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«A Educação, qualquer que seja ela, é 
sempre uma teoria do conhecimento 

posta em prática.»

                                                                                   
Paulo Freire 
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Caros leitores, sejam bem vindos!

Apresentação

2019 não foi um ano muito bom para 
educação. Muitas questões internas de 
reestruturação em algumas instituições 
(algumas até chegaram a fechar suas 
portas e outras já com essa certeza 
para 2020). Para algumas federais 
como a nossa, foram meses de 
r e c e s s ã o  o r ç a m e n t a r i a , 
comprometendo o funcionamento em 
vários aspectos. E foi justamente no 
cenário de caos educacional que a 

Calendoscópio buscou na edição 2019.2, trazer a temática 
educação como pauta principal, pois acreditamos que, por mais 
dura que seja a realidade vivida em cada unidade que se 
compromete com a educação, sobretudo, a pública que é voltada 
a atender uma população que nunca desiste de seus sonhos, 
mantém o desejo de um país que pode dar certo representado em 
cada jovem estudante.

Assim, nessa edição, trouxemos textos de jovens pesquisadores 
que enxergam no seu lugar de formação, desafios outras vertentes 
da educação, como espaço amplo de formação e possibilidades. 
Possibilidades essas que aparecem também em discussões não 
apenas de quem já está na sala de aula, mas em propostas de 
futuros docentes, que vislumbram em ações simples, novos 
caminhos para o ensino. Dessa forma, em nome de toda equipe da 
Revista Caleidoscópio, espero que gostem de nosso novo formato 
e sim, que mandem sugestões para que possamos melhorar ainda 
mais nosso espaço. 

Um grande abraço!

Patrícia Moreira 

Professora do IFBA - campus 
Valença e orientadora do projeto
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nossa sociedade contemporânea cresceu e 

Acontinua crescendo muito com os avanços 
tecnológicos. Nesse contexto acontece uma 

obsolescência programada , fazendo com que as 
pessoas, principalmente os jovens entrem em uma 
corrida por acesso a comprar os aparatos tecnoló-
gicos, tudo isso é reflexo do mundo da “globaliza-
ção” que mesmo com realidades diferentes e em 
muitos momentos reafirmando a desigualdade 
social, desperta nos jovens o desejo por um celu-
lar de última geração, computadores com diversas 
funções, tablets, entre outros.
Com tantos avanços tecnológicos a escola com 
aulas bastante tradicionais ao qual utiliza o livro 
didático como único recurso de aprendizagem 
começou a ser vista como algo ultrapassado que 
precisava e ainda continua precisando ser 
(re)pensada nos seus métodos de ensino. Não dá 
para ignorar o fato de que os alunos que a escola 
recebe hoje é totalmente diferente do século XIX. 
No passado, os alunos e professores acreditavam 
e possuíam como único recurso de aprendizagem 
apenas o quadrado da sala de aula, livros, cader-
nos, lápis, borracha e caneta (vale ressaltar que 
algumas escolas ainda são assim), e não utilizava 
nem reconhecia outros métodos de ensino.
Depois da educação construtivista no século XX 
proposta por Paulo Freire, é que no Brasil, passa-
se a pensar uma outra educação que valorize o 
saber empírico do aluno, entendendo que a cons-
trução do conhecimento perpassa pela habilidade 
e informações previas dos alunos. Assim, “ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possi-
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A FOTOGRAFIA COMO POSSIBILIDADE 
DE RENOVAÇÃO DA GEOGRAFIA 
ESCOLAR

Tássio Santana de Souza 

Graduando em Geografia pela (UNEB)- Campus V



Na descrição da música é possível perceber que a fotogra-
fia registra para além do que é visível, mas também aquilo 
que consideramos invisível, pois “as fotografias estão inti-
mamente envolvidas na vida social [...]” (LINS e STEINKE, 
2014, p.191). Necessariamente a fotografia serve para 
registrar momentos de nossas vidas que consideramos 
importante, sendo que esses momentos em maioria são 
acontecimentos felizes (aniversário, foto com sua turma da 
escola, família, etc), porém podem ser infelizes também 
(um acidente de carro, o enterro de uma pessoa querida, 
uma queda, etc). 
A relação entre a Geografia e fotografia é bastante antiga 
como descreve Reis, Junior, 2014, a fotografia ofereceu 

bilidades para sua produção ou construção” (FREIRE, 
1996, p.22).
Nesse sentido, o objetivo do artigo é apresentar a fotogra-
fia como recurso didático para o ensino da Geografia 
escolar. Entretanto para a execução do uso da fotografia 
como recurso didático é necessário escolher uma categoria 
de análise da Geografia, em que nesse texto trabalharemos 
com a paisagem e que o professor seja professor-reflexivo-
pesquisador para poder realizar uma mediação da fotogra-
fia como recurso didático eficaz para o conhecimento da 
Geografia Escolar. 
Em uma breve análise nas redes sociais podemos entender 
que a fotografia é algo bastante explorado pelo mundo 
virtual e os nossos jovens que também são alunos, cada vez 
mais utilizam dos celulares e câmera para registrar momen-
tos, seja da paisagem que está inserido ou apenas uma 
selfie cotidiana para mostrar aos colegas. 

O que vai ficar na fotografia
São os laços invisíveis que havia

As cores, figuras, motivos
O sol passando sobre os amigos

Histórias, bebidas, sorrisos
E afeto em frente ao mar

Musica: Fotografia 
Compositor: Leoni
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serventia aos geógrafos e fitogeográfos. Isso, pelo fato de 
ter significado um novo estilo de registro imagético da 
paisagem. Assim, entendemos que não podemos falar de 
Geografia escolar sem falar na categoria de análise da 
Geografia chamada paisagem.  Inclusive nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN's) incita o uso da fotografia na 
Geografia, da seguinte forma “fundamentais para conhecer 
o espaço geográfico, as diferentes paisagens e as transfor-
mações no decorrer do tempo” (BRASIL, 1998, p. 142).
 Segundo Dante na Europa foram criados observatórios 
fotográficos com o interesse de acompanhar as transforma-
ções ocorridas na Geografia através da paisagem. Desta 
forma, pode-se ratificar a importância de se trabalhar na 
Geografia Escolar, a geografia através da paisagem, mas 
não o conceito de paisagem tradicional ao qual é entendi-
do pela sociedade como “paisagem é tudo aquilo que se 
vê”. 
É necessário compreender a paisagem como nos ensina 
SOUZA (2013) a paisagem é uma forma, uma aparência. 
O conteúdo “por trás” da paisagem pode estar em conso-
nância ou em contradição com essa forma e com o que 
ela, por hábito ou ideologia, nos “sugere”. Ou seja, está 
para além dos que os nossos olhos podem alcançar e 
ainda revela que nenhuma fotografia é neutra, toda foto 
tem uma intencionalidade de quem fez o registro.

Poderão construir e reconstruir, de maneira cada vez mais 
ampla e estruturada, as imagens e as percepções que têm 
da paisagem local e agora também global, conscientizan-
do-se de seus vínculos afetivos e de identidade[...](BRASIL, 
1998, p.53).

