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RESUMO

HAENISCH, Dayana. Ensino de ciências no acolhimento institucional: a ciência no
palco. 2017. 116 páginas. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Formação
Científica, Educacional e Tecnológica). Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Curitiba. 2017.
Este estudo foi motivado em torno da seguinte inquietação, como o ensino de
ciências, em uma perspectiva crítico-problematizadora, no serviço de acolhimento
institucional, pode contribuir para a formação científica e educacional de
adolescentes em condição de vulnerabilidade? Essa questão tem por objetivo geral
analisar a contribuição do ensino de ciências desenvolvido em ambiente de
acolhimento institucional, em uma perspectiva crítico-problematizadora freireana,
para a promoção do conhecimento científico às adolescentes acolhidas e
identificando como o processo de significação conscientizadora, do qual as
acolhidas são autoras, colabora para a sua transformação individual e social. A
presente investigação busca auxiliar significativamente na preparação e na formação
das adolescentes para sua autonomia ao chegarem aos dezoito anos, essa ação
educacional vem promover o conhecimento científico, a partir do acesso ao ensino
de ciências no acolhimento institucional, como também, apoiá-las no processo de
ruptura do ciclo de violência na história de suas vidas. Nessa perspectiva, a
pesquisa é embasada na educação problematizadora e transformadora com
pressupostos freireanos, com as contribuições da Pedagogia do Oprimido. Como
procedimentos metodológicos da pesquisa-ação, utiliza-se o desenvolvimento de
duas das técnicas, sendo o Teatro Imagem e o Teatro Fórum, do método teatral
conhecido por Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal. Posteriormente,
articula-se a promoção do conhecimento científico pautado nos Momentos
Pedagógicos, referenciados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco. Para analisar os
dados e informações trazidos pela pesquisa de campo se recorre à Análise Textual
Discursiva, considerando a audiogravação realizada em cada encontro com as
adolescentes, destacando-se as categorias a priori e as emergentes manifestadas
no estudo. Concluindo com a apresentação dos resultados, nos quais foi possível
verificar a contribuição do ensino de ciências, em espaço de educação não formal,
como também identificar o processo de significação conscientizadora, em que notouse a presença da consciência crítica ao final do percurso da pesquisa de campo.
Palavras-chave: acolhimento, adolescência, ensino de ciências, Teatro do
Oprimido, Paulo Freire, Momentos Pedagógicos.

8

ABSTRACT
HAENISCH, Dayana. Teaching science in institutional reception: science on stage.
2076. 116 pages. Dissertation (Post-Graduate Program in Scientific, Educational and
Technological Training). Federal Technological University of Paraná. Curitiba. 2017.
This study was motivated by the following disquiet, how can teaching science, in a
critical-problematizing perspective, in the institutional reception service, contribute to
the scientific and educational formation of vulnerable adolescents? The general
objective of this question is to analyze the contribution of science education
developed in an institutional reception environment, in a Freirean criticalproblematizing perspective, for the promotion of scientific knowledge to the
adolescents and identifying as the process of meaningful awareness, of which the
receptions Are authors, collaborates for their individual and social transformation.
The present research seeks to help significantly in the preparation and training of
adolescents for their autonomy when they reach the age of eighteen, this educational
action promotes scientific knowledge, based on access to science education in the
institutional reception, as well as support them in the Process of breaking the cycle of
violence in the history of their lives. From this perspective, the research is based on
problematizing and transformative education with Freirean presuppositions, with the
contributions of the Pedagogy of the Oppressed. As methodological procedures of
the action research, the development of two of the techniques, being the Image
Theater and the Theater Forum, of the theatrical method known as Theater of the
Oppressed, created by Augusto Boal. Subsequently, articulates the promotion of
scientific knowledge based on the Pedagogical Moments, referenced by Delizoicov,
Angotti and Pernambuco. In order to analyze the data and information brought by the
field research, we use the Discursive Textual Analysis, considering the audiorecording performed in each encounter with the adolescents, highlighting the a priori
and emerging categories manifested in the study. Concluding with the presentation of
the results, in which it was possible to verify the contribution of science teaching in a
non-formal education space, as well as to identify the process of awareness-raising
meaning, in which the presence of critical awareness was noticed at the end of the
course field research.
Key words: reception, adolescence, science teaching, Theater of the Oppressed,
Paulo Freire, Pedagogical Moments.
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1. INTRODUÇÃO

Nessas linhas iniciais da pesquisa que desenvolvemos e aqui sistematizamos,
anuncio que ela trata, até o presente momento, de um tema pioneiro e necessário à
educação não formal, o ensino de ciências no acolhimento institucional. Ao anunciar
tal ineditismo, venho denunciar uma problemática ocultada na sociedade
contemporânea – a da violência sistemática contra crianças e adolescentes, que
estando em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que são retiradas
de suas famílias, as quais, por sua vez, são o próprio reflexo da desigualdade social
característica da sociedade cada vez mais marcada pelo histórico processo de
desumanização.
Em minha trajetória profissional como servidora da prefeitura municipal de
Curitiba,

lotada

na

Fundação

de

Ação

Social,

órgão

responsável

pela

implementação e gestão da política pública de Assistência Social, tenho atuado
como educadora na Proteção Social Especial. Essa atuação profissional me permitiu
melhor aproximação com a realidade das unidades de acolhimento institucionais,
sejam oficiais ou conveniadas da cidade de Curitiba, que atendem as mais
diferentes especificidades dos públicos que necessitam desse atendimento de alta
complexidade, sendo: crianças, adolescentes, jovens, adultos (população em
situação de rua, migrantes, indígenas, mulheres vítimas de violência, pessoas com
transtorno mental associado à deficiência (s), convalescentes e imunodeprimidos,
pessoas com deficiência(s) e etc.) e idosos.
Nesse contexto, uma inquietação profissional em meu olhar de pedagoga
para a ação desenvolvida nesses espaços, fez emergir a questão central desta
pesquisa – que apresento mais adiante –, ao não perceber na minha atuação
profissional, a articulação entre as políticas públicas de assistência social e a
educação, de forma que tais políticas convergissem para uma formação
educacional, com vistas a transformação individual e social dessas pessoas
acolhidas.
Para além dessa preocupação com esse público, que se encontra em
situação de risco e vulnerabilidade social, ainda há um recorte populacional que
merece especial atenção, que são as adolescentes. Elas se encontram sob medida
protetiva de acolhimento institucional, em abrigos institucionais e casas lares da
capital do Paraná, e os dados oficiais demonstram que essa faixa etária representa
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maior contingente nesses espaços. Além de a adoção tardia ser pouco realizada no
Brasil, acrescenta-se a esse contexto a questão de gênero que torna esse público
mais vulnerável ainda, dada a histórica condição de violência contra a mulher no
país, algo melhor aprofundado ao longo desse texto dissertativo.
Uma vez delimitado o público foco dessa pesquisa – as adolescentes do sexo
feminino acolhidas em Casa Lar –, a pesquisa visa possibilitar a articulação da
assistência social e educação, mais especificamente por meio do ensino de ciências.
Isso para se buscar promover o acesso ao conhecimento científico em ambiente de
educação não formal e contribuir para o desenvolvimento do complexo processo de
significação conscientizadora em cada uma das adolescentes participantes, bem
como ao compreendê-las como um coletivo em si. Isso visa possibilitar o
desenvolvimento com as adolescentes de uma nova interpretação do mundo, com
um novo fazer a partir de então.
Tomar o ensino de ciências como ponto de convergência, para além de se
atender a prerrogativa do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica,
Educacional e Tecnológica (PPGFCET), ao qual se vincula esta pesquisa, há que se
considerar que o ensino de ciências tem como meta
proporcionar o conhecimento científico e tecnológico à imensa maioria da
população escolarizada, deve-se ressaltar que o trabalho docente precisa
ser direcionado para sua apropriação crítica pelos alunos, de modo que
efetivamente se incorpore no universo das representações sociais e se
constitua como cultura (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011,
p.34).

Nesse sentido, a necessidade da ciência para todos vem desconstruir a
imagem de que ciência é para formar cientistas, mas vai além dessa condição, em
uma sociedade em que a ciência desenvolve o papel de promover o “conhecimento
científico que se aproxime da produção contemporânea, considerando sua interface
com as outras áreas do conhecimento, sua relevância social e a sua produção
histórica” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p.24). Além disso, vem
contribuir na formação das adolescentes acolhidas, pois busca
construir o entendimento de que o processo de produção do conhecimento
que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui uma atividade humana,
sócio-historicamente determinada, submetida a pressões internas e
externas, com processos e resultados ainda pouco acessíveis à maioria das
pessoas escolarizadas, e por isso passíveis de uso e compreensão acríticos
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ou ingênuos; ou seja, é um processo de produção que precisa, por essa
maioria, ser apropriado e entendido. (DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2011, p. 34).

Esse entendimento se faz desafiador no ensino de ciências, no sentido de
realizar práticas pedagógicas relevantes ao ensino de ciências, ou melhor à
educação básica como um todo, voltadas à formação cultural dos sujeitos, no caso
as acolhidas, a preocupação aqui é comprometida com uma prática pedagógica
voltada para um novo fazer e permeada pela criticidade em suas ações.
Entretanto, há um contraponto na realidade encontrada hoje nas escolas, já
que nos espaços de educação não formal, aqui me refiro aos abrigos institucionais e
casas lares, onde não existe prática educacional voltada ao ensino de ciências. De
modo que a superação de metodologias tradicionais de ensino, “educação bancária”
(FREIRE, 2014, p.102) é urgentemente necessária para romper com concepções de
senso comum entre os estudantes e romper com a cultura de que o ensino de
ciências é formalista e conteudista, para passar à promoção de ensino e
aprendizagem em que “a progressão das atividades é comandada pela necessidade
de fazer emergir problemas científicos de problemas de vida” (ASTOLFI; DEVELAY,
2014, p.107) e que dessa maneira, o ensino de ciências trará sentido aos
educandos, tornando a aprendizagem interessante a eles.
Por se tratar de ensino de ciências na atualidade, considerando a realidade
escolar encontrada e condição social das adolescentes acolhidas e de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais, cabe informar que para essa faixa etária é
esperado que elas já tenham acesso na educação formal, a tópicos curriculares no
ensino fundamental correspondentes ao 2º ciclo (3ª e 4ª séries) que prevêem
“Ambiente; Ser humano e saúde; Recursos tecnológicos; Água, lixo, solo e
saneamento básico; Captação e armazenamento da água; Destino das águas
servidas; Coleta e tratamento de lixo; Solo e atividades humanas; Poluição;
Diversidade dos equipamentos” (BRASIL, 1997, p.87-108) e no ensino fundamental
correspondente ao 3º ciclo (5ª e 6ª séries) e no 4º ciclo (7ª e 8ª séries) prevê os
seguintes temas: “Terra e Universo; Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde e
Tecnologia e Sociedade” (BRASIL, 1998, p.62-107), sendo essa informação
relevante, tendo em vista o conteúdo programático que irá se desenvolver durante a
pesquisa.

14

Aliado a isso, tem-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), publicada em dezembro de 1996, disciplina a educação escolar e o
planejamento educacional do país. De acordo com o previsto nas disposições gerais
à educação básica, no artigo 26, inciso IX, os conteúdos relativos aos direitos
humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o
adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares1.
Isso posto, no compasso legal, denota-se o compromisso por parte dos
profissionais da educação, de participar ativamente do processo de formação
integral dos educandos, considerando a base comum do currículo para a educação
básica e as características regionais, bem como as especificidades de cada
realidade local, sejam: cultura, economia, os próprios educandos, entre outras.
Tal

comprometimento

ganha

reforço,

quando

se

trata

de

públicos

considerados prioritários das políticas públicas e que se encontra em condição de
vulnerabilidade social e pessoal. Cabe destacar que, segundo o Ministério da Saúde
(BRASIL, 2007, p.9), crianças e adolescentes estão vulneráveis quando tem
comprometida “[...] a capacidade do indivíduo ou do grupo social de decidir sobre
sua situação de risco, estando diretamente associadas a fatores individuais,
familiares, culturais, sociais e políticos”.
Nessa situação, também se encontram os(as) adolescentes que são
atendidos(as) por serviços de acolhimento institucional, nas modalidades de casas
lares ou abrigos institucionais, que segundo a Resolução nº 109/2009 do Conselho
Nacional de Assistência Social, entende-se que o acolhimento institucional
[...] é provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os
sexos, inclusive com deficiência (art. 98 do ECA), em situação de risco
pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e
proteção (BRASIL, 2009, p. 32).

Essa ação cabe ao Estado, por meio do poder judiciário, delimitar o risco que
os adolescentes estejam sofrendo, realizando o seu afastamento do convívio familiar
e incluindo-os em um serviço de acolhimento institucional, conforme previsto no
artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
1

BRASIL. Presidência da República – LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.
Acessado em 25/09/2016.
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O Relatório de Gestão da prefeitura municipal de Curitiba (PARANÁ, 2014,
p.148), revela que em 2014 esse público constituiu um contingente de 843 crianças
e adolescentes, encaminhadas para o acolhimento institucional, divididos entre a
rede oficial e conveniada, sendo que a rede conveniada é organizada em 26
entidades mantenedoras do serviço de acolhimento, com 53 unidades executoras do
serviço, que operacionalizam “747 vagas para crianças e adolescentes na faixa
etária entre 0 a 17 anos” (PARANÁ, 2014, p.148).
Nessa condição vulnerabilidade, Costa (2006, p.397) destaca que “ninguém
desconhece que a falta de amparo familiar, mais precisamente a carência afetiva
durante a infância, pode conduzir a uma deteriorização integral da personalidade”.
Aliado a isso, acrescentam-se muitos riscos, como, o uso e abuso de álcool e
drogas, a violência urbana, separação dos pais, o distanciamento familiar e
geracional, negligência, maus tratos, enfim, todas as formas de violência, seja ela
intra ou extra familiar, que conduzem a um contexto pessoal e social muito delicado
para a formação dessas crianças e adolescentes.
Destaca-se ainda, de acordo com o Relatório da Infância e Juventude
(BRASIL, 2013, p.45), que os motivos pelos quais as crianças e adolescentes são
acolhidos variam entre negligência, violência e abandono. Sendo que a negligência
dos pais e/ou responsável correspondente a mais de 80% dos casos; a dependência
química/alcoolismo dos pais e/ou responsável também mais de 80%; o abandono
dos pais e/ou responsável em torno de 77% dos motivos de acolhimento
institucional; a violência doméstica próximo a 60% e o abuso sexual praticado pelos
pais e/ou responsável em torno de 45%.
Ao serem retirados das famílias, muitos dos adolescentes acolhidos passam a
compor o Cadastro Nacional de Adoção, com isso, em 2014, segundo relatório da
Corregedoria Nacional de Justiça (BRASIL, 2014), 5.485 (cinco mil e quatrocentas e
oitenta e cinco) crianças e adolescentes foram cadastradas para adoção no Brasil,
sendo que 3.467 (três mil e quatrocentos e sessenta e sete) são adolescentes com
idade igual ou superior a 12 anos, correspondendo a ordem de 63,20% desse total.
O mesmo documento indica que Curitiba apresentava naquele ano de 2014, um total
de 183 crianças e adolescentes cadastradas junto ao órgão, destes 148 eram
adolescentes, que nesta faixa etária raramente serão adotadas e, ao completarem
maioridade com 18 anos, devem assumir a condução de seus caminhos e de suas
vidas, minimizando a intervenção do Estado, a partir de então.

16

Tendo em vista este contexto, o público delimitado para o presente estudo é
constituído por adolescentes, do sexo feminino, com faixa etária de 12 a 17 anos,
acolhidas em uma Casa Lar da rede conveniada do município de Curitiba. Há que se
considerar ainda, que o público em questão, na sociedade brasileira atual, ainda é
sujeito a diversos tipos de violências como preconceitos e discriminação de caráter
socioeconômico e até mesmo violência física, isso exigindo do poder público a
criação de legislação, institutos legais e de instituições que buscam coibir tais
situações como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar
e varas da infância e juventude para o caso de crianças e adolescentes e na
condição de mulher adulta, por exemplo, pode-se citar a Lei “Maria da Penha”, a
criação de Delegacias da Mulher e, até mesmo, de uma Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Presidência da República, que busca promover a igualdade entre
homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação
herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente2.
Além da histórica condição de violência contra a mulher no país, acrescentase que a fase da adolescência é uma condição peculiar de desenvolvimento a qual,
de acordo com Eisenstein (2005, p.1) caracteriza-se como sendo “o período de
transição entre a infância e a vida adulta marcada por diversas transformações
corporais, hormonais e comportamentais”. Para a Organização Mundial de Saúde OMS, não se pode definir com exatidão o início e fim da adolescência (ela varia de
pessoa para pessoa), porém, na maioria dos indivíduos, ela ocorre entre os 10 e 20
anos de idade. Já no Brasil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA (BRASIL, 1990), é considerada adolescente a pessoa que esteja na faixa etária
que vai dos “12 aos 18 anos” de idade.
Para além do argumento biopsíquico e legal, é de grande relevância a
vinculação de senso comum que se faz entre a adolescência e a violência que
sofrem as adolescentes ao associar esse período peculiar como sendo um momento
de crise, desordem, irresponsabilidade, enfim, um problema social, uma vez que a
adolescente hoje, via de regra, apresenta uma conduta diferenciada de épocas
passadas.

2

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Disponível em:
http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria. Acessado em 25/09/2016.
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As adolescentes que são foco desse estudo, além de serem legalmente e
forçosamente afastadas de suas famílias e, por isso, terem em comum uma dura e
sofrida realidade, são institucionalizadas e frequentam a escola pública em nível
fundamental ou médio. Por isso, essas acolhidas carecem de um acompanhamento
voltado às suas peculiaridades, tendo em vista seu processo de desenvolvimento
humano, e no que tange à sua formação escolar demandam uma proposta de
ensino que se organize em uma perspectiva crítico-problematizadora.
Assim, a presente investigação, por meio do Ensino de Ciências desenvolvido
no espaço de educação não formal, na modalidade de Casa Lar, busca contribuir
para a apropriação do conhecimento científico, para o desenvolvimento da
autonomia, da autoconfiança e do protagonismo, objetivando preparação das
adolescentes para a fase adulta mais independente, responsável e consciente de
suas escolhas.
Nessa

perspectiva,

Delizoicov,

Angotti

e

Pernambuco

(2011,

p.23),

reconhecem a importância do ensino de ciências nos mais diversos espaços como
um conteúdo cultural relevante para viver, compreender e atuar no mundo
contemporâneo, privilegiando conteúdos, métodos e atividades que
favoreçam um trabalho coletivo dos professores e alunos com o
conhecimento, no espaço escolar e na sociedade.

Para tal, preocupa-se com a intenção, intervenção pedagógica e prática no
sentido de motivar as adolescentes para um novo olhar, uma nova perspectiva para
o ensino e aprendizado de ciências, em espaço não formal de educação. Por fim,
para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.15)
problematizando e analisando as situações da prática social de ensinar, o
professor utiliza o conhecimento elaborado das ciências, das artes, da
filosofia, da pedagogia e das ciências da educação como ferramentas para
compreensão e a proposição do real.

Assim, o ensino de ciências, em espaço de educação não formal visa
contribuir para a formação das adolescentes, favorecendo o acesso ao
conhecimento científico de forma intencional, voltada a auxiliar na promoção das
educandas partícipes conscientes de sua condição humana de “ser mais” (FREIRE,
2014, p.47) e autoras de sua transformação individual e social.
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É importante que se compreenda a complexidade e as especificidades do
serviço de acolhimento institucional, enfim, o contexto que essas adolescentes estão
alocadas, para se intervir no plano individual. Diante disso, apesar da situação de
acolhimento ser uma medida provisória e excepcional, a realidade apresentada
mostra que as adolescentes continuam nessa condição até completarem a
maioridade, tendo em vista que à medida que se tornam adolescentes a
probabilidade de serem adotadas diminui sensivelmente.
Com vistas a contribuir proficuamente na preparação e na formação das
adolescentes para sua autonomia ao chegarem aos dezoito anos, pode-se dizer que
a

pesquisa

pode

se

constituir

em

importante

ação

educacional

crítico-

transformadora para a promoção do conhecimento científico, a partir do acesso ao
ensino de ciências no acolhimento institucional, como também, apoiá-las no
processo de ruptura do ciclo de violência na história de suas vidas. Nessa
perspectiva, cabe dizer que a presente pesquisa é embasada na educação
problematizadora e crítico-problematizadora com pressupostos freireanos.
Dessa maneira, o presente estudo, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética,
se estrutura a partir da seguinte questão-problema: como o ensino de ciências, em
uma

perspectiva

crítico-problematizadora,

no

Serviço

de

Acolhimento

Institucional, pode contribuir para a formação científica e educacional de
adolescentes em condição de vulnerabilidade social?
Essa questão tem por o objetivo geral analisar a contribuição do ensino de
ciências desenvolvido em ambiente de acolhimento institucional, em uma
perspectiva crítico-problematizadora freireana, para a promoção do conhecimento
científico às adolescentes acolhidas e identificando como o processo de significação
conscientizadora, do qual as acolhidas são autoras, contribui para a sua
transformação individual e social.
Desdobram-se desse objetivo, outros específicos inerentes a pesquisa
realizada, cabem citar:
 Analisar o contexto social e educacional que se encontram as adolescentes
acolhidas e por sua vez, potencialmente mais vulneráveis;
 Analisar proposta metodológica de ensino de ciências, pautada nos Momentos
Pedagógicos articulados ao Teatro do Oprimido, em uma perspectiva dialógicoproblematizadora, que evidencie o potencial humano das adolescentes acolhidas,
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como também proporcionar a sua reflexão-ação para a mudança do ciclo de
violência histórico vivido pelas adolescentes;
 Avaliar o progresso de significação conscientizadora das educandas em relação à
transformação individual e social delas;
 Elaborar um Produto Educacional, na forma de caderno orientador, com proposta
metodológica para o processo de educativo em ensino de ciências, numa
abordagem freireana para o público em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Para tanto, a perspectiva crítico-problematizadora com as contribuições da
Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire permeia toda a pesquisa. Para a coleta de
dados em campo, utiliza-se o desenvolvimento de duas das técnicas do método
teatral conhecido por Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal (2014).
Posteriormente, articula-se a promoção dos conhecimentos científicos pautados nos
Momentos Pedagógicos, referenciados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2011).
Como metodologia de pesquisa optou-se pela pesquisa-ação e com a
abordagem qualitativa.
Para analisar os dados e informações trazidos pela pesquisa de campo se
recorre à Análise Textual Discursiva, considerando a audiogravação realizada em
cada encontro in loco. Como também, apóia-se no material construído pelo grupo,
durante as quatro etapas descritas na metodologia e nos registros de cada encontro,
sendo esses produzidos pela pesquisadora.
A dissertação se estrutura nos seguintes capítulos, que serão desenvolvidos
na sequência:
A Contextualização da Política Nacional de Assistência Social – PNAS no
âmbito do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que
vem discorrer sobre a organização da Assistência Social no Brasil e localizar o
referido serviço na legislação vigente.
O ensino ciências numa perspectiva crítico-problematizadora na casa lar,
considerando que as contribuições da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire
envolvem toda a pesquisa, logo, ela subsidia a proposta de intervenção pedagógica
na pesquisa de campo, que se dá apoiada no desenvolvimento de duas técnicas do
método teatral brasileiro, conhecido por Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal
(2014). Posteriormente, com o tema gerador escolhido pelo grupo de educandas,
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articula-se a promoção de conhecimentos científicos pautado nos Momentos
Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).
A ciência no palco e a imagem em cena, onde se optou pela pesquisa-ação, com
abordagem qualitativa, que prevê coleta de dados por meio de audiogravação,
registros da pesquisadora e materiais produzidos pelas educandas e está
organizada

em

quatro

etapas

de

realização:

Dinâmica

de

integração

e

estabelecimento de vínculo; Utilização do Teatro do Oprimido com a técnica de
Teatro Imagem; Desenvolvimento dos Momentos Pedagógicos do tema de estudo
gerado pelas educandas e por último, Teatro Fórum e a concretização da
apropriação do conhecimento científico. Sendo que cada etapa é analisada com
base na Análise Textual Discursiva, revelando um processo de categorização a priori
e emergentes do estudo, que será apresentada no capítulo “A discussão da imagem
como imposição social e a consciência crítica”, que permitem articulá-las com a
significação conscientizadora, proposta por Paulo Freire (2014), de acordo com os
níveis de consciência de percepção de realidade que se encontra cada adolescente
participante.
A discussão da imagem como imposição social e a consciência crítica, esses
buscam discutir os achados do estudo, relacioná-los com a Pedagogia do Oprimido
(FREIRE,

2014);

explorar

o

ensino

de

ciências

na

perspectiva

crítico-

problematizadora em espaço de educação não formal e sua contribuição para a
transformação pessoal e social das educandas; pontuar as dificuldades encontradas
ao longo do estudo, bem como, apontar novos desafios para a educação não formal.
Todo o processo investigativo proposto por este estudo vem demonstrar “um
esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, que inscreve
como ponto de partida do processo educativo, ou da ação cultural de caráter
libertador” (FREIRE, 2014, p.138). Utilizando-se dessa abordagem na casa lar
buscou-se realizar a promoção do “diálogo com elas, conhecer, não só a
objetividade em que estão, mas a consciência que tenham desta objetividade; os
vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que e com que estão”
(FREIRE, 2014, p.119). Nesse contexto, o convidamos a continuar conosco na
leitura dos achados e das discussões sobre o tema “Ensino de Ciências no
Acolhimento Institucional: a Ciência no palco” que serão aprofundados nas próximas
páginas.
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2. A CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– PNAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Para discorrer sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e
adolescentes é importante uma breve contextualização de como se organiza a
Assistência Social no Brasil.

