado, quando os seres humanos, vivendo nas antigas gens, migraram para um novo patamar, devido a
um novo modelo de filiação e casamento, tudo fundado no regime
primitivo de acumulação de bens e na antropológica jornada da formação do Estado, a partir do conceito de família monogâmica, que
perde progressivamente os traços e laços comunitários.
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Na narrativa do historiador Morgan, esta comunidade primitiva configurava o Matriarcado. A mudança do eixo para o Patriarcado surge
junto com o reconhecimento da filiação: quem são os meus filhos,
para que possa lhes deixar a minha herança? Instaura-se na mente
humana o regime de acumulação de bens, protoforma do Capitalismo. Patriarcado e acumulação de bens surgiram juntos na formação
do sujeito individual, que se desliga dos laços sociais da comunidade,
na trajetória do Adão isolado. ‘A propriedade privada se sobrepõe a partir do regime de acumulação de bens - à propriedade coletiva,
(...) a riqueza não pertencia mais ao grupo, mas era concentrada na
família (PAIVA, 2003:38), que deu origem ao Estado.
Como está sendo apresentado neste artigo, a jornada do Adão isolado, ecológico, mitológico se insere em uma narrativa que continua
presente e se adensa neste século XXI disputando espaço na mente
social, na saga de viver junto, na cidadania da pólis, que precisa ser
recriada no progressivo drama de se individualizar e ao mesmo tempo aprender a viver junto.
É bom lembrar que estamos dentro de uma antiga estratégia que mantém os 95% mais pobres da população mundial
ocupados em hostilidades étnicas e religiosas. Se eles puderem se distrair do seu próprio desespero com pseudoeventos
criados pela mídia, incluindo aí ocasionais guerras sangrentas, os super-ricos pouco terão a temer (BAUMAN, 2013:43).

Não será simples a tarefa de professores e gestores: trazer ao mundo
em meio ao Capitalismo atual um ser livre e cooperativo que nasce
na incubadora antropológica das teses e antíteses do trabalho e capital; do individualismo e viver junto; do liberalismo e cooperação.

A cooperação
Richard Sennett (2012) fala da cooperação como uma habilidade - ou
seja, é desenvolvida em conjunto, de forma participativa e se incorpora nos indivíduos como um conhecimento tácito, passando a fazer
parte do comportamento em sociedade. A forma de viver cooperativa se transmite pela convivência. Parafraseando Bakhtin8 (2008),
a intersubjetividade é anterior à subjetividade, ou seja, para sermos
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nós mesmos, temos que primeiro dialogar, cooperar, observar, copiar,
imitar, para só depois sermos nós mesmos e nos individualizarmos.
Tocqueville tem um texto que retrata com muita delicadeza
esta perda dos laços comunitários:
Cada pessoa, mergulhada em si mesma, comporta-se como
se fora estranha ao destino de todas as demais. Seus filhos
e seus amigos constituem para ela a totalidade da espécie
humana. Em suas transações com seus concidadãos, pode-se misturar a eles sem, no entanto, vê-los; toca-os, mas não
os sente; existe apenas em si mesma e para si mesma. E se,
nestas condições, um certo sentido de família ainda permanecer em sua mente, já não lhe resta sentido de sociedade.
(TOCQUEVILLE, Apud SENNETT, 2001)

Bauman (2008) afirma que a nova ordem mundial se parece com
uma nova desordem mundial.
Derrubar os portões e abandonar qualquer pensamento de
política econômica autônoma é a condição preliminar de
elegibilidade para receber a assistência financeira dos bancos mundiais e fundos monetários. É de Estados fracos que
esta ordem mundial9 precisa para se manter e se reproduzir. Os Estados fracos podem ser reduzidos com facilidade
ao útil papel de delegacias locais, assegurando a módica
ordem necessária para a condução dos negócios, mas sem
que sejam temidas como um freio efetivo à liberdade das
companhias globais (BAUMAN, 2008).

Esta narrativa traz agora um fenômeno paradoxal e enlouquecido,
uma exigência transtornada de redistribuição do poder e as lutas
sociais que se instauram mostram traços culturais individualizados.
Toda sociedade até hoje existente assentou-se (...) no antagonismo de classes opressoras e oprimidas. [...] Homem
livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de
corporação e companheiro, numa palavra, opressores e
oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra
ininterrupta, ora aberta, ora disfarçada (...).(MARX & ENGELS,
1847, 1848, 1951)10
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E este antagonismo não cessa, apenas ganha novos contornos:
Vivemos (hoje) um momento de passagem (...) do modelo
vertical ao horizontal, do up/down ao in/out, da classe ao
centro/periferia. [...]. (...) Não é o modelo vertical de classes
o que melhor pode descrever esta nova configuração social.
Agora, encontramo-nos diante de um esquema horizontal,
dentro/fora, incluído/excluído. (TOURAINE apud OLIVEIRA,
2000: 17-18)

A sociedade cultural é individual, um fenômeno antropológico, antigo, global, que surge localizado, a partir do deslocamento do eixo
para um novo paradigma cultural, no qual crenças que foram marginalizadas se insurgem vestidas para uma guerra na qual a teleologia11 só se descobre ao olhar para trás, sendo totalmente desconhecida enquanto está sendo urdida, mas que prefigura a jornada do ser
humano em direção a si mesmo, cooperativo e livre.

						
Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim replicou, zangado, com outra pergunta: “Sou por acaso o guardião de meu irmão?”. O maior filósofo ético do nosso século,
Emmanuel Levinas, comentou que dessa pergunta zangada
de Caim começou toda a imoralidade. É claro que sou o guardião do meu irmão; e sou e permaneço uma pessoa moral
enquanto não pergunto para uma razão especial para sê-lo.
Quer eu aceite, quer não aceite, sou o guardião do meu irmão, pois o bem-estar do meu irmão depende do que eu
faço ou me abstenho de fazer. Sou uma pessoa moral porque
reconheço esta dependência e aceito esta responsabilidade.
No momento em que questiono esta dependência e esta
responsabilidade e razões para que me preocupe (como fez
Caim), renuncio à minha responsabilidade e deixo de ser um
ser moral. A dependência de meu irmão, ou a responsabilização pelo outro, é o que me faz um ser ético. A dependência e
a ética estão juntas, e juntas elas caem (BAUMAN, 2008).

Organizações que aprendem
Bertalanffy (2015), em sua Teoria Geral dos Sistemas, enfatiza que
tudo está unido a tudo, e que cada organismo não é um sistema estático fechado ao mundo exterior, mas, sim, um processo de intercâmbio com o meio circunvizinho.
132

Cada escola, cada universidade, cada empresa, cada professor, cada
gestor tem papel fundamental na formação das pessoas e precisa
buscar concebê-lo de forma conectada com a autonomia, a consciência crítica, a liberdade, o respeito aos ideais de viver junto.
Adotar o Princípio da Incerteza12 de Heisenberg13 ao se pensar a
educação e o trabalho ajuda a representar o Modelo Organizacional
como algo inacabado sempre, não por ineficiência, mas por lógica.
Ao trazer a incerteza para o contexto das organizações, deve-se
pensar se estamos preparados e atentos para captar as mudanças
– pequenas ou grandes – que se insurgem dentro e fora das organizações. As organizações são seres em permanente transformação
– na maioria das vezes imperceptíveis aos olhos desatentos. Tendo
a incerteza como uma ferramenta do pensamento, é possível captar
o cenário integrado onde se apresentam tecnologias, novas práticas,
novos métodos, mercado, os limites pessoais. O mundo novo nasce
todos os dias, e é preciso notar sua presença ou ausência e, com pensamento crítico, ousar adotar o novo, educar e liderar para o bem
comum. No final, todos somos salvaguardas dos valores permanentes da humanidade, na difícil – mas imprescindível – percepção do
nosso destino comum e da importância de ensinar o indivíduo a ser
ele mesmo, livre, mas com a habilidade de viver junto.
Protágoras, um filósofo grego que viveu por volta de 500 a.C., dizia
que “o ser humano é a medida de todas as coisas”. No entanto, o paradigma atual intensificou-se e reduziu o humano a um meio, a um
recurso, e, através das gerações, muitos indivíduos acabam adaptando-se. E, assim, são reproduzidos novos reprodutores, num gradiente
monótono que aponta para uma única direção: números, estatísticas,
valores, mas só os financeiros. Pode-se mudar? É possível interceptar
o futuro enquanto está sendo gestado e, progressivamente, criar uma
nova forma de trabalhar e ensinar, racional e cooperativa?
Phillip Kotler nos dá esperanças, pois afirma que hoje se nota no
mercado o seguinte movimento: organizações centrando suas estratégias em valores, não monetários, mas sim éticos e morais
(KOTLER et al., 2012).
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Ao longo dos últimos 60 anos, o marketing deixou de ser
centrado no produto (marketing 1.0) e passou a ser centrado no consumidor (marketing 2.0). Hoje vemos o marketing
transformando-se mais uma vez, em resposta a nova dinâmica do meio. Vemos as empresas expandindo seu foco dos
produtos para os consumidores e para as questões humanas. (KOTLER et al., 2012).

Pico dela Mirandola (1989 apud BENDASSOLI, 2007) exalta a criatura humana por sua capacidade e liberdade para determinar a realidade que a cerca, incluindo, na mais elevada instância, sua própria
existência, aquilo que deseja ser.
Tudo é novo e antigo, tudo é muito sensível, e, neste sentido, Marx
tem razão, pois ‘tudo que é sólido se desmancha no ar’. ‘Te megala
panta episphale’ (PLATÃO, apud CARNEIRO LEÃO, 2013) - tudo
que é grande precipita-se numa avalanche de transformações.
Kotler afirma, ainda, que este movimento não é necessariamente
simples ou natural, mas fruto de escolhas estratégicas, e surge em
resposta a demandas de mercado (KOTLER et al., 2012). Ora, mudanças só se estabelecem em empresas formadas por profissionais
comprometidos, forjados nas academias e lapidados pelo mercado.
Ou, nas palavras de Senge, as organizações só aprendem através de
indivíduos que aprendem (Senge, 1990: 135).