Nesse trecho do PCN acima mostra que a importância de 
trabalhar a Geografia do cotidiano com a paisagem, ima-
gens, fotografia, etc., mostrando também a possibilidade 
de trabalhar do local ao global, levando em consideração 
a afetividade, identidade, pertencimento do aluno. Entre-
tanto para o desempenho de se trabalhar a paisagem com 
a fotografia na sala de aula depende de uma parceria 
tanto do professor quanto do aluno, como poderemos 
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analisar na próxima seção.
A principal missão do professor é orientar os alunos a faze-
rem uma leitura do mundo de uma forma coerente, através 
do contexto do tempo e do mundo como nos mostra 
AZEVEDO  et al (2014, p.159)

[...] Aplicabilidade dos conhecimentos ditos geográficos e 
é pautado pelo currículo, pelo fazer pedagógico do profes-
sor, num determinado contexto de tempo e espaço; é, 
também, orientado a fornecer ao aluno uma possibilidade 
de leitura de mundo, uma compreensão da realidade, a 
partir de elementos que lhe sejam significativos lançar mão 
de alguns recursos, que possibilitem não somente os 
processos de significação, mas também aqueles associa-
dos à sua aprendizagem e aplicabilidade. 

A citação acima nos faz lembrar que a forma é indissociá-
vel do conteúdo e que para tanto a forma de aprender 
importa tanto quanto o conteúdo ministrado pelo professor 
na sala de aula. Por isso, temos a intenção de propor nessa 
resenha temática o uso da fotografia como um recurso 
didático do ensino-aprendizado, ao qual tem a intenção de 
deixar o conteúdo menos abstrato e trazer para algo mais 
concreto, próximo da realidade do aluno.
A prática do professor deve seguir duas vertentes que seria: 
o pesquisador em que o professor se mostra indagador, 
questionador, crítico e problematiza questões do cotidiano 
na sala de aula. E o professor reflexivo tendo como objetivo 
fazer o exercício cotidiano de construir e (re)construir a sua 
prática e método junto com seus alunos.
Essas duas ideias nos revela como deve ser a prática do 
professor-pesquisador-reflexivo abordando na sua forma-
ção uma dialética epistemológica e os recursos didáticos 
que melhor ajudem os alunos a compreender os assuntos. 
A prática do professor-pesquisador-reflexivo está diretamen-
te ligada ao planejamento do professor e com a qualidade 
do seu trabalho dentro e fora da escola. É acompanhar a 
dinâmica educacional para além de um pensamento restri-
to apenas na sala de aula ou na escola, é na verdade, 
pensar e (re)pensar a didática e a pedagogia que se aplica 
e exercita como profissional. 



É necessário que o professor-pesquisador-reflexivo trabalhe 
com a fotografia na sala de aula, pois é preciso relacionar 
o conhecimento teórico-científico com as discussões socia-
is, políticas e culturais. Lembrando também que a fotografia 
utiliza de técnicas específicas para um conjunto de domíni-
os da aprendizagem, como a visualização de determinado 
espaço ou pessoa, que trabalham tanto o domínio psico-
motor, quanto o afetivo, que trabalham os três domínios 
(cognitivo, psicomotor e afetivo), o que vem diretamente 
para somar com toda a metodologia trabalhada em sala 
de aula.
O principal ponto que queremos defender são as analises 
(geo)fotográficas entre ensino-aprendizagem abordadas 
pelo professor, pois ela está ligada diretamente a forma 
com que o aluno irá aprender o conteúdo. Mas é impor-
tante descrever que o professor não deve agir sozinho em 
sala, é necessário o engajamento dos alunos na metodolo-
gia proposta, pois a falta de um entrosamento entre aluno 
e professor pode acarretar em um não cumprimento da 
metodologia.
O professor-pesquisador-reflexivo deve “bailar” entre os 
conhecimentos cientifico e as experiências que são vivenci-
adas no dia a dia, utilizando de diversas linguagens para 
ensinar, refletir e pensar. Sabendo que, a educação precisa 
ser provocada e questionada para desta maneira poder 
produzir conhecimento científico.    
A Geografia Escolar deve utilizar dos recursos imagéticos, 
desta maneira Santana et al, 2010 explica que a Geogra-
fia, auxiliada pela arte de fotografar e as imagens como 
recurso científico, indica de que maneira se pode olhar a 
paisagem. Mostrando os prazeres de se poder trabalhar de 
maneira científica com aquilo que faz parte do nosso cotidi-
ano. A maioria das pessoas gostam de fotos, de registrar 
momentos, em que ao analisar uma foto mesmo que seja 
feita por você traz uma ideia de que está sendo descoberto 
e ao mesmo tempo descobridor. 

A fotografia é um importante recurso no estudo geográfico  
da paisagem, pois auxilia na análise minuciosa dos ele-
mentos presentes em determinada paisagem e na observa-
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ção da sua dinâmica. Por exemplo, ao observar a fotogra-
fia de uma grande cidade, podemos conhecer os diversos 
elementos presentes naquela paisagem, como ruas, aveni-
das e construções, e perceber toda a sua agitação, que se 
pode verificar pelo trânsito de pessoas e de veículos 
(GARCIA & BELLUCCI, 2013, p. 43).

É preciso emergir o aluno no cotidiano, no simples cami-
nhar até a escola é possível trabalhar com a fotografia, 
desenvolver o olhar geográfico e fotográfico do aluno, 
possibilitando aguçar o seu senso crítico. Mostrar a impor-
tância do passado para a construção do presente e o que 
podemos construir para o futuro.
A Geografia Escolar pode ser entendida como os conheci-
mentos geográficos abordados na educação básica, aquele 
conjunto de conteúdos que devem ser apresentados e medi-
ados na sala de aula. Tais como: regionalização do Brasil, 
industrialização, coordenadas geográficas, globalização, 
entre outros.
O que estamos propondo aqui é justamente trabalhar a 
fotografia com todos esses conteúdos. Parafraseando Freire 
(1996), o professor, além de ensinar, passa a aprender; e o 
aluno, além de aprender, passa a ensinar. Nessa relação, o 
professor e alunos avançam no tempo e se tornam sujeitos 
críticos de sua realidade. Nessa perspectiva, queremos 
demonstrar que existe vários caminhos para se alcançar o 
conhecimento e que a fotografia é, um excelente recurso 
para encontrar esse caminho.
Na Geografia Escolar é necessário entender que ler não é 
apenas codificar e decodificar símbolos metalinguísticos, 
mas refletir sobre a realidade imposta. É adquirir conheci-
mentos e saber transpor na sua realidade. E a fotografia 
permite realizar isso de maneira em que pode comparar o 
presente com o passado através de uma foto.
É preciso compreender que a recurso do ensino, através da 
fotografia, na ciência conhecida como Geografia dever ser 
aplicada em todos os meios da educação sendo ele, ensino 
fundamental ou superior, o que deve sempre acontecer são 
as intervenções e adaptações feitas pelos professores e 
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alunos mediante a indicação do professor com os assuntos 
a serem aplicados. 
A sala de aula é um espaço de possibilidades e interação 
entre os indivíduos, ao qual, visa construir uma vida profis-
sional e cidadã dentro da sociedade. Na sala de aula é 
onde tudo acontece, um espaço de ensino-aprendizagem, 
em que deve ser bastante atrativo para os alunos e profes-
sores.
Nesse sentido queremos elencar conteúdos que podem ser 
trabalhados na Geografia Escolar com a fotografia, reno-
vando assim a sala de aula, são:

I - O professor pode pedir para que os alunos tirem foto 
de símbolos da cartografia cotidiana entre o caminho que 
ele percorre entre a escola e sua casa e depois fazer um 
momento de socialização da atividade;

II - O professor pode pedir fotos de empreendimentos que 
os alunos consideram locais industrializados no seu municí-
pio e depois fazerem um varal na escola;

III - O professor pode trabalhar o clima através do tempo, 
pedindo para que os alunos durante alguns dias observe o 
tempo e faça registro através de fotos de dias diferentes e 
na sala de aula pode-se fazer uma comparação entre a 
previsão do dia e a foto;