2.1. POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Constituição Federal de 1988 reformula a concepção de Assistência Social
no país, sendo inserida no âmbito da Seguridade Social, a qual foi regulamentada
como política pública brasileira pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em
dezembro de 1993. A partir de então, a “assistência social inicia seu transito para um
campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da
responsabilidade estatal” (BRASIL, 2004, p.31).
Segundo a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004, p.31), a
assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado “é Política de
Seguridade Social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizada através
de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas”. A referida política pública faz parte do
sistema de bem-estar social brasileiro, que é composto por três pilares: a assistência
social, a previdência social e a saúde.
Figura 1 – Bem Estar Social Brasileiro

Fonte: BRASIL, 2004, p.31

A assistência social prevê que a proteção social deve garantir as seguranças:
de sobrevivência; de acolhida e de convívio ou vivência familiar. Nesse sentido, a
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segurança aos rendimentos é para que se tenha garantia monetária à sobrevivência,
sendo para aquelas pessoas que não têm condições de autossustento, como:
pessoas com deficiência, idosos, desempregados e famílias numerosas que não
consigam se manter em condições dignas.
Na segurança à acolhida, a política traz desde a questão de provisão de
alimentação, moradia e vestuário para a manutenção da dignidade humana até as
situações de afastamento do convívio familiar por questões de violência que
necessitam de acolhida por parte do estado ou não-estatal (rede socioassistencial).
Com relação ao convívio ou vivência familiar, essa se refere à segurança de
manutenção das relações humanas, reconhecendo a subjetividade dela e em seus
mais diversos aspectos como: multicultural, intergeracional, interterritoriais e etc.
A Política Nacional da Assistência Social é destinada ao público que dela
necessitar, ou seja, “cidadãos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e risco” (BRASIL, 2004, p.33). Nesse sentido, a referida política
exige provisões assistenciais, “sejam prioritariamente pensadas no âmbito das
garantias da cidadania sob vigilância do Estado, cabendo a este a universalização
da cobertura e a garantia de direitos e acesso para serviços, programas e projetos
sob sua responsabilidade” (BRASIL, 2004, p.32).
Para melhor visualização, apresentar-se-ão em quadros explicativos 1, 2, 3,
conforme anexo IV, referente aos princípios, as diretrizes e aos objetivos da Política
Nacional da Assistência Social - PNAS.
No Brasil, a PNAS foi aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, tem por objetivo concretizar direitos assegurados na
Constituição Federal (1988) e na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993)
e organiza a matriz de funcionamento do Sistema Único de Assistência Social SUAS no país.

2.2. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que
organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil e foi
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criado, a partir, das deliberações IV Conferência Nacional de Assistência Social e
previsto na LOAS, o SUAS teve suas bases de implantação consolidadas em 20053.
Informa-se que a base de organização do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS é
descentralizada e participativa, constitui-se na regulação e organização em
todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os serviços,
programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às
famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de
organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham,
pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade
(BRASIL, 2015, p. 39).

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS
(2015), o Sistema Único de Assistência Social - SUAS comporta quatro tipos de
gestão:
da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. As
responsabilidades da União passam principalmente pela formulação, apoio,
articulação e coordenação de ações. Os estados, por sua vez, assumem a
gestão da assistência social dentro de seu âmbito de competência, tendo
suas responsabilidades definidas na Norma Operacional Básica
(NOB/SUAS). No caso da gestão municipal, são possíveis três níveis de
4
habilitação ao SUAS: Inicial, Básica e Plena .

Segundo o Demonstrativo de Habilitação de Municípios, do Ministério de
Desenvolvimento Social, atualmente o município de Curitiba mantém a habilitação
de Gestão Plena, isso significa que está condizente com os critérios estabelecidos
para receber cofinanciamento federal para suas ações da política de assistência
social, nos níveis de proteção básica e especial.

2.3. A ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS PROTEÇÕES

3

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Gestão do SUAS. Disponível
em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/gestao-do-suas/gestao-descentralizada. Acessado
em 25/09/2016.
4

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Gestão do SUAS. Disponível
em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/gestao-do-suas/gestao-descentralizada. Acessado
em 25/09/2016.
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A Assistência Social divide-se em duas proteções sociais para realizar o
atendimento ao seu público usuário, a Proteção Social Básica - PSB e a Proteção
Social Especial - PSE, essa se desdobra em Média Complexidade e Alta
Complexidade.
A Proteção Social Básica atua de maneira preventiva, com o objetivo de
proteção e prevenção, para que os vínculos familiares e comunitários sejam
preservados e fortalecidos, superando as situações de vulnerabilidade e risco social.
[...] Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos
afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminação: etárias,
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). [...] Os serviços de
proteção social básica serão executados de forma direta nos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS e em outras unidades básicas e
públicas de assistência social, bem como de forma indireta nas entidades e
organizações de assistência social da área de abrangência dos CRAS
(PNAS, 2004, p.34).

O presente estudo tem seu público alvo alocado na Proteção Social Especial PSE, que é a “modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social” (BRASIL, 2004
p.37). A PSE atua com usuários que já estão com seus vínculos familiares e
comunitários fragilizados ou rompidos, sendo que a intervenção da assistência social
deverá ser mais complexa e que exige maior monitoramento para a reinserção
familiar e a efetividade da função protetiva da família. Segundo prevê a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS (BRASIL, 2004, p.37), seus serviços “têm
estreita interface com o sistema de garantia de direitos, muitas vezes, uma gestão
mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros
órgãos e ações do executivo”.
Conforme mencionado anteriormente, a PSE se desdobra em dois níveis de
atendimento: de Média Complexidade e de Alta Complexidade e no quadro 1 serão
apresentadas suas principais especificidades:
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Quadro 1 – Comparativo das especificidades de Média e Alta Complexidade
Média Complexidade:

Alta Complexidade:

Atendimento às famílias e indivíduos com seus
direitos violados, mas com vínculos familiar e
comunitário não rompidos

Atendimento às famílias e indivíduos com
vínculos familiar e comunitário rompidos, ou
em situação de ameaça, sem referência, ou
retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.

Esse público requer estruturação técnicooperacional e atenção especializada e mais
individualizada

Garantir
proteção
integral
–
moradia,
alimentação, higienização, trabalho protegido
para famílias e indivíduos

Acompanhamento sistemático e monitorado

Proteção integral

Modalidades disponíveis: Serviço de orientação
e
apoio
sociofamiliar,
Plantão
Social,
Abordagem de Rua, Cuidado no Domicílio,
Serviço de Habilitação e Reabilitação na
comunidade das pessoas com deficiência,
Medidas socioeducativas em meio-aberto
(Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e
Liberdade Assistida – LA)

Serviço de Acolhimento Institucional e Serviço de
Acolhimento em Repúblicas

Visa orientação e o convívio sociofamiliar e
comunitário

Visa acolher e garantir proteção integral;
Contribuir para a prevenção do agravamento de
situações de negligência, violência e ruptura de
vínculos; Possibilitar a convivência comunitária;
Promover acesso à rede socioassistencial, aos
demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de
aptidões, capacidades e oportunidades para que
os indivíduos façam escolhas com autonomia;
Promover o acesso a programações culturais, de
lazer, de esporte e ocupacionais internas e
externas,
relacionando-as
a
interesses,
vivências, desejos e possibilidades do público.

Unidade de Referência: CREAS – Centro de
Referência Especializado da Assistência Social

Atendimento Integral Institucional, Casa Lar,
Abrigo, República, Casa de Passagem,
Residência
Inclusiva,
Albergue,
Família
Substituta,
Família
Acolhedora,
Medidas
socioeducativas restritivas e privativas de
liberdade (semiliberdade, internação provisória e
sentenciada)

Fontes: Brasil (2004, p.38), (2009, p.19-39).

Destaca-se que em Curitiba os profissionais atuantes em unidades oficiais
municipais, tanto da PSB e PSE são estatutários e dimensionados conforme
orientação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS -
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NOB/RH SUAS, prevista na Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº1/2009,
intitulada “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescente” (BRASIL, 2009, p.21) e esse documento “estabelece parâmetros
nacionais para a composição das equipes que devem atuar nos serviços”. Já em
unidades não estatais, da rede socioassistencial conveniada, os profissionais são
contratados e regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como nesses
espaços conta-se com a presença de voluntariado no suporte de algumas ações.
Informa-se que esse estudo transcorre situado na Proteção Social Especial de
Alta Complexidade, tendo em vista que a execução da pesquisa é no Serviço de
Acolhimento Institucional para adolescentes, na modalidade de Casa Lar.

2.4. O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

A medida de acolhimento institucional é uma ação que deve ocorrer “apenas
quando representar o melhor interesse da criança ou do adolescente e o menor
prejuízo ao seu processo de desenvolvimento” (BRASIL, 2009, p.23). Pois é preciso
considerar o seu impacto nas dimensões emocional, psíquica e social trazido na
criança ou adolescente acolhida(o), bem como, na família, tendo em vista sua
condição de fragilidade e por sua vez, não realiza sua função protetiva, sendo
necessário que a equipe de profissionais, que acompanha cada criança ou
adolescente acolhida(o) “promova o fortalecimento, a emancipação e a inclusão das
famílias, por meio do acesso às políticas públicas e às ações comunitárias” (BRASIL,
2009, p.23).
Segundo a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2009 (BRASIL, 2009),
a execução do serviço de acolhimento institucional deve seguir a legislação
brasileira vigente, pautada
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); no Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a
Convivência Familiar e Comunitária; na Política Nacional de Assistência
Social; na Norma Operacional Básica dos Recursos Humanos do SUAS e
no Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições
Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças. (BRASIL, 2009, p.18).

Esse conjunto de documentos para a execução do serviço de acolhimento
institucional visa organizar o acolhimento no Brasil, bem como representar “maior
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qualidade no atendimento ofertado” (BRASIL, 2009, p.18). Dessa condição, para
efeito de proteção à integridade das crianças e adolescentes acolhidos esclarece-se
que os endereços das unidades de acolhimento são sigilosos e não devem ser
divulgados.

2.4.1. A CASA LAR COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Considerando que o acolhimento institucional pode ocorrer nas modalidades
de Casa Lar ou Abrigo Institucional, esse estudo diz respeito a Casa Lar, tal
modalidade pode atender até 10 (dez) crianças e adolescentes, por unidade física,
na faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, sob medida protetiva. Como não é
demasiado reforçar, a medida de acolhimento institucional é provisória, para esse
público enquanto estiver afastado do convívio familiar,
acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes, de
ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob
medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em
situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção (BRASIL, 2009, p.32).

Isso posto, o serviço de acolhimento institucional prevê a Resolução Conjunta
CNAS/CONANDA nº1/2009, chamada de “Orientações Técnicas: Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescente” (BRASIL, 2009), que compreende
características do espaço físico mínimo para o funcionamento de uma Casa Lar,
essa deve ser semelhante a uma casa e das demais residências da comunidade,
oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com
padrões de dignidade.
Também, há a previsão equipe mínima de atendimento aos educandos. A
equipe de profissionais mínima, conforme anexo I, para atendimento direto de até 10
crianças e adolescentes acolhidos, é composta por: um coordenador do serviço de
acolhimento; equipe técnica, sendo preferencialmente uma assistente social; um
cuidador residente (que mora na Casa Lar) ou educador e um auxiliar de cuidador
residente/educador, por turno. Cabe dizer, que em casos que demandam de atenção
específica, crianças com idade inferior a um ano, crianças e adolescentes com
deficiência e com necessidades específicas de saúde, o número de profissionais é
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majorado, por força de legislação, nas funções de educador/cuidador, bem como de
auxiliares de educador/cuidador.
As formas de acesso ao acolhimento institucional para crianças e
adolescentes são por determinação judicial ou por requisição do Conselho Tutelar,
nesse caso, a autoridade competente deverá ser comunicada, conforme previsto no
Artigo 93, do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). O período de
funcionamento da Casa Lar é de 24 horas por dia, ininterruptamente e durante a
acolhida, na chegada da criança ou adolescente ao ambiente de acolhimento lhe é
garantido
[...] Ser acolhido em condições de dignidade; Ter sua identidade,
integridade e história de vida preservadas; Ter acesso a espaço com
padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade,
salubridade, segurança e conforto; Ter acesso a alimentação em padrões
nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas; Ter
acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da
privacidade do usuário e guarda de pertences pessoais. Ter ambiente e
condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e
do adolescente (BRASIL, 2009, p.35).

Cabe destacar que é procedimento padrão buscar a preservação e o
fortalecimento dos vínculos com a família de origem, tal ação não é realizada
quando há impedimento de ordem legal. No caso dos adolescentes, inclui-se o
objetivo de promover seu protagonismo, com vistas a criar condições para a sua
independência e por sua vez, o auto-cuidado. Conforme as legislações vigentes, a
Casa Lar deve trabalhar unida a uma rede socioassistencial com demais unidades
que fortalecerão e promoverão os atendimentos para o (a) adolescente e sua
família. Para tanto, acontece articulação com demais políticas públicas setoriais;
“programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de
inclusão

produtiva;

Serviços,

programas

e

projetos

de

instituições

não

governamentais e comunitárias e Demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos” (BRASIL, 2009, p.37).
Ainda, segundo a Resolução CNAS nº 109/2009 (BRASIL, 2009, p.38), o
impacto esperado dessa articulação com a rede socioassistencial é o de contribuir
para “redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou
reincidência; [...] Construção da autonomia; Indivíduos e famílias em serviços e com
acesso a oportunidades; Rompimento do ciclo de violência doméstica e familiar”.
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Nesse contexto, busca-se preencher uma lacuna educacional existente entre
a escola e a unidade de acolhimento institucional, tendo em vista que os mínimos
escolares e sociais lhes estão garantidos, no que se refere a sua operacionalização.
Entretanto, essa lacuna deve ser preenchida pela qualificação do serviço de
acolhimento, fundamental para o desenvolvimento do potencial humano das
adolescentes, preenchida por meio de acompanhamento diferenciado na formação
educacional, seja no espaço formal ou não formal de educação, em que as
adolescentes acolhidas estão inseridas.
[...] A articulação dos serviços de acolhimento com o sistema educacional é
fundamental, pois a escola constitui importante instrumento para assegurar
o direito à convivência comunitária de crianças e adolescentes. Essa
articulação pode ser feita por meio da elaboração conjunta de protocolo de
ação entre o órgão gestor da assistência social e da educação, garantindo a
permanente comunicação entre os serviços, e o acesso das crianças,
adolescentes acolhidos e seus familiares à rede de local de Educação. [...]
Assim, os serviços de acolhimento devem manter canais de comunicação
permanentes com as escolas onde estejam matriculadas as crianças e os
adolescentes acolhidos, de modo a possibilitar o acompanhamento de seu
desempenho escolar. [...] A articulação com o sistema educacional permite,
ainda, desenvolver ações de conscientização e sensibilização de
professores e demais profissionais da escola, de modo a que estes atuem
como agentes facilitadores da integração das crianças e adolescentes no
ambiente escolar, evitando ou superando possíveis situações de
preconceito ou discriminação (BRASIL, 2009, p. 46-47).

Destaca-se que, um documento norteador de cada unidade é o Projeto
Político Pedagógico - PPP, previsto em legislação, este deverá ser construído
coletivamente e com a participação de todos os atores, sejam profissionais do
serviço, crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias. E para àquelas que o
possuem, o PPP deverá ser avaliado continuamente, buscando seu aprimoramento
periodicamente.
Conforme as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes (Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº1/2009), o Projeto Político
Pedagógico, para as modalidades de Casa Lar e Abrigo Institucional, minimamente
deverá ser composto pelos seguintes tópicos: apresentação da unidade de
acolhimento institucional, valores, justificativa, objetivos, organização do serviço de
acolhimento, organograma e quadro de pessoal, atividades psicossociais, fluxo de
atendimento e articulação com outros serviços que compõe o Sistema de Garantia
de Direitos, fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do jovem e
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preparação para desligamento do serviço, regras de convivências, monitoramento e
avaliação do atendimento.
De acordo com o exposto, para elaboração do PPP é necessário o
planejamento e a execução de atividades psicossociais, com crianças e
adolescentes acolhidos, que têm por objetivo trabalhar questões pedagógicas
complementares,

autoestima,

resiliência

e

autonomia.

Como

também,

o

desenvolvimento de atividades com as famílias de origem, visando à preservação e
fortalecimento de vínculos e por sua vez, a reintegração familiar.
No entanto, observa-se que nas “Orientações Técnicas: Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes” (BRASIL, 2009), o Projeto Político
Pedagógico não faz referência à área de educação, no que tange a uma proposta
educacional não formal a ser realizada de maneira continuada no ambiente de
acolhimento institucional. Portanto, é profícuo o preenchimento da presente lacuna
educacional nesses espaços, por meio do ensino de ciências, tendo por metodologia
específica a perspectiva dialógico-problematizadora, com vistas à promoção do
conhecimento científico aliado a busca pela significação conscientizadora, seja
individual e/ou coletivo, do público a que se destina.
Contudo, apesar da legislação recomendar a elaboração e a atualização
permanente do Projeto Político Pedagógico da unidade de acolhimento institucional,
a realidade apresentada não condiz com isso, pois segundo a coordenadora da
Casa Lar onde foi realizada a pesquisa de campo para esse estudo, não existe no
local um PPP, relata desconhecer o documento, ela descreve que existe o Plano
Individual de Acompanhamento - PIA de cada adolescente acolhida. Sendo esse
fato, um reforço na preocupação pela busca da qualificação da educação não
formal, prevista nessa pesquisa, por meio da promoção do conhecimento científico
com o ensino de ciências.
A proposta de ensino de ciências no acolhimento institucional, na perspectiva
crítico-problematizadora, com metodologia específica, se organiza como uma prática
educativa na oportunização do acesso ao conhecimento científico nesse espaço. O
ensino de ciências vem promover o processo de ensino e aprendizagem de
conceitos científicos que fazem parte do cotidiano das adolescentes acolhidas e que
por tanto, estabelece relação e reflexão sobre temas aflorados e vivenciados por
elas, que têm por finalidade promover “práxis sobre o mundo” (FREIRE, 2014, p.52),
a partir de então, para transformá-lo.
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3.

O

ENSINO

CIÊNCIAS

EM

UMA

PERSPECTIVA

CRÍTICO-

PROBLEMATIZADORA NA CASA LAR

A proposta de Ensino de Ciências aqui adotado toma como referência as
contribuições da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que delimita toda a
pesquisa e subsidia a proposta de intervenção pedagógica na pesquisa de campo,
que se apóia na realização de duas técnicas do método teatral brasileiro, conhecido
por Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal (2014). Posteriormente, com o
tema gerador delimitado junto às educandas, articula-se a promoção do
conhecimento científico pautado nos Momentos Pedagógicos, referenciados por
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011).

3.1. PEDAGOGIA DO OPRIMIDO EM BUSCA DA HUMANIZAÇÃO

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 19 de
setembro de 1921. Em 1944, casou-se com Elza Maria Costa Oliveira, que era uma
professora primária e tiveram cinco filhos. Com o falecimento de sua primeira
esposa, Freire casou-se com uma ex-aluna, Ana Maria Araújo Freire. Era graduado
em Direito pela Faculdade de Direito de Recife.
Durante os anos de 1947 a 1954, foi professor e diretor do Serviço Social da
Indústria – SESI. Em 1958, começou a lecionar História e Filosofia da Educação, na
Universidade do Recife, durante esse período ele iniciou suas primeiras experiências
de alfabetização de adultos.
Com o Golpe Militar de 1964, Paulo Freire foi preso, acusado de subverter a
ordem instituída no país, uma vez que sua metodologia foi usada nas campanhas de
alfabetização daquela época. Permaneceu preso por 72 dias, sendo convencido a
deixar o Brasil. Assim, exilou-se no Chile, ficando por lá cinco anos, escreveu
trabalhos para programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a
Reforma Agrária (ICIRA). Nesse período, escreveu a sua obra principal Pedagogia
do Oprimido, em 1967.
Em 1969 foi professor na Universidade de Harvard, colaborando com estudos
e experiências educacionais, tanto em zonas rurais quanto em urbanas. Pelos dez
anos seguintes, Freire foi consultor especial do Departamento de Educação do
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Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra na Suíça. Durante esse mesmo período,
deu consultoria educacional a vários governos, principalmente na África.
Após dezesseis anos de exílio, em 1980, Paulo Freire retorna ao Brasil, onde
lecionou na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Entre os anos de 1989 a 1991, ele foi secretário de educação no município de
São Paulo, durante sua gestão empenhou esforços para implementação de
movimentos de alfabetização, da revisão curricular e na recuperação salarial dos
professores.
Paulo Freire foi reconhecido mundialmente por sua práxis educativa,
recebendo várias homenagens e prêmios. A ele foi outorgado o título de doutor
Honoris Causa por vinte e sete universidades, esse título “Por causa de honra” é
título de honra, sendo concedido a uma personalidade de destaque ou importância
por seu trabalho. Além disso, Freire recebeu vários prêmios internacionais por seus
trabalhos na área educacional.
Em abril de 1997, lançou seu último livro, Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática educativa. No mesmo ano, no dia 19 de setembro Paulo Freire
falece, vítima de um infarto agudo do miocárdio.
Patrono da educação brasileira, filósofo e educador, Paulo Freire escreveu
sua principal obra intitulada Pedagogia do Oprimido, em 1967, conforme já
mencionado, durante seu exílio no Chile, contudo, teve a publicação de seu livro no
Brasil, somente no ano de 1974. A Pedagogia do Oprimido é a pedagogia
comprometida com os homens, num constante movimento de busca por sua
humanização, essa entendida como a vocação natural dos homens, inserida num
contexto histórico, social e real. É a pedagogia comprometida com busca da
significação conscientizadora dos homens que leva à prática da liberdade, mediada
pelo diálogo que se operacionaliza na “práxis” (FREIRE, 2014, p.52), definida por
Freire como “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo”.
De acordo com o pensamento freireano, os homens se percebem inconclusos
e

conscientes

de

sua

inconclusão,

caracterizado

pela

humanização

ou

desumanização, sendo a primeira a busca pelo ser mais toma como pressuposto a
condição de inconclusão dos homens, ou seja, para Lambach (2013, p.78) “em
outras palavras, para Freire os homens e as mulheres não nascem prontos, são
seres inconclusos em busca da possibilidade de se tornarem mais humanos”. Ao
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passo que a desumanização não é um fato, um destino dado ou pré-estabelecido,
mas resulta de uma ordem injusta da sociedade e imposta por ela, cabe dizer dos
opressores. Segundo Freire, a desumanização é ter a humanização roubada,
essencialmente tornar-se um “ser menos” (FREIRE, 2014, p.41), ser antagônico no
sentido da humanização.
A pedagogia do oprimido, em síntese, é a pedagogia de homens empenhados
na luta por sua libertação. E essa se dá em dois momentos, (FREIRE, 2014, p.57)
no primeiro, desvela-se o mundo da opressão e há o comprometimento com a
prática de realizar a transformação e no segundo momento, a realidade opressora é
transformada, passa a ser uma pedagogia de homens em processo de permanente
libertação. Dessa forma, segundo Lambach (2013, p.83) a pedagogia do oprimido
“tem como objetivo o desenvolvimento da consciência crítica e da ação crítica, ou
seja, a práxis, Freire propõe a problematização e o diálogo como fundamentos
pedagógicos para a sua concretização”.
Assim, Paulo Freire (2014, p.57) trata “do problema da consciência oprimida e
da consciência opressora; dos homens opressores e dos homens oprimidos”, sendo
os oprimidos se caracterizam por ser “homens proibidos de ser, a resposta destes à
violência daqueles se encontra infundida do anseio de busca do direito de ser”
(FREIRE, 2014, p.59). Já os opressores
violentando e proibindo que os outros sejam, não podem igualmente ser; os
oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar,
lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. Por
isso é que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os
opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se
libertam. (FREIRE, 2014, p.60).