Conclusões
Heráclito da cidade de Éfeso14 foi o primeiro filósofo a formular o
pensamento dialético, que afirma que a mudança é uma constante em
todos os processos da vida (tanto de pessoas quanto de organizações).
Este eterno devir (vir-a-ser) convida-nos a observar e aprender com
as pessoas – como atuam e aprendem. Só assim poderemos aprender e
apreender o mundo à nossa volta, só assim somos capazes de grandes
transformações, só assim poderemos adquirir valores mais nobres da
nossa humanidade comum. Esta antecipação permite conceber, num
espectro mais amplo, o mundo do qual fazemos parte e que está em
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constante e progressiva evolução, permite conceber o que precisamos
mudar em nós mesmos.
O que temos por ora é a falácia de uma sociedade apregoada pelas
revoluções industriais como uma sociedade que traria o progresso
para todos e que se mostra, hoje, separada do social, pois as revoluções industrial, tecnológica e informacional não trouxeram progresso para todos os povos. Ao contrário, confinou o bem comum nas
mãos de alguns poucos grupos. Hoje há um apelo ao individualismo, ao viva e faça sozinho, em detrimento da cidadania.
Saramago tem razão, não há um resultado final, e o destino não está
esperando desde o princípio, sem se mover, para referendar a perda da
nossa humanidade conjunta. Ora, pelo contrário, o destino hesita muitíssimo, tem dúvidas, leva tempo a decidir-se (SARAMAGO, 1994)15 .
Estamos diante da esfinge da pós-modernidade, que seduz para ensinar o individualismo como uma ferramenta isolada do conjunto
social. Ela apregoa pelas estradas que cada um siga o seu caminho de
forma independente, que cada um cuide de si. Mas Bauman alerta que
‘a dependência e a ética nascem juntas e juntas caem’ (2008). Tese e
antítese se confrontam nas empresas e nas escolas, na universidades,
e as sínteses estão sendo construídas. ‘A contingência, não o determinismo, é a base do nosso complexo presente’ (BAUMAN, 2013, 64).
Somos os responsáveis, professores, filósofos e gestores, pelo ensinamento de valores, os transmitidos no silêncio, no olhar, no comportamento, na fala, nas regras. Sendo assim, temos responsabilidade
com nossa forma de agir: incentivar o ser humano a ser ele mesmo,
individualizado, rico em valores individuais – o Adão isolado -, cujo
‘mar interior é um território não mapeado’ (PICO DELLA MIRANDOLA, 1989 [1486], apud BENDASSOLI) e estimulá-lo para que
atue em conjunto com o grupo, a fim de que desenvolva cooperação
e aprenda progressivamente as bases do viver junto de Sennett, na
heterogênese progressiva do Adão cooperativo, que se forja livre e
cooperativo na incubadora da liberdade individual.
O que virá primeiro: a liberdade ou o viver junto? Bakhtin diz que
a intersubjetividade é anterior à subjetividade (2008). No contexto
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das teses e antíteses de liberdade e cidadania, cabe ao professor e ao
gestor – enquanto aprendem - criarem os métodos e diretrizes capazes de integrar liberdade e individualismo à habilidade de cooperar
e viver junto!

Notas
1.

Clinâmen é um conceito central na doutrina atomista de Epicuro (filósofo pré-socrático) e simboliza o desvio imprevisível de átomos, cuja representação
é a queda aleatória dos átomos, que no choque entre si, mudam suas trajetórias. O nome foi aplicado por Lucrécio, poeta e filósofo latino que viveu
no século I a.C - ao estudar a doutrina atomista de Epicuro. De acordo com
Lucrécio, o desvio imprevisível ocorre "em nenhum lugar ou tempo fixo": Significa que "quando átomos se movem (..) no espaço em um tempo completamente incerto e em lugares incertos", (...) a natureza se reproduz. Este desvio
imprevisível e o choque mudam trajetórias e simbolizam uma mudança de
mentalidade - uma nova visão - é isto que se chama clinámen

2.

http://www.faculdadefar.edu.br/artigo-cronica/detalhe/id/21

3.

A Sociedade do Espetáculo – Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1997

4.

A Sociedade Individualizada

5.

Termo criado por William Whewell em 1840 (The Philosophy of the Inductive
Sciences) para indicar um salto conjunto” do conhecimento entre e através
das disciplinas, por meio da ligação de fatos e de teorias, para criar novas bases explanatórias (BRAGA in CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 1998, 9).

6.

Entenda-se o termo paradigmas, a partir do viés de Alain Touraine (2006),
como as variáveis sociais e culturais que, dentro do tempo ao qual pertencem,
procuram espelhar a vanguarda do momento.

7.

Segundo BAUMAN, na pós-modernidade o homem valoriza a liberdade em
detrimento da segurança. A pós-modernidade vive num estado de permanente pressão para se despojar de toda a interferência coletiva no destino
individual, para desregulamentar e privatizar (BAUMAN; 1998; 26).

8.

(1895 -1975 ) - foi um filósofo e pensador russo, pesquisador da linguagem
humana

9.

(que está sendo repelida) – grifo dos autores deste livro

10. https://chasqueweb.ufrgs.br/~slomp/filosofia/marx-manifesto.htm
11. Segundo Platão e Aristóteles, é o estudo filosófico dos fins, do propósito, objetivo ou finalidade.
12. Um emprego fixo traz segurança à pessoa, enquanto um trabalho autônomo
dá liberdade. Zygmunt Bauman diz que a Modernidade sacrificou a segurança
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no altar da liberdade. A vida, que era linear, cartesiana, tornou-se complexa e
agora tudo é relativo e passamos conviver com a incerteza.
13. Werner Karl Heisenberg (1901 - 1976) - físico alemão que recebeu o Prêmio
Nobel de Física em 1932 "pela criação da mecânica quântica
14. aprox. 535 a.C. - 475 a.C
15. José Saramago, in ‘Cadernos de Lanzarote, 1994
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OS (DES)CAMINHOS DOS CURSOS
TÉCNICOS NO BRASIL
Michael George Costa Carneiro (UniCarioca)

Resumo
Neste artigo é abordado o processo pelo qual se condicionou a formação profissionalizante em seu contexto histórico, delineando vertentes de grande relevância que irão repercutir até os dias atuais,
principalmente no atual momento, em que se reestruturam os cursos técnico-profissionalizantes. O artigo analisa também as principais ideias surgidas neste contexto de reestruturação, bem como os
distintos sentidos de uma formação profissionalizante.
Palavras-chave: Formação; profissionalizante; politecnia.

Abstract
In this article the process by which vocational training in its historical
context. Outlining great strands Relevance that will reverberate to the
present day. Mainly in the current At which time the technical-vocational courses were restructured. The article It also analyzes the main
ideas that have emerged in this context of these courses, as well as the
different meanings of vocational training.
Keywords: Training; professional; various techniques.
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Justificativa
Este estudo objetiva analisar os distintos sentidos para os quais
apontam os cursos técnicos, através de seu desenvolvimento, estruturação e conjunto de valores. E também, com a nova realidade do
séc. XXI, propor uma formulação dos cursos técnicos em defesa do
valor trabalho.
As mudanças do mundo atual, principalmente na área tecnológica,
interferem obrigatoriamente no mundo do trabalho. Consequentemente, no setor empresarial, surgem novas ideias, princípios, métodos, que dão sustentação a novos conceitos ligados ao grande capital.
Faz-se necessário, em um movimento dialético, contrapor novos esforços em prol dos trabalhadores, no contexto do mundo globalizado.
Recentemente, toda a formação profissionalizante está sendo reestruturada pelos distintos órgãos de formação visando acompanhar
as inúmeras transformações do setor produtivo. Podemos questionar: como está sendo realizada esta reestruturação? Que princípios
estão norteando este processo? Que resultados este novo processo
pode alimentar? Podemos traçar alguma(s) alternativa(s) ao processo que está sendo estabelecido?
Tais questões, enfrentadas e analisadas neste trabalho, são de grande
relevância acadêmica, propondo-se a contribuir para o atual debate
da formação técnico-profissionalizante no Brasil, no qual se inserem
novos conceitos como o da especialização flexível e conceitos já consagrados na literatura pedagógica como o da “politecnia”.
Assim, este trabalho torna-se bastante relevante para o meio acadêmico, porque a questão profissionalizante está, atualmente, em voga
em razão do surgimento de uma nova estruturação, um novo formato, no novo contexto que se delineia no século XXI.
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Metodologia
Em um primeiro momento, procuraremos analisar as relações de
trabalho no mundo contemporâneo a partir do processo de grandes
transformações surgidas com a Revolução Industrial. Há as novas
relações capital/trabalho, as novas formas de processamento do capitalismo, o aumento da produção industrial, etc. Tudo isso leva a
uma grande transformação, não só nas relações econômicas, mas
também nas relações políticas e sociais.
No contexto da Revolução Industrial, ocorre uma efervescência ideológica, surgem várias correntes de pensamento que procuram explicar as novas relações que estão surgindo. Entre elas, podemos destacar o socialismo científico desenvolvido por K. Marx e F. Engels que
analisam as já citadas novas relações através da caracterização de
uma dicotomia (classe dominante x classe dominada); a partir deste
contexto de transformações, surgem distintas formas de processar
a formação dos futuros trabalhadores. Tecnicismo, fordismo, taylorismo e toyotismo são tendências de organização do trabalho nas
empresas ou linhas de produção originadas no próprio meio empresarial ou no meio acadêmico, tendo em contrapartida o pensamento
das escolas politécnicas, oriundo do meio acadêmico.
No Brasil, várias instituições de ensino profissional, existentes desde o período imperial (1822/89), já mostravam uma necessidade de
constituir, com apoio do poder público, formação profissionalizante,
como foi o caso do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Mais
tarde, já no século XX, surgem o Senai e o Senac com o intuito de
qualificar a mão de obra para o segundo e terceiro setores da economia, respectivamente.
Para realização deste trabalho, requisitamos literaturas diversas, documentos oficiais, documentos do Senac, teóricos, etc., uma vez que na literatura pedagógica existe vasta obra sobre o tema, ora com tendências
de formação profissional voltados aos donos do capital, ora aspirando a
uma escola profissional ligada aos interesses dos trabalhadores.
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Por fim, será feita a apresentação de uma possível proposta para os
cursos técnicos, a partir de determinados eixos norteadores que foram identificados durante a pesquisa.