IV - Sobre globalização os alunos podem pesquisar na 
internet fotos de cidades que sofrem bastante influência da 
globalização e compararem uma foto tirada de um ponto 
alto da cidade e fazerem comparação entre o local e glo-
bal.
Essas são algumas possibilidades apresentadas que podem 
e devem ser trabalhadas na sala de aula, pois o ensino-
aprendizagem se torna mais prazeroso e o aluno percebe 
algo mais concreto, além de está inserido dentro da dinâ-
mica do conhecimento.
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UTILIZAÇÃO DE CAIXAS DE LEITE TIPO 
“LONGA VIDA” PARA ENSINO DE FÍSICA A 
PA R T I R  D A  S I T U A Ç Ã O  P R O B L E M A 
RELACIONADA À RECICLAGEM E ÀS 
ELEVADAS TEMPERATURAS EM CASAS COM 
TELHAS DE AMIANTO

514

Resumo

Partindo de uma situação problema, este trabalho 
se propõe a elaborar um experimento de física 
com o objetivo de trabalhar os conceitos de calor, 
temperatura e radiação térmica, a partir da reci-
clagem das caixas de leite tipo “longa vida”. Tais 
caixas podem ser usadas como excelentes isolan-
tes térmicos de baixo custo em casas com telhas 
de cimento amianto. A partir do modelo construí-
do, foi possível determinar a diferença de tempe-
ratura entre um ambiente sem a utilização desse 
material e com a sua utilização. Espera-se, com 
este tipo de abordagem aplicada em sala de aula, 
um maior interesse dos estudantes por fenômenos 
físicos, além de conscientizá-los sobre a necessida-
de da reciclagem e da economia de energia. Com 
os resultados obtidos verificou-se que as caixas de 
leite apresentam uma boa alternativa para obter o 
isolamento térmico em residências.
Palavras-Chave: Isolante térmico; Experimento; 
Reciclagem; Ensino de Física.

Introdução

Este trabalho tem como motivação o seguinte 
questionamento: como diminuir a temperatura 
interna das residências que utilizam telhas de 



amianto de forma simples sem recorrer aos aparelhos de ar 
condicionado ou ventilador que consomem muita energia?
A fim de responder ao questionamento esse trabalho se 
propõe em elaborar um experimento de física com o objeti-
vo de se trabalhar os conceitos de calor, temperatura e 
radiação a partir desta situação problema através da reci-
clagem ou simplesmente uma nova utilização para as cai-
xas tipo “longa vida”. Espera-se que a elaboração do expe-
rimento envolva a participação dos estudantes em todo 
processo, possibilitando a motivação para os fenômenos 
físicos e uma conscientização, através da prática, sobre a 
necessidade da economia de energia, da reciclagem e que 
reduzindo o lixo urbano eles estão contribuindo para a 
conservação do meio ambiente. Segundo Schmutzler, 
(2001), para ser produzido, o alumínio consome uma quan-
tidade de energia elétrica de 14,7 MWh/ton totalizando 
123.480 MWh. Sendo que, no processo de decomposição 
o plástico leva mais de 500 anos, o alumínio entre 100 e 
500 anos e o papelão cerca de um ano.

Segundo Séré et al, (2003), no que diz respeito a utilização 
de experimento em sala de aula,

“A maneira clássica de utilizar o experimento é aquela 
em que o aluno não tem que discutir; ele aprende como 
se servir de um material, de um método; a manipular 
uma lei fazendo variar os parâmetros e a observar um 
fenômeno.”

E segundo Terrazzan et al, (2002),

“... as atividades experimentais são realizadas seguindo 
manuais ou roteiros auto-explicativos, estruturados 
segundo uma rígida seqüência de passos para a realiza-
ção da experiência proposta. É como se os alunos esti-
vessem seguindo uma "receita de bolo", ou seja, trata-se 
de um processo puramente mecânico.”

Assim, a utilização de atividades que possibilitem ao aluno 
a participação em todo o processo de elaboração do expe-
rimento desde coleta de materiais a sua preparação é mais 
interessante, pois ele estará experimentando todas as eta-
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pas da elaboração do projeto experimental e não apenas 
seguindo um roteiro pré-estabelecido.
A realização do experimento proposto pode ser feita não 
apenas por uma turma ou por uma disciplina, mas por um 
projeto da escola em parceria com projetos sociais. Pois de 
acordo com Rosa e Rosa (2007) a inclusão de questões 
relacionadas às dimensões sociais no planejamento das 
práticas docentes é necessária, já que falar em educação é 
falar em sociedade. Projetos sociais que utilizam a recicla-
gem de caixas de leite já vêm sendo realizado há algum 
tempo, como o Projeto Forro Vida Longa da UNICAMP que 
utiliza as embalagens descartadas como isolante térmico na 
construção civil proporcionando conforto térmico e saúde 
para as populações de baixa renda.

Materiais e método

As caixas de leite tipo “longa vida” são confeccionadas e 
utilizadas para garantir a durabilidade e a qualidade dos 
produtos nelas acondicionados os protegendo da incidên-
cia de luz, entrada de oxigênio e de microrganismos preju-
diciais à saúde. A propriedade física do alumínio contido 
nestas embalagens protege o produto da radiação infraver-
melha refletindo até 95% da radiação incidente dependen-
do do estado de polimento de sua superfície. O material 
das embalagens é constituído de um multilaminado, forma-
do de dentro para fora por duas camadas de polietileno, 
uma camada de alumínio de 0,035 mm de espessura, uma 
camada de polietileno, uma camada de papelão e uma 
camada de polietileno.
Tais embalagens devem ser cortadas de modo a desperdi-
çar o mínimo possível, lavadas com água e sabão, secas 
ao sol e depois coladas lado a lado com cola quente ou 
adesivos de contato, Figura 1.

O Modelo

Foi construído um modelo confeccionado em madeira com 
base 40cm  x 40cm e altura 30cm. Após a confecção da 
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caixa cortaram-se dois pedaços de telhas de cimento ami-
anto com aproximadamente as mesmas dimensões da base 
da caixa e pintou-se uma delas com tinta preta e a outra 
deixada na cor natural como é comumente vendida. A 
escolha desse tipo de telha se deve ao fato de se aquecer 
muito mais que as telhas de cerâmica e serem as mais 
utilizadas nas residências e o fato de pintar uma telha de 
preto se deve ao fato de que com o tempo este tipo de 
telha tende a ficar mais escurecida. A uma distância de 
3,5cm a partir do topo da caixa em uma das laterais, faz-
se um furo de aproximadamente 0,5cm de diâmetro para a 
entrada de um termômetro digital e sobre o telhado é colo-
cado o forro confeccionado a partir das embalagens de 
leite tipo “longa vida” Figura 2.

Materiais e método

Uma vez montado o modelo, as medidas da temperatura 
no interior da caixa exposta a luz solar direta foram realiza-
das. Para isso se realizou a seguinte sequência: medida de 
temperatura com a telha pintada, com a telha nova ou sem 
pintura e com a telha e o forro. 

A temperatura no interior da caixa foi medida em intervalos 
de 20 minutos sem remover o termômetro. Antes da primei-
ra medida deixou-se o sistema (telha-caixa) entrar em equi-
líbrio por um período de um minuto. As medidas para cada 
arranjo experimental foram feitas no mesmo horário do dia 
com o intuito de verificar a diferença de temperatura e 
manter as mesmas condições.