À medida que os oprimidos se libertam da realidade opressora, a lacuna vazia é
preenchida com autonomia, que necessita de responsabilidade e a liberdade passa
a ser uma conquista.
Essa característica se revela também na educação brasileira, em que o
educador traz a manifestação da concepção da educação “bancária” (FREIRE,
2014, p.86), que tem sua prática padrão a realização de depósitos de conteúdos aos
estudantes, na tentativa de domesticação deles e prescrição de tarefas, baseada na
relação verticalizada entre educador-educando. Ao passo que, a Pedagogia do
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Oprimido, por meio da concepção problematizadora e libertadora da educação, é
entendida como
A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática
da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto,
desligado do mundo, assim como também a negação do mundo com uma
realidade ausente dos homens. A reflexão que propõe, por ser autêntica,
não é sobre este homem abstração nem sobre este mundo sem homens,
mas sobre os homens em suas relações com o mundo. Relações em que
consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência
antes e um mundo depois e vice-versa (FREIRE,2014, p.98).

De maneira que a relação estabelecida nessa prática educativa é horizontal e
companheira entre educador e educando, e que o educador se coloca na condição
de estar ao lado do estudante no processo educativo, educador com aluno e na
aprendizagem mútua que essa condição oferece a ambos. Para Freire (2014,
p.100), na educação problematizadora os alunos vão “desenvolvendo o seu poder
de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com
ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em
transformação, em processo”.
Assim, segundo Freire (2014, p.100) “a educação problematizadora se faz,
assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo,
criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham”.
Dado ao movimento constante de transformação da realidade encontrada,
mediada pelo diálogo e pela práxis, de acordo com Freire (2014, p.103) os homens
se encontram num movimento permanente “como seres que se sabem inconclusos;
movimento que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu
objetivo. O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos”.
Os pressupostos freireanos seguem no sentido que esse movimento acontece
nas relações do homem com o mundo, não no homem isolado ou sem realidade
concreta, “daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no
seu agora que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora
emersos, ora insertados” (FREIRE, 2014, p.103).
Destarte,

que

esse

movimento

tem

por

finalidade

a

significação

conscientizadora do homem em torno de sua realidade. Para que esse movimento
se constitua permanente, cabe ao homem a percepção da situação apresentada, ou
seja, na sua relação com o mundo. Logo, esse movimento lhe direciona a transpor
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uma “situação desafiadora que o limita” (FREIRE, 2014, p.103) que se realiza pela
investigação dos “temas geradores ou da temática significativa” (FREIRE, 2014,
p.143), sua “codificação” (FREIRE, 2014, p.163) e a “operação descodificadora”
(FREIRE, 2014, p.152), que é o surgimento da nova percepção da realidade.
Isso ocorre organizado em etapas, conforme seguem descritas. A primeira
etapa da investigação dos temas geradores ou da temática significativa compreende
no levantamento preliminar das condições locais, ou seja, segundo Freire (2014,
p.145), percepção crítica de sua realidade. Traduzindo sua “consciência real”
(FREIRE, 2014, p.149), “ou efetiva que é quando os homens se encontram limitados
na possibilidade de perceber mais além das situações limite” para alcançar uma
“ação editanda” (FREIRE, 2014, p.149), cuja viabilidade antes não era percebida e
que tem por finalidade é a “consciência máxima possível”, referenciada inicialmente
por Goldmann (1969, p.118) daquela realidade.
Seguindo para a segunda fase, da primeira etapa que é a apreensão das
situações que sintetizaram o conjunto de contradições, sendo caracterizada pelo
“estado de imersão dos indivíduos: aquele em que, analisando sua própria realidade,
percebe sua percepção anterior, do que resulta em nova percepção da realidade
distorcidamente percebida” (FREIRE, 2014, p.151). Nesse sentido, essa etapa se
conclui na “medida em que sobre ela os sujeitos descodificadores incidam sua
reflexão crítica, irão se “abrindo-se” na direção de outros temas” (FREIRE, 2014,
p.152).
Após, a segunda etapa em que se desenvolve a escolha das situações de
contradições, caracterizada pelo surgimento da
Nova percepção e o novo conhecimento, cuja formação já começa nesta
etapa da investigação, se prolongam, sistematicamente, na implantação do
plano educativo, transformando o „inédito viável‟ na „ação editanda‟, com a
superação da „consciência real‟ pela ‟consciência máxima possível‟
(FREIRE, 2014, p.153).

A investigação temática avança para a terceira etapa, conhecida por círculos
de investigação temática, onde há o tratamento dos achados da investigação, para
FREIRE (2014, p.157), nesse momento os homens “vão extrojetando, pela força
catártica da metodologia, uma série de sentimentos, de opiniões, de si, do mundo e
dos outros, que possivelmente não extrojetariam em circunstâncias diferentes”.

36

Passando para a quarta etapa, que é a da redução temática representado
pelo “estudo sistemático e interdisciplinar de seus achados” (FREIRE, 2014, p.157),
dessa forma, esse momento prevê “que há uma visão mais específica, central, de
um tema, conforme a situação num domínio qualquer das especializações” (FREIRE,
2014, p.159). Por último, a quinta etapa é a codificação, que Freire (2014, p.162)
define como “a escolha do melhor canal de comunicação para este ou aquele tema
“reduzido” e sua representação”.
A partir de toda essa trajetória realizada, confere-se ao homem a clareza de
existir enquanto ser humano, para Freire (1983, p.60), existir é um conceito em
constante transformação, tem caráter dinâmico e “[...] implica numa dialogação
eterna do homem com o homem. Do homem com o mundo. Do homem com seu
Criador. É essa dialogação do homem sobre o mundo e com o mundo mesmo, sobre
os desafios e problemas, que se faz histórico” e destaca-se que o homem é um “ser
aberto” (FREIRE, 1983, p.60) com potencialidades que visam a sua integração com
a realidade.
Para tanto, de acordo com a percepção da realidade de cada sujeito, Paulo
Freire cita categorias de consciência que o homem pode se encontrar, sejam elas,
intransitividade da consciência, consciência transitiva ingênua, consciência
mágica e consciência crítica.
A intransitividade da consciência se caracteriza pelo homem imerso em
sua realidade, sem capacidade de questionamentos ou sugestão para com o mundo
em que vive, Freire (1983, p.59) destaca que essa forma de consciência “representa
um quase incompromisso entre o homem e sua existência”, considerando que nesse
sentido, o homem não vai além dos problemas que considera do entorno de sua
esfera vital, de subsistência, de sobrevivência, sem estar presente a condição
histórica do homem, pois segundo Freire (1983, p.59) “circunscreve-o a áreas
estreitas de interesses e preocupações”. Para a mudança dessa categoria de
consciência, o homem precisa realizar a emersão para o novo estado de
consciência, a transitiva.
Essa emersão é compreendida pela capacidade do homem em ampliar seu
diálogo, além daquelas áreas estreitas que era acostumado, ampliando-os para
novos diálogos em para além de sua esfera vital. De acordo com Freire (1983, p.60)
“na medida, porém, em que amplia seu poder de captação e de resposta às
sugestões e às questões que partem de seu contorno e aumenta seu poder de

37

dialogação, não só com outro homem, mas com o seu mundo”, assim há a
transformação da consciência intransitiva para a transitiva, que inicialmente é
chamada de consciência transitiva ingênua.
Segundo Freire (1983, p.60) a consciência transitiva ingênua se reconhece
pela sua “simplicidade na interpretação dos problemas [...] pela subestimação do
homem comum, [...] gosto pelas explicações fabulosas. Pela fragilidade na
argumentação”, também é característico desse estado de consciência o uso da
polêmica a do diálogo e de “explicações mágicas” (FREIRE, 1983, p.61). Assim, ela
se julga numa superposição à realidade, tendo em vista que lhe atribui caráter
estático e pré-estabelecido, “se crê superior aos fatos, domina-os de fora, e por isso,
se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar” (FREIRE, 1983, p.105).
Por sua vez, há a transitividade da consciência ingênua para a mágica, na
medida em que o processo de dialogação, iniciada na consciência ingênua, se
deforma com respostas e explicações de cunho mágicas, a saber
A consciência mágica, por outro lado, não chega a acreditar-se superior aos
fatos, domina-os de fora, nem se julga livre para entendê-los como melhor
lhe agradar. Simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder superior,
que a domina de fora e a que tem, por isso mesmo de submeter-se com
docilidade. É próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao cruzamento
dos braços, à impossibilidade de fazer algo diante do poder dos fatos, sob
os quais fica vencido o homem (FREIRE, 1983, p.103-104).

Para Freire (1983, p.61) quando há a “substituições de explicações mágicas
por princípios causais”, quando há o uso no diálogo ao invés da polêmica, o homem
demonstra um amadurecimento no estado de consciência, que então passa a se
chamar consciência crítica, considerando que segundo o mesmo autor
(FREIRE,1983, p.61), essa deve estar atrelada a uma “educação dialogal, e ativa,
voltada para responsabilidade social e política, se caracteriza pela profundidade na
interpretação dos problemas, [...] pela segurança na argumentação”.
A consciência crítica tem por finalidade que o homem perceba sua integração
com a realidade, a sua responsabilidade e compromisso com o seu existir. Freire
(1983, p.105) segue relatando que a consciência crítica “é a representação das
coisas e dos fatos como se dão na existência empírica. Nas suas correlações
causais e circunstanciais”. Essa categoria de consciência é almejada para todos os
homens, é a mais próxima da democracia enquanto regime político, em especial a
consciência crítica é almejada pela educação, quando se tem a capacidade de
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refletir, pensar, dialogar sobre os problemas e situações que envolvem o sujeito, o
mundo e sujeito no mundo. Que esteja “identificada com as condições de nossa
realidade. Realmente instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao nosso
espaço e levando o homem a refletir sobre sua ontológica vocação de ser sujeito”
(FREIRE, 1983, p.106).
Cabe mencionar, que uma deformação entre a transitividade ingênua para a
transitividade crítica levará a consciência “fanatizada” (FREIRE, 1983, p.64), em que
essa prevê a condição do homem de “coisificar-se” (FREIRE, 1983, p.64), sendo que
se caracteriza pela acomodação, pelo ajustamento de opiniões e falas e é objeto de
desumanização do homem, tendo em vista que o “irrealismo sectário” dos
opressores (FREIRE, 1983, p.64), principalmente na educação, tem preferência pela
manutenção da ingenuidade ao crescimento da consciência crítica, pelo motivo
óbvio de manutenção do poder de manipular as massas populares ingênuas.
Nesse sentido, para se evidenciar os níveis de consciência das educandas
participantes são relevantes as falas significativas delas em cada atividade a ser
realizada,

proposta

na

metodologia

dessa

pesquisa.

Esses

níveis

serão

categorizados a priori, sendo “anseios, dúvidas, esperanças, temores” (FREIRE,
2014, p.120), como também em categorias emergentes, compostas pelas falas
significativas que surgem no decorrer das atividades, sendo possível analisar a
significação conscientizadora por meio dessas falas, se materializando em níveis de
consciência.
No próximo assunto, Teatro do Oprimido no acolhimento institucional, se
discutirá a contribuição do Teatro do Oprimido, à desejada ascensão a consciência
crítica pelas adolescentes acolhidas, que se pretende chegar por meio desse
estudo, com a utilização de técnicas de teatro elaboradas por Augusto Boal,
conforme segue.

3.2. TEATRO DO OPRIMIDO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
O Teatro do Oprimido – TO é um método teatral brasileiro, sistematizado em
1970, pelo renomado teatrólogo Augusto Boal, nascido no Rio de Janeiro em 1931,
e formado em engenharia química pela UFRJ. Boal demonstrou interesse desde a
infância pelo teatro, o estudou nos Estados Unidos nos anos 50 e retornou ao Brasil,
onde procurou encenar e discutir a realidade brasileira com promoção do teatro e a
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formação de atores, pois à época, as peças teatrais eram fortemente influenciadas
pela cultura européia, especialmente da Itália.
Em meados da referida década, ele promoveu o Seminário da Dramaturgia do
Teatro de Arena, considerado um marco na história do teatro brasileiro. Pois, o
Teatro de Arena nasceu para ser o teatro do proletariado, realizando uma “revolução
estética nos palcos brasileiros” (BOAL, 2014, p. 219). Com a ditadura militar,
especificamente em 1968, há a censura e proibição do Teatro de Arena no Brasil,
inclusive com o assassinato de dois artistas do grupo teatral. Em 1971, Augusto Boal
é preso e torturado, exila-se na Argentina com a esposa, Cecilia Thumin, onde
nesse corrente ano, escreve o livro Teatro do Oprimido, sua obra mais conhecida. A
partir de então, começou a divulgar seu método pela Argentina, Peru, se entendeu
pela América Latina e espalhando-se pelo mundo inteiro. Em 1986, Boal volta ao Rio
de Janeiro, onde foi eleito vereador em 1992, oportunidade que desenvolveu a
técnica do Teatro Legislativo, que discutia projetos de lei com cidadãos em espaços
públicos, como parques e praças. Destaca-se a criação de Centros do Teatro do
Oprimido, que visam o desenvolvimento do Teatro do Oprimido, em diversas cidades
do mundo, no Brasil é localizado no Rio de Janeiro.
No ano de 2009, a UNESCO concede ao teatrólogo brasileiro título de
“Embaixador do Teatro Mundial”. “No mesmo ano, Augusto Boal falece no Rio de
Janeiro. Suas obras estão traduzidas para várias línguas, ocidentais e orientais”
(BOAL, 2014, p.219).
Tomando como ponto de partida a afirmação do Boal, em que ele diz que
“Todo teatro é necessariamente político, porque políticas são todas as atividades do
homem, e o teatro é uma delas” (BOAL, 2014, p.13), estabelecemos uma relação de
identidade com o objetivo geral desse estudo. Isso se deve pelo público que é foco
dessa investigação, o qual se caracteriza pela necessidade de acompanhamento
diferenciado que demandam o desenvolvimento de potencialidades individuais e
coletivas, para redescobrir-se enquanto ser humano capaz e autônomo, ao se
perceber como pessoa, perceber-se no grupo e estruturar seu caminho, no processo
de constante movimento reverso que o teatro traz, seja ora, pessoa-personagem e
ora, personagem-pessoa, conferindo-lhe abertura cultural para o pensar, ouvir e
falar.
O Teatro do Oprimido visa à manifestação da intelectualidade e da
capacidade de problematização da realidade, atribuindo-lhe uma característica
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visivelmente crítica da sociedade. Também, objetivando a constante transformação
do mundo em que se vive e do cotidiano opressor da sociedade como um todo,
marcado pela violência ou pela existência do poder em exercê-la às pessoas. Essa
violência pode se fazer presente nas mais variadas formas, seja física, verbal,
psicológica, sexual, negligências, autoritarismo, abuso, escravidão, subserviências,
preconceitos, entre tantas outras.
A presente investigação busca a transformação pessoal e social que pode ser
operacionalizada pela ação teatral, pois contribui para que as acolhidas se
(re)descubram, se (re)constituam enquanto sujeitos únicos e protagonistas de sua
história, contribuindo para se tornarem adultas mais cônscias e responsáveis pelas
escolhas na condução de suas vidas.
Com a devida autorização do uso de imagens de divulgação para esse estudo
constante no anexo II, a representação simbólica do método do TO se utiliza da
metáfora da árvore do Teatro do Oprimido, figura 03, nela a base da árvore como
se localiza a ética, a política, a história, a filosofia e a solidariedade entre
semelhantes. Depois passa à “Estética do Oprimido” que utiliza a palavra, o som e a
imagem, e se “busca desenvolver, aos que o praticam, a sua capacidade de
perceber o mundo através de todas as artes e não apenas o teatro” (BOAL, 2014,
p.15).
No tronco da árvore há os jogos, os quais possuem duas características: a
presença de regras e a desmecanização do corpo; os jogos teatrais exercitam e
preparam o corpo e mente do sujeito para o desenvolvimento de técnicas teatrais do
Teatro do Oprimido, acrescenta-se que, para BOAL (2014, p.16) “sem regras não há
jogo, sem liberdade não há vida”. Já nos caules e nas folhas são representadas as
técnicas teatrais, desenvolvidas por Augusto Boal, chamadas de Teatro Imagem,
Teatro Jornal, Arco-Íris do Desejo, Teatro Fórum, Teatro Invisível, Teatro Legislativo
e Ações Sociais Concretas Continuadas.
Figura 02 – Árvore do Teatro do Oprimido
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Fonte: http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/

Na metodologia utilizada para esse estudo, abordar-se-ão as técnicas de
Teatro Imagem e Teatro Fórum como instrumentos ou estratégias pedagógicas para
a pesquisa de campo.

3.2.1 Teatro Imagem

De acordo com Boal (2014, p.143), o Teatro Imagem é
[...] uma das mais estimulantes, por ser tão fácil de praticar e por sua
extraordinária capacidade de tornar visível o pensamento. Isto ocorre
porque, quando se usa a linguagem idioma, cada palavra utilizada possui
uma denotação que é a mesma para todos, mas possui igualmente uma
conotação, que é única para cada um.

Essa técnica teatral consiste na intervenção direta do expectador na ação, a
partir da opinião dele sobre um tema, de interesse comum do grupo, de um
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problema local, um incômodo individual ou coletivo ou um assunto da realidade local
que possa ser problematizado, assim pede-se que cada participante, sem falar,
expresse sua opinião por meio de realização escultura nos corpos dos demais
participantes.
Nessa ação o sujeito irá “esculpir” sua opinião, pois “deverá determinar a
posição de cada corpo até os detalhes mais sutis de suas expressões fisionômicas”
(BOAL, 2014, p.140). Além do mais, cada participante poderá alterar a escultura do
tema discutido até chegar a um modelo, com consenso de opiniões trazidas,
ressalta-se a importância de discutir com todos os participantes se estão de acordo
com o modelo construído ou se propõem outras transformações na escultura,
esculpindo a realidade encontrada daquela temática problematizada do momento.
Após chegar a escultura constituída coletivamente, pede-se ao expectador, ou
seja, o participante da ação, que discuta com o coletivo o que seria o ideal para a
resolução da problemática, com base no consenso grupal, em seguida pede-se que
agora ele possa esculpir outra imagem, onde retrate como ele gostaria que fosse, ou
seja, como idealiza a melhor resolução para o tema discutido e problematizado, isso
se dá com a participação coletiva dos demais participantes na ação esculpida.
Nesse ponto, a técnica descreve o primeiro momento como a imagem do real e no
segundo momento proposto, a imagem do ideal do tema discutido pelo grupo.
Assim, esse método teatral, que confere a imagem do real e a imagem do
ideal, converge para os pressupostos freireanos, com destaque para a relação que
se estabelece na ação supracitada com o que Freire (2014, p.155) afirma “os
indivíduos imersos na realidade, com pura sensibilidade de suas necessidades,
emergem dela e, assim, ganham a razão das necessidades” e nesse sentido, buscase que as participantes possam conquistar e ultrapassar o nível da “consciência real
(efetiva)” (FREIRE, 2014, p.149), que pode ser localizada no momento da imagem
do real para a “consciência máxima possível” (FREIRE, 2014, p.149) que se faz, ou
pretende-se que a faça, presente na imagem do ideal.
Pois, a “consciência real (efetiva)” é caracterizada quando as adolescentes
participantes, não conseguem ultrapassar as “situações limites” (FREIRE, 2014,
p.149) elencadas nos temas discutidos e problematizados, na ação primeira da
imagem real, sendo que nessa condição não conseguem manifestar soluções para
aquelas situações. Nesse contexto, Freire (2014, p.149) chama de “inédito viável”
quando elas conseguem transpor os obstáculos da problemática levantada ou

43

perceber mais além da situação problema, revelar soluções ora antes não
percebidas.
Com as discussões afloradas do coletivo, visando chegar na imagem do ideal,
as participantes se envolvem no processo de identificar novas possibilidades para as
problemáticas e essa circunstância

“se concretiza na “ação editanda”, cuja

viabilidade antes não era percebida” (FREIRE, 2014, p.149) e a consciência máxima
possível se estabelece a medida que “promovendo a percepção anterior e o
conhecimento do conhecimento anterior, a descodificação, desta forma, promove o
surgimento de nova percepção e o desenvolvimento do novo conhecimento”
(FREIRE, 2014, p.153). Com efeito, durante a realização do Teatro Imagem,
esculpindo a imagem do ideal é possível transformar o “inédito viável” na “ação
editanda”, com a superação da consciência real pela “consciência máxima possível”
(FREIRE, 2014, p.153).
Com as duas imagens, uma do real e a outra do ideal, solicita-se a qualquer
das participantes que mostre, a seu ver, a imagem de trânsito, que simboliza o
caminho, a ação que dever ser realizada para sair do real e chegar ao ideal. Isto é,
temos uma realidade que queremos transformar; como transformá-la? Isso
deve ser mostrado através de imagens formadas pelos corpos dos
participantes. Cada um terá o direito de, sem falar, esculpir modificações na
imagem real, mostrando como é possível chegar-se à imagem ideal, isto é,
mostrar concretamente uma imagem trânsito (visível, palpável, concreta!),
qual seria o melhor caminho para a transformação, a revolução, ou qualquer
outra palavra que se queira utilizar. Todo debate é feito pelos “escultores”
que modificam “esculturas”: cada escultura terá inequivocamente um
significado, e cada modificação, igualmente, terá um significado particular
(BOAL, 2014, p.140).

O Teatro Imagem expressa fisicamente e visivelmente o pensamento de cada
participante e assim a discussão se estabelece. Ele também pode variar com as
seguintes técnicas:
a) que o orientador a cada vez que bater palmas, os participantes-estátuas
realizem um gesto, um movimento, uma modificação e assim promover a
transformação da imagem segundo a vontade e o desejo de cada participanteestátua.
b) o orientador pede aos participantes-estátuas memorizem a imagem do
ideal, retornem a imagem do real e novamente produzam os movimentos feitos para
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o movimento da imagem ideal. Assim as estátuas-participantes refletem e analisam
a viabilidade ou não dos trânsitos propostos pelo grupo.
c) que cada participante-escultor ao finalizar sua modificação, se coloque na
estrutura da escultura, para que tenha uma visão cósmica da realidade e se sinta
pertencente à mesma realidade do grupo.
O uso do Teatro Imagem nesse estudo prevê a expressão corporal, com
objetivo de estimular os aparelhos sensoriais, para se desenvolver outras formas
perceptivas do mundo e ampliar a visão das educandas, “em que o significado e o
significante se tornam indissociáveis, como o sorriso da alegria no rosto, ou as
lágrimas da tristeza” (BOAL, 2014, p.17), bem como a expressão da sua opinião
sobre um determinado tema trazido para discussão, mas sem uso da fala.
Avaliando, com isso, a expressão de reflexão, opinião e discussão do tema pelo
grupo.