Quem guarda os portões da fábrica?
No século XVIII, na Inglaterra, começa a se caracterizar um novo
modo de produção, que no séc. XIX iria se espalhar por quase toda
a Europa e, no séc. XX, por quase todo o mundo. Coube a ela a primazia de realizar a Revolução Industrial.
A Inglaterra viveu o pioneirismo neste novo modo de produção por
reunir determinados fatores como o intenso comércio marítimo, as
grandes reservas naturais de carvão, o acúmulo de capitais, os enclousures (cercamento dos campos) e o desenvolvimento do sistema
de créditos financeiros (com o Banco da Inglaterra) (Huberman,
1962, p. 192). Transformações no modo de produção modificam
diretamente as relações econômicas, interferindo também nas relações sociais e políticas.
Um novo mundo estava sendo delineado, um mundo onde a energia
física passava a ser substituída pela energia mecânica (máquinas a
vapor), as ferramentas davam lugar às máquinas e as manufaturas às
fábricas. Era espantoso naquele momento o aumento da capacidade
produtiva; cada vez mais se produzia em menor escala de tempo,
originando assim a produção em série - intensificando a divisão do
trabalho nas fábricas (exigindo uma especificação das funções do
empregado).
Nas relações sociais, a dicotomia entre a burguesia industrial e o proletariado era precisa e evidente. A burguesia industrial era a proprietária do meio de produção (indústria), do instrumental (máquinas)
e do capital; o proletariado vendia sua força de trabalho em troca
de um salário, consequentemente a situação de vida dos proletários
assalariados contrastava com a vida de riqueza e luxo da burguesia
industrial. Os proletários assalariados possuíam péssimas condições
de saúde devido à falta de higiene, péssimas moradias, além de en142

contrar no ambiente de trabalho (fábrica), entre outros fatores, o ar
em alto grau de poluição (devido às máquinas a vapor).
Não havia legislação trabalhista que regesse as relações de trabalho
do proletariado assalariado; as regras trabalhistas eram ditadas pela
burguesia industrial, conforme seus interesses.
Os proletários assalariados trabalhavam até quinze horas por dia,
seis dias por semana. Não tinham direito a férias, nem seguridade previdenciária (assistência médica e aposentadoria). Pagavam-se baixos salários, frequentemente aplicavam-se aos proletários
assalariados multas por atraso ou por quebra de peças. Mulheres e
crianças também trabalhavam, mas recebiam salários menores. Esta
exploração da classe trabalhadora possibilitou uma grande acumulação de riqueza nas mãos da burguesia; quanto menores os salários,
maiores os lucros. Sendo assim,
a jornada de trabalho não é, portanto, constante, mas uma
grandeza variável. É verdade que uma das suas partes é determinada pelo tempo de trabalho exigido para a contínua
reprodução do próprio trabalhador, mas sua grandeza total
muda com o comprimento ou a duração do mais - trabalho.
A jornada de trabalho é, portanto, determinável, mas em si
e para si, indeterminada. (MARX, 1996, p. 346).

É relevante relatar que além das transformações descritas, houve
também, com a Revolução Industrial, um crescente processo de urbanização e progressiva decadência da sociedade rural, além de um
extraordinário desenvolvimento dos meios de transporte (navio a
vapor, locomotiva) e de comunicação (telégrafo).
Diante de todo esse contexto, surgiram vários pensadores e teorias
para explicar as novas relações político-econômico-sociais. O liberalismo econômico procurava justificar a organização industrial
com ideias como leis da natureza e a lei da oferta e da procura.
Nesse período da Revolução Industrial, devemos destacar ainda a
origem do pensamento socialista e suas ramificações. O socialismo
utópico, representado por Saint Simon, Fourier, Prodhon e Owen,
pregava a criação de uma sociedade harmoniosa, onde os cidadãos
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viveriam em comunidades livres e cooperativas. O socialismo cristão, representado por Lamennais, Adolf Wagner, J. Maurice e o Papa
Leão XIII, procurava apelar às classes dominantes a fim de que fossem aliviados os sofrimentos das classes dominadas.
E em meio a uma onda de protestos e agitações, em 1848 é lançado
o Manifesto Comunista por Karl Marx e F. Engels. A partir daí surge o socialismo científico (principalmente após a publicação de O
Capital), que possui em sua base, como forma de análise, a dialética
(segundo a qual a evolução histórica das sociedades se dá por meio
da superação constante das contradições) (SADER, 1986, p. 10).
O marxismo constrói seu pensamento superando ideias do pensamento hegeliano e do socialismo utópico. O marxismo terá enorme
importância e repercussão em várias ciências como a economia, a
ciência política e a História.
O pensamento marxista analisa uma nova concepção do processo
de evolução/transformação da História; esta se processa através de
uma realidade dinâmica, em que a todo e qualquer momento as estruturas estão mudando e se digladiando, transformando constante
e dinamicamente as conjunturas. Daí, a abordagem marxista para a
História: a dialética.
Em seu pensamento sobre as relações sociais (que têm por primazia
as relações de produção), Marx analisa a divisão da sociedade em
classes antagônicas: classe dominante e classe dominada. A classe
dominante detém os meios de produção por meio da existência da
propriedade privada. Assim Marx explica as relações de poder. Por
controlar as esferas política, jurídica e ideológica da sociedade, a
classe dominante permanece no poder. Já a classe dominada apenas
vende sua força de trabalho.
Para o marxismo, a classe proletária não atinge sua consciência como
classe (permanecendo no estágio de classe em si) devido ao capitalismo utilizar instrumentos que alienam o proletariado da realidade em
que está inserido, como o feitichismo de consumo. O trabalho proletário no capitalismo torna-se alienado, o trabalhador não tem gerência sobre a produção que ele próprio realiza. Assim, Marx pergunta:
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O que estabelece porém a conexão entre os trabalhos independentes do criador de gado, do curtidor e do sapateiro? A
existência de seus produtos respectivos como mercadorias.
O que caracteriza, ao contrário, a divisão manufatureira do
trabalho? Que o trabalhador parcial não produz mercadoria. (MARX, 1996, p. 469).

Devido à linha evolutiva de superação dos meios de produção e ao
processo dialético (tese x antítese = síntese), Marx afirma que o capitalismo seria superado através de uma Revolução Proletária, que
daria início ao sistema socialista. Para ele, distintas pessoas da categoria intelectual (os comunistas) organizariam e incentivariam o
proletariado à Revolução (SADER, 1986, p. 14).
O sistema socialista teria como princípio o "desafio democrático", a
busca de uma sociedade democrática, na qual os meios-de-produção pertenceriam ao Estado, e a propriedade seria coletiva.
Através da dialética, surgiria, nesta sociedade socialista, a sociedade
comunista, que tem por base a extinção das classes sociais (plena
igualdade) e o fim do Estado; assim a sociedade viveria uma anarquia feliz (idem, p. 49).
Nesta sociedade comunista, o processo dialético da História aparece como uma luta eterna entre o novo (vanguarda) e o velho (retaguarda), fazendo, assim, a sociedade transformar-se (eternizando o
processo dialético).
Conforme está sendo demonstrado, com o processo de grandes
transformações políticas, econômicas e sociais, conhecido como
Revolução Industrial, a forma de trabalho sofre grandes mudanças.
No período pré-Revolução Industrial, o processo de produção era o
trabalho artesanal, no qual o artesão produzia em sua oficina e com
suas ferramentas os produtos a serem reapropriados por terceiros.
Não havia uma produção em larga escala (como após a Revolução
Industrial), porém produzia-se a quantidade encomendada ao artesão. O artesão, além de trabalhar de forma relativamente autônoma,
sem produção de larga escala, vivia do valor arrecadado de suas vendas e produzia seu produto por inteiro.
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A partir da Revolução Industrial, a forma de trabalho conhecida
como artesanal vai se diluindo e perdendo a importância no sistema
econômico de produção.
Assim, com a Revolução Industrial, surge o trabalho proletário no
ambiente das fábricas. Nesse momento, o trabalhador perde seu sentido de autonomia (independência), passa a ser um empregado de
uma determinada indústria, seguindo as determinações da direção
dela. O proletário recebe um salário como forma de contraprestação
da força de trabalho empregada por ele e, diferentemente do artesão
que fazia todo o produto, realiza apenas uma parte da produção. É
o chamado trabalho em série, impulsionando assim a produção em
larga escala característica do setor industrial. Assim:
um trabalhador o qual executa a sua vida inteira um única
operação simples, transforma todo o seu corpo em órgão
automático unilateral dessa operação e portanto necessita
para ela menos tempo que o artífice, que executa alternadamente toda uma série de operações. O trabalhador coletivo
combinado, que constitui o mecanismo vivo da manufatura, compõe-se porém apenas de tais trabalhadores parciais
unilaterais. Em comparação com o ofício autônomo produz
por isso mais em menos tempo ou eleva a força produtiva
do trabalho. (MARX, 1996, p. 455/456)