Para a montagem com a telha sem pintura e sem forro, 
Tabela 1, os resultados encontrados mostraram que após 
80 minutos não houve mais variações significativas na 
temperatura interna da caixa.
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Tabela 1: Telha sem pintura e sem forro 

Temperatura ambiente: 30 ºC 

Início: 13h55min 

Tempo (min) Temperatura (ºC) 

0 31 

20 34 

40 35 

60 37 

80 39 

Temperatura máxima atingida: 39 ºC 

 

Para a montagem com a telha pintada e sem o forro, Tabela 2, spós 80 minutos 

não houve mais variações significativas e os resultados são os seguintes: 

Tabela 2: Telha pintada e sem o forro 

Temperatura ambiente: 30 ºC 

Início: 13h45min 

Tempo (min) Temperatura (ºC) 

0 32 

20 34 

40 37 

60 39 

80 42 

Temperatura máxima atingida: 42ºC 

 

Para a montagem com a telha sem pintar e com o forro sobre o telhado, Tabela 3, 

os resultados são os seguintes: 

Tabela 3: telha sem pintar e com o forro 

Temperatura ambiente: 30 ºC 

Início: 13:50 

Tempo (min) Temperatura (ºC) 

0 31 

10 32 

20 33 
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Após os 80 minutos não houve maiores variações na 

temperatura interna da caixa.

Assim, analisando os dados verificou-se que a maior 

temperatura na caixa é encontrada no modelo com a telha 

pintada e sem o forro como era de se esperar pois a cor 

preta tem a característica de absorver a radiação enquanto 

a cor branca é a mistura de todas as cores e reflete estas 

cores. 

 Observou-se que a diferença de temperatura entre as telhas 

é notável, o que indica um grande potencial de utilização 

desse material para diminuir a temperatura de ambientes 

i n t e r no s  cobe r t o s  com  e s t e  t i po  de  t e l ha  e 

consequentemente economizar energia elétrica.

Tabela 1: telha pintada e com o forro sobre o telhado 

Temperatura ambiente: 30 ºC 

Início: 13:50 

Tempo (min) Temperatura (ºC) 

0 31 

10 32 

20 33 

40 34 

60 34 

80 35 

Temperatura máxima atingida: 35ºC 

 

Após 1 h e 20 minutos não houve maiores variações na 

temperatura interna da caixa.

Para a montagem com a telha pintada e com o forro sobre o 

telhado, Tabela 4, os resultados são os seguintes:
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  A proposta

 A partir deste experimento, uma atividade de roteiro aberto 

pode ser realizada de forma que os conceitos de 

temperatura, calor e radiação sejam trabalhados de forma 

processual, em paralelo com as etapas de elaboração do 

experimento, sendo o professor, segundo Terrazzan et al, 

(2002), “... o mediador entre o tranquilo e a inquietude, 

entre o senso comum e o conhecimento científico”. Com 

isso, através de provocações, o professor pode retirar o 

aluno de uma postura passiva de ouvinte e encaixá-lo em 

uma postura ativa nas aulas. Cada etapa da atividade 

envolve conceitos físicos que podem ser questionados e 

trabalhados em sala de aula. No que diz respeito a pintura 
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na telha, quando a radiação 

solar incide na superfície 

negra da telha, esta absorve 

a energia solar transferindo-

a para o ambiente dentro da 

caixa. E o fato de se usar o 

alumínio é que ele é capaz 

de refletir a radiação solar 

incidente evitando que o calor se propague no interior da 

caixa e consequentemente não haja elevação na 

temperatura. 

Conclusão

Segundo Terrazzan et al, (2002) apud Hodson e Reid (1993), 

o principal desafio do professor de física é motivar o estudante 

e principalmente aqueles que não demonstram muito 

interesse pelos fenômenos físicos.

Diante disso, as atividades experimentais contribuem para a 

motivação do estudante, pois o põem numa condição de 

participar do seu processo de ensino-aprendizagem.

Assim, o experimento descrito acima é uma boa alternativa 

para se discutir os conceitos físicos envolvidos, pois apresenta 

como situação problema algo familiar para a grande maioria 

da população brasileira. Com isso, através da utilização de 

um roteiro aberto pode trabalhar a motivação dos alunos 

Embalagens

Foto: Tárcio Henrique ,2019
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pelos fenômenos físicos e a conscientização ambiental.
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Entrevista 

Doutora em Educação - PPGEduC 

/ U N E B.  D o c e n t e  n a  Re d e 

Municipal de Salvador/BA e 

da Faculdade de Educação da UFBA - Licenciatura em 

Pedagogia - EAD. Integrante do Grupo de Pesquisa em 

Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - 

GEOTEC/UNEB.

Professora Kátia,

Ao longo de sua vida prossional na educação, atuando em 

seus vários seguimentos, como percebe as propostas para 

uma educação pública de qualidade e o papel das 

geotecnologias como potencializadoras do desenvolvimento 

no processo de ensino e aprendizagem?

Falar em educação de qualidade, sobretudo no contexto histórico 
político o qual estamos inseridos é uma tarefa complexa, 
especialmente no que se refere à educação pública, uma vez que 
esse modelo gradativamente vem sofrendo mudanças e estas 
impactam diretamente na estrutura social de cada época. Pois, ao 
analisarmos a história da educação brasileira identificamos que a 
escola pública, em sua origem, foi pensada para uma classe 
privilegiada, logo o ensino e as repercussões na formação dos 
sujeitos eram outras. Hoje, ou melhor, desde a década de 60 e 70, 
mais ou menos, assistimos o esfacelamento da qualidade do 
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ensino público e por consequência 
a degradação educacional e com 
isso a fragilização da nossa 
sociedade.  É notório que a 
educação formal se popularizou, 
tal como promulga a Constituição 
Federal, entretanto a qualidade do 
ensino ficou aquém ao quantitativo 
alcançado, constituindo-se em um 
problema para o desenvolvimento 
do país. Nesse contexto, pode-se 
destacar as políticas públicas, os 
investimentos, os planos e as 
emendas para o favorecimento da 
melhoria do ensino, entretanto 
essas ações não deram conta de 
sanar o problema instaurado no 
Brasil. Acredito que muitas foram 
as questões que repercutiram para 
a construção desse cenário, 
c o n t u d o  r e s s a l t o  q u e  a  
fragilização e/ou negação das 
concepçõe s  educac iona i s , 
pautadas na transformação social, 
seja o grande “x” da questão, uma 
vez que os interesses da burguesia 
prevaleceram e ainda prevalecem 
d i a n t e  d a s  d e m a n d a s  d a 
população em geral, haja vista o 
contexto político partidário atual, 
em que as poucas conquistas 
a l c a n ç a d a s  e s t ã o  s e n d o 
u s u r p a d a s  e m  n o m e  d o 
fortalecimento da elite. Contudo, 
não desprezo os investimentos dos 
m o v i m e n t o s  s o c i a i s ,  d o s 
pesquisadores e das ações 
isoladas dos  professores em prol a 
reversão desse quadro, sobretudo 
no que se refere a análise das 
questões que advém da realidade 
dos sujeitos aprendizes, como 
mobi l i zadores  do processo 
formativo de ensino e nesse 
sentido destaco a importância das 
g e o t e c n o l o g i a s  c o m o 
p o t e n c i a l i z a d o r a s  d o 
desenvolvimento no processo de 
ensino e aprendizagem. Para 
tanto, faz-se necessário destacar o 
meu entendimento sobre essa 
temática, uma vez que a minha 

compreensão foge ao conceito 
amplamente usado no universo 
dos estudos sobre os espaços 
geográficos. Sou pesquisadora do 
G r u p o  d e  P e s q u i s a 
Geotecnologias, Educação e 
Contemporaneidade, o GEOTEC 
e compreendemos e analisamos as 
Geotecnologias a partir das 
r e lações  humanas  com os 
espaços, tornando essa interação 
um objeto cognoscível, fruto da 
his tor ic idade e da relações 
experienciais, os quais constituem-
se em arcabouço investigativo 
possibilitador de construções 
científicas, em que os lugares de 
vivências tornam-se fontes para 
construções de conhecimentos que 
favorecem aos sujeitos aprendizes 
a conhecer a sua realidade e 
buscar caminhos para transformá-
las. E, é nesse sentido que penso a 
educação de qualidade é aquela 
q u e  a g e  c o m o  f o r m a  d e 
emancipar o sujeito das questões 
sociais e políticas que os oprimem. 