3.2.2 Teatro Fórum

É a técnica mais conhecida do teatrólogo Boal, a qual prevê a participação
direta do espectador na ação, “abandonando a condição de objeto e assumindo
plenamente o papel de sujeito” (BOAL, 2014, p.136), enfatizando o tema a ser
discutido para o processo da ação verdadeira.
O Teatro Fórum se desenvolve com uma cena curta de 10 a 15 minutos,
podendo ser escrita anteriormente, não necessariamente improvisada, em que o
enredo é proposto por qualquer participante do grupo, se tornando autor da
situação-problema que necessite de uma solução, o enredo é discutido pelos
“atores” com o “autor”. A cena se desenrola e é representada pelos “atores” até o
ponto do problema central. Destaca-se que se ganha teatralidade quando a pessoa
que propôs o tema, a situação problema ou que contou a história esteja presente no
espetáculo.
No ponto central do problema que está sendo encenado, o fim é apenas o
começo! Uma vez que
Nesse ponto, os atores param de interpretar e pedem ao público que
ofereçam soluções possíveis, para que as interpretem, para que as
analisem. Em seguida, improvisando, interpretam todas as soluções
propostas pelo público, uma a uma, sendo que todos os espectadores têm o
direito de intervir, corrigindo ações ou falas inventadas pelos atores, que
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são obrigados a retroceder e a interpretar outra vez as mesmas cenas ou
dizer as novas palavras propostas pelos espectadores. Assim, enquanto a
platéia „escreve‟ a peça, o elenco simultaneamente a interpreta. Tudo que
possam pensar os espectadores é discutido ‟teatralmente‟ em cena, com a
ajuda dos atores. Todas as soluções propostas e opiniões são expostas em
forma teatral. A “discussão” neste caso não se produz através da utilização
de palavras somente, mas sim de todos os elementos teatrais possíveis
(BOAL, 2014, p.136-137).

Abandonar a condição de objeto e assumir plenamente a condição de sujeito
é a proposta desse estudo, fato que as educandas deixam de interpretar o individual
e passam a interpretar as situações do grupo, deixando de interpretar o que já está
escrito e acabado para criar o novo. Esse recurso é uma forma das educandas
externalizarem, por meio da ação teatral, sua visão de mundo, criar condições para
a ação reflexiva sobre determinado tema no processo de sua significação
conscientizadora, por manifestação cultural do teatro.
Para a metodologia utilizada na pesquisa, a referida técnica permite observar
e analisar se o conhecimento científico estudado foi apropriado ou não, devido a sua
articulação e presença de conceitos científicos, fixados pelas educandas na
encenação teatral a ser realizada. A apropriação de conceitos científicos, com
abordagem própria, se dará conforme proposta tratada no próximo assunto.

3.3. MOMENTOS PEDAGÓGICOS ARTICULADOS AO TEATRO DO OPRIMIDO
NA AÇÃO PROBLEMATIZADORA DA REALIDADE DAS ACOLHIDAS

A apropriação dos conhecimentos científicos se articula com o Teatro do
Oprimido, considerando a abordagem pela iniciativa educacional dos “Momentos
Pedagógicos” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) que têm por
objetivo “a desestruturação das explicações contidas no conhecimento de senso
comum dos alunos que se pretende inicialmente, para logo após formular problemas
que possam levá-los à compreensão de outro conhecimento, distintamente
estruturado” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p.199).
Para Muenchen e Delizoicov (2014, p.620), para “promover a transposição da
concepção de educação de Paulo Freire para o espaço da educação”, no caso
dessa pesquisa, para o espaço não formal de educação, os Momentos Pedagógicos
vem ao encontro dessa concepção e prevêem as seguintes etapas para a sua
realização, a primeira conhecida como problematização inicial, após há a etapa da
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organização do conhecimento e por fim, a terceira é chamada de aplicação do
conhecimento.
Também de acordo com Giacomini e Muenchen (2015, p.342), a concepção
Freireana “propõe a organização curricular com base em temas geradores que são
construídos por meio de um processo chamado investigação temática”. E nessa
perspectiva, os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.275) a
organizaram em cinco etapas, sendo levantamento preliminar; codificação; círculo
de investigação temática; redução temática e trabalho em sala de aula. Para tanto,
as funções específicas e diferenciadas dos Momentos Pedagógicos, se descrevem a
seguir.
A Problematização Inicial tem por finalidade expor os alunos às discussões
sobre temas da realidade deles de maneira tal, que eles venham sentir a
necessidade de aprender novos conhecimentos necessários à interpretação
daqueles temas discutidos. Assim, para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011,
p.167), “é o momento de compreender o outro e o significado que a proposta tem em
seu universo e ao mesmo tempo permitir-lhe pensar, com um certo distanciamento,
sobre a realidade na qual está imerso”. Os referidos autores revelam que a
Problematização Inicial é “o momento da fala do outro, da descodificação inicial
proposta por Paulo Freire” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNANBUCO, 2011, p.167),
e nesse momento cabe ao docente “ouvir e questionar, entender e desequilibrar os
outros participantes, provocando-os a mergulhar na etapa seguinte” (DELIZOICOV;
ANGOTTI; PERNANBUCO, 2011, p.167).
Trazendo esse entendimento para o ambiente de acolhimento institucional,
objeto desse estudo, no primeiro momento pedagógico se apresentam situações
cotidianas trazidas pelas educandas, revelam a realidade social e educacional que
elas conhecem e que tenham por referência, tendo em vista que essa realidade foi
aflorada no desenvolvimento de atividades com a utilização da técnica do Teatro do
Oprimido, conhecida por Teatro Imagem, tendo naquela atividade emergido o tema
gerador

para

essa

proposta.

Embora,

sejam

necessários

conhecimentos

introdutórios das teorias científicas que serão necessárias para problematizar o tema
escolhido por elas, o educador deve organizar esse período para que as educandas
se sintam desafiadas a expor o que estão pensando sobre o assunto.
Inicialmente, em uma descrição, em uma fala, em um diálogo feito pelas
adolescentes, já é possível que o educador reflita sobre o que já conhecem a
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respeito do tema discutido. Entretanto, o objetivo desse momento é questionar,
problematizar o tema, para isso pode-se organizar o grupo todo em pequenos
grupos e direcionar poucas questões sobre o tema discutido, para que explorem o
tema e posteriormente, possam compartilhar as reflexões no grande grupo, ou podese ter como dinâmica pedagógica uma roda de conversa para a exploração desse
momento.
O educador pode aproveitar desse fervor de conhecimentos discutidos para
localizar possíveis falhas ou obstáculos que limitam o conhecimento que vem sendo
expresso. Como também, é necessário que esse momento propicie às participantes,
o distanciamento crítico, para compreender as suas interpretações frente ao assunto
debatido.
O importante nessa etapa é despertar com as educandas, o sentimento pela
busca de aquisição de outros novos conhecimentos, para subsidiar a discussão do
problema, a ser enfrentado na próxima etapa, chamada de Organização do
Conhecimento.
De acordo com Muenchen e Delizoicov (2014, p.620), com a orientação do
professor ou educador os conteúdos científicos para a “compreensão dos temas e
da problematização inicial são estudados”. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2011, p.167), o momento da Organização do Conhecimento “é o de cumprir as
expectativas: é quando, percebendo quais as superações, informações, habilidades
necessárias para dar conta das questões inicialmente colocadas, o professor ou
educador propõe atividades que permitam a sua conquista”.
Aqui são selecionados os conhecimentos necessários para o enfrentamento
do problema, localizado na etapa anterior, que são estudados sistematicamente e
sob orientação do educador. Desempenha-se nesse momento, a função formativa,
com as mais variadas formas e atividades que se destina desenvolver a
conceituação científica e sua compreensão da situação problematizada, com vistas
a apropriação do conhecimento científico. Ressalta-se que nessa etapa, o educador
também, pode localizar e formular possíveis falhas ou obstáculos que limitam o
conhecimento, citadas anteriormente.
Por fim, o terceiro momento pedagógico é o da Aplicação do Conhecimento
que Muenchen e Delizoicov (2014, p.620) descrevem como sendo o que “se destina
a abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno”, dessa forma
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para os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.167), a Aplicação do
Conhecimento refere-se à síntese,
[...] quando a junção da fala do outro com a fala do organizador permite a
síntese entre as duas diferentes visões de mundo ou, ao menos, da
percepção de sua diferença e finalidade. É um momento em que uma fala
não predomina sobre a outra, mas juntas exploram as perspectivas criadas,
reforçam os instrumentos apreendidos, fazem um exercício de
generalização e ampliação dos horizontes anteriormente estabelecidos.

Esse terceiro momento pedagógico permite ao docente observar a
capacidade de conceituação científica relacionando-a com as situações reais das
educandas, em que a produção de conhecimento científico se concilia ao tema
gerador revelado por elas, anteriormente.
Nesse sentido, esse terceiro momento pedagógico prevê a abordagem
sistemática do conhecimento, que vem sendo incorporado ao longo da Organização
do Conhecimento, consolida a identificação e emprega a conceituação científica,
fornecida pela ciência, na articulação entre as situações significativas vivenciadas
com a estrutura do conhecimento científico. Sendo essa articulação referenciada por
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.202) como “o potencial explicativo e
conscientizador das teorias científicas que precisa ser explorado”, considerando ser
uma das metas do processo de ensino e aprendizagem do ensino de ciências.
Pautado no uso dos Momentos Pedagógicos o “fazer pedagógico visa sempre
partir do que o aluno vive e sabe, para ampliar esse universo e ainda fazê-lo se
apropriar de uma forma de buscar esse conhecimento” (DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2011, p.202), sendo que essa perspectiva norteia a ação
problematizadora com base na realidade das acolhidas.
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4. A CIÊNCIA NO PALCO E A IMAGEM EM CENA

4.1. APRESENTANDO O LOCAL DA PESQUISA E SEU PÚBLICO ALVO

A pesquisa de campo foi realizada em uma Casa Lar de Curitiba, da rede
conveniada com o município, cujo perfil de atendimento é até 10 (dez) adolescentes,
do sexo feminino, na faixa etária de 12 a 17 anos, sob medida protetiva de
acolhimento, por segurança delas o endereço da unidade não pode ser revelado ou
publicizado.
Teve duração de aproximadamente 15 horas de desenvolvimento de
atividades com a participação entre oito a dez acolhidas, em média todos os dias. As
ações da pesquisa de campo totalizaram 11 (onze) encontros, sendo 01 (um) com
duração de aproximadamente 01 hora, para a visita na Casa Lar e outros 10 (dez)
encontros com as adolescentes acolhidas, no período correspondente de
18/10/2015 a 01/12/2015, com encontros duas vezes por semana, sendo realizados
as terças, a noite e aos sábados, no período da tarde.
A Casa Lar fica em um bairro tradicional de Curitiba, com boa estrutura de
locomoção por transporte coletivo, acesso a escolas públicas estaduais e
municipais, acesso a unidade básica de saúde, Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
da área de abrangência competente. Além de comércio em geral, bem como a
unidade conta com o trabalho de voluntários no apoio à execução do serviço de
acolhimento institucional, com profissionais médicos, enfermeiros, psicopedagoga,
psicóloga, engenheiro civil como cuidador, professor de dança e de informática, que
respeita uma agenda semanal de atuação com o acolhimento.
A estrutura física da unidade é boa, com excelentes condições de limpeza,
conservação, organização e luminosidade. A unidade é um triplex, em que no térreo,
conta com amplos: refeitório, cozinha e dispensa. Contêm dois banheiros, área,
duas salas de visitas e um banheiro. No primeiro piso, a Casa Lar tem uma
biblioteca com sala de informática, que disponibiliza computadores com acesso à
internet, banheiro e uma capela. No segundo piso ficam os três quartos paras as
acolhidas, sendo dois quartos cabem oito adolescentes e um cabe duas acolhidas.
Também, nesse piso fica o quarto da presidente da entidade e coordenadora do
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serviço (ela acumula as duas funções), uma sala ampla, uma sala de TV e três
banheiros. Por fim, no ático, a Casa lar conta com uma lavanderia, área de passar
roupa, área externa descoberta, um banheiro e uma ampla sala multiuso. Inclusive,
durante a pesquisa de campo utilizou-se essa sala multiuso do ático, bem como, a
sala de informática para realização das atividades.
O serviço de acolhimento é mantido financeiramente pelos convênios que a
entidade tem com o poder público municipal e estadual, doações da comunidade em
geral e com incentivos da igreja católica da arquidiocese de Curitiba.
Quanto à equipe mínima de atendimento direto na Casa Lar, a unidade conta
com a coordenadora do serviço e reside no local (que é a presidente da entidade),
uma educadora e uma auxiliar de cuidadora para o dia, uma assistente social que
trabalha trinta horas semanais, de segunda a sexta-feira e uma cuidadora para o
período da noite. De acordo com a legislação vigente e proposta em anexo I, a
entidade atenderia a equipe mínima de atendimento, com a contratação de uma
auxiliar de cuidador para o período da noite. Contudo, percebe-se bom atendimento
prestado, por parte das funcionárias, às adolescentes acolhidas.
Nesse contexto, segue o quadro 2 com codinome de cada uma das acolhidas,
esse foi escolhido por cada uma delas, a fim de ilustrar a idade, escolaridade e
codinome escolhido para essa pesquisa, a saber:
Quadro 2 – Idade, escolaridade e codinome das acolhidas
Adolescente:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Idade:
Escolaridade:
14 anos
8º ano do EF
18 anos
EM completo
12 anos
5º ano do EF
15 anos
1º ano do EM
12 anos
4º ano do EF
14 anos
4º ano do EF
14 anos
8º ano do EF
14 anos
8º ano do EF
15 anos
1º ano do EM
13 anos
6º ano do EF
Fonte: Autoria própria.

Codinome:
base
esmalte
BB cream
delineador
rímel
batom
blush
sombra
gloss
lápis de olho

4.2. METODOLOGIA

Como metodologia de pesquisa optou-se pela natureza aplicada, de
classificação exploratória quanto aos seus objetivos, com a abordagem qualitativa, o
procedimento apresentado é por pesquisa de campo, utilizando-se como método de
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coleta de dados a pesquisa-ação e posteriormente, a análise de dados ocorre com o
uso da Análise Textual Discursiva.
Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.35) a pesquisa de natureza aplicada
“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”, em consonância com
essa finalidade, a presente pesquisa é de classificação exploratória, tendo em vista
que pretende-se “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009,
p.35)
Retomando o objetivo geral desse estudo: analisar a contribuição do ensino
de ciências desenvolvido em ambiente de acolhimento institucional, em uma
perspectiva crítico-problematizadora freireana, para a promoção do conhecimento
científico às adolescentes acolhidas e identificando como o processo de significação
conscientizadora, do qual as acolhidas são autoras, contribui para a sua
transformação individual e social delas, pode-se dizer que o procedimento envolvido
é o de Pesquisa de Campo. Esta, segundo Moresi (2003, p.9), pode ser definida
como “investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um
fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”, nesse sentido descrevem
Gerhardt e Silveira (2009, p.37) que ela se caracteriza “pelas investigações em que,
além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a
pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto,
pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.)”.
Nesse contexto, entende-se que a pesquisa qualitativa é a pertinente para
esta investigação, uma vez que
há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não
pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa.
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é
a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.
É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de
abordagem (SILVA; MENEZES, 2001, p. 2).

Outrossim, Moresi (2003, p. 69), ressalta que a pesquisa qualitativa “revela
áreas de consenso, tanto positivo quanto negativo, nos padrões de respostas. Ela
também determina quais idéias geram uma forte reação emocional. Além disso, é
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especialmente

útil

em

situações

que

envolvem

o

desenvolvimento

e

aperfeiçoamento de novas idéias”. Essa abordagem tratada por Lüdke e André
(2001, p.13), “se aproxima a um funil: no início há questões ou focos de interesse
muito amplos, que no final se tornam mais diretos e específicos. O pesquisador vai
precisando melhor esses focos à medida que o estudo se desenvolve.”
Dessa forma, sob a ótica crítico-problematizadora de Paulo Freire, com a
Pedagogia do Oprimido, essa pesquisa inspira-se na “investigação temática”
(FREIRE, 2014, p.143), que tem por objetivo revelar os “temas geradores ou da
temática significativa” (FREIRE, 2014, p.143), por meio da dinâmica de integração e
da etapa que prevê o Teatro Imagem. Com base nos temas geradores ou da
temática significativa, articulá-las na promoção do conhecimento científico, pautado
nos Momentos Pedagógicos, referenciados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2011). Por fim, contribuir para a consolidação da apropriação do conhecimento
científico, com a realização do Teatro Fórum.
Destaca-se que, salvo a visita na unidade e o registro de cada encontro, se
utilizará cada instrumento de coleta de dados, conforme sua metodologia específica
e ele em consonância com os pressupostos freireanos, no que tange a delimitação
da “situação desafiadora” (FREIRE, 2014, p.103), investigação do “temas geradores
ou da temática significativa” (FREIRE, 2014, p.143), sua “codificação” (FREIRE,
2014, p.163) e a “operação descodificadora” (FREIRE, 2014, p.152), que é o
surgimento da nova percepção da realidade, tais pressupostos permeiam toda a
pesquisa.
Como metodologia de coleta de dados a pesquisa está referenciada pela
pesquisa-ação, que é definida por Moresi (2003, p.10) como “um tipo particular de
pesquisa participante que supõe intervenção participativa na realidade social.
Quanto aos fins é, portanto, intervencionista”. Nesse sentido Silva e Menezes (2001,
p.3), citam que a pesquisa-ação é definida “quando concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”.
Sendo que nesse caso, a pesquisadora e as adolescentes acolhidas compreendidas
na “situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”
(SILVA; MENEZES, 2001, p.3).
Aliado a esse sentido, Gerhardt e Silveira (2009, p.40) relatam que a
pesquisa-ação é “um tipo de investigação social com base empírica”, e segundo as
autoras, acrescentam que (Gerhardt; Silveira, 2009, p.40) “a pesquisa-ação
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pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a
ser investigada”.
Assim, Engel (2000, p.182) entende que o método é “uma maneira de se
fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e se
deseja melhorar a compreensão desta. A pesquisa-ação surgiu da necessidade de
superar a lacuna entre teoria e prática”. Tal pensamento vem corroborar com a
intencionalidade da coleta de dados para o presente estudo, considerando o local o
público alvo participante. De acordo com Toledo e Jacobi (2013, p.158), a pesquisaação aproxima-se
do pensamento de Paulo Freire e contribuindo para o fortalecimento da
pesquisa-ação na educação estão as ideias de Laurence Stenhouse, John
Elliot, Wilfred Carr e Stephen Kemmis, valorizando a postura investigativa
do professor para melhorar sua prática (COSTA, 1991). Carr e Kemmis
(1986) preconizam ainda o papel da pesquisa-ação para desencadear
mudanças nas políticas e práticas institucionais que sustentam a educação.
Assim, ao posicionar-se como um instrumento de investigação e ação à
disposição da sociedade, a pesquisa-ação exerce também uma função
política, oferecendo subsídios para que, por meio da interação entre
pesquisadores e atores sociais implicados na situação investigada, sejam
encontradas respostas e soluções capazes de promover a transformação de
representações e mobilizar os sujeitos para ações práticas.

Por fim, Toledo e Jacobi (2013, p.159) descrevem como se organiza a
pesquisa-ação, dizendo que
No tocante a organização da pesquisa-ação, Lewin (1946) considera três
fases fundamentais desenvolvidas de forma semelhante a um espiral
cíclico: 1) planejamento (planning), que envolve o conhecimento e
reconhecimento da situação; 2) ação (action); e 3) encontro de fatos (factfinding) sobre os resultados da ação, os quais devem ser incorporados na
fase seguinte de retomada do planejamento e assim sucessivamente.
Dessa forma, por meio desses espirais, as ações tornam-se cada vez mais
ajustadas às necessidades coletivas.

Para analisar os dados e informações trazidos pela pesquisa de campo,
utiliza-se a análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2006), onde houve a
transcrição do áudio sob forma de texto, de forma integral para cada encontro
realizado com as educandas.
Sendo esse o meio específico utilizado para a coleta de dados e que é
apoiada no material construído pelo grupo, durante as quatro etapas descritas na
metodologia e nos registros de cada encontro, sendo esses produzidos pela
pesquisadora.
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A análise textual discursiva é descrita como um processo que se inicia com
uma unitarização em que os textos são separados em unidades de
significado. Estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de
unidades oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e das
interpretações feitas pelo pesquisador. Neste movimento de interpretação
do significado atribuído pelo autor exercita-se a apropriação das palavras de
outras vozes para compreender melhor o texto. Depois da realização desta
unitarização, que precisa ser feita com intensidade e profundidade, passase a fazer a articulação de significados semelhantes em um processo
denominado de categorização. Neste processo reúnem-se as unidades de
significado semelhantes, podendo gerar vários níveis de categorias de
análise. A análise textual discursiva tem no exercício da escrita seu
fundamento enquanto ferramenta mediadora na produção de significados e
por isso, em processos recursivos, a análise se desloca do empírico para a
abstração teórica, que só pode ser alcançada se o pesquisador fizer um
movimento intenso de interpretação e produção de argumentos. Este
processo todo gera meta-textos analíticos que irão compor os textos
interpretativos (MORAES; GALIAZZI, 2006, p.118).

Para fins de análise dos dados optou-se por se organizá-la em blocos, da
seguinte maneira, análise do contexto social e educacional que se encontram as
adolescentes acolhidas se levou em conta a produção envolvida na visita à casa lar
e nos registros da pesquisadora, de cada encontro. Em seguida, para a análise da
proposta metodológica de ensino de ciências aplicada, em uma perspectiva
dialógico-problematizadora, utilizou-se as atividades aplicadas como a dinâmica de
integração e o Teatro Imagem. No que tange a análise das intervenções
metodológicas para o ensino de ciências realizadas, o bloco se desenvolveu por
meio da análise dos Momentos Pedagógicos e como último bloco, foi apresentada a
análise do progresso de significação conscientizadora das educandas em relação à
transformação individual e social delas, por meio da utilização da técnica do Teatro
Fórum e a concretização da apropriação do conhecimento científico nessa etapa.
Destaca-se que por tratar-se de pesquisa-ação tais atividades da pesquisa de
campo supracitadas, revelam a ordem de planejamento, ação e encontro dos fatos
em cada bloco realizado, ou seja, dinâmica de integração, Teatro Imagem,
Momentos Pedagógicos e Teatro Fórum.
Com base nas transcrições de áudio em texto, material que embasa a análise
de cada bloco, foi desenvolvida de acordo com a análise textual discursiva e foi
atrelada às categorias do nível de consciência que se encontram as acolhidas,
proposta por Paulo Freire (1983).

4.3. DOS PROCEDIMENTOS EMPÍRICOS
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A pesquisa de campo se dá com a visita à unidade para conhecimento da
rotina das educandas e conhecer a proposta pedagógica do espaço, registro de
cada encontro, destacando principais observações do grupo. E em seguida,
realização de encontros semanais com as acolhidas, na Casa Lar, com o
desenvolvimento da técnica do Teatro Imagem do método teatral brasileiro,
conhecido por Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal (2014). Posteriormente,
articulando a promoção do conhecimento científico pautado nos Momentos
Pedagógicos, referenciados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011).
Concluindo a pesquisa in loco, com o desenvolvimento da técnica do Teatro Fórum,
também do Teatro do Oprimido. Sendo esse planejamento compreendido em onze
encontros, como ilustrado no quadro 03 abaixo:
Quadro 03 - Planejamento da Pesquisa de Campo:
Duração:
(Em torno de
01h30min cada)
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro
1 encontro

Atividade:
Visita à unidade
Dinâmica de integração
Realização do Teatro Imagem
Realização do Teatro Imagem
Momentos Pedagógicos
Momentos Pedagógicos
Momentos Pedagógicos
Momentos Pedagógicos
Momentos Pedagógicos
Realização do Teatro Fórum
Realização do Teatro Fórum
Fonte: Autoria própria.