É importante relatar que o proletário trabalha (produz) para a burguesia industrial; o resultado de seu trabalho não lhe pertence, é
apropriado pela burguesia. Consequentemente, o proletário se aliena em sua produção de trabalho, produz aquilo que não será seu; daí
seu trabalho perde o sentido de libertação e o escraviza na rotina, na
má remuneração, na estagnação profissional. O proletário deixa de
ser um trabalhador e passa a ser um empregado.
Deve-se entender, para efeito de pesquisa, emprego como cargo ou
ocupação de um determinado serviço e trabalho como a aplicação
das forças e faculdades humanas de maneira consciente para alcançar um determinado fim (Braverman, 1977, p. 45). Temos caracterizada, assim, a distinção das duas formas de realização produtiva
(trabalho x emprego) pós-Revolução Industrial. O emprego possui
um carácter alienado, o empregado apenas preenche um cargo ou
ocupação na realização de determinada(s) tarefa(s), é algo que pode
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ser facilmente substituído; é apenas mais uma peça no sistema e,
como peça, é usado enquanto é eficiente para a máquina. Quando
cai em desuso ou é ineficiente, é abolido.
Já o trabalho é a realização produtiva de um determinado objeto por
meio da utilização das forças e/ou faculdades humanas conscientemente. O trabalhador utiliza-se da sua consciência na realização de
seu trabalho, age através de um senso crítico-reflexivo, não deixando
o resultado de seu trabalho alienar-se de si.
No trabalho, articulam-se teoria e prática como momentos inseparáveis
e dialeticamente relacionados, do processo de construção do conhecimento e de transformação da realidade (KUENZER, 1989, p. 184).
As duas sentenças acima se aproximam de determinados princípios
marxistas, o trabalho-mercadoria e o valor-trabalho.
O trabalho-mercadoria é aquele em que o profissional vende sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria. Em um sistema capitalista, o profissional vende esta força de trabalho ou consegue ter
uma melhor remuneração de acordo com as leis de mercado (lei da
oferta e da procura) e não através de negociações, através da dialética da luta de classes. É um profissional que se aliena daquilo que faz
em seu emprego, porque não o faz para si; nem a forma como o faz
foi determinada por si próprio ou teve sua participação. Parte-se do
princípio de que
o trabalho, na sociedade industrial capitalista, se transformou em mercadoria, como consequência, o homem voltaria a ser livre quando fosse dono de seu trabalho, quando
retornassem a suas mãos seus próprios instrumentos de trabalho, enfim, quando controlasse o que produz e para que
produz. (GOMEZ, 1989, p. 48/49).

O valor-trabalho é aquele em que o profissional possui participação
ativa na realização de seu trabalho; ele faz sentir o valor de seu trabalho. É um profissional que participa ativamente na constituição de
seu trabalho, não apenas como forma de realização de tarefas, mas
como membro-ativo no processo de tomada de decisões. Assim:
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enquanto relação social, a partir da qual se compreende não
só como se produz dentro da relação capitalista o conjunto
das relações sociais, mas como se produz historicamente a
própria relação capitalista. (FRIGOTTO, 1989, p. 20/21)

Assim sendo, no mundo contemporâneo podemos caracterizar as
distintas formas descritas acima no sentido educacional que se dá
aos cursos de formação técnica profissionalizante.
Há cursos profissionalizantes no sentido de formar empregados
aptos aos comandos da burguesia. Esta educação para o emprego é
algo muito realizado em treinamentos nas próprias fábricas e/ou em
instituições educacionais controladas ou dominadas pela burguesia.
Criam-se cursos a partir de objetivos e metas preestabelecidas pelo
mercado de trabalho, gerando, assim, empregados conformados
com a sua realidade, seguidores dos comandos de outros e transformados em peças de reposição. Assim,
na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o poder de criar, que caracterizam
a vida, os opressores matam a vida. Daí que vão se apropriando cada vez mais, da ciência também, como instrumento
para suas finalidades. Da tecnologia, que usam como força indiscutível de manutenção da "ordem" opressora, com a qual
manipulam e esmagam. Os oprimidos como objetos, como
quase "coisas", não têm finalidades. As suas, são as finalidades
que lhes prescrevem os opressores." (FREIRE, 1993, p.47)

Contudo, há também a possibilidade de formação de trabalhadores
em um sentido mais amplo, em um sentido libertador. A educação
para o trabalho objetiva despertar nos futuros trabalhadores o senso crítico-reflexivo de sua realidade, inclusive no meio de trabalho.
Deseja-se formar trabalhadores que não sejam apenas uma espécie
de mecanismos para se chegar a um determinado fim, que não é
moldado com a participação dos trabalhadores. Deverão ser formados trabalhadores críticos, construtores da realidade que os cerca,
efetivos participantes na constituição do processo, dos meios e fins a
serem alcançados no ambiente de trabalho, que tenham consciência
para debater e atuar na constituição da relação capital/trabalho.
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Esta perspectiva pode ser sintetizada pelo princípio da politecnia,
tema já apontado por Marx e Engels em Textos sobre Educação e Ensino (1983), posteriormente também analisado por Lênin em Sobre
a educação (1977), por Kurpskaia em Sobre a educação comunista
(s/d) e por Gramsci na obra Os intelectuais e a organização da cultura (1968).

							
Um museu de grandes novidades
Atualmente, devido a inúmeros fatores (como desemprego, inadequação entre o curso e realidade profissional, etc.), ocorrem intensos
debates de como profissionalizar trabalhadores em um mundo globalizado? Um mundo de grandes transformações, como supercompetição, redução da atuação do Estado como empregador (proposta
neoliberal), fusões de grandes corporações, desemprego crescente, etc.
Diante de tal contexto, surgem novas vertentes quanto à formação
profissionalizante, que, na realidade, procuram adequar os interesses
dominantes à conjuntura do mundo atual. Entre elas, podemos citar:
Especialização flexível - no Brasil este tipo de curso possui a nomenclatura de curso básico de qualificação, de acordo com o Decreto nº 2208/97 (este Decreto regulamenta a educação técnico-profissionalizante no Brasil). Criam-se, assim, cursos de caráter específico,
conforme determinada necessidade do mercado de trabalho privado, com caráter empregatício (necessidade urgente de mão-de-obra
qualificada em determinado ramo), setorizado (para atuar em um
setor específico do mercado) e temporal, ou seja, o curso funciona enquanto o mercado estiver absorvendo a mão-de-obra que está
sendo qualificada; quando não estiver mais absorvendo, ele é encerrado. Vale destacar que, por isso, estes cursos têm um caráter de
especificação (próprio de uma determinada espécie) e não de especialização (tornar-se especial). Fica a questão: o que será dos trabalhadores que realizarem este tipo de curso após uma mudança na
realidade de seu trabalho? Serão "expulsos" do mercado de trabalho?
Polivalência – Deseja-se que, ao findar um curso profissionalizante,
o futuro profissional possua um desempenho qualificado em várias
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tarefas dentro de uma mesma função. Deseja-se criar uma funcionalidade multifacetada para eles em seu ramo empregatício. Por exemplo: atualmente, no Curso Técnico de Formação em Contabilidade
no Senac/RJ, os futuros técnicos em Contabilidade, ao completarem
o terceiro módulo do curso, concluem compulsoriamente o curso
de auxiliar administrativo. Podemos supor que, quando uma determinada empresa precisar de DOIS profissionais distintos (auxiliar
administrativo e técnico em contabilidade), contratará apenas um
(formado pelo Senac/RJ), desempenhando o papel de dois, recebendo UMA remuneração. Segundo Marx (1996, p. 477), a isto se dá
o nome de mais-valia. Poderíamos chamar esse tipo de curso profissionalizante de curso funcionalizante (que faz você funcionar na
engrenagem do mercado).
Desenho Curricular / Módulos - de acordo com as necessidades
do mercado de trabalho, desenha-se um currículo que dará sustentabilidade funcional aos cursos. Antes havia uma grade (estava-se
preso) agora há um desenho curricular, calcado no que o mercado
determina. O desenho curricular proposto pelo Senac terá sua funcionalidade garantida em um sistema modular. Agrupam-se várias
áreas de conhecimento afins e forma-se um módulo que vai sendo
superado gradualmente pelos educandos de forma individual. Caso
ocorra reprovação, o educando terá que refazer apenas o módulo.
Caso queira se requalificar/atualizar, faz-se apenas o módulo desejado. Todavia, as instituições que oferecem este tipo de currículo o
oferecem de forma linear (primeiro o módulo 1, depois o 2, etc.).
Fica a questão: caso um trabalhador queira se requalificar, em carácter de urgência, como ele o fará, se o módulo desejado não está
sendo oferecido naquele momento?
Profissional com vida útil – formam-se profissionais enquadrados
às necessidades do mercado de trabalho. São voltados para o sentido do trabalho-mercadoria, só que agora esses profissionais além
de realizadores de tarefas e funções, alienados, vendedores da força
de trabalho, terão também uma vida útil. A vida útil deles durará
enquanto o que eles aprenderam tiver confluência no mercado de
trabalho. Quem sabe, futuramente, ouviremos "ou um profissional
que saiu de uso em 2020.... Se o profissional for
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submetido exclusivamente ao processo pedagógico desenvolvido no interior da fábrica, o operário dificilmente terá
acesso aos instrumentos teórico-metodológicos e ao saber
socialmente construído que lhe permita compreender as
relações sociais das quais faz parte e superar sua situação
de classe. (KUENZER, 1989, p. 189)