Professora,  no seu olhar 
pedagógico, quais medidas 
poderiam ser adequadas ao 
modelo de educação pública 
para garantir melhor acesso e 
ecácia nessas instituições? 

Acredito que o maior problema da 
educação brasileira é pensar 
exatamente nos “modelos”. Somos 
o país da imitação, porque não 
dizer do plágio educacional, 
imitimos conceitos e métodos que 
fogem à realidade e as reais 
necessidades dos educandos. A 
escola ainda é um ambiente 
enfadonho, o currículo continua a 
não atender as demandas sociais, 
os professores gradativamente se 
desmotivam diante dos obstáculos 
q u e  r e p e r c u t e m  n a 
desprofissionalização docente, por 
meio dos baixos salários e da 
i n v i s i b i l i d ade  p r o f i s s i o na l 

24



. constituída historicamente no 
Brasil. Assim, acredito que para 
favorecer a melhoria e promover a 
qua l idade do ens ino  se r ia 
necessário um misto de ações que 
validem a formação e a atuação 
do professor com fim a mobilizar 
reais intervenções formativas de 
a c o r d o  a o s  c o n t e x t o s 
educacionais, nos quais esses 
sujeitos estão inseridos, ou seja,  
u m a  j u n ç ã o  e n t r e  o s 
conhecimentos formais e os 
c o n h e c i m e n t o s 
históricos/experienciais os quais 
atribuem sentido e significado ao 
ato formativo. 

Apesar do esforço de muitos 
prossionais, ainda somos um 
Estado com baixos indicadores 
sociais. A resposta para uma 
melhoria estaria na educação. 
Como a universidade pode 
estar contribuindo para essa 
mudança?
 
A educação promove mudanças, 
já dizia nosso saudoso Freire. 
A c r e d i t o  n o  p o t e n c i a l 
transformativo e na possibilidade 
de emancipação humana por 
meio dos processos formativos 
educacionais, entretanto os 
i n v e s t imen t o s  em  p ro l  ao 
fortalecimento e a garantia de 
meios para transformações sociais 
estão longe de ser viabilizados. 
Haja vista, os últimos cortes 
orçamentais que barraram a 
execução dos proje tos que 
possibilitavam outras perspectivas, 
para além dos espaços formais de 
aprendizagens. Percebo que as 
universidades, assim como os 
órgãos de fomentos estão de mãos 
atadas diante do atual cenário. 
Acredito que a força está nas mãos 
dos jovens e dos movimentos 
sociais contra os desmandos do 
nosso governo, os movimentos de 

lutas já deram indícios da força 
que tem, contudo ainda percebo o 
nosso povo, assim como os nossos 
jovens, ainda silenciados. 

A escola é um caldeirão de 
curiosidades e saberes que não 
contam no currículo formal. Até 
que ponto isso é benéco para 
o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o -
a p r e n d i z a g e m  e  c o m o 
poderemos trazer a nosso favor 
tais conhecimentos?

Estamos vivendo as perrengues 
c o m  a s  n o v a s  d e m a n d a s 
educacionais a partir da BNCC, o 
documento propõe intervenções 
que não valoram os desejos 
educacionais, assim como limita 
as interações com os saberes e 
com as curiosidades que advém do 
estado de descobertas. Contudo, 
algumas escolas resistem e alguns 
professores conseguem transgredir 
a verticalização educacional, 
promovendo outras formas de 
ensinar e mobilizar ações em 
favorecimento da construção 
crítica dos sujeitos aprendizes. 
Esses atos, acredito eu, são 
movimentos de negação a um 
sistema que oprime e que não 
favorece o desenvolvimento 
humana. 

Poderia nos dar exemplos de 
c o m o  a  e d u c a ç ã o  e  a s 
t e cno log ia s  s e  mos t r am 
entrelaçadas e cada vez mais 
p r e s e n t e s  n a  p r á t i c a 
educacional? 

As tecnologias estão e estiveram 
presentes na formação humana, o 
problema é como elas são 
mob i l i zadas  po r  me io  dos 
processos educacionais formais, 
pois muitas delas são pensadas 
como produtos e não como 
processos. Pois, se atribuirmos o 
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caráter criativo das tecnologias as 
a ç õ e s  f o r m a t i v a s ,  e l a s 
despontarão como favorecedoras 
de um conhecimento significativo, 
ou se ja ,  um conhec imento 
construído. No entanto, no cerne 
educacional, esses instrumentos 
são reconhecidos e/ou utilizados 
como ferramentas que aproximam 
o  s u j e i t o  d e  u m  d a d o 
conhecimento, questão, também, 
recorrente no uso das tecnologias 
digitais no processo de ensino e 
aprendizagem. Contudo, algumas 
ações educacionais mobilizam 
intervenções que atribuem tal 
proposição ao contexto educativo, 
en t r e  e la s  pos so  c i t a r :  a s 
dinâmicas de gamificação como 
p r o p o s i t i v a  d e  e n s i n o  e 
aprendizagem; a cartografia social 
como mobilizadora de construção 
de conhecimento; a educação 
científica na educação básica; as 
mu l t im id ia s  nos  p roces sos 
educativos, entre tantos outras. A 
questão, volto a repetir, é como 
e s t a s  s ão  mo b i l i z ada s  na 
educação. 

Por vezes ouvimos discursos 
que a educação transforma 
vidas. Ao seu olhar, como a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  j o v e n s 
estudantes de escolas públicas 
em projetos não alinhados à 
e d u c a ç ã o  f o r m a l  p o d e 
realmente transformar vidas, e 
se  sobre  o  seu  v iés ,  há 
transformação?

Transforma sim. Transformou a 
minha, de muitos que conheço e 
espero que transforme as de 
alguns que passaram e passam 
por minha vida. A meu ver, os 
projetos que transversaliza a 
educação formal oportuniza o 
aprimoramento dessa vertente 
educacional, assim como mobiliza 

outras linguagens e aprendizados. 
N o s s a  e x p e r i ê n c i a  c o m  a 
Educação Científica por meio do 
projeto “A rádio da escola na 
escola da rádio” é um exemplo de 
possibilidades de transformação 
social e educacional para jovens 
pesqu i sadores  das  esco las 
públicas e baianas e sergipanas, 
uma vez que esse projeto promove 
o empoderamento intelectual 
desses sujeitos, tornando-os 
críticos perante a sua realidade*

_
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EDUCAÇÃO DA CASA AMARELA: 
QUAL A FORÇA DESSE LUGAR?