Planejamento inspirado nas etapas
de Investigação Temática
Círculo de investigação temática
Círculo de investigação temática
Estudo da realidade
Estudo da realidade
Organização do Conhecimento
Organização do Conhecimento
Organização do Conhecimento
Organização do Conhecimento
Organização do Conhecimento
Aplicação do Conhecimento
Aplicação do Conhecimento

Em atenção a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde que aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos, informa-se que a presente pesquisa foi submetida ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – Campus Curitiba e posteriormente aprovada, conforme parecer
consubstanciado apresentado no anexo III.
Isto posto, baseada na organização constante no quadro 05, a coleta de
dados dessa pesquisa-ação ocorre da seguinte maneira e utiliza os instrumentos e
intencionalidades indicadas em cada momento, como seguem:
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4.3.1. Visita à Casa Lar
Instrumentos: Realiza-se o registro escrito da visita com o objetivo de
conhecer a rotina das educandas, planejamento de horários e duração da pesquisa
de campo, prevê conhecer os profissionais da equipe técnica e diretiva, bem como o
espaço físico da Casa Lar e conhecer a proposta pedagógica do espaço e como se
dá a relação do acolhimento com a escola que as educandas frequentam.
Justificativa: Considerando que a proposta é de realização de pesquisa de
campo na unidade é necessária apresentação entre os profissionais da Casa Lar e a
pesquisadora e explicar como se dará a pesquisa em sua prática na unidade.
Objetivo: conhecer a rotina das educandas, planejamento de horários e
período de duração da pesquisa de campo, conhecer os profissionais da equipe
técnica e diretiva, bem como o espaço físico da Casa Lar e conhecer a proposta
pedagógica do espaço e como se dá a relação da Casa Lar com a escola que as
educandas frequentam.
Intencionalidade: Com base se nas informações coletadas, levantar o
contexto que vivem as educandas.

4.3.2. Encontros da pesquisadora com as participantes da pesquisa
Instrumentos: registros escritos de cada encontro, com vistas a favorecer com
subsídios vivenciados a análise de dados, registro cronológico das atividades
realizadas e memória dos principais destaques e observações realizadas.
Justificativa: os registros pretendem reunir elementos a partir de informações
expressadas e implícitas das educandas, produzidas durante cada encontro.
Objetivo: favorecer com subsídios vivenciados a análise de dados, registro
cronológico das atividades realizadas e memória dos principais destaques e
observações realizadas.
Intencionalidade: estes registros auxiliarão na dimensão global das ações
desenvolvidas com e pelo grupo.
Em cada etapa da pesquisa de campo serão utilizados os instrumentos, a
saber:

4.3.2.1 Etapa da Dinâmica de Integração
Instrumento: Registro escrito da pesquisadora e audiogravação do encontro
que tem por objetivo refletir sobre alguns temas cotidianos, reflexão sobre o impacto
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de suas escolhas de hoje em seu futuro, promoção de visão crítica sobre a
humanização, promoção de valorização individual e observar se demonstram
autocuidado, autoconceito, iniciativa e o poder de escolha.
Justificativa: estabelecimento de vínculo com as adolescentes no primeiro
encontro da pesquisa, buscando identificar as suas visões de mundo, expressá-la ao
longo da atividade educativa.
Objetivo: Refletir sobre alguns temas cotidianos, sobre o impacto de suas
escolhas de hoje em seu futuro, promoção de visão crítica sobre a humanização,
promoção de valorização individual e observar se demonstram autocuidado,
autoconceito, iniciativa e o poder de escolha.
Intencionalidade: observações implícitas na atividade, suas impressões e
obter informações das condições psicossociais individuais associadas à atividade.

4.3.2.2. Etapa do Teatro Imagem
Instrumento: Registro escrito da pesquisadora e audiogravação do encontro
que tem objetivo expressão corporal com objetivo de estimular os aparelhos
sensoriais, para se desenvolver outras formas perceptivas do mundo. Ampliar a
visão das educandas, “em que o significado e o significante se tornam
indissociáveis, como o sorriso da alegria no rosto, ou as lágrimas da tristeza” (BOAL,
2014, p.17). Expressão da opinião dos sujeitos sobre determinado tema, trazendo-o
para discussão, mas sem uso da fala.
Justificativa: utilização do corpo, fisionomias, objetos, distâncias e cores como
forma de expressão, dispensando o uso da palavra.
Objetivo: Expressão corporal com objetivo de estimular os aparelhos
sensoriais, para se desenvolver outras formas perceptivas do mundo. Ampliar a
visão das educandas, “em que o significado e o significante se tornam
indissociáveis, como o sorriso da alegria no rosto, ou as lágrimas da tristeza” (BOAL,
2014, p.17). Expressão da opinião dos sujeitos sobre determinado tema, trazendo-o
para discussão, mas sem uso da fala.
Intencionalidade: Tornar visível o pensamento, expressão de opinião e
discussão do tema pelo grupo.

4.3.2.3. Etapa dos Momentos Pedagógicos do tema de estudo
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Instrumento: Registro escrito da pesquisadora e audiogravação dos encontros
que tem por objetivo “é a desestruturação das explicações contidas no
conhecimento de senso comum dos alunos que se pretende inicialmente, para logo
após formular problemas que possam levá-los à compreensão de outro
conhecimento,

distintamente

estruturado”

(DELIZOICOV;

ANGOTTI;

PERNAMBUCO, 2011, p.199)
Justificativa: Iniciativa educacional dos Momentos Pedagógicos, para
apropriação de conhecimento científico, sobre um tema de estudo gerado pelas
educandas, que se desenvolve por meio de apropriação, organização e aplicação do
conhecimento científico.
Objetivo: “É a desestruturação das explicações contidas no conhecimento de
senso comum dos alunos que se pretende inicialmente, para logo após formular
problemas que possam

levá-los

à

compreensão

de outro

conhecimento,

distintamente estruturado” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNANBUCO, 2011, p.199).
Intencionalidade: Capacidade de conceituação científica com situações reais,
por parte das educandas.

4.3.2.4. Etapa do Teatro Fórum e a concretização da apropriação do conhecimento
científico
Instrumento: Registro escrito da pesquisadora e audiogravação dos encontros
que tem por objetivo modificar a posição epistemológica previamente assumida, ou
seja, da condição de objeto para a de sujeito; com isso pretende-se que as
educandas deixem de interpretar o mundo cotidiano a partir da perspectiva individual
e passem a mirá-lo como grupo, deixando de interpretar o que já está escrito e
acabado para criar o novo.
Justificativa: esse recurso é uma forma das educandas externalizarem, por
meio da ação teatral, sua visão de mundo, criar condições para a ação reflexiva
sobre determinado tema e proporcionar a coleta de informações sobre sua
significação conscientizadora, por manifestação cultural do teatro.
Objetivo: Modificar a posição epistemológica previamente assumida, ou seja,
da condição de objeto para a de sujeito; com isso pretende-se que as educandas
deixem de interpretar o mundo cotidiano a partir da perspectiva individual e passem
a mirá-lo como grupo, deixando de interpretar o que já está escrito e acabado para
criar o novo.
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Intencionalidade: Essa atividade permite observar se o conhecimento
científico, estudado na etapa anterior, foi apropriado, devido a sua articulação e
presença de conceitos científicos fixados pelas educandas na encenação teatral.

4.3.3. Audiogravação
Tem por objetivo subsidiar a transcrição sob forma de texto, de forma integral
de cada encontro, realizado com as educandas e sendo esse o meio específico
utilizado para a coleta de dados.
Justificativa: esse recurso é uma forma de coleta de dados para subsidiar a
posterior análise textual discursiva.
Objetivo: Subsidiar a transcrição do áudio sob forma de texto, na integralidade
de cada encontro, realizado com as educandas e sendo esse o meio específico
utilizado para a coleta de dados.
Intencionalidade: Esse recurso permite investigar as realidades das
educandas, sendo que estas não são fixas e sim estão em constante movimento de
mudança, não são dados prontos que serão descritos e interpretados e sim fazem
parte de um processo constante de mudança, interpretações e é considerável a
“realidade de discurso sempre em movimento” MORAES; GALIAZZI (2006, p.118),
sendo a audiogravação uma ferramenta para o processo de análise textual
discursiva.
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5. ENSINO DE CIÊNCIAS NO ACOLHIMENTO: DA VISÃO INGÊNUA À CRÍTICA
DA REALIDADE

5.1. O CONTEXTO SOCIAL E EDUCACIONAL QUE SE ENCONTRAM AS
ADOLESCENTES ACOLHIDAS

No período de realização da pesquisa de campo no acolhimento institucional,
houve a participação média de oito a dez adolescentes em cada uma das atividades
realizadas. Sendo que o contexto social em que as adolescentes viviam antes do
acolhimento e como se dá na Casa Lar, foi possível delimitar a partir das
informações repassadas pela coordenadora da casa lar e posteriormente
confirmadas com as falas espontâneas das acolhidas.
As informações coletadas ratificam os dados do Relatório da Infância e
Juventude de 2013 “Um olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e
adolescentes no País”, que descreve os motivos pelos quais as crianças e
adolescentes são acolhidos variam entre negligência, violência e abandono.
Algo identificado nas histórias de vida das adolescentes como a “base”5 e
“esmalte”, que têm histórico de abandono. A “BBcream” de negligência e abandono
por parte de sua mãe que fazia uso de substância psicoativa. A “delineador”, por sua
vez, antes do acolhimento tinha histórico com envolvimento com o tráfico de drogas,
prostituição e uso de substância psicoativa.
A “rímel” com o falecimento da mãe, sua cuidadora à época, não teve família
extensa, (conforme artigo 25 do ECA, entende-se por família extensa ou ampliada
“aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal,
formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e
mantém vínculos de afinidade e afetividade“) que se responsabilizasse por seus
cuidados, assim foi acolhida. A adolescente “batom” foi vítima de negligência e
abandono pela mãe, em seguida, a “blush” teve sua vida marcada pelo falecimento
da mãe e o abuso sexual cometido pelo pai. Já as irmãs adolescentes “sombra” e
“lápis de olho”, foram acolhidas por suspeita de abuso sexual do padrasto enquanto
a mãe encontrava-se acamada, com graves problemas de saúde. Por último, a
adolescente “gloss” teve medida protetiva de acolhimento institucional aplicada,
5

Codinomes apresentados em quadro 2 - Idade, escolaridade e codinomes das acolhidas.
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considerando que vivia num contexto de prostituição, tráfico de drogas e negligência
da mãe.
O tempo que cada adolescente estava acolhida é bastante variável, tendo em
vista que o acompanhamento social e judicial realizado busca o desacolhimento o
mais rápido possível, com o fortalecimento e a preparação dos responsáveis para o
retorno familiar. Caso isso não seja possível, por motivos diversos, elas
permanecem no acolhimento. Assim, as próprias adolescentes relataram o período
que se encontram na Casa Lar, a “base” está acolhida há onze meses, a “bbcream”
há quatro meses, a “delineador” está acolhida há três semanas, a “rímel”, “esmalte”,
a “gloss” e a “batom” estão há quatro anos no acolhimento, a “blush” está há dois
meses, a “sombra” e a “lápis de olho” estão há duas semanas.
No ambiente de acolhimento institucional, a presidente da entidade e
coordenadora responde legalmente pela tutela de cada adolescente acolhida no
tempo que estiverem nessa condição. Dessa forma, elas são matriculadas na rede
de pública de ensino da localidade, são acompanhadas pela rede de saúde básica
do local, participam de eventos realizados na comunidade e da igreja católica das
imediações, na casa em questão. Também, algumas adolescentes frequentam aula
de inglês, vôlei e curso profissionalizante em que são bolsistas, em instituições
particulares.
Nota-se que 30% das adolescentes acolhidas estão defasadas em sua
escolaridade, em relação a previsão para sua idade, sendo que para as
adolescentes “rímel”, “batom” e “lápis de olho”, tal condição foi identificada a partir
das atividades realizadas ao longo da pesquisa de campo, em que elas demonstram
dificuldades de leitura, escrita, oralidade, raciocínio lógico e interpretação. As
adolescentes revelam as mesmas dificuldades na educação formal, ou seja, no
ensino regular em que frequentam.
As acolhidas relataram sobre o tempo que estão institucionalizadas e,
implicitamente durante as atividades, de acordo com os relatórios de cada encontro
da pesquisadora. Elas expuseram as realidades familiares vividas, de modo que
esses relatos vinham carregados de características de uma consciência mágica
(FREIRE, 1983, p.61), pois afloravam certo “fatalismo, que leva ao cruzamento dos
braços, à impossibilidade de fazer algo diante do poder dos fatos, sob os quais fica
vencido o homem” (FREIRE, 1983, p.104), apesar de serem conscientes do contexto
social e familiar que viviam.

62

A pesquisa de campo foi realizada e analisada em quatro etapas, conforme
descrito a seguir.

5.2. Primeira etapa: Dinâmica de Integração e estabelecimento de vínculo
Duração: 1 (um) encontro.
O primeiro encontro com o grupo visou a realização da atividade individual
chamada de “Mural do que eu gosto” e o “do que não gosto”, com o objetivo de
investigar o tema ou palavra geradora para as próximas etapas.
Inicialmente, 08 (oito) adolescentes participaram da atividade, foram
acomodadas em roda, sentadas em almofadões de tecido que a Casa Lar
disponibiliza e o piso é feito de lajota.
A pesquisadora se apresentou e propôs uma apresentação com o nome e
idade de cada uma e contasse um pouco da rotina do dia delas. Elas relataram que
no domingo foram passear no McDonald‟s tomar sorvete, retornaram para a Casa
Lar brincando de “estátua” na rua e que durante a semana, mantiveram a rotina de
estudos.
Durante a roda de conversa, foram disponibilizados materiais pedagógicos
para confecção dos murais “Do que mais gosto” e “Do que não gosta”, sendo: lápis
de cor, giz de cera, lápis, canetas coloridas, canetas hidrocolor, régua, borracha,
tesoura, apontador, colas branca e colorida, folhas A4 brancas, revistas e barbante.
Explicado a elas que a proposta da atividade é que cada uma construa dois murais,
conforme a criatividade de cada uma, sendo o primeiro mural “Do que mais gosto” e
o segundo mural “Do que não gosto”, explicado também, que esses murais servirão
como base para as demais atividades que se fará com elas.
As educandas prontamente iniciaram a confecção dos murais, optaram por
começar pelo mural, em folha A4, “Do que mais gosto” e este foi bastante
caprichado e problematizado por elas, conversaram durante a sua construção e
despenderam maior tempo para ele, cerca de 50 (cinquenta) minutos. Já o segundo
mural com o título “Do que menos gosto”, levou cerca de 20 minutos para sua
construção.
Com os murais prontos foi realizada nova roda de conversa, sentadas nas
mesmas almofadas do início da dinâmica e elas apresentaram, individualmente,
seus trabalhos. Nas apresentações, elas tiveram boa participação, realizaram a
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atividade que foi proposta, demonstraram entendimento dos assuntos representados
no quadro 04, que constituíram seus murais.
Quadro 04 – Representação dos assuntos apresentados nos murais
“Do que mais gosto”
Que representam:
bebê (criança), comida, comida, comida,
celular, maquiagem, comprar, tablet, roupa,
maquiagem, sapatos, Neymar, sair com
amigas, salto, bola, maquiagem, futebol,
perfume de homem, ter amigos, ver estrela,
vôlei, pretende jogar profissionalmente vôlei,
alongamento, luta, natação, sair sozinha,
gastar dinheiro, sem ninguém se meter na
vida dela, teatro, educação, arte, sonho,
jóias, reciclagem, família (menos a mãe),
teatro, teatro e teatro.

“Falas significativas”
BBCream - o que eu gosto é da minha família.
Minha tia, marido da minha tia, da vó R., das filhas
da minha tia, da filha da filha da minha tia.
Pesquisadora- aham
BBCream - do tio M., das filhas do tio M.
Pesquisadora- Entendi.
BBCream - é muito grande
Pesquisadora - entendi. E você tem irmãos?
BBCream - Eu tenho. Por isso que coloquei um
bebê (no mural).
Pesquisadora - Eles são mais novos ou mais
velhos?
BBCream - mais novos. Só um.
Pesquisadora - ok, ta bom
_________________________________________
Blush - gosto de mexer no celular, gosto de
maquiagem e gosto do amor da irmã D., do amor
dos outros também.
Pesquisadora- e quem te dá amor?
Blush - a Irmã D., as meninas aqui. Porque as
pessoas que estão ao nosso lado, nem sempre
querem nosso bem.
Pesquisadora- verdade
Blush - prefiro mil vezes estar com a Irmã D. e as
meninas que querem meu bem, do que estar na
minha casa, com pessoas que não querem meu
bem.
Pesquisadora- aham. Você tem irmãos meu amor?
Blush - sim
Pesquisadora - mais novos ou mais velhos?
Blush - mais velhos. Um que tem 19 anos, M. que
tem 21, um pequeno, A. que tem 3 anos, e uma
filha que minha mãe perdeu para o Conselho
Tutelar quando era pequena, meu irmãozinho e ela
era só por parte de mãe e outro já casado e tem o
bebezinho dele.
_______________________________________
Batom - esse é o Neymar, eu gosto muito dele, ele
pode ser o que for e eu vou continuar gostando
dele.E aqui... é sair com as amigas, celular,
maquiagem. Eu não vivo sem maquiagem. E salto.
Blush - salto, maquiagem
Gloss - comida?
Pesquisadora - comida.
BBCream - Se fosse para passar o dia todo
comendo, eu passava.
Deliniador - quem gosta de maquiagem? Todo
mundo!
P- maquiagem
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Agrupamentos realizados:
Tecnologia: celular e tablet.
Imagem pessoal: roupa, sapatos, salto, maquiagem, perfume de homem, jóias e bebê.
Esportes: Neymar, futebol, vôlei, luta, natação, alongamento, bola.
Artes: teatro, teatro, teatro e arte.
Desejos: comprar, sair com as amigas, ter muitos amigos, ver estrelas, jogar profissionalmente, sair
sozinha, gastar dinheiro, ninguém se meter na vida dela, comida e comida.
Objetivos: educação, sonho, família (menos a mãe) e reciclagem.
“Do que menos gosta”

“Falas significativas”

Que representam:
alho, pimenta, palavrão, Dilma, futebol,
algumas pessoas, bola, pimenta, Dilma,
Leite condensado, lixo, Dilma, mentiras,
roubos, brigas, palavrões, corrupção,
futebol, falsidade, palpite na vida, camarão,
cerveja, crianças mal criadas, sem paciência
para ensinar, exposição ao público, assistir
jornal, falsidade, trator, ausência de uma
referência para desabafar, futebol, que não
demonstra carinho, ficar sem dinheiro, que
cuidem da vida e falem mal, cores negativas
(preto e roxo) e bebida alcoólica.

BBCream - eu! Eu não gosto da minha mãe, não
gosto da Dilma, porque ela traz muita corrupção.
Pesquisadora - muita o que?
BBCream - corrupção.
Pesquisadora - ah sim.
Pesquisadora - tá certo. E porque não gosta da
Dilma?
Rímel - ela é muito feia.
BBCream - não gosto de futebol, porque é muita
briga.
Pesquisadora- ah sim, isso é muito chato.
Delineador - ai. então tá. Eu gosto de natação,
vôlei, de sair sozinha, de ficar sem ninguém ficar no
meu ouvido. Agora o que eu não gosto, é de
futebol, de camarão com cerveja, não gosto de
crianças mal criadas, não tenho paciência de
ensinar nada.
Pesquisadora - não? Nem vôlei?
Delineador - não, nossa! Se eu for ensinar alguma
dessas meninas aqui, eu acabo metendo uma
bicuda. Eu não tenho paciência, na apresentação
de escola. Eu não consigo, os professores falam
comigo. Mas, é que quando era pequena na escola
fui ler e tiraram muito sarro de mim.
________________________________________
Rímel - eu tenho vergonha, porque não sei ler.
Pesquisadora- Que ano você está?
Rímel - no quarto ano, eu não consigo ler
Pesquisadora - a letra cursiva, assim?
Rímel - aham
Pesquisadora - você gosta de leitura? De ler livros?
Rímel - aham
Pesquisadora - quantos livros você já leu até
agora?
Rímel - hoje já peguei um, o da Mônica, da turma
da Mônica.
Blush - eu tenho um pequeno problema, só consigo
ler a primeira página do livro, to lendo um que já faz
um mês que não sai da primeira folha.

Agrupamentos realizados:
Gosto pessoal: alho, pimenta, pimenta, leite condensado, camarão, cerveja e bebida alcoólica.
Esporte: futebol, bola, futebol e futebol.
Política e Sociedade: Dilma, Dilma, Dilma, corrupção, assistir jornal, lixo e trator.
Comportamento: palavrão, algumas pessoas, mentiras, roubo, brigas, palavrões, falsidade, palpite,
mal criação, impaciência, exposição ao público, falsidade, ausência, falta de carinho, falta de
dinheiro, cuidar da vida e falar mal.
Fonte: Autoria própria.
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Foi realizado o encerramento da atividade promovida, que irá embasar os
demais trabalhos desenvolvidos com o grupo. A devolutiva das adolescentes foi
positiva, tendo em vista que espontaneamente disseram que gostaram da dinâmica
e que gostaram de participar dela, o que favoreceu o estabelecimento de vínculo
nessa etapa.
As informações do mural, de cada educanda, serviram de base para a
constituição de um mural do grupo, onde as semelhanças foram agrupadas e assim
foi possível eleger um tema ou palavra geradora, emergido(a) das questões trazidas
nos murais individuais que se tornaram explícitas na atividade e assim, percebidas
as informações das condições psicossociais individuais associadas à atividade. Por
consequência, objetivou estabelecimento

de vínculo entre pesquisadora e

educandas.
Durante a dinâmica de integração o que ficou predominante foi a relação que
as adolescentes mantêm com a imagem delineada por elas, em suas várias faces,
seja correspondente a aparência física, a imagem remetida ao atendimento das
condições biológicas individuais de subsistência, imagem que está ligada a emoção
e a área afetiva e as quais julgam importantes. Destaca-se essa relação em trecho
de fala da educanda “blush”, ao longo do desenvolvimento da dinâmica de
integração,
Não gosto de ficar na dependência dos outros, não gosto de ficar sem
dinheiro, eu adoro comprar, não consigo ficar sem. Ah...agora não! Mas,
quando eu morava com meu pai, ele compra tudo, tudo não..., tudo...tudo
tem seu tempo. Mas, principalmente roupa e comida. Então, tipo, sempre
que eu tenho dinheiro, vou no shopping e compro, compro, sempre, sempre.
Eu ia né? Agora não vou mais. Eu não gosto de pessoas que cuidem da
minha vida, sei que eu sou de menor, mas não gosto que cuidem muito da
minha vida.