É preciso acreditar em um novo dia, na nossa grande
geração perdida
No contexto que estamos discutindo, argumentamos a favor de cursos profissionalizantes no sentido valor-trabalho. Cursos que objetivem contribuir para o trabalhador sentir o valor de seu trabalho,
participar ativamente no processo produtivo, não apenas como um
realizador de tarefas, mas como um agente participativo da constituição de seu trabalho. Um agente útil a si mesmo e à sociedade em que
está inserido. Concordamos com Gomez (1989), quando afirma que
a única via para ultrapassar as diversas manifestações de
alienação será a transformação radical da sociedade. Essa
mudança radical, essa emancipação, se dará no momento
em que se criem as condições favoráveis para que o conjunto dos trabalhadores, dos produtores, assumam a direção
da produção, o que implicitamente representa tomar a direção da sociedade. (GOMEZ, 1989, p. 53)

Cursos que deem valor à cidadania (à formação do cidadão crítico)
incluem um processo educacional amplo, que não fique apenas na
esfera do saber fazer.
Contempla o saber fazer, mas também o saber ser e a construção de
conhecimento (saber saber), aspirando formar um trabalhador cidadão - que não tenha um comportamento meramente reprodutivista - que seja um agente participativo-transformador não só em seu
ambiente de trabalho, mas na sociedade como um todo. A educação
profissional
poderia desempenhar, nesta trajetória, papel relevante,
desde que seja coerente com a formação de um sujeito
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capaz de História própria e mais humana, não apenas mais
produtiva. (DEMO, 1998, p.3)

Os cursos devem ser constituídos a partir de características, competências, objetivos extraídos do Mundo do Trabalho (e não apenas
do mercado de trabalho), com a participação de distintos setores
deste Mundo. O conflito de ideias nesse processo contribui para que
de uma forma dialética surja a síntese que irá dar sustentabilidade
funcional para a constituição dos cursos. Assim sendo,
eleger o mundo do trabalho como ponto de partida para
a proposta pedagógica da escola comprometida com os
interesses dos trabalhadores não significa propor uma formação profissional estreita e limitada, determinada pelo
mero "saber fazer" despido de compreensão, de análise, de
crítica. (KUENZER, 1989, p. 191)

Seria ingênuo acreditar que o mercado de trabalho privado não vá
participar (direta ou indiretamente) do processo de constituição dos
cursos, porém este não deve ser o único ator a ser ouvido neste contexto. É relevante destacar que os cursos devem ter um outro sentido
filosófico (de valores) em sua constituição.
É fundamental que a escola sirva à população de uma forma geral,
que supere os limites da dimensão técnica, ampliando-se a uma dimensão política, formadora de trabalhadores.
Defendemos a politecnia como base para os cursos técnicos. Pretende-se formar o técnico em uma visão de valor-trabalho, para que ele,
além de adquirir habilidades pertinentes a sua profissão, desenvolva
também um caráter crítico-reflexivo na realidade social em que esteja inserido.
Assim, é possível a qualificação de trabalhadores transformadores
da realidade, não só da fábrica, mas também de toda a sociedade.
Formar agentes sociais participativos, que construam, conscientemente, em prol de si próprios e da sociedade como um todo.
A politecnia é uma escola que aspira ao desenvolvimento pleno dos
educandos, ou seja, uma educação integral. Em uma escola técnico-profissionalizante, por exemplo, a politecnia se processa através da
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união da educação intelectual com a educação tecnológica. Uma escola na qual o processo ensino/aprendizagem não se restrinja apenas
à absorção de técnicas, mas em que haja também a aprendizagem
das técnicas simultaneamente com uma compreensão mais ampla
da realidade. Na escola politécnica,
não é suficiente apenas um domínio das técnicas: faz-se
necessário dominá-las a um nível intelectual. Além da iniciação no manejo das ferramentas básicas utilizadas nas
diversas atividades de trabalho, é fundamental permitir à
criança e ao jovem o acesso aos conhecimentos necessários
à compreensão científica do objeto em estudo, seja ele uma
máquina, um fenômeno da natureza ou uma relação socialmente produzida. (MACHADO, 1991, p. 129)

Nesse sentido, a busca por colocar o homem em sintonia com o processo de transformação da realidade é inerente à escola politécnica.
A partir do momento em que esta escola almeja a compreensão da
realidade ampla, vivida pelo homem, o processo de crítica-reflexiva
é de grande relevância. Somente através da crítica-reflexiva, o homem terá capacidade de análise, compreensão e (re)construção da
realidade. Terá capacidade, por exemplo, de compreender (e, quiçá,
interferir) na relação de continuidade-ruptura do processo histórico.
Daí, a escola politécnica torna-se um fomento de transformação, no
qual os educandos têm, como instrumento principal de compreensão da realidade, a dialética. Assim, instrumentaliza os trabalhadores a assumirem o comando da transformação social.
A politecnia deseja formar cidadãos crítico-reflexivos, que possuam
atitudes autônomas e que tenham compreensão sobre o mundo do
trabalho. Ela deseja fomentar a síntese
dialética entre formação geral, formação profissional e formação política, promovendo o espírito crítico no sentido de
uma qualificação individual e do desenvolvimento autônomo e integral dos sujeitos como indivíduos e atores sociais,
possibilitando não só sua inserção mas a compreensão e o
questionamento do mundo tecnológico e do mundo sociocultural que os circundam. (DELUIZ, 1996, p. 120)
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Este tipo de formação se fará sentir à medida que, além da aprendizagem das habilidades técnicas (que são também de grande importância), a formação seja mais ampla, perpassando por princípios
como a produção de conhecimento e o despertar do senso crítico-reflexivo. Esta formação mais ampla tem como centro não a servidão ao capital, mas aos ideais humanos.

Conclusão
Analisamos neste trabalho distintas formas/modelos de qualificação
dos trabalhadores. Distintas formas/modelos de realização de cursos podem ser pensados e executados, porém em um sistema capitalista podemos dizer que existem apenas dois sentidos que se podem
dar aos cursos profissionalizantes: formar o profissional para ser um
trabalhador (valor-trabalho) ou formá-lo para ser um empregado
(trabalho-mercadoria).
A formação profissional gera um empregado, se, no desenvolvimento do curso, o futuro profissional tiver sua formação voltada única
e exclusivamente para a aprendizagem de técnicas e habilidades, em
que não haja praticamente nenhuma preocupação com o processo
de produção do conhecimento, restrito a uma reprodução de informações/comportamento. Assim sendo, será estimulada a formação
de profissionais aptos possivelmente apenas para realização de tarefas, profissionais que provavelmente saibam fazer com eficiência
as funções operacionais de seu ramo profissional, alimentando uma
formação estreita.
Em outro sentido se faz presente também a profissionalização que
poderá formar trabalhadores. Este tipo de formação se fará sentir
à medida que, além da aprendizagem das habilidades técnicas (que
são de grande importância), o curso seja mais amplo, perpassado
por princípios como a produção de conhecimentos e o despertar
do senso crítico-reflexivo. Busca-se além de uma formação para o
trabalho em si, uma formação que alie o conhecimento técnico ao
conhecimento humanístico – que dê valor não só à formação do técnico-profissional, mas à formação do ser humano como um todo.
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Assim, quanto à formação dos trabalhadores, defendemos que ela
esteja de acordo com as necessidades do mundo do trabalho, em que
as três esferas que compõem as competências (saber fazer, saber ser
e saber saber) sejam debatidas e constituídas pelos vários atores e interesses distintos que compõem o mundo do trabalho. Deve-se formar um amplo fórum de debates entre estes distintos segmentos do
mundo do trabalho, resgatando, periodicamente, as transformações
deste “mundo” para estabelecer as competências a serem desenvolvidas nos distintos ramos e cursos técnicos. Ao mesmo tempo, cursos
e profissões devem estar inseridos em um contexto de educação continuada, para tentar garantir a permanência dos trabalhadores ativos
no mercado de trabalho (que só se tornará efetiva em períodos de
crescimento ou desenvolvimento econômico). Tais cursos devem ser
realizados não só por aqueles que estão entrando no mercado, mas
também pelos que já estão trabalhando a título de aprimoramento
ou requalificação. Procura-se evitar, assim, que os profissionais tenham uma vida útil para o mercado de trabalho.
Defendemos uma formação profissional que esteja preocupada em
formar trabalhadores crítico-reflexivos, transformadores da (ampla)
realidade social na qual estão inseridos. Assim podemos afirmar
que o sentido mais adequado para se processarem os cursos técnicos
é o do valor trabalho, oferecido pelo princípio da politecnia.
Todavia, ela deve ser implantada pelo Estado brasileiro no sentido
de termos uma formação técnico-profissional focada na constituição
do ser humano enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto profissional, e não reduzir a formação apenas a apelos mercadológicos
momentâneos de instituições que ora regulam o mercado de trabalho.
Somos humanos e não uma simples peça na 		
engrenagem para o sistema.