Marcelo Vasconcelos Bulcão da Silva

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia- 
Campus Valença 

5

“Toda filosofia leva consigo uma pedagogia; e o 
inverso, toda pedagogia supõe uma filosofia.” tais 
foram as primeiras palavras que Michel Soëtard 
(2010, p. 89) usou para fazer uma relação direta 
do ensino idealizado pelo filósofo Johann Heinrich 
Pestalozzi, adotado em diversos países ao redor do 
mundo. 
Com o propósito de se aprofundar no que Soëtard 
disse, ou seja, conhecer a pedagogia de Pestaloz-
zi, esse trabalho admite como estudo a compreen-
são das dinâmicas existentes no âmbito educacio-
nal da Associação Pestalozzi de Valença, fundada 
em 10 de Novembro de 1987 e localizado no 
baixo sul do estado da Bahia. 
Para começar, é importante salientar que a educa-
ção inclusiva, nos parâmetros adotados no Brasil, 
exige um intrínseco envolvimento dos implicados, 
ou seja, a presença “inteira” do profissional na 
sala de aula para, por fim: pensar, sentir e fazer 
integrados, favorecendo e estimulando aprendiza-
gens verdadeiramente significativas. Por essa aná-
lise, partimos de pressupostos dos principais eixos 
que acompanham a vida dos estudantes da Pesta-
lozzi de Valença e corroboram para seu desenvol-
vimento, como o papel do professor da Pestalozzi 
de Valença para o crescimento e aprimoramento 
do estudante na vida social e a didática Pestalozzi 
de ensino: o envolvimento do corpo, da arte e do 
sentir. 
Durante bastante tempo a educação voltada às 
pessoas com deficiências físicas, mentais ou inte-
lectuais foram negligenciada pelo Estado, sobretu-
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do, pela ausência da capacitação profissional de professo-
res aptos à trabalhar com esse público. De acordo com o 
Censo Demográfico do IBGE do ano de 2000, que abran-
ge todo o país, haviam quase 1,5 milhões de crianças e 
adolescentes de 7 a 14 anos fora da escola. 
Algumas circunstâncias como pobreza, transporte e defi-
ciência podem tornar o acesso ao ensino público inviável 
para algumas famílias, o que pode contribuir para o pro-
cesso de exclusão escolar dessas pessoas. Por isso, a mis-
são principal dos professores da Associação Pestalozzi de 
Valença é compreender as subjetividades e limitações da 
vida de cada um dos seus estudantes. E não se deve esque-
cer que a singularidade lembrada está intrinsecamente 
associada, hoje, com essa compartimentação dos lugares 
(SOUZA, 1997). Visto isso, a divisão das ações realizadas 
na Instituição pode ressaltar a afirmativa que cada estudan-
te é, por si mesmo, um universo abrangente e necessita de 
completa atenção e empenho e esse, só podem ser execu-
tados pelos professores. 
Durante as entrevistas com os professores da Pestalozzi, 
muitos deles relataram que os estudantes entram na Associ-
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ação e não conseguem abertura o suficiente para manter 
uma amizade com aquele estudante e todo esse processo, 
a depender da deficiência e contexto histórico de vida 
daquele indivíduo, leva bastante tempo. A relação interpes-
soal é a primeira barreira encontrada e, uma das formas 
para conseguir alcançar a aproximação para conseguir, 
por fim, trocar conhecimento com aquele estudante é man-
ter-se atento à suas emoções. 
Nesta forma de enxergar a educação, todas os setores: 
equipe pedagógica, direção, e principalmente os professo-
res devem estar preparados para lidar com os possíveis 
problemas emocionais dos alunos, muitos deles decorrentes 
de sua situação familiar, procurando proporcionar uma 
estabilidade emocional e afetiva. Em determinados casos 
os estudantes apresentam crises de ansiedade, nervosismo 
e possuem alguns transtornos psicológicos. A primeira 
medida a ser acionada pelos funcionários da Pestalozzi de 
Valença é chamar o profissional que mantém um contato 
mais próximo com aquele indivíduo para poder trabalhar 
no seu problema apresentado. Por isso, dentro da Institui-
ção é preciso estar atento às pessoas, provocando neles, 
emoções favoráveis ao aprendizado. 
A Associação Pestalozzi de Valença, ao conceder uma 
vivência diferenciada do grupo familiar, desempenha um 
importante papel no crescimento pessoal de seus estudan-
tes. Ao participar de um novo conjunto, o estudante se 
questiona e passa a ter uma nova noção de si próprio e do 
outro. Assim, a partir da inclusão e contato com a diversi-
dade e pluralidade de pessoas e conhecimento, o estudan-
te é elevado a um novo patamar de relação interpessoal 
que tende, ao longo do tempo, torna-los aptos para as 
futuras transformações de suas relações e espaços sociais. 
Para além do contato professor-estudante, outra caracterís-
tica que difere o ensino Pestalozzi das escolas que caracte-
rizam o atual modelo da educação brasileira é a união de 
uma sequência de momentos que proporcionem ao estu-
dante uma sequência de noções a respeito de saúde, auto-
conhecimento, cultura local , meio ambiente e, sobretudo, 
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a vida em sociedade.
A principal forma de viabilizar o contato com a arte no 
ensino Pestalozzi se dá pela produção, realizada pelos 
próprios estudantes, de textos, histórias e danças, sendo 
denominados por eles o que é considerado belo dentro de 
sua perspectiva. Como afirma Freire (1996, p.52) ao dizer 
que “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 
sua construção”, o modo de construção do conhecimento 
perpassada pelos estudantes, torna-se o verdadeiro saber 
inerente ao indivíduo. 
Por conseguinte, as aulas realizadas a cada dia da semana, 
na didática Pestalozzi de ensino, tem como objetivo promo-
ver atividades intelectualizadas e atividades práticas ou 
artísticas. O ensino teórico ou conteudista é sempre acom-
panhado pelo enfoque prático, seja atividades práticas, 
artesanais e pelas atividades artísticas. A partir do que a 
didática de ensino Pestalozzi nos apresenta, pode-se com-
preender como educação efetiva aquela que proporciona 
experiência formativa, requerendo um profundo envolvi-
mento dos implicados. 
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CAPA – Associação Pestalozzi de 
Valença, 2018
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O Intrínseco envolvimento na relação professor-estudante, 
aliado a uma didática de ensino que forme cidadãos para 
além do currículo mecanicista que caracteriza o atual mode-
lo de educação brasileiro torna a Associação Pestalozzi, em 
sua essência, um lugar de transformações verdadeiramente 
significativas na cidade de Valença. Pôde-se observar, ao 
final desse estudo, o aproveitamento pleno na desenvoltura 
dos estudantes, em suas respectivas áreas do conhecimen-
to. A Pestalozzi desempenha um trabalho excepcional na 
vida de pessoas que possuem diversas barreiras à sua 
frente e cada atitude, mesmo que mínima, corrobora em 
partes de sua história.

Sala de Reuniões: Associação Pestalozzi de 
Valença, 2018



33

Referências

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários 
à prática educativa. São Paulo: Paz e terra, 1996.

IBGE. Censo Escolar do IBGE. 2000. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/cens
o2000/populacao/censo2000_> Acesso em: 06 de 
janeiro, 2019.

SOETARD, Michel. Johann Pestalozzi / Michel Soëtard; 
tradução: Martha Aparecida Santana Marcondes, Pedro 
Marcondes, Ciriello Mazzetto; – Recife: Fundação Joaquim 
Nabuco, Editora Massangana, 2010

SOUZA, Maria Adélia de. O Lugar de Todo Mundo. A 
Geografia da Solidariedade. Conferência feita no I Encontro 
Internacional de Geografia da Bahia. 1997



NÔMADES DO APRENDIZADO,  O 
REFLEXO DOS ESTUDANTES MIGRANTES 
DO IFBA-CAMPUS VALENÇA
Bruna Souza Santos

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 
Campus Valença
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Migrar é, em última instância, dizer não à situação 
em que se vive, é pegar o destino com as próprias 
mãos, resgatar sonhos e esperanças de vida melhor 
ou mesmo diferente. (GUILLEN, 2001).