Assim, a representação da “imagem” para elas diz respeito à melhor e a bem
sucedida o que está de acordo com o modelo contemporâneo da sociedade que se
vive hoje, estimulado pela mídia de massa, que reforça a ideia de que é preciso
buscar uma condição social e econômica invejável, para se sentir aceita por essa
sociedade. Contudo, fica evidenciado no discurso das adolescentes que é uma
imagem que não representa a própria condição delas, mas sim, uma imagem
almejada por elas. Nessa condição, há a negação do sujeito, em nome da
padronização de uma imagem introjetada nos sujeitos como sendo uma meta a ser
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alcançada, e ao não ser, torna as pessoas, nesse caso as adolescentes, infelizes,
caracterizando uma forma de opressão da sociedade atual.
5.3. Segunda etapa: Utilização do Teatro Imagem
Duração: 2 (dois) encontros semanais para o Teatro Imagem (contemplando a
caracterização e encenação)
Utilizou-se da técnica do Teatro Imagem que simbolizou “O que mais gosto”
e “Do que eu não gosto”, individualmente, para representar os resultados do mural
do grupo, da etapa anterior, com base nos temas aflorados pela dinâmica de
Integração. Foi apresentada às adolescentes a técnica do Teatro Imagem, de
Augusto Boal, em que a tarefa é esculpir a Imagem Real e a Imagem Ideal, entendese que o real mencionado aqui, diz respeito a um desejo, ressaltando a tensão entre
esses dois pontos, o real e o ideal, na evolução das cenas protagonizadas pelas
adolescentes, de acordo com temas problematizados: política e sociedade,
comportamento e imagem pessoal, sendo a iniciação ao Teatro Imagem, como
processo investigativo do tema gerador para a próxima etapa da pesquisa de
campo.
Na sequência, explicou-se às educandas a origem da técnica teatral, quem a
criou e como ela se desenvolve, que se utiliza do corpo, fisionomias, objetos,
distâncias e cores como forma de expressão, dispensando o uso da palavra. O
objetivo é a expressão corporal e estimular os aparelhos sensoriais, para se
desenvolver outras formas perceptivas do mundo, com vistas à expressão da
opinião dos sujeitos sobre determinado tema ou temas, trazendo-o(s) para
discussão, mas sem uso da fala. Elas foram acomodadas na sala multiuso da
unidade, em que ficaram sentadas em roda, nas almofadas grandes, no mesmo
local do encontro anterior, ou seja, no terceiro piso da unidade, foram retomados os
temas que aparecerem na dinâmica de integração e explorados em discussão com o
grupo.
Com isso, se começou a conversar sobre a corrupção, com exemplos e o que
pensavam sobre o tema. Também, foi abordado sobre diferença social, econômica e
cultural entre pessoas ricas e pobres, o motivo para essa diferença existir, o motivo
da existência de países desenvolvidos e subdesenvolvidos no mundo, o bom e o
ruim, o certo e o errado, que às vezes, o que pode parece não ser bom agora pode
ser no futuro, a exemplo das vacinas, porém existem os remédios para emagrecer,
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os anabolizantes e que esses trazem prejuízos à saúde, contudo, há a exploração
da sociedade em torno da imagem. Nesse momento, ressalta-se que uma
adolescente, a “blush”, comenta que é realidade isso, uma vez que em sua maioria,
quem tem melhor aparência física ou que se veste melhor, consegue o emprego se
comparado a uma pessoa que não esteja bem vestida e com boa aparência.
Após a discussão em grupo, iniciaram a primeira cena do Teatro Imagem,
observou-se que adolescente “delineador” que na dinâmica de integração relatou
uma grande dificuldade em se expressar em público, por conta disso já foi punida
com desconto de nota na escola e no curso profissionalizante que frequentava, bem
como relata que não tem paciência para ensinar nada a ninguém, se prontificou a
ser a escultora da cena em que coloca um momento do esporte, duplas jogando
vôlei (sacando, no bloqueio e recepção) e lutando. Na reflexão, as educandas viram
que não havia um problema a se solucionar, sem, portanto, construírem a imagem
do ideal. Ressalta-se que a adolescente que menciona que não tinha paciência de
ensinar alguém, ela o fez nessa cena, de forma satisfatória, sem perceber e sem
reclamar.
A adolescente “rímel”, que é afrodescendente, propôs que o grupo encenasse
um momento de racismo, onde haja preconceito em função de sua cor. A
adolescente “blush” foi a escultora da cena, em que a imagem do real foi colocar a
adolescente “rímel” com a expressão de muito triste e quase chorando, sozinha, em
um canto, e o restante do grupo a diferenciando, apontando pra ela e rindo. Após,
discussão sobre a solução para aquela cena, o grupo optou pela união entre todas,
a cena do ideal foi construída com o grupo trocando abraços. Solicitado pela
pesquisadora que a técnica sofresse uma variação, ao bater uma palma, que a cena
se modificasse com um gesto, ao fazê-lo, as adolescentes encenaram todas de
mãos dadas.
A outra cena foi proposta por “rímel”, que relatou na dinâmica de grupo estar
no 4º ano do ensino fundamental e não conseguia ler adequadamente, diz ter
dificuldade na leitura, a cena diz respeito ao professor maltratar ou ser inadequado
com os alunos, onde falta respeito. A cena foi esculpida pela própria adolescente
proponente, em que o professor estava sentado, ou melhor, esparramado na
cadeira, tendo postura indiferente com a turma, uma menina ajoelhada em frente a
ele pedindo perdão por algo que ela fez e três alunas, sem fazer tarefa, rindo da
menina ajoelhada.
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A reflexão que o grupo fez é que falta respeito entre si, na relação alunoaluno, aluno-professor e professor-aluno, destacaram situações como fumar na sala
de aula, transar no banheiro da escola, quebrar vidro da escola, se discriminada pelo
fato de ser nova na escola, relataram também, que os professores falam mal dos
alunos. Dessa forma, a solução encontrada como ideal pelo grupo é que o respeito
se faça presente, que o professor de fato esteja comprometido com seus alunos e
ensine, ao passo que os alunos também sejam comprometidos com o estudo. A
cena do ideal foi realizada com alunos sentados em suas carteiras escolares,
dedicados e estudando. Já o professor, estava ensinando, explicando e escrevendo.
Na quarta cena do encontro, a adolescente “batom” fala de sua preocupação
com a violência urbana e o número de acontecimentos de roubo e assassinatos na
cidade. As adolescentes conversam sobre a violência urbana presente na sociedade
e a escultora da cena foi a própria adolescente proponente. A cena do real colocou
dois acontecimentos, um em cada canto da sala, o primeiro tratava de uma cena de
assassinato na rua por motivo de assalto e a segunda, sobre roubo. De acordo com
a construção do grupo, o ideal foi que as pessoas se desculpassem pelo ocorrido,
com a promessa de não mais fazê-lo e que para isso seria necessária mais união
entre todos.
Na quinta e última cena desse encontro, as adolescentes levantaram a
questão da diferença existente entre as pessoas ricas conviverem no mesmo espaço
das pessoas pobres, que as ricas não toleram isso. A discussão sobre o tema foi na
problematização

sobre

o

motivo

de

existirem

países

desenvolvidos

e

subdesenvolvidos no mundo, que um caminho possível é a educação igualitária e de
qualidade para todos, com a oportunidade para todos. Mas, isso implica em
responsabilidades de todos e para com todos, em que cada um precisa fazer sua
parte. A cena do real foi esculpida pela adolescente “blush” retrata um ambiente com
três pessoas ricas num canto e duas pessoas pobres no outro canto do ambiente, na
cena as pessoas ricas estão fazendo cara de nojo para as pobres, simplesmente por
estarem no mesmo espaço, as ricas foram caracterizadas pelo uso de anel. A
solução do grupo, tomada como imagem ideal, foi que o diálogo fosse presente
entre eles. A escultora colocou-as em dupla conversando e um trio de mãos dadas,
dizendo que precisam dialogar e um ajudar o outro.
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Dessa forma, encerrou-se a atividade do dia com a pergunta a elas se
gostaram da atividade, disseram que sim, se identificaram com o teatro e foi
agendado com elas o novo encontro.
No segundo encontro dessa etapa, inicialmente sentadas em roda, nas
almofadas grandes no mesmo local do encontro anterior conversado um pouco
sobre a escolha do codinome que cada uma, considerando que não há possibilidade
de publicizar seus nomes nessa pesquisa e que na dinâmica de integração ficou
evidente o gosto delas por maquiagem.
Após, foram retomados os temas encenados na técnica do Teatro Imagem do
encontro anterior, questionando-as se refletiram sobre outras situações que
gostariam de colocar em cena, a serem explorados em discussão pelo grupo.
Algumas adolescentes disseram que sim e expressaram suas opiniões no coletivo,
sendo questões como: fumar, saber ouvir e saber na hora de falar, ciúmes, bullying,
desentendimento no grupo, violência urbana (novamente), uma situação quando se
quebra um copo ou prato, falam para quem?, sendo observado que presença da
coordenadora é motivo de receio entre o grupo. Conforme segue evidenciado na fala
adolescente “blush”,
[...] é teve um dia que eu tava bem triste e queria dar um abraço na irmã
“D”, por umas coisas tristes que aconteceram faz tempo, que já ia fazer um
ano. E eu queria, porque queria, levantar e ir até a salinha que ela estava,
estava todo mundo dormindo, pedir um abraço para ela, eu não quis ir lá,
porque fiquei com medo. No outro dia, na outra casa, eu falei para ela, na
hora da janta, que eu queria ter ido lá e pedido um abraço. Aí ela me falou,
porque não foi? Ela disse aproveitava e dava um beliscão também! Eu
disse, que um beliscão com carinho, não dói também.

A escultora foi “blush” iniciou encenando a imagem real com uma comerciante
de banca de jornal vendendo cigarros para três pessoas na fila, mais duas pessoas
fumando num canto e outras três pessoas sentindo nojo do cheiro do cigarro,
estando mais longe das fumantes. Após discussão sobre os males que o cigarro faz
ao corpo, o fumo passivo, o que aconteceria com a proibição da venda de cigarros
fosse lei no Brasil, elas disseram que a solução está na conscientização de cada
uma sobre o não fumar. Assim, na imagem do ideal, as adolescentes optaram por
retratar que a dona da banca parou de vender cigarros, que uma das soluções
possíveis seria promover a conscientização da população sobre os males que o
cigarro provoca com a realização de passeata na rua e que todos os fumantes
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deixaram de fumar durante a cena do ideal e participaram da passeata. A imagem
do ideal se utilizou da variação da técnica do Teatro Imagem, com a transição em
movimento, da imagem real para a imagem ideal.
A segunda cena foi esculpida pela educanda “esmalte” em que ela retrata a
imagem real, onde o grupo em roda vive uma grande confusão, onde ninguém se
entende, há falta de respeito entre elas. A discussão em torno da cena traz os
seguintes questionamentos, se precisa uma figura de autoridade para impor o
respeito ao grupo? Ou não? Elas dizem que o respeito deve estar presente entre
elas primeiramente, com ou sem a presença de autoridade, no caso da Casa Lar, da
coordenadora do serviço. A imagem ideal construída é representando a chegada da
coordenadora da Casa Lar e que as adolescentes continuam agindo naturalmente,
sem o receio que estava presente na imagem do real, relatam que o respeito deve
se fazer presente. A problematização continua aflorada no grupo e as educandas
ressaltam a situação que muito as incomoda no acolhimento, relatam que se sentem
receosas com a presença da coordenadora, conforme cena anterior realizada,
apesar de gostarem dela, as acolhidas relatam que ficam caladas na presença da
coordenadora, por mais que não estejam, falando ou fazendo nada que julguem
“errado”. Fato ilustrado pelas narrativas abaixo,
Delineador – ou aquela da irmã “D”, quando ela chega, é muito engraçado,
não estamos fazendo nada, mesmo se tiver sentada na cadeira, normal,
todas sentam e nem se mexem da cadeira.
Blush – ou quando tem duas lá em baixo e eu e a “base” aqui em cima, se
esgoelando aqui, vem uma e avisa que a irmã chegou, todas ficam sem
respirar, e ela fala bom dia e eu falo bom dia irmã “D”.
Rímel – e quando ela acende a luz do quarto eu finjo que estou dormindo,
todo mundo acordado

Nesse momento, a coordenadora apareceu no local da atividade, presenciou
o relato das meninas e ficou para assistir a cena. A imagem do real, feita pela
“blush”, foi mostrando que as acolhidas estão na organização da casa, conversando
e brincando entre si, nisso, chega ao local a coordenadora da casa e todas as
adolescentes ficam em silêncio e sérias. Após, essa cena elas revelam como
achariam adequado que fosse a convivência entre si. Ressalta-se que a
coordenadora está presente e assistindo a cena e discussão realizada. A imagem do
ideal para as acolhidas é encenada em que elas estão em roda, sentadas e
assistindo TV, nesse momento, chega a coordenadora e elas seguem naturalmente
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na continuação do que estavam falando e fazendo, incluindo a coordenadora no
diálogo, por existir a confiança entre todas. Em conformidade com a seguinte
narração,
Blush – caso seria que a gente estaria na salinha de baixo, conversando,
vendo TV e conversando. E quando a irmã “D” chegar, elas não precisam
para de assistir ou de conversar, só porque ele chegou. Porque não
estamos fazendo nada de errado.
Pesquisadora – muito bem! Qual é o nome disso?
Blush – confiança

A terceira cena que o grupo propôs, foi em relação a presença do ciúme nas
mais diferentes relações. A imagem do real foi retratada por “gloss”, em que colocou
três cenas em uma, sendo um casal de namorados em que um terceiro homem que
passa na rua está olhando para a namorada, esse namorado se irrita e vira o rosto
dela, para que ela só olhe para o namorado. No outro canto, estão três amigas que
excluem a quarta amiga da conversa e essa se sente com ciúmes pela falta de
atenção das demais amigas e no outro lado, está um casal de namorados brigando
por conta do ciúme. A solução encontrada pelo grupo, como imagem ideal, foi que o
respeito seja a base de todas as relações. Dessa forma, encenaram que o terceiro
homem que estava olhando para a namorada, esse terceiro homem encontrou uma
namorada e esse casal se entende, já as amigas conversam todas juntas igualmente
entre si e o casal que estava brigando, se respeita e não mais briga por ciúme.
Por fim, foi perguntado às educandas se gostaram da atividade realizada, elas
disseram que sim e que apreciaram falar sobre a coordenadora e do desejo de
melhorar a relação com ela, sendo vivenciada com maior horizontalidade na relação
entre elas.
A partir dos resultados revelados (tema ou palavra geradora) pela atividade, o
coletivo fez uma discussão dos destaques das apresentações do primeiro encontro,
discutindo-as e problematizando-as, mediadas pela pesquisadora, até que se
chegou ao consenso do grupo, quanto a situação–problema emergida no e pelo
grupo, ou seja, a importância da imagem na sociedade atual. Considerando que
nesses primeiros encontros emergiu a imagem como condição de aceitação social,
ou seja, “sou o que represento ser”. A partir disso, do estudo da realidade, a primeira
atividade vem iniciar a delimitação da “situação desafiadora” (FREIRE, 2014, p.103),
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trazida pelas educandas, cuja investigação dos “temas geradores ou da temática
significativa” passou a ser iniciada.
Desse modo, as adolescentes demonstram ter consciência dos fatos como
um problema, elas dominam os referidos fatos de fora da realidade, mas tiveram
dificuldade em problematizar e não o fizeram, preferiram as soluções mais simplistas
às situações complexas discutidas pelo grupo, a exemplo da cena que abordou
sobre racismo, durante a realização do Teatro Imagem, essas soluções simplistas
estão ilustradas pelo seguinte, a adolescente “rímel” que é afrodescendente, propôs
que elas encenassem um momento de racismo, onde haja preconceito em função de
sua cor. A adolescente “blush” foi a escultora da cena, em que a imagem do real foi
colocar a adolescente “rímel” com a expressão de muito triste e quase chorando,
sozinha, em um canto, e o restante das participantes a diferenciando, apontando pra
ela e rindo. Após, discussão sobre a solução para aquela cena, o grupo optou pela
união entre todas, o ideal foi construído com o grupo trocando abraços. Solicitado
pela pesquisadora que a técnica sofresse uma variação, ao bater uma palma, que a
cena se modificasse com um gesto, ao fazê-lo, as adolescentes encenaram todas de
mãos dadas.
Durante os dois encontros do Teatro Imagem, nota-se o exercício da
codificação e da descodificação, por parte das educandas, uma vez que elas se
colocam em situações reais e existenciais do seu cotidiano. Por meio das
representações do ideal e do real, se sobressaem elementos que denotam a
percepção da totalidade que as adolescentes tem a partir dos seus referencias que
demarcam a sua visão de mundo. A medida que conseguem exteriorizar a sua
temática, expõem seus temas de situações reais que as incomodam e conseguem
se perceber na realidade vivenciada, percebendo sua atuação nela, esse fato revela
que o exercício da descodificação se faz presente ao final da atividade proposta, a
medida que segundo Freire (2014, p.152), há a “percepção da percepção anterior”.
O desenvolvimento da proposta metodológica para o ensino de ciências, em
educação não formal, iniciou por meio da dinâmica de integração e do método do
Teatro do Oprimido que visam à manifestação da intelectualidade e da capacidade
de problematização da realidade. Essas atividades se organizaram conforme a
perspectiva

dialógico-problematizadora,

no

que

tange

a

significação

conscientizadora com a delimitação da “situação desafiadora” (FREIRE, 2014,
p.103), investigação dos “temas geradores ou da temática significativa” (FREIRE,
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2014,

p.143),

sua

“codificação”

(FREIRE,

2014,

p.163)

e

a

“operação

descodificadora” (FREIRE, 2014, p.152), que é o surgimento da nova percepção da
realidade.
Posteriormente, seguindo nessa perspectiva, esses dois encontros tiveram a
utilização da técnica do Teatro Imagem que revelou a presença da consciência
ingênua (FREIRE, 1983, p.60) nas acolhidas, segundo Freire (1983, p.60) essa
categoria se caracteriza pela simplicidade na interpretação dos fatos, na fragilidade
de argumentação e na presença da polêmica ao invés do diálogo.
Durante a realização de cenas da referida técnica teatral, para representação
“do real e do ideal” de problemáticas encenadas, as adolescentes demonstraram
superposição à realidade, considerando que elas se percebem superiores aos fatos
narrados nas cenas, durante a atividade, dominavam as situações reais e ideais
protagonizadas em sua maioria, de fora. Ou seja, ao analisar as situações
recortadas da realidade elas se julgavam livres para entendê-las, conforme melhor
lhes agradavam, como também, durante essa etapa as participantes incluíram
grande “teor de emocionalidade” (FREIRE, 1983, p.60) nos episódios apresentados.
Concluída a realização do Teatro Imagem no acolhimento institucional, a
próxima etapa teve por finalidade o desenvolvimento das atividades vinculadas ao
tema gerador delimitado, vinculado aos conteúdos de ciências a partir dos Três
Momentos Pedagógicos com as adolescentes.

5.4. Terceira etapa: Desenvolvimento dos Momentos Pedagógicos
Duração de 5 (cinco) encontros semanais.
Considerando as questões pedagógicas e sociais trazidas nas etapas
anteriores, cujo tema gerador emergido delas foi a imagem como imposição social, o
prosseguimento desse estudo se dá com o desenvolvimento de Atividades Didáticas
vinculadas ao tema gerador, desenvolvidas a partir dos Momentos Pedagógicos.
Sendo que a problematização inicial e a organização do conhecimento serão
realizadas nesta etapa. Contudo, o momento pedagógico da aplicação do
conhecimento é abordado na quarta etapa desse estudo, Teatro Fórum.

5.4.1. Primeiro encontro
O primeiro encontro dessa etapa foi realizado no espaço da área externa do
terceiro piso, estava calor no final da tarde em que a atividade.
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Inicialmente, sentadas em roda sobre almofadas grandes, conversado um
pouco sobre a rotina da semana e novidades sobre o cotidiano delas, foram
distribuídos dois esmaltes para cada menina, como forma de iniciar a
problematização sobre o tema “imagem”. Depois, apresentou-se a seguinte questão
à elas: “por que isso [esses frascos de esmaltes] as deixam felizes?”.
As respostas foram: “para sentir bonita, aumenta a autoestima, se sente
poderosa e que se arruma para os outros”. Nova pergunta da pesquisadora: “por
que é tão importante se sentir feliz e bonita?”, as respostas foram: “é porque a gente
gosta de nós mesmas, porque senão quem vai gostar?, tirando Deus”. A
pesquisadora segue com outras questões: O que antigamente era considerado
bonito e hoje mudou, por que isso acontece? Responderam que é por conta da
moda que muda. A pesquisadora diz “E quem dita a moda?” Responderam: “Nós
mudamos a moda”. Responderam também, que as ricas conseguem seguir a moda
e as pobres não. Não souberam responder como é criado o ideal de beleza pela
sociedade e reconhecem que a influência internacional dita a moda aqui no Brasil.
Porém, quando questionado se elas gostariam de mudar algo na aparência
delas, apenas duas disseram que não gostariam de mudar nada na aparência, uma
delas disse que está satisfeita, pois se veio assim no mundo assim e quer voltar
para o “céu” do mesmo jeito que veio, a outra apenas disse que estava satisfeita.
Uma compreensão de vida derivada, muito provavelmente, de suas histórias
pregressas com suas famílias e, sobretudo, por estarem em uma casa lar gerida por
religiosa católica.
Todas as outras adolescentes disseram que gostariam de mudar algo na
aparência delas. A adolescente “blush” contou uma história de um negro que se
casou com uma pessoa branca e nasceu uma criança branca e elas mencionaram
que a genética era a responsável. Em seguida, uma adolescente lembrou-se do
caso de Michael Jackson que mudou a cor da sua pele, a adolescente “blush” disse
que isso a fez refletir sobre a hipótese dele não ter feito isso, será que ele estaria
vivo? Como ele estaria hoje? A adolescente “blush”, disse que foi para o
acolhimento porque uma pessoa da família dela faleceu e mudou completamente a
sua vida. Conforme relata essas questões abaixo,
Blush – imagine assim, se o Michel Jackson não tivesse feito o que ele fez,
imagine como ele taria agora, eu fico pensando...uma coisa nada a haver,
tipo assim, eu fico pensando, um exemplo, uma pessoa da minha família
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faleceu e eu vim parar aqui. Imagine se nunca tivesse acontecido isso?
Sabe lá o que eu taria fazendo agora, né? E se ele não tivesse feito a
cirurgia no nariz e tivesse ficado da cor dele? Será que ele estaria vivo
ainda? Será que o que ele fez na pele trouxe algum problema para ele?
Fico pensando.

Uma educanda disse que sofre preconceito por conta de sua cor de pele, que
gostaria de mudá-la, mesmo correndo risco de morrer por conta da química no
corpo, em função de uso de medicamentos para isso se tornar real. E acrescentou
que se morresse, estaria perto da sua mãe, no cemitério, que já é falecida. Recebeu
carinho das demais acolhidas, disseram que ela é amada por todas no acolhimento
e que ela precisa se aceitar, sem pensar na opinião dos outros.
Blush - você quer mudar por você ou pelos outros não gostarem de sua
cor?
Rímel- medo dos outros não gostarem de minha cor.
Esmalte e Delineador – mas, eu te amo
[Risos]
BBCream – eu também te amo e você não vai mudar de cor nunca
Blush - não pode pensar nos outros, se você gosta da sua cor, não tem
nada que ficar com medo
Sombra – não é porque uma pessoa venha falar mal do meu cabelo, que eu
tenha que correr fazer uma chapinha na cabeça, disfarçar o Bombril que eu
tenho na cabeça.
[Risos]
Blush - eu fazia, você não me via um dia sem chapinha, a não ser quando
eu saísse do banho. Único dia que eu tava sem chapinha.
Pesquisadora – Por que a gente alisa o cabelo?
Delineador – para ficar bonita.
Rímel - para ficar diva.

Nessas falas, observa-se mais uma vez a evidência da imagem como
imposição social para se sentir pertencente a uma sociedade que exige uma
aparência de boa condição socioeconômica e a manutenção desse status.
As adolescentes relataram sobre uma reportagem que viram de uma mulher
doente, que não crescia o cabelo, mesmo tendo participado de vários tratamentos e
com a criação de uma peruca inovadora, que “cola” no couro cabeludo, deu a ela o
cabelo, assim como para outras mulheres, que sofrem com as doenças que lhes
tiram os cabelos e por consequência, alteram a autoestima da mulher.
Assim, foi o diálogo sobre o papel importante que a tecnologia tem para
melhorar a qualidade vida e proporcionar a almejada beleza às pessoas na
sociedade atual. Nesse contexto foi questionado como é que se desenvolve a
tecnologia e as adolescentes responderam que é estudando, perguntado “estudando
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o quê?”, elas responderam “ciências”. E uma delas disse: “a China é bem mais
evoluída que a gente”, a outra disse “a África é mais”. Elas destacaram as
convenções sociais de uso de vestuário adequado para cada lugar que se frequenta.
Perguntado a elas “quem inventou isso?” Não souberam responder. Perguntado a
elas “Quem inventa ou diz o que é bonito ou feio para sociedade?”, “Qual é o ideal
de beleza? Quem diz disso?”,“O que acontece quando eu passo o esmalte nas
unhas? Qual o impacto no meu organismo?”. Aqui as respostam foram
interessantes, no sentido que elas disseram que nunca haviam refletido sobre o
assunto e que não sabiam. “O que acontece com o meu cabelo quando eu o aliso?
Será que faz mal?”.
Elas referenciam algumas cantoras e atrizes que seguem as tendências de
moda, mesmo que elas usem o que é feio, elas não são criticadas pela sociedade,
tendo em vista que na concepção das acolhidas, são ricas.
Pesquisadora - gente, pensem em tudo o que a gente conversou, quem diz
o que é bonito e o que é feio, quem é que segue essas tendências? Porque
os ricos podem usar a calça boca de sino e os pobres não?
BBCream – porque eles não são criticados.
Sombra – porque se eles usarem uma roupa feia, ninguém vai falar nada.
Gloss – É, a Rihana lá no Oscar tava com um vestido feio, amarelo que
parecia um ovo, horrível e ninguém fala nada.

Nesse primeiro encontro ocorreram, portanto, as problematizações iniciais
para que as adolescentes refletissem sobre o tema gerador identificado e emergido
das falas delas, ou seja, a imagem como imposição social. Aliado a essa questão
social inicia-se essa etapa trazendo o ensino de ciências na vivência de cada uma
delas, no que se refere ao impacto na saúde que a busca pela beleza tem, nessa
perspectiva é que se realizou o segundo encontro.