Contato do autor
Michael George Costa Carneiro | m.g.carneiro@hotmail.com
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O professor-designer de
experiências de aprendizagem:
autoria docente e uso de recursos
lúdicos na formação de professores
Bianca Martins (UniCarioca | NUCAP | PUC-Rio)
Leonardo Nolasco-Silva (UERJ)

Resumo
O artigo discute a preparação e a vivência de uma prática lúdica de
ensinoaprendizagem elaborada em parceria por uma designer e um
professor regular do curso de Pedagogia. Tal experiência foi produzida/aplicada no contexto de uma disciplina do curso de Pedagogia
da UERJ. A imersão no curso em questão fez parte de uma pesquisa
mais ampla que visava compreender os benefícios do uso de recursos do Design (linguagem visual, processo projetual, processo criativo, configuração de artefatos e mediação cultural, etc.) na formação de professores. A experiência da imersão em um ambiente com
sujeitos e situações específicas proporcionou um rico aprendizado
e uma perspectiva crítica contextualizada pela experiência vivida.
Participar do planejamento ousado de uma disciplina da Pedagogia
e implementá-la com o professor, conviver com os futuros docentes
e partilhar de suas inquietações e esperanças possibilitou a revisão
de conceitos a respeito da relevância da aprendizagem do Design na
formação de professores. O resultado da vivência põe em evidência
os benefícios do uso de estratégias lúdicas de aprendizagem que respeitam diferenças e preferências como forma de atrair a atenção e a
motivação dos estudantes para o conhecimento construído.
Palavras-Chave: Design; práticas pedagógicas; formação de professores; cotidiano escolar; currículo.
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Abstract
This paper discusses the preparation and the experience of a playful
practice of teaching and learning developed in partnership by a designer and a regular teacher of the Pedagogy course. This experience was
produced / applied in the context of a Pedagogy course in UERJ. The
immersion in this course was part of a broader research aimed at understanding the benefits of the use of Design resources (visual language, design process, creative process, artifact configuration and cultural
mediation, etc.) in teacher training. The experience of immersion in
an environment with specific subjects and situations provided a rich
learning and a critical perspective contextualized by the lived experience. Participating in the daring planning of a Pedagogy discipline
and implementing it with the teacher, living with the future teachers
and sharing their concerns and hopes enabled the revision of concepts
regarding the relevance of learning Design in teacher education. The
result of the experience highlights the benefits of using playful learning
strategies that respect differences and preferences as a way to attract
students' attention and motivation to the knowledge construction.
Keywords: Design; pedagogical practices; teacher education; school
daily; curriculum.

Introdução
No campo do Design, há alguns anos, discute-se que os conhecimentos próprios desta área são relevantes para um espectro de ações mais
amplo do que o rotineiramente praticado/difundido. Segundo Lawson (2011), os designers operacionalizam seus projetos conciliando
informações variadas e desconexas, conjugando necessidades de diferentes atores, trabalhando em equipe, etc. Tal forma de conduzir teria
muito a acrescentar em campos que ultrapassam o escopo restrito dos
projetos de Design, servindo também para pensar problemas da vida
contemporânea. O Design proporia, pois, um jeito de olhar.
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Para Martins (2016), existe uma relação entre os princípios do Design e as demandas da escolarização formal, o que nos leva a pensar na pertinência da construção de pontes entre um campo e outro.
Os princípios, metodologias, interações e práticas do Design podem
servir à educação como estratégia projetual integradora de conhecimentos multidimensionais. Além disso, o ‘pensar junto’ do Design
poderia aproximar professores e estudantes em torno de problemas
comuns que, mais do que soluções, demandam formas variadas de
abordagem. O Design, nesta direção, seria um modo de fazer perguntas, de rabiscar mapas e atualizar currículos, transformando os
atores da sala de aula em roteiristas da própria experiência educativa.
Fazedores de mapas, professores e estudantes, vistos desta maneira, roteirizam aulas que inventam outros professores e estudantes.
Todos praticantes (CERTEAU, 1994), percebidos em atos, operando
lógicas que diversificam a formação. Tal como o filme que inventa
o espectador ou o livro que cria o leitor, a aula inventa o estudante,
o professor, a escola e a universidade. Dito isto, assumimos que não
trabalhamos com a ideia de um professor e de um estudante constituídos por matéria própria e definitiva. Quando pensamos nesses
sujeitos, nós os concebemos em movimento, performando nos cenários da educação formal de modo a atualizar as concepções de
escola, universidade e afins.
Um currículo é, então, elaborado por múltiplos autores, dando vida a
invenções humanas cujas tessituras em redes são ingovernáveis, imprevisíveis, impuras e incontroláveis. Se, por um lado, reconhecemos
o currículo como parte integrante da “arte de governar”, percebendo-o como espaçotempo que compõe um campo de formulações e práticas educativas que articulam interesses de diversos grupos sociais,
por outro lado devemos entender que é necessário problematizar as
formas como os praticantes (CERTEAU, 1994) jogam com essa engrenagem e a movimentam. Apesar da aparente força hierárquica dos
planejamentos e metas curriculares, é na vida das escolas (e das universidades) que são tecidos os processos pedagógicos cotidianos.
Os currículos, deste modo, são produzidos nas escolas, por criações
próprias e por influência de múltiplas forças sociais. Os currículos
não são apenas reativos às determinações externas – como as políti159

cas de Estado, por exemplo –, mas sim um jogo de negociações e de
disputas que ocorrem localmente, em cada unidade escolar/acadêmica, no dentrofora das instituições, numa trama forjada por várias
redes educativas que fazem de nós o que somos, o que estamos sendo e o que podemos vir a ser.
Partindo dessas noções, inspirados também em Kastrup (2005),
acreditamos que a invenção de um curso inventa também os sujeitos
que passarão a viver experiências nos espaçostempos por ele criados. Trata-se, também, do processo de atualização da ementa oficial
que, como sabemos, possui uma história e nenhuma garantia de durabilidade para além dos cenários que lhe serviram de contexto no
momento da sua criação. Portanto, a cada novo curso a ementa se
renova, busca identificar o seu público, cria caminhos e possibilidades de diálogo na tentativa de convencer os estudantes de que caberá
a eles a coautoria das aulas ministradas/vividas/fabuladas em dias e
horários específicos, mas que transbordarão nos corredores, na Internet, nas mensagens de whatsapp que procuram definir/organizar,
por exemplo, as ações a serem realizadas nos trabalhos em grupo.
Ao mesmo tempo em que nos inventamos como professores enquanto definimos o roteiro de um curso, queremos que os estudantes se reinventem nos processos das aulas, mas sabemos que isso
depende também deles, do engajamento e da vontade de fazer junto,
de comprar a ideia e de fazê-la sua, para além dos ritos acadêmicos
protocolares (frequência, realização de tarefas, provas, etc).
Podemos dizer que tanto a educação quanto o Design só se realizam a contento quando há engajamento daqueles que os viabilizam.
Engajamento que também é reconhecimento do público, dos seus
desejos, das suas habilidades e, sobretudo, criação de espaçostempos
de discussão, de ouvir o outro e produzir sentidos.
O Design, assim concebido, representa um tipo especial de aprendizagem ativa, aproximando-se das práticas educativas adiante elencadas. Seus princípios, como já salientado, favorecem uma abordagem
multidimensional, o trabalho em equipe, a cooperação com o usuário, a interdisciplinaridade, a atenção sensível e o senso estético. Ao
apontarmos tais questões, específicas do campo do design, desejamos
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inserir neste rol parte do que pensamos ser possível construir na educação, através daquele a quem chamamos ‘professor designer de experiências de aprenderensinar’ – ou, simplesmente, professor fazedor.
Entendemos que os praticantes da sala de aula – estudantes e professores – não são meros receptores de serviços, produtos e estratégias
pensadas por um profissional solucionador de problemas. Ao contrário, eles são parte dos problemas e das soluções, pois operam com suas
trajetórias, seus saberesfazeres, suas práticas, seus corpos e ideias. Um
designer que pretende atuar no campo da educação precisa levar em
conta esse background dos praticantes da sala de aula, trabalhando
sempre em parceria, adaptando, ressignificando, bricolando dinâmicas e materiais nos movimentos cotidianos dos cenários educativos.
Assim, o que discutimos aqui são as possibilidades de diálogo entre Educação e Design, não na perspectiva das ferramentas que um
campo pode emprestar ao outro, mas sim na defesa do encontro de
saberesfazeres distintos que formam outros tantos fazeressaberes
que potencializam a construção coletiva dos conhecimentos em sala
de aula e para além dela.
Nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, buscamos oportunizar
movimentos de antidisciplina, contra a hierarquização dos fazeressaberes e em oposição à marginalização/exclusão que uma hierarquização promove. Desejamos um movimento dinâmico, aberto,
cambiante e em constante ação-reflexão-ação, que assume os riscos,
as incertezas e os acasos no seu tatear, em conexão com a vida, no
tempoespaço em que ela pulsa e se transforma. Tal movimento se
pauta no reconhecimento da complexidade, do que é tecido junto
(MORIN, 2007) e na emergência de possibilidades.
Preparação
Um dos autores deste texto, docente regular da graduação em Pedagogia da UERJ, após ter conhecimento da pesquisa a respeito do Design em práticas de ensinoaprendizagem, pesquisa esta que estava
em andamento em decorrência de um estágio de doutoramento em
Design (PUC-Rio 2012/2016), convidou a outra autora deste texto
para preparar e implementar com ele uma disciplina no curso em
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questão. Tratava-se da disciplina Tópicos Especiais II - Metodologias
na produção de meios e recursos educativos, ministrada no segundo semestre (agosto a dezembro) de 2015, às quartas-feiras, das 18h
às 19h30min. Quarenta alunos estavam matriculados na disciplina.
Para dar conta da empreitada, nos encontramos, durante o mês de
julho de 2015, para ajustar os objetivos da experiência conforme alguns pressupostos.
Partimos da premissa de que nossa tarefa estaria muito além de ensinar a usar tecnologias digitais para a produção de meios e recursos
educativos, como vinha sendo feito nos últimos semestres por outros professores que ministraram a disciplina. Nossa proposta era
discutir e praticar a linguagem e a produção de recursos educativos,
questão que em nosso entendimento seria mais ampla do que trabalhar apenas os recursos digitais na educação. Debatemos ideias
e propostas durante algumas semanas e por fim chegamos a uma
proposição. Nossa intenção passou a ser vivenciar com os estudantes
uma situação lúdica que favorecesse discussões e aprendizados. Esta
situação lúdica requisitaria dos estudantes, organizados em grupos,
a solução de um mistério – algo que despertasse a atenção, propiciasse engajamento e abrisse um leque de temas sociais que seriam,
em última instância, o mote para a realização da disciplina. Pretendíamos com isso sublinhar que os recursos educativos criados pelo
professor-designer-de-experiências deveriam partir das realidades
locais, das situações vivenciadas pelos praticantes da sala de aula,
de modo que a vivência oportunizada pelo recurso seja significativa
e produtora de sentidos múltiplos por cada um dos participantes.
Tal empreitada demandaria o desenvolvimento de uma estratégia/
objeto para comunicar a certo grupo de pessoas um determinado
assunto/situação. Assim, precisávamos inventar algo que instigasse
a participação ativa do aluno na solução de um mistério/problema
e mais: deveríamos fazer essa produção pensando em um público
específico – estudantes adultos, com diferentes idades e trajetórias, a
maioria composta por trabalhadores que estudam à noite e que, portanto, chegam à universidade com o cansaço de um dia de trabalho.
Caberia aos educadores-designers-de-experiências planejar algo
que se adequasse ao perfil deste público e que, ao mesmo tempo,
viabilizasse o programa da disciplina.
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Abaixo alguns parâmetros do curso e anotações do nosso Diário de
Bordo quanto ao planejamento da disciplina.
• Objetivo: aprender por meio de recursos lúdicos e desenvolver um
material/artefato com linguagem visual adequada ao público.
• Encontros: 15 encontros.
• Metodologia e recursos didáticos: jogar, discutir achados de
cada fase do jogo; projetar artefato.
• Avaliação: autoavaliação, frequência e performance, desempenho no projeto final.