migração diária de pessoas que fazem do 

Afluxo um fenômeno de acesso para estudar 
e/ou trabalhar, pela falta de oportunidades 

em seus municípios de origem residencial, é um 
dos âmbitos que caracteriza o fenômeno da pen-
dularidade. Nesse sentido, corroboramos que o 
ato de migrar permite que o estudante descubra e 
conheça lugares, antes jamais reconhecidos, com 
os quais oportunizará estes o conhecimento de 
novas culturas e histórias de pessoas migrantes 
com realidades diferentes. Fator esse, que será 
responsável por um enraizamento, mas na atuali-
dade vividos dentro de uma rotina de constante 
transitoriedade e marcados por uma instabilidade 
espacial no qual se integra a vida diária do estu-
dante. A migração diária de pessoas pode estar 
relacionada a diferentes processos que podem 
variar entre trabalho ou âmbito escolar. Nesse 
sentido, este trabalho foi realizado para analisar a 
rotina diária dos estudantes migrantes, que saem 
de cidades circunvizinhas, como Taperoá, Ituberá, 
Ilha de Itaparica, Presidente Tancredo Neves, Ca-
mamu, entre outras. Tendo como destino O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA), em busca de 
ensino de qualidade na rede pública. Sendo as-
sim, diante da localização e via de abrangência 
que o campus do IFBA se encontra, percebe-se o 
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grande fluxo de alunos oriundos de áreas circunvizinhas 
trazendo consigo a riqueza de seus lugares, pois o fluxo 
migratório envolve a memória, história, lugaridade e identi-
dade do estudante. Estas experiências são adquiridas no 
percurso e/ou ambiente escolar junto aos colegas discen-
tes, e docentes do campus. Dentre os fatores adquiridos 
através das experiências estão: responsabilidade do indiví-
duo, pois na maioria das vezes os estudantes ficam longe 
dos pais. E o autoconhecimento, visto que sair do seu local 
de origem requer um conhecimento/maturidade com rela-
ção a si próprio. Percebe-se também que ao conhecer um 
lugar, cada ser desenvolve um sentimento topofílico ou 
topofóbico (TUAN, 1993), e isso depende das experiências 
vividas que ficaram na memória. A partir da citação de 
(TUAN,1933), percebemos que estas experiências dos 
migrantes dentro do fenômeno da pendularidade entre 
cidades, podem levar à reestruturações significativas nos 
vínculos entre o migrante e seu percurso até em casa, cons-
truindo percepções espaciais de populações migrantes em 
lugares antes intensamente reconhecidos, com os quais se 
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Fachada do IFBA campus Valença

Foto: Bruna Souza,2018
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identificavam e responsáveis por um enraizamento, mas na 
atualidade vividos dentro de uma rotina de constante transi-
toriedade e marcados por uma instabilidade espacial no 
qual se integra a vida diária do estudante. Ao realizar-se as 
entrevistas com 40 (quarenta) estudantes migrantes do IFBA 
campus Valença, foi notório que do total de 100% dos 
jovens entrevistados, 80% têm entre dezesseis e dezessete 
anos, e saem de suas casas em buscas de um ensino de 
qualidade que resultará em melhores condições de vida e 
oportunidades. Já que, o IFBA abrange uma estrutura supe-
rior aos demais colégios das regiões circunvizinhas, pelo 
fato de possuir laboratórios científicos, tecnológicos e pro-
fessores mestres e doutores que auxilia no desenvolvimento 
acadêmico e econômico do indivíduo. Além disso, os jo-
vens migrantes relataram que gostam desse movimento 
pendular diário por causa da cooperação, relacionamentos 
construtivos e responsabilidade que são adquiridos, e futu-
ramente esses fatores facilitarão na inserção do mercado 
de trabalho, visto que, as grandes empresas mostram favo-
ritismo em pessoas com compromisso e maturidade. Ade-

Estudantes migrantes utilizando transporte escolar

Foto: Matheus Souza, 2018
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mais, vale ressaltar, que dentre os inúmeros fatores que são 
adquiridos através do fenômeno pendular estão os momen-
tos vividos no campus pelos alunos, que ficaram guardados 
em sua memória, proporcionando lembranças boas, como 
o primeiro dia de aula, as novas amizades, projetos de 
extensão, jogos estudantis, festas, e entre outros aspectos 
que tornam o IFBA um local de estudo e aconchego. A 
transitoriedade entre cidades trará novas rotinas, as quais, 
passam a suscitar novos significados à ausência e presença 
em relação a âmbitos que se denotam mais relacionados 
ao lugar de origem, como família, cidade de origem, e as 
próprias maneiras de visualizar a sua casa. Mais do que 
isso, porém, a migração pendular monta um verdadeiro 
cenário do ir e vir de representações espaciais dos indivídu-
os, representando o transplantar diário de significâncias 
destruídas e reconstruídas a partir de atividades que atuam 
como vetor do processo migratório diário. Significados 
diários recheados de sensações e apreensões que resvalam 
e impregnam os significados do lar, impactados de tal 
maneira, que podem gerar um olhar de frivolidade porque 
se adaptam a busca para suprir necessidades construídas 
por ideários que se transvestem de oportunidades, mas 
revelam uma verdadeira espacialização de instabilidades 
nas relações entre migrantes pendulares e sua moradia. 
Partindo da ideia de ser uma estudante migrante, este tra-
balho foi de suma importância, pois foi perceptível compre-
ender as diversas rotinas enfrentadas por colegas e amigos 
também migrantes. Sendo assim, foi notório o quanto a 
migração vai além do ir e vir, uma vez que esse espaço no 
qual nos locomovemos, torna-se integrante de nossa vida 
diária, sendo de fato o nosso lugar. Migrantes que se deslo-
cam diariamente, estão constantemente envolvidos em 
rotinas consideradas essenciais, em cidades diferentes em 
um mesmo dia, engendra experiências e vivências difusas 
que incorporam novos significados: se reconhecer/se iden-
tificar no habitar, pois estão interligados diretamente com 
ausências/presenças diárias, onde manter as relações soci-
oespaciais com o lugar de origem dependerá da maneira 
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como as dimensões simbólicas das vivências e experiências 
se desorganizarão e reorganizarão diante do fluxo. De 
acordo com as discussões realizadas, percebe-se que o 
movimento migratório discente permite que o estudante 
enredado desenvolva confiança e responsabilidades, as-
pectos essenciais para descobrir sua verdadeira identidade.

Transporte Escolar

Foto: Matheus Souza, 2018
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experiência. São Paulo: Difel, 1983.

Referências

GUILLEN, A. Seca e migração no nordeste: reexões 
sobre o processo de banalização de suadimensão 
histórica. Fundação Joaquim Nabuco - Trabalhos para 
discussão n. 111/2001.Agosto · 2001.   

39



O LUGAR IFBA CAMPUS VALENÇA 
COMO AGENTE FORMADOR DE 
CIDADÃOS CONSCIENTES

Edmilson Viana de Santana
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 
Campus Valença
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Introdução

O IFBA campus Valença é uma instituição de 
educação que atende tanto a cidade na qual se 
encontra quanto outras diversas vizinhas, promo-
vendo, entre outras formas, o ensino técnico inte-
grado com o nível médio. Os cursos técnicos 
disponíveis são em aquicultura, turismo e informá-
tica. As atividades desses cursos acontecem das 
sete horas da manhã até as seis da tarde, aproxi-
madamente, horário quando diversos adolescentes 
e jovens estão conhecendo as ciências, filosofias, 
formas de artes, uns aos outros, novas culturas, 
novas histórias, a si mesmos, ou seja, onde eles 
estão existindo e exercendo (in)determinado papel. 
Nesse espaço podemos criar algumas questões: 
Qual é a intensidade das relações nele criadas? 
São comuns ou variadas? Os alunos reconhecem 
essas relações? Questões essas que estão voltadas 
para a dimensão mais particular do processo 
educativo. É nessa dimensão que poderemos 
reconhecer se o sentimento é de topofilia ou não, 
se o espaço se tornou familiar, como seus valores 
são percebidos e como ele interage com o sujeito.
Enfim, a reflexão e discussão dessa perspectiva, 
pode nos dizer quanto o IFBA está contribuindo 
para a formação de cidadãos em Valença.