5.4.2. Segundo encontro
No segundo encontro dessa etapa, foi utilizado o laboratório de informática
que contém 7 (sete) computadores, com acesso a internet e 3 (três) sem acesso a
internet, totalizando 10 computadores, bem como, a sala conta com duas
impressoras, duas mesas com 10 cadeiras cada e um pequeno acervo de livros,
para consulta. Observado que o local é arejado, tem boa iluminação e é confortável
para a atividade proposta, com as adolescentes acolhidas. Elas mencionam
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desconhecer noções básicas de informática, inclusive no acesso a internet e que
necessitam de ajuda para realização das pesquisas da atividade do dia.
As adolescentes estavam dispostas em círculo em torno da mesa e foram
conversando um pouco sobre a rotina da semana. Assim, tomando como exemplo
um produto cosmético para o cabelo, foi discutido sobre as informações que
constavam em seu rótulo. Como: para que ele serve, modo de usar, orientações ao
consumidor, ingredientes, (aqui uma adolescente perguntou o que significava
“ingredientes”), peso e quem o fabrica. Retomou-se uma questão que elas
trouxeram no encontro passado, sobre os efeitos do uso desses produtos na pele ou
no organismo, como cosméticos, medicamentos, detergentes, produtos utilizados no
dia a dia, dentre outros, ressaltado a preocupação que se tem, em não causar danos
para a pessoa que os usa.
Pedido a adolescente “gloss”, que tentasse encontrar qual a indicação
exposta no rótulo do produto, que informa ao consumidor no que se refere a
proteção de sua saúde na utilização daquele. Ela não conseguiu encontrar logo de
início, mas com indicação a adolescente destacou a frase:

“PRODUTO

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO”. Em seguida pesquisou-se e fez-se uma
esclarecimento sobre a dúvida em relação a diferença entre clinicamente testado e
dermatologicamente testado.
Perguntado a elas o que significa “PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO”, elas conseguiram responder adequadamente. Conversamos um pouco
da necessidade dessa informação, para a proteção de saúde e na prevenção de
alergias, proveniente de alguma substância dos produtos, para as pessoas que os
utilizam.
A roda de conversa continuou com a pesquisadora dizendo que o produto
precisa vender no mercado e foi feita a seguinte pergunta a elas “Se você fosse uma
profissional da beleza, o que diria para o cliente sobre a informação “PRODUTO
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO” contida no rótulo? Elas disseram que teriam
que vender, que é importante o dinheiro, que é importante a segurança para o seu
cliente, deram exemplo de não ser enganado por propagandas, como o caso de
shampoo de criança que o rótulo diz que o produto em contato com os olhos não
ardem os mesmo e de fato não deve arder, conforme diz no rótulo e relacionando
com a importância de trazer segurança na compra do mesmo, por parte do
consumidor.
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Em seguida, foi abordada a seguinte situação com as adolescentes “Se você
fosse uma profissional da indústria farmacêutica, em que produto comercializado por
sua indústria traz essa informação no rótulo. Já o produto da indústria concorrente,
não traz a informação de “dermatologicamente testado”, mesmo considerando a
semelhança nos valores de venda, dos dois produtos. O que acham disso?”. Elas
disseram que isso não estaria certo, que criticariam a empresa que não traz a
informação e que isso demanda responsabilidade das indústrias, nos testes de seus
produtos, para colocarem à venda. Elas indicaram que isso pode provocar alergias
nas pessoas que utilizarem o produto.
O primeiro momento pedagógico, chamado de Problematização Inicial, que
configura a situação discutida como um problema a ser enfrentado, a partir do
conhecimento científico que foi selecionado, sendo o que elas entendiam por alergia,
doença orgânica e doenças alérgicas e elas não souberam responder. Conseguiram
exemplificar alguns tipos de doenças.
A partir dessa seleção, no que se refere ao conteúdo de ensino de ciências
abordado, passou-se para o segundo momento pedagógico, conhecido como
Organização do Conhecimento, que é uma etapa de resolução de problemas,
compreensão científica das situações problematizadoras, nesse momento tem-se a
função formativa na apropriação de conhecimentos científicos.
Assim, conversado sobre a conceituação de doenças orgânicas, alergia e
doenças alérgicas, foi proposto ao grande grupo que se dividisse em dois
subgrupos, sendo que um subgrupo pesquisou sobre doença orgânica e o outro
subgrupo pesquisou sobre alergia e doenças alérgicas. As pesquisas ocorreram com
auxílio da internet e envolveram conceito de doença alérgica e de doença orgânica,
conceito de alergia, causas de doenças orgânicas; causas das doenças alérgicas;
classificação das doenças orgânicas: adquiridas (físicas, químicas e biológicas),
congênitas e hereditárias e classificar as doenças alérgicas. Por último, analisaram
sistematicamente o conhecimento científico, pretendeu-se que as educandas
articulassem, constante e rotineiramente, a conceituação científica com situações
reais, explorando o potencial explicativo e conscientizador das teorias científicas, por
parte das adolescentes, foi o esperado pela pesquisadora.
O primeiro subgrupo que pesquisou sobre doenças orgânicas realizou a
apresentação, em que todas participaram e demonstraram interesse pelo tema, com
explicações que denotaram reflexão sobre a pesquisa desenvolvida. Já o subgrupo
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que pesquisou sobre alergia e doenças alérgicas, denotou maior dificuldade
pedagógica em todo o processo, desde leitura, interpretação e escrita. Também,
demonstraram

dificuldades

de

ordem

socioafetiva,

tendo

em

vista

que

demonstraram irritação, falta de paciência entre elas, dificuldade de trabalhar em
grupo, sendo que precisaram de incentivo todo o tempo, desde a pesquisa até a
apresentação.
Concluindo o tópico programático para esse encontro, foi retomada a
pergunta do encontro passado, bem como, do início desse encontro, com a seguinte
Problematização Inicial “O que pode acontecer quando eu passo o esmalte nas
unhas? Qual impacto pode ter ao meu organismo?, com o objetivo de observar a
apropriação do conteúdo pesquisado. As adolescentes ficaram um pouco inseguras
nas respostas, mas, elas disseram que pode causar alergias a alguma substância
química que pode conter no esmalte.
Ressalta-se que o planejamento e realização desse encontro que teve por
tópico programático “Diferenciação entre doença orgânica, alergia e doenças
alérgicas”, conforme sistematizado no Quadro 05, foi organizado na sequencia
proposta parcial dos Momentos Pedagógicos, ou seja, a organização do
conhecimento.

Quadro 05 - Diferenciação entre doença orgânica, alergia e doenças alérgicas
Organização do Conhecimento
- Conceitos de doença: ausência de saúde x
 Que é doença orgânica?
conceito amplo de ausência de bem estar
 Que é alergia?
orgânico, intelectual, moral, material e
 Que é doença alérgica?
sociocultural (OMS)
 Cite tipos de doenças
- Conceito de alergia:reação anormal e
orgânicas que conhece.
específica do organismo após sensibilização
 Cite tipos de doenças
por uma substância estranha
alérgicas que conhece.
- Causas de doenças orgânicas;
 Explique a origem de
- Causas das doenças alérgicas;
doenças orgânicas que
- Classificação das doenças orgânicas:
conhece
adquiridas (físicas, químicas e biológicas),
 Explique a origem de
congênitas e hereditárias.
doenças alérgicas que
- Classificar as doenças alérgicas
conhece
(SINTETIZAR AS RESPOSTAS) - Diferenciar doença orgânica, alergia e
doença alérgica.
- O que pode acontecer quando eu passo o
esmalte nas unhas? Qual o impacto pode ter
ao meu organismo?
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(Sintetizar as respostas)
Fonte: Autoria própria.

5.4.3. Terceiro encontro
As respostas trazidas pelas educandas no encontro anterior foram utilizadas
para a realização do planejamento desse encontro, uma vez que o conhecimento
científico permite refletir sobre a compreensão dos impactos na saúde que o uso de
cosméticos pode causar, visando manter a boa imagem imposta pela sociedade
atual e que a consequência que pode haver seria causar doenças, ilustrado na
seguinte fala:

Pesquisadora - Qual o impacto que isso pode ter para meu organismo? O
que pode acontecer com você?
Esmalte - pode dar uma alergia.
Sombra - ou uma doença.
Pesquisadora - O que? A gente pode ter alergia do esmalte por quê?
Sombra - por que tem uma substância.
Pesquisadora- porque pode ter uma substância que sou mais sensível.

Assim, a proposta desse terceiro encontro refere-se à compreensão de como
o sistema imunológico atua na defesa do corpo, observa-se que nem todas
conhecem o tema. Contudo, o encontro seguiu com os questionamentos da
pesquisadora às adolescentes, tais como mostra o excerto a seguir:
Pesquisadora – isso, eu devo fortalecer todo o meu corpo, todos os
sistemas, inclusive o imunológico, que é responsável pelo quê?
Elas – pela defesa do corpo.
Pesquisadora - para que não entre nenhum microorganismo que vá me
deixar doente.
Base – então, acho que por isso estou doente.
Pesquisadora – pode ser, seu sistema imunológico está mais sensível. O
que acontece quando eu não cuido bem dele?
Base – a gente fica doente.
Elas – doente.

O terceiro encontro foi organizado de acordo com o Quadro 06 – Atuação do
sistema imunológico na defesa do corpo.
Quadro 06 - Atuação do sistema imunológico na defesa do corpo.
Organização do Conhecimento
- O que é sistema
- Conceito de sistema imunológico e seus
imunológico?
componentes.
- Para que serve?
- Função dele no corpo humano.
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- Como cuido dele?
- Como ele funciona?
- O que acontece quando
não funciona bem?

- Funcionamento do sistema imunológico no corpo
humano.
- Relacionar doenças causadas por desequilíbrio no
sistema imunológico.
- Apresentação do vídeo “Fluxo sanguíneo – Invasão
de vírus”.
- Roda de conversa sobre o vídeo assistido.
- Jogo de cartas sobre o sistema imunológico,
juntamente com suas regras de jogo. Destaca-se que
nesse momento, observa-se a aprendizagem do
conteúdo e elas deverão tirar dúvidas, que
eventualmente apareçam durante o jogo.
Fonte: Autoria própria.

Com a realização dessa atividade nota-se a disparidade, entre as
adolescentes, no que tange à apropriação do conhecimento científico e sua
aplicação referente ao tema desenvolvido. Cabe destacar que elas se encontravam
em distintos níveis de escolaridade formal. Mas o acesso ao conhecimento científico,
aproximando-o de uma temática de interesse e emanada da vida cotidiana das
estudantes, fez com que se despertasse o interesse pelo aprofundamento do tema
no próximo encontro.

5.4.4. Quarto encontro
O quarto encontro se baseou nas atividades realizadas anteriormente a serem
relacionadas aos conteúdos próprios do ensino de ciências. Ele aconteceu no
laboratório de informática, onde inicialmente houve uma roda de conversa, onde foi
retomado o tema do encontro anterior, em que a adolescente “gloss”, que está no 1º
ano do ensino médio, explanou sobre o funcionamento sistema imunológico, para as
demais adolescentes presentes,
Pesquisadora - eu sei, mas as colegas “lápis de olho” e a “sombra”, não
estavam, vai lá “gloss”, explica para as colegas, como funciona nosso
sistema imunológico, enquanto sistema de defesa do organismo...
Gloss - aqui são os vírus quando eles entram na corrente sanguínea, vem o
macrófago que fagocita o invasor, daí o macrófago ativa o linfócito CD4,
Que é esse daqui ó!, eles avisam CD8, ele vai lá na célula que cria o
anticorpo e daí saí de lá, do gânglio, e daí volta e fagocita o invasor, assim?
Pesquisadora - isso, certo!

Delimitadas o contexto e conhecimento científico estudado no encontro
anterior, passou-se à abordagem do novo tema: “doença alérgica – dermatite de
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contato alérgica”. Esse encontro foi organizado de acordo com o descrito no quadro
07, não sendo demasiado informar que o referido tema é proveniente de exposição a
substâncias presentes nos cosméticos, bem como a apropriação dos conceitos
científicos envolvidos, no reconhecimento de seus sinais, sintomas e tratamento,
também na resposta imunológica do organismo frente à doença alérgica, alergia de
contato.
Quadro 07 - Doença alérgica – dermatite de contato alérgica
Organização do Conhecimento
- O que é dermatite de
- Conceituação de dermatite de contato.
contato?
- Quais os tipos?
- Por que pode ocorrer
- O que causa a dermatite de contato alérgica?
em contato com
- Quais os sintomas?
cosméticos?
- Como o médico faz o diagnóstico?
- Existe Tratamento?
- Explicar forma de tratamento
- Ela surge conforme a
- Relacionar a causa e efeito da resposta
classe social da pessoa? imunológica do organismo frente à doença alérgica:
alergia de contato.
- Retomar a relação a causa e efeito da resposta
imunológica do organismo frente à doença alérgica:
alergia de contato.
Fonte: Autoria própria.

Para a organização do conhecimento, solicitou-se que as educandas
realizassem pesquisas na internet sobre as questões trazidas no Quadro 07 e para a
apropriação do conteúdo científico pesquisado, a pesquisadora retomou a resposta
imunológica do organismo frente à doença alérgica: alergia de contato, por meio da
problematização com as educandas.
Durante as pesquisas, as educandas problematizaram o tema, realizaram
relação com suas vivências cotidianas, conversaram sobre as consequências que a
alergia de contato pode causar, com a utilização dos produtos de beleza e higiene
pessoal, citaram exemplo do uso de tinta de cabelo que pode causar sérias lesões
se a consumidora for alérgica, como também se apropriaram das formas de
tratamento e cuidados profiláticos. Sendo um trecho da fala destacado a seguir:
Sombra - quero ver se tem outra coisa aqui, olha só como ficou o olho da
pessoa aqui... professora!
Pesquisadora - isso, como fica o olho da pessoa com alergia.
Base - aqui oh professora, só o médico pode dizer qual é o melhor
tratamento e siga as orientações de seu médico, não se auto-medique.
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Reitera-se que os assuntos estudados perpassam o tema gerador emergido,
ou seja, a imagem como imposição social, considerando que para as adolescentes
estar e ficar bela na aparência revela uma condição social, sendo essa uma
imposição da sociedade para que elas se sintam aceitas no meio que vivem.
Entretanto, a discussão sobre essa situação de opressão social, possibilita debater
sobre as consequências de tal ação em torno da beleza midiática, além das doenças
aqui mencionadas, trazem consigo a negação do sujeito em nome da padronização
da sociedade.

5.4.5. Quinto encontro
No quinto e último encontro, retomada toda a discussão dessa etapa, ou seja,
dos quatro encontros realizados até agora, sendo o tema gerador “a imagem como
imposição social”, as representações dos murais “do que gosto” e “do que não
gosto”, as representações de imagem e do que é dermatologicamente testado,
seguindo para a discussão feita sobre doenças orgânicas, alergia e doenças
alérgicas, depois sobre o funcionamento do sistema imunológico e por último sobre
doença alérgica – dermatite de contato alérgica.
Para esse último encontro, foram realizadas problematizações para se
abordar o tema “iniciação à bioética”, assim foi promovida uma discussão sobre
como são feitos os testes em laboratório com uso de animais, destaca-se esse
trecho da problematização inicial, conforme segue
Pesquisadora - As alergias são reações que nosso corpo tem, quando
entram em contato com alguma substância que faz mal, mas, como que
eles sabem que aquele shampoo que eu estava usando, deu irritação no
meu couro cabeludo?
Blush - porque não é dermatologicamente testado.
Pesquisadora - uhum, dermatologicamente testado, foi testado em pessoas.
E antes de pessoas, como é que faz?
Rímel - tem que ler o rótulo.
Pesquisadora - eles já começam a testar os cosméticos e os medicamentos
direto na pessoa humana?
Elas - não.
Blush - nos animais.
Lápis de olho - nos ratos.
Pesquisadora - então, são realizados os testes em animais antes das
pessoas? Não são?
Elas – são.
Pesquisadora - quem já ouviu falar nisso?
Blush – eu.
Pesquisadora - fazem teste em que animal?
ELAS- camundongo, rato, macaco, cachorro, gato, onça...
Sombra - onça não.
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Pesquisadora- será que eles vão direto na modelo da capa de revista testar
a maquiagem?
Elas – não.
Blush- não, eu já ouvi falar nisso aí, não sei como explicar.
Gloss - acho que eles pegam os bobinhos aí da rua e oferecem uma grana.
Blush - mesmo correndo risco de vida, já! Acho que são os doentes,
aqueles que têm pouco tempo de vida, sabem que já vão morrer.
Pesquisadora - e porque não pega a modelo da capa de revista?
Lápis de olho- porque vão meter processo neles!
Pesquisadora- e aquele João da esquina pode?
BBCream – pode.
Blush- ninguém vai fazer isso com ele.

As falas anteriores demonstram a compreensão de como a posição social e
as necessidades econômicas reforçam a condição coisificação dos sujeitos, tal como
aponta Freire. Ou seja, ao dizer que "eles pegam os bobinhos aí da rua e oferecem
uma grana" e "são os doentes, aqueles que têm pouco tempo de vida, sabem que já
vão morrer", asseveram que os pobres e doentes não são cidadãos, em suas mais
distintas conceituações, são objetos que até podem ser utilizados para testes de
produtos.
O encontro seguiu com as problematizações contidas no Quadro 8, com
leitura do texto “como são feitos os testes de laboratório em animais?” e posterior,
discussão dele.
Quadro 8 – Como são feitos os testes de laboratório em animais?
Organização do Conhecimento
- O que a indústria faz
Compreensão
das
representações
das
para reduzir o índice de
adolescentes, frente a uma questão bioética
alergias?
contemporânea.
- Testam em pessoas?
- Leitura e discussão do texto “Como são feitos os
- Quem são o(a)s
testes de laboratório em animais?”.
escolhido (a)s? é a modelo - Exposição de cenas do filme “O Planeta dos
da revista?
Macacos – a Origem” que ilustram a temática
- Quais os métodos
abordada.
usados?
- Discussão sobre como são feitos os testes de
- Quais são os limites para laboratório em animais?
os testes? Se você - Você usando esse produto cosmético, muda o que
soubesse que nesses em você?
produtos cosméticos foram
testados em animais, você
os usaria?
Fonte: Autoria própria.

Após, foram reproduzidas cenas do filme “O Planeta dos Macacos – a
Origem” que ilustraram a temática abordada e discussão com o grupo sobre como
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são feitos os testes de laboratório com uso de animais. Por fim, nesse encontro
foram realizadas a problematização inicial e a organização do conhecimento,
previstos nos Momentos Pedagógicos.
A promoção do conhecimento científico por meio do ensino de ciências,
trouxe para esse encontro considerações e raciocínios que as adolescentes
participantes da pesquisa não tinham, observa-se ao longo desses cinco encontros
há mudança de postura frente aos temas abordados, sugerindo mudança da
“percepção da percepção anterior” (Freire,2014, p.152).
Desse modo, ilustra-se com a fala da adolescente “batom” quando essa
pondera sobre a utilização de maquiagem ao saber sobre a utilização de animais em
testes de laboratório, “Batom - ao mesmo tempo a gente tá feliz e ao mesmo tempo
a gente tá triste. Pesquisadora – por quê? Batom- feliz porque a gente vai ficar
bonita e triste, porque eles vão morrer”.
Para esse bloco de análise que referencia as intervenções metodológicas
para o ensino de ciências realizadas no ambiente de acolhimento institucional,
esclarece-se que a mesma é pautada nos Momentos Pedagógicos, em uma
perspectiva dialógico-problematizadora, que evidencie o processo de “humanização”
(FREIRE, 2014) das adolescentes acolhidas. A referida prática educacional, na
presente pesquisa de campo, foi desenvolvida no decurso de cinco encontros com o
grupo, tendo a duração de aproximadamente, uma hora e trinta minutos cada
encontro, totalizando sete horas e trinta minutos de aplicação.
Atentando para todo o discurso produzido durante as etapas anteriores,
considerando o “estado de imersão” (FREIRE, 2014, p.151) que as educandas se
encontravam, fez-se uma síntese das situações e contradições nas falas. Ou seja,
no discurso anterior a essa fase, que fez com que a situação desafiadora se
calcasse em como as acolhidas percebiam a imagem na realidade que se
encontravam, em seguida a temática significativa foi desenvolver a imagem como
imposição social, em suas várias faces, por meio de rodas de conversa com a
abordagem de questões como: Quem inventa ou diz o que é bonito ou feio para
sociedade? Qual é o ideal de beleza? O que acontece quando eu passo o esmalte
nas unhas? Qual o impacto no meu organismo? O que acontece com o meu cabelo
quando eu o aliso? Será que faz mal?
No primeiro encontro da etapa dos Momentos Pedagógicos, houve a
problematização em torno da imagem pessoal, no segundo encontro o planejamento
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levou em conta a realização da problematização inicial e da organização do
conhecimento. Dessa forma, como Problematização Inicial, que configurou a
situação da imagem pessoal discutida como um problema a ser enfrentado, nesse
caso, com a utilização de produto cosmético relacionado a segurança de saúde ao
seu consumidor com as seguintes discussões, quais informações trazem no rótulo
os produtos de beleza? O que quer dizer dermatologicamente testado? E assim
seguiu até que uma das educandas, disse que a finalidade é prevenir alergia.
Dessa forma, com os conhecimentos selecionados, ou seja, o conteúdo de
ensino de ciências a ser abordado, passou-se para o segundo momento
pedagógico, conhecido como Organização do Conhecimento, esse momento teve
a função formativa na apropriação de conhecimentos científicos, em que elas
pesquisaram e discutiram entre pequenos grupos sobre a diferença de doenças
orgânicas e sua classificação e sobre doenças alérgicas e as adolescentes
apresentaram suas pesquisas e foi realizada uma roda de conversa para discussão
dos temas trabalhados.
Conforme as discussões e a temática imagem como imposição social
foram se aprofundando, cada encontro foi planejado seguindo a iniciativa
educacional dos Momentos Pedagógicos, com a presença da problematização inicial
e da organização do conhecimento, obedecendo aos desdobramentos dos assuntos
abordados nos encontros. Sendo que a aplicação do conhecimento será utilizada na
quarta etapa desse estudo, ou seja, durante o Teatro Fórum.
Assim, para o terceiro encontro dessa etapa, a problematização inicial e a
organização do conhecimento foram organizadas de maneira a retomar o conteúdo
sobre alergia e relacionando-a com a compreensão de como o sistema imunológico
atua na defesa do corpo, de maneira lúdica, as adolescentes entenderam o
funcionamento do sistema imunológico e sua finalidade de proteção do organismo,
conseguindo representar empiricamente o conhecimento cientificamente abordado.
Considerando as discussões e conhecimento científico aprendido no terceiro
encontro, realizado o planejamento para o quarto encontro, em que problematização
inicial e a organização do conhecimento tiveram como temática a doença alérgica –
dermatite de contato alérgica que é proveniente de exposição a substâncias
presentes nos cosméticos, definição de sinais, sintomas e tratamento, como também
relacionar a causa e efeito da resposta imunológica do organismo frente à doença
alérgica, no caso alergia de contato, com base nos conteúdos abordados.
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Por último, em consonância com os assuntos aflorados e problematizados no
quarto encontro, o quinto encontro dos Momentos Pedagógicos teve por tema a
retomada da discussão sobre doença alérgica – dermatite de contato alérgica que é
proveniente de exposição a substâncias presentes nos cosméticos, sinais, sintomas
e tratamento e relacioná-los com iniciação à bioética, no que se refere a
compreender como são feitos os testes em laboratório em animais.
Durante esse período o discurso trazido, bem como as impressões
registradas pela pesquisadora, vem ao encontro da presença da consciência
mágica em transição para a consciência crítica, tendo em vista que nos primeiros
dois encontros dos Momentos Pedagógicos, os discursos eram envoltos de
fatalismo, de submissão com docilidade, de cruzamento de braços frente as
situações desafiadoras apresentadas.
Contudo, na medida em que a dialogação se desenvolve, com reflexões sobre
as temáticas abordadas, há ambiente favorecido para o pensar, refletir, conversar,
trocar informações, discutir, ouvir, falar na coletividade, percebem-se as nuances de
amadurecimento nas explicações cientificas dadas por elas, nos discursos presentes
nos últimos três encontros realizados, sendo que no último encontro as acolhidas já
se integraram à realidade nas discussões a cerca do uso de animais para a
realização de testes em laboratório, bem como, se preocuparam com medidas
alternativas para a realização desses testes.
Destaca-se que durante a atividade do encontro cinco que envolvia leitura oral
para as demais participantes, duas adolescentes que até o momento queixavam-se
de vergonha e de incapacidade para ler, tiveram a iniciativa de pedir para realizar a
leitura para o grupo. Esse fato demonstra o quanto essas adolescentes encontraram
segurança e pertencimento ao ambiente educacional ali proposto e que suas
potencialidades estavam motivadas no sentido de superar aquela dificuldade de
leitura e de exposição pessoal para conseguirem ler e ainda com respeito, aceitação
e pertença delas àquele grupo, em condições educacionais igualitárias entre todas,
apesar da dificuldade de aprendizagem dessas duas educandas.
A seguir, se realiza a Aplicação do Conhecimento, com a realização da
técnica teatral, do Teatro Fórum, proposta por Augusto Boal, vindo a contribuir para
a apropriação do conhecimento científico, por meio do ensino de ciências.