Tabela 1: Diário de Bordo sobre o planejamento da disciplina.

Data

Anotações
Encontro na Confeitaria Colombo.

Ficou definido que a dinâmica do curso estaria baseada
em instigar os alunos a encontrar um problema do seu
17/07
cotidiano e, em seguida, seria discutida uma solução
para ele por meio dos recursos da Aprendizagem Baseada em Design.
A designer devolve ao professor um roteiro de aula propondo atividades práticas e textos para cada aula.
20/08

O professor diz que tem uma nova proposta que envolve
o uso de estratégias do RPG2.
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Conversa por telefone antes do curso.
O professor conta detalhadamente sua proposta de RPG.
A princípio, a designer a achou muito confusa.
Haverá uma narrativa com um mistério a desvendar.
A narrativa estimula a abordagem da questão Identidade
25/08 e diferença no contexto escolar.
A turma será dividida em quatro grupos: professores,
pais, alunos e gestão escolar. Cada grupo vai encontrar
formas de entender e enfrentar problemas relativos à
diversidade na escola.
Decidimos que o Design entra para ajudá-los a entender
como desenvolver uma abordagem apropriada para abordar cada situação/público.
Ao longo do mês de julho, foi desenvolvida uma narrativa de suspense que envolveu cenários, tabuleiro e uma série de personagens.
Ou seja, coube ao professor construir as bases concretas (confeccionou o tabuleiro e adquiriu personagens) e a narrativa de um jogo
que chamou de O que não tem governo nem nunca terá. Em nossas
conversas e reuniões de trabalho, tivemos alguma clareza sobre a
viabilidade do projeto e fomos amadurecendo a ideia do que seria
um professor-designer de experiências de aprendizagem – alguém
que demonstra envolvimento com o tema a ser trabalhado, que produz uma narrativa e objetos bastante originais e possui motivação
para superar expectativas e adversidades.
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Figura 1: Imagem do jogo sendo usado em sala de aula.

								
Sobre os encaminhamentos do jogo podemos dizer, de forma resumida, que o ponto de partida foi o desaparecimento de um aluno, préadolescente, chamado Cristiano. Ele tinha ido a um passeio de fim de
semana organizado pela escola, mas não havia retornado com os demais colegas. Assim, o mote das partidas seria descobrir o que aconteceu com o Cristiano e, para isso, a turma se dividiu em quatro grandes
grupos: um grupo de professores representados pela professora Edna;
um grupo de estudantes encabeçado pela aluna Meg; um grupo de
pais e responsáveis, cuja protagonista era a mãe de uma estudante chamada Luiza e um grupo que representava a direção da escola, liderado
pelo diretor Nelson. As ações de cada um desses quatro personagens
tinham como intenção descobrir o paradeiro de Cristiano, porém, na
execução das partidas, eles se deparavam com temas polêmicos muito
comuns no cotidiano das escolas – homofobia, racismo, intolerância
religiosa, bullying, distúrbios alimentares, violência doméstica, etc.
Esse leque de temas, pensados a partir do conceito de diferença (na
perspectiva deleuziana) possibilitou a criação de situações pedagógicas em que a produção material das aulas dialogava com problemas
reais, ainda que simulados em um jogo de tabuleiro.
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Público
Sobre o público, como já salientado acima, tínhamos uma presença
majoritária de mulheres, trabalhadoras, moradoras das periferias da
cidade, um número considerável de mães, com diversidade de idades e que se declaram, em sua maioria, evangélicas. É importante
citar esse perfil porque ele coloca para o professor alguns desafios:
• Os jogos de RPG não são muito comuns entre mulheres (nem
entre as classes populares);
• Estudantes trabalhadoras e mães têm, pelo menos, uma tripla
jornada – no emprego, na universidade e em casa – chegam
cansadas nas aulas e precisam ser motivadas;
• A questão religiosa poderia ser um problema diante dos temas
trabalhados, sobretudo os que falavam de gênero e sexualidade.
O conceito de praticantes, pinçado na obra de Certeau (1994), deixa
clara a ideia de ação a partir da qual pensamos os estudantes – eles
não são indivíduos isolados aptos a receber mensagens, mas criadores ativos capazes de receber-emitir-bricolar-inventar-atualizar
pensamentos e atitudes, sem necessariamente abrir mão dos seus
acúmulos culturais, pois existem no dentrofora da universidade,
transitam por cenários carregados de memórias, saberesfazeres e
singularidades, traços que sofrem severas tentativas de silenciamento no meio acadêmico, lugar de uma suposta neutralidade, objetividade e assepsia teórico-metodológica.
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Metodologia
Nosso primeiro desafio metodológico foi criar um sistema de RPG
que oportunizasse a construção de uma história que nos mobilizasse
e permitisse debater os temas da disciplina. Deveria ser um jogo de
brincar de ser levado a sério, algo que criasse um mistério capaz de
manter a nossa atenção ao longo de um semestre. Sabíamos que era
próprio do RPG surpreender os jogadores, criando entrechos que mudam personagens de lugar, obrigando-os a rever suas estratégias e isso
era um trunfo que tínhamos para criar situações diferentes em cada
aula, inserir novos personagens e, por consequência, novos temas. O
Mestre de RPG precisa ter sensibilidade para perceber quando o jogo
fica morno e, quando isso acontece, cabe a ele propor acontecimentos
que estimulem os jogadores a recuperar o entusiasmo (qualquer semelhança com o ofício do professor será mera coincidência?).
Decidido o jogo, passamos para a definição dos personagens (não
de suas características comportamentais ainda, mas sim de sua imagem). Acreditávamos que seria mais estimulante jogarmos com avatares conhecidos, bonecos que habitassem nossas memórias e que
criassem com cada jogador uma identificação para além do jogo.
Considerando as opções existentes no mercado (em variedade de
modelos e bom preço) escolhemos montar o nosso sistema com
os personagens de Os Simpsons – conhecido por ser um desenho
animado para adultos. Tomada a decisão, os bonecos foram garimpados na Internet, na Feira da Praça XV (no Rio de Janeiro) e na
Galeria dos Brinquedos (em São Paulo). A busca durou o recesso
de julho/agosto e iniciamos o segundo semestre de 2015 já com o
sistema definido.
Para confeccionar o tabuleiro usamos papel Paraná (chamado de
holler em alguns lugares). Pensando na locomoção, testamos maneiras de dobrar o material de forma que coubesse na mochila sem danificar a estrutura. Ao invés de cenários fixos, colados ou desenhados no tabuleiro, produzimos fichas grandes e as plastificamos. Elas
deveriam ser montadas como um quebra-cabeças sobre o tabuleiro,
presas por grampos metálicos. Dessa forma, seria possível mudar os
cenários rapidamente, sempre que se fizesse necessário.
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Figura 2: Tabuleiro de RPG produzido para as aulas. Preparação de uma
partida realizada na disciplina Metodologias na produção de recursos e
materiais educativos. 2015/2.

Foram criadas também cartas de personagens em papel vergê de 180g,
devidamente plastificadas para garantir a durabilidade. Nessas cartas
estão dispostos sistemas de pontuações prévias que ajudam a definir
as possibilidades de locomoção dos personagens no tabuleiro.
Os valores das cartas são confrontados com a sorte dos dados, e os
jogadores se movimentam conforme esse conjunto de definições.
No movimento, para além da sorte de cada participante, há uma
ação estratégica visando determinado fim. Por exemplo: Eu quero
mandar a professora Edna para o cemitério e jogarei por ela na próxima rodada.

Figura 3: Personagens do jogo.
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Além do tabuleiro, dos avatares e das cartas, esse sistema de RPG
também conta com dados de 6 e 20 lados, responsáveis por determinar algumas tarefas em cada rodada. Os dados foram customizados
para o jogo.

Figura 4: Dados produzidos para o jogo.