Base Teórica
O lugar, seja ele uma cidade, um teatro, uma 
praça ou um quarto, é constituído de elementos 
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além das estruturas físicas que o sustentam, como a cultura 
que se realiza nele, a história no decorrer da qual ele se 
desenvolveu, as funções que ele deve cumprir e sua impor-
tância para a totalidade na qual esteja incluído, já que, de 
acordo com Milton Santos, em 2018, todo lugar influencia 
e sofre influência do meio no qual existe.  
A vivência de todo indivíduo está localizada. Se existimos, 
existimos em algum espaço e “quando o espaço nos é 
familiar, torna-se lugar”, afirma Lívia de Oliveira. Essa 
compreensão de que o fenômeno do existir está ligado 
diretamente ao “onde”, facilita o entendimento das dimen-
sões do lugar, já que deixa clara a significação do espaço 
a partir do sujeito. Ou seja, um espaço pode ser, para 
alguém, um lugar diferente do de outrem.
Yi-Fu Tuan criou, dentre muitos, dois conceitos, topofobia e 
topofilia, que representam a subjetividade do espaço. O 
sentimento topofílico é o de afetividade quanto ao espaço, 
tornando-o, por algum motivo íntimo ao sujeito, um lugar 
bom. Já a topofobia se caracteriza quando o indivíduo 
percebe um espaço negativamente, fazendo dele um lugar 
ruim.
Maria Nazaré de Mota Lima fez um estudo sobre as rela-
ções étnico-raciais na escola (LIMA, M. 2015) e ela traz à 
discussão a importância de o estudante ter possibilidades 
de identificar, no seu espaço de aprendizagem, a sua vida 
fora dele. E isso inclui suas questões de identidade, suas 
perspectivas de futuro, a cultura com a qual teve contato 
desde a infância, enfim, os aspectos da sua vida que não 
dependem do colégio. Se a escola não tem nada de seme-
lhante com a vida do aluno, podem surgir questões que 
vão da falta de utilidade daqueles conhecimentos na sua 
vida presente e futura à uma sensação de não pertenci-
mento, de não familiaridade, limitando sua relação com o 
espaço.

Objetivos

Compreender como se dá a relação dos estudantes do 
IFBA Campus Valença com o espaço da instituição e suas 
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noções dele como lugar de aprendizagem.
Para os objetivos específicos foram delimitados os seguin-
tes: Identificar os tipos de relação dos docentes e discentes 
com o espaço do campus, identificar os tipos de relação 
dos docentes e discentes com a educação oportunizada 
pela instituição, investigar os fatores que levam ao bom ou 
mal relacionamento com o espaço e a educação do institu-
to e discutir como o IFBA está sendo agente ativo na cons-
trução da sociedade Valenciana.

Metodologia

A coleta dos dados necessários para o suporte da reflexão 
proposta foi feita através de questionários que continham 
tanto questões qualitativas quanto quantitativas, constando 
também de uma identificação do curso e ano do entrevista-
do, distribuídos aleatoriamente através de meios digitais. 
Para o direcionamento da discussão, foi feita pesquisa 
bibliográfica.

Resultados

A maioria (72,5%) dos 51 estudantes que responderam 
moram de Valença, seguidos de 5,9% de estudantes tanto 
de Taperoá como de Ituberá. Guaibim, Nazaré, Nilo Peça-
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nha, Aratuípe, Cairú e Camamu, somam 15,7% dos que 
responderam. Desses 51, apenas 15,7% pensam em conti-
nuar em Valença, com 45% pretendendo ficar menos de 
um ano. 
Quando os estudantes foram perguntados sobre como se 
sentiam quando estavam no IFBA, considerando os quatro 
principais termos, 31,4% citaram cansaço, 9,8% citaram 
estresse, 9,8% usaram a palavra “bem” no sentido de estar 
e 7,8% disseram se sentir felizes. 
Quando questionados se as palestras realizadas no campus 
tiveram algum impacto sobre seus modos de pensar, 62,7% 
responderam positivamente e 17,6%, negativamente. Ou-
tros não assistiram a uma palestra até o momento da pes-
quisa e alguns afirmaram não haver grande mudança, mas 
sim um reforço a suas percepções prévias. A opinião dos 
estudantes sobre a realização de palestras sobre sexualida-
de na escola se mostrou positiva, com 90,2% responderam 
que seria positivo, 7,8% declararam indiferença e 2% acha-
ram desnecessário.
Diversos cartazes foram colocados nas paredes do campus 
e os estudantes responderam à questão “Os cartazes espa-
lhados pelo campus já falaram de algo do seu interesse? ”, 
sendo que 82,4% foram positivos e 17,7%, negativos. Os 
que responderam positivamente foram solicitados a dizer o 
conteúdo do (s) cartaz (s) e a sua opinião sobre ele (s), 
71,4% dos que responderam positivamente à questão ante-
rior aceitaram a solicitação. Os conteúdos incluíam minori-
as, questões psicológicas como autoestima e o Setembro 
Amarelo (campanha para a prevenção do suicídio), assé-
dio, política, vida no instituto e outros temas. 
Uma pergunta opcional foi colocada: “Você consegue 
pensar em maneiras de contribuir com o IFBA? Comente. ”, 
23 pessoas a responderam, 21,7% delas negativamente. 
Entre as ideias colocadas temos reflexões sobre seu próprio 
comportamento, por exemplo, “[...]ajudando meus cole-
gas[...] ”, disse um estudante de aquicultura do primeiro 
ano, propostas de projetos como “Mais projetos que sejam 
feitos com todos os cursos juntos”, resposta de um aluno 
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do segundo ano de informática, entre outras perspectivas.
Ao questionamento “O IFBA te inspira a criar projetos (mes-
mo os mentais)? ”, 68,6% disseram que sim. Esses foram 
solicitados a falar desses projetos, dos 35 que responderam 
sim na anterior, 19 aceitaram a solicitação. As respostas 
são bastante diversificadas: uma oficina de fotografia e 
desenho, meios para aumentar a renda da comunidade 
pesqueira onde vive e de preservar das águas, um grupo 
para ajudar os animais que aparecem no campus, um 
projeto para os estudantes associarem o conhecimento 
com o cotidiano, são exemplos. 
A penúltima pergunta foi “Você se identificou com algum 
movimento social depois e entrar no IFBA? ”. Nessa 58,8% 
das respostas foram positivas, sendo que 2% responderam 
que já se identificavam antes. Dos primeiros, 76,7% se 
dispuseram a falar qual foi o movimento e o motivo. Os 
mais citados movimentos foram os relacionados a luta 
feminina por direitos (65,2%), o movimento LGBTQ+ 
(21,7%) e o movimento negro (17,4%).

Considerações Finais

O número atual de amostras, principalmente para as per-
guntas opcionais, que variam de 19 a 30 alunos, torna os 
dados pouco conclusivos, porém é importante considerar 
os aspectos mais gerais que puderam ser observados. As 
respostam demonstraram certos padrões quanto a percep-
ções, como a grande parte que se afirmou cansado, en-
quanto no campus. Quando adentramos a área de conhe-
cimentos, existe uma maioria que apoia atividades educaci-
onais informais no IFBA e uma grande identificação de 
relações entre estudantes e elementos educativos do espa-
ço do campus. Podemos concluir que existe uma possibili-
dade do aluno, através das relações com o espaço, se 
conscientizar de realidades não experimentadas em seu 
cotidiano extraescolar.
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Pesquisadores do Projeto da Rádio IFBA - Valença
14º Interculte, Salvador - BA, 2019
Foto: Daniel Portela
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