Mas, como jogar uma partida de RPG com mais de 40 estudantes?
Esse foi outro desafio. Manter alguma organização em um grupo tão
grande e diverso exigiu que pensássemos juntos alguma alternativa
que, associando pessoas em grupo, permitisse que todos participassem ativamente no desenrolar das partidas (o que não garante que
todos irão participar, mas, se quiserem, poderão).
Como a história do sistema criado deveria ter por cenário uma escola, construímos, como citado, quatro tipos de personagens principais: estudante, diretor/a, professor/a e responsável. Cada um desses
arquétipos ficaria sob a condução de um grupo de dez estudantes
- grupos formados por adesão (alguns grupos ficaram com mais
de dez integrantes). Assim, criamos Meg (a estudante), Nelson (o
diretor da escola), Edna (a professora) e Luiza (a mãe de um aluno). Esses quatro personagens ganharam matizes diferentes em cada
grupo e suas trajetórias mimetizavam comportamentos comuns aos
integrantes de cada equipe. Para o grupo com mais estudantes religiosas, por exemplo, Luiza era uma espécie de beata; para o grupo
de estudantes mais jovens ela tinha um caso com o diretor Nelson.
169

Vale ressaltar que as ações dos personagens no tabuleiro contribuíram para a construção coletiva da história principal e, não raras
vezes, os grupos se acusavam por identificar alguém que tinha culpa
no cartório, isto é, que tal personagem estaria envolvido no sumiço
de Cristiano.
Basicamente, em todas as aulas houve uma rodada do jogo em que
os quatro personagens se movimentavam e recebiam pistas sobre
o mistério. As pistas eram cartas escritas pelo professor, que continham um forte apelo à discussão de problemáticas de gênero,
bullying de diversas formas, papel da mulher, questões de poder, alteridade e subjetividade no contexto escolar, dentre outras questões
sutis que aparecem a partir da convivência em sala de aula.
A partir de determinadas questões, encaminhávamos a discussão para
a produção de materiais e recursos didáticos, valorizando o papel do
professor como um designer de experiências de aprendizagem.

Figura 5: Imagens das partidas jogadas em contexto de sala de aula.
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Figura 6: Imagens das partidas jogadas em contexto de sala de aula.

Estratégias e recursos utilizados
Optamos por realizar a disciplina com o recurso de múltiplos meios.
Durante as aulas, foram usados recursos analógicos (cenário, personagens, cartas, etc.), lemos e discutirmos textos. Utilizamos também outros recursos, como aulas expositivas, filmes, músicas, dentre outros.
Sobre as estratégias de comunicação, lançamos mão das redes sociais para motivar os grupos e instigar a solução do mistério durante
o período fora de sala de aula. Um grupo no Facebook com todos os
alunos da turma foi criado para tal.
Usamos, ainda, estratégias próprias do Design para ajudar a turma a
trabalhar no desenvolvimento de um artefato de comunicação focado
em linguagem visual e estratégias específicas para atingir um determinado público: trabalhamos com mapas conceituais, moodboards, geração de alternativas e orientação aos grupos através do olhar do Design.
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Figura 7: Imagen com alunos discutindo e desenvolvendo os projetos conforme as técnicas aprendidas.

Figura 8: Alguns resultados que exploraram recursos visuais para impactar o público a respeito de uma situação indesejada.
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Figura 9: Alguns resultados que exploraram estratégias dinâmicas para
impactar o público a respeito da situação indesejada.

Resultados
As atividades narradas mostraram-se bem sucedidas em seus objetivos. Foi uma vivência muito intensa, uma vez que os alunos se
engajaram muito à proposta apresentada, trazendo semanalmente
ideias para solucionar o mistério. Tais movimentos exigiram uma
constante reformulação da história, porque dados novos (produzidos pela turma) precisavam se integrar à narrativa inicial, amar173

rando cenas, personagens, temas e conceitos caros à disciplina. A
vivência com diferentes materiais e a possibilidade de criar nossos
próprios objetos de aula oportunizaram um entendimento da viabilidade do professor – autor, criador de situações que estimulem não
só a turma, mas a si mesmo. Quanto às estratégias didáticas, cremos
que ficou claro que a ousadia instiga professores e alunos a superar
expectativas. Foi uma meta-aprendizagem: enquanto discutíamos
novas possibilidades didáticas, estávamos jogando e vivenciando
personagens, cenários, discursos e desenvolvendo objetos para dar
conta do desafio proposto.
Um ponto nos marcou especificamente: percebemos que os termos
Design ou Designer assustavam e repeliam o público nas vezes em
que foram utilizados. Tentamos explicar e fizemos até mesmo uma
apresentação procurando desmitificar a questão, mostrando que
todos eles eram um pouco Designers, pois preparavam materiais
didáticos para seus alunos, mas não funcionou. Para contornar a situação, passamos a trabalhar sem usar estes termos, substituindo-os
por projeto, estratégia criativa, processo projetual, projetista, etc. Com
isso, conseguimos evitar ruídos e engajar melhor os pedagogos às
propostas de atividades nessa linha.
A avaliação foi realizada a partir da participação nos projetos e no
desenvolvimento das atividades propostas de forma bastante processual. Como os alunos estiveram, em grande medida, atuantes no
curso pudemos ver a desenvoltura e o amadurecimento de quase
todos durante os desafios propostos. Foi realizada ainda uma autoavaliação com a intenção de gerar um processo avaliativo completo
no qual o próprio aluno passou a ser protagonista do percurso vivenciado e, por isso, deveria saber em que medida foi bem e onde
poderia melhorar.
Outro aspecto relevante se refere à noção de que o Design está não
só nas técnicas, mas na abordagem, na perspectiva, no olhar para o
público e no envolvimento cuidadoso de uma ação pedagógica instigante. Desta percepção surgiu o termo Professor-Designer de experiências de aprendizagem. Esse olhar de quem planeja experiências
de aprendizagem revela opções e até mesmo um discurso político: o
quanto é importante enquadrar o discurso pedagógico nas questões
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de identidade, diferença e poder para uma ação pedagógica contemporânea, uma vez que já sabemos que as linguagens, estéticas e estratégias planejadas implicam também em opções éticas.
A docência, vista como um exercício de invenção, permite trânsitos
e experimentações que nada tem a ver com a fixidez das técnicas
de aprenderensinar que nos apresentaram como ‘as mais eficientes’
para tal público ou assunto. A experimentação de linguagens e o reconhecimento de que muitas são as formas de expressão possíveis
na sala de aula nos leva a pensar no quão imperativo é fazer valer
a negociação, a tradução e a hibridização (BHABHA, 1998) entre
perspectivas e discursos, inclusive aqueles produzidos em contextos
não-científicos, como a literatura, o cinema, os ditados populares, a
fotografia, as artes, as mídias e as falas das ruas, entre outros.
Como concebidas por Bhabha (1998), traduções, negociações e hibridizações são operações que se engendram nos cruzamentos entre
fronteiras culturais, podem ser tanto consensuais como conflituosas, mas produzem sempre a diferenciação como condição e processo. Na feitura de um trabalho em grupo, há toda uma dinâmica
de convencimentos, distribuição de tarefas, estabelecimento de prazos e demais trilhas a seguir rumo ao objetivo final (ao menos nos
trabalhos em grupo que, de fato, funcionam coletivamente). Nesse
encontro de individualidades, pode ocorrer o choque, a hibridação,
a mudança de perspectiva ou a emergência da indiferença. Não é
preciso muito esforço para entender que essa terceira possibilidade é
menos desejável para uma sala de aula.
Por fim, verificamos que uma experiência em que há uma proposta
lúdica que ocorre com a mobilização de diferentes recursos didáticos e estratégias de comunicação atinge os alunos respeitando suas
diferenças e preferências. Cada um aproximou-se dos assuntos discutidos e propostas realizadas instigado por recursos diferentes. Ou
seja, quando diversificamos as estratégias lúdicas, didáticas e formas
de comunicação, verificamos que conseguimos atingir pessoas de
perfil muito singulares. Podemos dizer que planejamos e conseguimos realizar um incremento de possibilidades de atrair a atenção e
a motivação dos estudantes para o conhecimento colaborativamente
construído.
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Considerações finais
Consideramos, então, ser fundamental pensar no professor fazedor
como sendo um profissional que cria seu próprio material (dinâmicas, artefatos culturais, mediações, desafios e etc.), dando aos seus
recursos de aula uma assinatura que fale dele mesmo, do seu tempo
e que acima de tudo converse com os saberesfazeres de suas turmas.
O professor designer de experiências de aprenderensinar, mais que um
propositor de atividades, é um mediador entre o estudante e as formas de produzir conhecimentos, alguém que estimula autorias múltiplas e plurais e que não se contenta com respostas fáceis. Trata-se
de um fazedor de perguntas, de um artesão de tecnologias educativas.

Notas

1. Fazedor possui aqui uma função adjetiva, visando marcar o
aspecto mão na massa que consideramos ser parte importante das autorias docentes. A ideia de ‘artífice’ de Richard Sennett (2009) também nos inspira na elaboração do ‘professor
fazedor’. O artífice é o profissional que se dedica à arte pela
arte. Seu trabalho não se submete ao tempo, mas ao prazer da
feitura; ele “representa uma condição humana especial: a do
engajamento” (p.30).
2. RPG é uma abreviação de Role Playing Game, ou "Jogo de Interpretação de Papéis/Personagens”, em português. Pode ser
jogado com muitos participantes e aos jogadores é dada a
oportunidade de traçar o perfil dos personagens que interpretarão. Os jogos de RPG são conduzidos por um Mestre,
responsável por 1) costurar as narrativas criadas colaborativamente e também 2) verificar se as ações praticadas foram bem
sucedidas ou não. O Mestre não age arbitrariamente, mas
guiado por um sistema de regras previamente apresentado a
todos. Há sistemas de RPG cujas partidas duram 40 minutos.
Há outros que podem chegar a 5 horas ou mais, dependendo
da disposição física e mental dos jogadores.
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