5.5. Quarta etapa: Teatro Fórum e a apropriação do conhecimento científico
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Duração: 2 (dois) encontros para o Teatro Fórum, contemplando a produção
e apresentação.
A proposta da última etapa foi a construção de um roteiro de teatro, pelo
grupo das adolescentes, construção do cenário e figurino, utilizando os materiais
disponíveis na unidade de acolhimento. A atividade teve início com uma história,
neste caso, referenciada no tema estudado na etapa anterior. No momento em que
se chegou à resolução da situação-problema apresentada, a cena foi interrompida e
a platéia participou dando-lhes uma conclusão(ões) encenada(s) pelo grupo que
estava no “palco”. Onde o fim foi apenas o começo! Esse recurso foi forma das
educandas externalizarem, por meio da ação teatral, sua visão de mundo, criar
condições para a ação reflexiva e proporcionou à pesquisadora a coleta de
informações sobre a possível significação conscientizadora proposta durante todas
as quatro etapas da pesquisa e que nessa última foi concretamente observada, por
manifestação cultural do teatro.
A partir de então, realizou-se a sistematização juntamente com o grupo de
adolescentes, do que foi construído ao longo das quatro etapas do processo de
pesquisa-ação, em uma roda de conversa.
De acordo com os pressupostos freireanos a pesquisa de campo foi
elaborada e inspirada considerando operacionalmente as etapas previstas por Freire
(2014, p.145 a 161) que tratam da significação conscientizadora, durante os
momentos da investigação dos temas geradores ou da temática significativa, para
Freire (2014, p.155) “a investigação temática é um momento da educação
problematizadora”.
Assim, no Quadro 9 destacam-se as etapas da investigação temática.

Etapa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Quadro 9 - Etapas da investigação temática.
Descrição:
1ª fase - o levantamento preliminar das condições locais;
2ª fase - apreensão das situações que sintetizaram o conjunto de
contradições afloradas pelos discursos das educandas.
Escolha das situações de contradições
Círculos de investigação temática
Redução temática
Codificação
Fonte: Autoria própria.
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A primeira etapa da investigação dos temas geradores ou da temática
significativa compreendeu o levantamento preliminar das condições locais, ou seja,
segundo Freire (2014, p.145), percepção crítica de sua realidade. Traduzindo sua
“consciência real” (FREIRE, 2014, p.149) para uma “ação editanda” (FREIRE, 2014,
p.149), seguindo para a segunda fase, da primeira etapa que da apreensão das
situações que sintetizaram o conjunto de contradições afloradas pelos discursos das
educandas, essa é caracterizada pelo “estado de imersão dos indivíduos” (FREIRE,
2014, p.151). Após, a segunda etapa, foi a escolha das situações de contradições,
sendo que essas duas etapas que compreenderam as atividades propostas pela
dinâmica de integração e a utilização do Teatro Imagem, juntamente com os
registros da pesquisadora para esses encontros.
A investigação temática avançou para a terceira etapa, conhecida por círculos
de investigação temática, onde há o “tratamento dos achados da investigação”
(FREIRE, 2014, p.157), passando para a quarta etapa, que é a da redução temática
representado pelo “estudo sistemático e interdisciplinar de seus achados” (FREIRE,
2014, p.157), em que para quarta etapa, se aplicaram os Momentos Pedagógicos,
em que tiveram por temática significativa, a imagem como imposição social. Por
último, a quinta etapa é a codificação, concretizado pelo conteúdo e complexidade
dos temas abordados durante o Teatro Fórum, para Freire (2014, p.166)
O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não
bancária, é que em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de
seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão de mundo,
manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus
companheiros.

Dada a mudança da consciência das adolescentes participantes da pesquisa
de campo, descrito no bloco anterior, destaca-se que nesse último bloco de análise
será avaliado o progresso de significação conscientizadora das educandas em
relação à transformação individual e social delas.
A materialização de algo tão subjetivo se deu por meio da atividade final da
pesquisa de campo, com a articulação dos Momentos Pedagógicos ao Teatro do
Oprimido, utilizando-se da técnica do Teatro Fórum. Para tanto e por fim, buscou-se
destacar a concretização da apropriação do conhecimento científico alcançado pelo
ensino de ciências no acolhimento institucional, considerando os conteúdos
desenvolvidos ao longo dos cinco encontros.
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Conforme já mencionado, o Teatro Fórum foi realizado nos últimos encontros
com da pesquisa de campo com as acolhidas, ou seja, no décimo e décimo primeiro,
em que o grupo dividiu-se em dois grupos menores, sendo um encontro para
elaboração das cenas e o outro para as apresentações. Assim, o penúltimo encontro
foi utilizado para discussões entre as integrantes dos grupos menores e a
elaboração do roteiro da cena a ser realizada até o ponto da situação problema,
posteriormente, o restante da cena se deu por improvisação, baseado no fim que a
platéia proporcionou às “atrizes” em cena.
Feito isso, as apresentações aconteceram no décimo primeiro encontro, que
foi o encerramento da pesquisa de campo. Para um dos subgrupos o tema da cena
teve por temática a “iniciação à bioética”, com a discussão sobre o uso de animais
para testes em laboratório, em que encenaram a apresentação de um telejornal com
reportagem com esse tema e entrevista com a presidente do Brasil. Destaca-se o
discurso da atriz (acolhida) presente para o momento da interrupção da cena,
situação-problema, “Muitos animais são usados para testes, mas a maioria das
pessoas não sabem disso, se você soubesse disso, você continuaria usando
produtos, maquiagens e outros tipos de cosméticos?”. A platéia, constituída pelas
acolhidas do segundo subgrupo, então responde que não utilizaria. Conforme
expressado no seguinte trecho de falas,
Blush – (repórter) Boa tarde, estamos aqui para debater sobre um assunto
com diversas opiniões.
Sombra - (repórter) – Animais usados para testes científicos é a melhor
opção? Vamos direto a São Paulo com a repórter “gloss”.
Gloss – Boa tarde, diretamente do centro de São Paulo, vamos perguntar
para algumas pessoas sua opinião sobre testes científicos em animais.
Gloss – Olá, estamos aqui perguntando para algumas pessoas a sua
própria opinião sobre testes científicos em animais. Boa tarde, qual é a sua
opinião?
Base- (entrevistada) – Olá, Boa tarde! Eu não ligo muito pra isso, não sei
como funciona.
Gloss - Mas, você sabe que esta maquiagem que você está usando, talvez
tenha sido testado em animais? Que ele sofreu muito?
Base - eu não estava sabendo disso.
Gloss - quando você compra, eles podem sofrem muito, que coelhos e
outros animais são sacrificados depois. Vamos direto ao estúdio com a
“blush”.
Blush - Muitos animais são usados para testes, mas a maioria das pessoas
não sabem disso, se você soubesse disso, você continuaria usando
produtos, maquiagens e outros tipos de cosméticos?
Elas – (platéia) – Não!, Não! Não!, Não!
Blush -(repórter) nós fizemos uma entrevista na redação, pra falar sobre
isso com a presidente, pois a gente estava assustada com os testes que
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estavam acontecendo e queremos falar com ela sobre isso, sobre os
animais, sobre o que ela decidiu, sobre o que o Brasil vai fazer.
Risos
Batom - parece que a repórter vai até desmaiar.
Gloss – (presidente) – como muitas opiniões foram contra o uso de animais
para testes, agora de acordo com a lei “9025/2016”, capítulo 1, virou crime o
uso de animas em testes de laboratório.
Blush- de acordo com a presidente, virou crime, você acha certo?
Elas – (platéia) – sim!, sim!, sim!, sim!
Blush - apesar de ter meios alternativos, ainda se usa os testes em animais.
Eu acho que horrível. Imagine que você está usando um rímel, e sabe que
foi testado num animalzinho, imagine, ele nem tem culpa de nada. E você
continuaria usando?
Sombra - tem gente que usa.
Blush - pois é, ele pode ficar cego e ainda eles matam os bichos, depois
disso. Então o assunto que a gente preparou foi esse pra vocês.

Após os aplausos das educandas para a primeira cena, o segundo subgrupo
abordou o tema “violência doméstica contra a mulher”, em que retratava uma cena
em que marido e esposa estavam em casa e se desenrola uma cena de ciúmes com
agressão verbal e física contra a mulher.
A personagem machucada encerra a cena com a seguinte situação problema,
“hoje em dia há muita violência no mundo isso é muito triste para as pessoas que
sofrem violência no mundo, homens que agridem mulheres. Mas, é possível
esconder isso com maquiagem?”. A platéia diz que não se deve esconder a
violência, que é necessário denunciar, por mais que as consequências sejam
graves, se faz importante. Dessa forma, a cena é encerrada com ela lavrando
boletim de agressão contra o marido e ele acaba por ser preso, por conta das
agressões. Conforme destaca-se abaixo,
Batom - (homem- agressor) onde vai assim?
Lápis de olho – (esposa agredida) na minha vó.
Batom - deixa eu ver. Você vai ficar aí, mulher!
Lápis de olho - não, você não está falando sério?
Lápis de olho - porque me arrumei?
Batom - por que se arrumou? eu cheguei e você não estava aqui. Por que
está tão arrumada assim?
BBCream - (empregada da casa vizinha) vizinha, precisa de ajuda aí?
Rímel (empregada da casa, onde o casal discute) – preciso!
BBCream – como foi no trabalho hoje?
Rímel - foi bem
BBCream - desculpe pela demora, eu estava fazendo uma lição agora. Ma,
está tudo bem com você?
Rímel - aham
Batom (homem- agressor) começa a agredir a “lápis de olho” – (esposa
agredida) com tapas.
BBCream- vocês acham justo? que ela deve denunciar pela agressão física
para polícia?
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Lápis de olho - (esposa agredida) hoje em dia há muita violência no
mundo isso é muito triste para as pessoas que sofrem violência no
mundo, homens que agridem mulheres. Mas, é possível esconder isso
com maquiagem?
Elas- platéia- não!
Blush (platéia) – deve chegar e denunciar para a policia. Não deve ser
obrigada a sofrer assim. O marido bateu nela e que não estava acreditando
nela, só pelo fato dela estar arrumada. Não é que não pode, não deve
esconder com maquiagem. Porque tem que denunciar, até quando vai ficar
escondendo?
Sombra (platéia) – eu já escondi. Quando meu padrasto tinha me batido.
Pesquisadora- ahhh, e qual é o final dessa cena? O que vocês acham?
Elas- platéia- denunciar, denunciar para a polícia...
Lápis de olho - lavrei o boletim de ocorrência.
BBCream entra como policia e prende o agressor.
BBCream - pegou um ano de cadeia!
Platéia- só um?
BBCream - pegou dois anos.
Platéia- só?
BBCream - pegou cem anos de cadeia
Batom (homem agressor) – mas, eu sou muito bonito pra ir para a cadeia!
Lápis de olho (mulher agredida) - “Sonhar é ver as pessoas vivendo
como irmãos, é ter no mundo a igualdade, a justiça, a paz e a união
hoje” Aplausos.

Ao final das apresentações, foi realizada uma roda de conversa para
relembrar os temas abordados durante todo o período da pesquisa de campo, o que
foi possível dado ao comprometimento e dedicação de cada uma das adolescentes.
Observou-se

que

no

decorrer

dessa

atividade,

as

adolescentes

demonstraram-se mais compromissadas com a realidade individual e coletiva, se
sentiram pertencentes ao contexto social e educacional vivenciado na atualidade,
uma vez que seus discursos afloraram tal perspectiva problematizadora, baseado no
diálogo e na ação-reflexão. Por tanto, baseado nos relatórios da pesquisadora e na
bagagem de cada discurso produzido por essa prática educacional, nota-se
elementos indicadores de certa mudança para uma consciência crítica ao final do
percurso da pesquisa de campo, atrelada pela apropriação de conhecimentos
científicos, de acordo com os conteúdos desenvolvidos. Concretamente, percebeuse emersão de elementos, segundo Freire (1983, p.61) como “responsabilidade
social e política, a profundidade na interpretação de problemas, bem como, a
promoção de educação dialogal e crítica”, caracterizadores desse tipo de
consciência.
Ilustra-se nessa condição a adolescente que ao final das apresentações se
percebeu protagonista de sua vida e que sua opinião é importante e que é ouvida,
que a mesma conseguiu se expressar, se comunicar, com a seguinte fala “Blush - eu
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falei professora! Pesquisadora - isso mesmo, o teatro Fórum é pra isso mesmo, pra
gente expressar nossas opiniões”.
Finalizando com essas ações o período da pesquisa de campo, totalizando 11
(onze) encontros, sendo 01 (um) para a visita na Casa Lar e outros 10 (dez)
encontros com as adolescentes acolhidas e então, passam-se para os resultados e
discussão da presente pesquisa.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O público participante desse estudo tem em comum uma dura e sofrida
realidade e a violência familiar como expressão máxima da opressão social que
afeta a sociedade primeira – a família – e se corporifica na adolescente violentada,
das mais diversas formas de violência. Por suas especificidades e contexto social e
educacional analisados, as acolhidas carecem de um acompanhamento voltado à
sua realidade, tendo em vista suas histórias de vida se materializa a sua
“desumanização” (FREIRE, 2014).
O presente estudo se deu por meio do diálogo em busca pela humanização
dessas adolescentes, considerando que para Freire (2014, p.109)
O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para
pronunciá-lo, não se esgotando, por tanto, na relação eu-tu.
Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a
pronúncia do mundo e os que não a querem; entre os que negam aos
demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste
direito. É preciso primeiro que os que assim se encontram negados no
direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que
este assalto desumanizante continue.

Para a realização desse processo – uma conquista em amplo sentido junto às
educandas –, houve a delimitação do tema gerador emergido das “falas das
adolescentes”. Essa investigação temática se traduziu na imagem como imposição
social.
[...] Esta investigação implica, necessariamente, uma metodologia que não
pode contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Daí que seja
igualmente dialógica. Daí que, conscientizadora também, proporcione, ao
mesmo tempo, a apreensão dos „temas geradores‟ e a tomada de
consciência dos indivíduos em torno dos mesmos (FREIRE, 2014, p.121).

Assim, tendo em vista as falas significativas que apontaram contradições
sociais, foi possível desenvolver a temática alinhada ao ensino de ciências, com a
promoção do conhecimento científico ao longo das quatro etapas descritas nessa
pesquisa. Considerando que “a abordagem temática freireana, como concepção de
estrutura curricular, não depende apenas da dimensão conceitual, ou seja, ela é
uma articulação de problemas - contradições sociais e existenciais - com os
conceitos científicos” (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012, p.16).
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Com os dados coletados na pesquisa e a delimitação do “corpus” (MORAES;
GALIAZZI, 2011, p.23), foi possível criar categoria a priori, ou seja, níveis de
consciência propostos por Paulo Freire, utilizando-se da análise textual discursiva,
com o método indutivo que
implica produzir as categorias a partir de análises construídas desde o
„corpus‟. Por um processo de comparar e contrastar constante entre as
unidades de análise, o pesquisador vai organizando conjuntos de elementos
semelhantes, geralmente com base em seu conhecimento tácito, conforme
descrevem Lincoln e Cuba (1985). Este é um processo indutivo, de
caminhar do particular ao geral, resultando no que se denomina de
categorias emergentes (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 23).

Segundo Moraes e Galiazzi (2011, p.22) entendem-se por categorias
“conjuntos de elementos de significação próximos”, sendo assim baseado nas
análises realizadas, partindo dos aspectos particulares aponta-se a categoria a priori
foi aproximada por semântica, ou seja, por categorias temáticas, levando-se em
conta “anseios, dúvidas, esperanças, temores” (FREIRE, 2014, p.120) entre as
educandas, no ambiente de Casa Lar, conforme quadro a seguir.

Intransitividade da
consciência

Consciência transitiva
ingênua

Consciência mágica

Quadro 11 – Categoria a priori
Níveis de Consciência
Caracteriza pelo homem imerso em sua realidade, sem
capacidade de questionamentos ou sugestão para com
o mundo em que vive, Freire (1983, p.59) destaca que
essa forma de consciência “representa um quase
incompromisso entre o homem e sua existência”
Reconhecida por sua “simplicidade na interpretação
dos problemas [...] pela subestimação do homem
comum, [...] gosto pelas explicações fabulosas. Pela
fragilidade na argumentação”, também é característico
desse estado de consciência o uso da polêmica a do
diálogo e de “explicações mágicas” (FREIRE, 1983,
p.61).
A consciência mágica, por outro lado, não chega a
acreditar-se superior aos fatos, domina-os de fora,
nem se julga livre para entendê-los como melhor lhe
agradar. Simplesmente os capta, emprestando-lhes
um poder superior, que a domina de fora e a que tem,
por isso mesmo de submeter-se com docilidade. É
próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao
cruzamento dos braços, à impossibilidade de fazer
algo diante do poder dos fatos, sob os quais fica
vencido o homem (FREIRE, 1983, p.103-104).
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Consciência crítica

A consciência crítica tem por finalidade que o homem
perceba sua integração com a realidade, a sua
responsabilidade e compromisso com o seu existir.
Freire (1983, p.105) segue relatando que a consciência
crítica “é a representação das coisas e dos fatos como
se dão na existência empírica. Nas suas correlações
causais e circunstanciais”.
Fonte: FREIRE, 1983, p. 59-105

Durante a realização das etapas de dinâmica de integração e do Teatro
Imagem as falas foram organizadas para fins de melhor visualização e
compreensão, tal como se apresenta no Quadro 12, a seguir.

Imagem pessoal

Desejo

Gosto pessoal

Comportamento

Quadro 12 – Organização das falas
Organização das falas
Roupa, sapatos, salto, maquiagem, perfume de
homem, joias e bebê.
Comprar, sair com as amigas, ter muitos amigos, ver
estrelas, jogar profissionalmente, sair sozinha, gastar
dinheiro, ninguém se meter na vida dela, comida,
celular e tablet.
Alho, pimenta, pimenta, leite condensado, camarão,
cerveja e bebida alcoólica.
Palavrão, algumas pessoas, mentiras, roubo, brigas,
falsidade, palpite, mal criação, impaciência, exposição
ao público, ausência, falta de carinho, falta de dinheiro,
cuidar da vida, falar mal, relação com ensino e
aprendizagem, fumar, respeito, tolerância, formas de
ciúmes e bullying.

Esportes e artes

Neymar, futebol, vôlei, luta, natação, alongamento,
bola, teatro e arte.

Objetivos

Educação, sonho, família (menos a mãe) e reciclagem.

Política e Sociedade

Dilma, corrupção, assistir jornal, lixo, trator, violência
urbana, relação entre pobres e ricos, relação com
autoridade, convivência, racismo.
Fonte: Autoria própria.

Diante do exposto, nota-se que as adolescentes estavam predominantemente
preocupadas com a imagem como imposição social, importavam-se em buscar uma
imagem que não era a sua própria, trazendo a negação do sujeito em nome da
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padronização da sociedade, essa padronização que nunca é alcançada pelo ideal de
beleza imposto e que pode gerar um processo degenerativo de uma personalidade
sempre infeliz e incapaz de atingir o seu objeto de desejo, sendo a base da
opressão.
Contudo, apesar de a fase da adolescência trazer consigo maior atenção com
a imagem pessoal, especialmente do gênero feminino, a situação é agravada no
sentido de que essas adolescentes buscam se sentir pertencentes à sociedade que
é excludente. E na situação investigada, as histórias de vida, violências sofridas,
afastamento familiar, condição psicoemocional, ser do gênero feminino nesse país e
que para elas essa opressão vivenciada nos mais diferentes espaços que
frequentam traz angústias e temores, que reforçam a opressão e acentuam os
processos históricos de desumanização.
Isto posto, analisar a contribuição do ensino de ciências desenvolvido em
ambiente de acolhimento institucional, em uma perspectiva crítico-problematizadora
freireana, para a promoção do conhecimento científico, cumpre com o objetivo de se
trazer às adolescentes acolhidas um processo de significação conscientizadora, do
qual elas são as autoras. Isso contribui para a sua transformação individual e social
desenvolvida a partir do ensino de ciências, organizado com base nos Momentos
Pedagógicos articulados ao Teatro do Oprimido, em uma perspectiva dialógicoproblematizadora.
Essa metodologia evidenciou, em certa medida, o potencial humano das
adolescentes acolhidas, como também proporcionou a sua reflexão-ação para a
mudança do ciclo de violência histórico vivido pelas adolescentes, além da avaliação
o progresso de significação conscientizadora das educandas em relação à
transformação individual e social delas.
Tais análises, já apresentadas no capítulo anterior, são aqui ratificadas com a
categoria que emergiu das falas significativas que surgiram no decorrer das
atividades, sendo possível analisar a significação conscientizadora por meio dessas
falas, se materializando em níveis de consciência. Cabe dizer que para esse
momento, a Análise Textual Discursiva
visa à construção de metatextos analíticos que expressem os sentidos lidos
num conjunto de textos. A estrutura textual é construída por meio das
categorias e subcategorias resultantes da análise. Os metatextos são
constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto um
modo de teorização sobre os fenômenos investigados. A qualidade dos
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testos resultantes das análises não depende apenas de sua validade e
confiabilidade, mas é, também, consequência do fato de o pesquisador
assumir-se autor de seus argumentos (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 32).

O desenvolvimento dos Momentos Pedagógicos vinculados ao tema de
estudo gerado pelas educandas, tendo em vista que todo o processo investigativo
proposto por este estudo demonstra “um esforço comum de consciência da
realidade e de autoconsciência, que inscreve como ponto de partida do processo
educativo, ou da ação cultural de caráter libertador” (FREIRE, 2014, p.138).
Observado que as categorias emergentes foram aproximadas por semântica,
ou seja, por categorias temáticas, levando-se em conta a representação da melhor
imagem é aquela imposta pela sociedade e as construções realizadas pelas
educandas, no serviço de acolhimento institucional, durante a realização das etapas
dos Momentos Pedagógicos e do Teatro Fórum e são apresentadas no Quadro 13,
da seguinte maneira:
Quadro 13 – Palavra geradora e suas articulações
Descrição:
Identidade pessoal, ética, estética, aparência e
Imagem x Identidade
pertencimento.
Apresentação pessoal, bioética, higiene pessoal,
Imagem x Saúde
doenças e condições sanitárias.
Segregação de classes sociais, aceitação social,
Imagem x Social
imposição da sociedade, status, aceitação individual e
no grupo, convivência familiar e comunitária.
Movimenta a economia, gera emprego, industrialização,
Imagem x Capital
promove
a
tecnologia
e
proporciona
a
profissionalização.
Fonte: Autoria própria

Considerando as descrições, percebe-se uma maior compreensão das
relações que a palavra imagem – entendida como palavra geradora dentro do tema
gerador – a partir da sua subcategorização de acordo com o foco com a qual se
direciona, quer seja identidade, saúde, social, capital.
Essas relações em si, possibilitam dizer que há a ocorrência de um processo
conscientizador pelo qual passam as adolescentes. Pois, enquanto que inicialmente
a preocupação era com questões mais individualizadas e particulares, a
preocupação revelada posteriormente, diz respeito com questões abrangentes e que
têm impacto no individual, algo não percebido anteriormente.
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Nesse sentido Freire (2014, p.139) destaca que “[...] a investigação se fará
mais pedagógica quanto mais crítica e tão mais crítica quanto, deixando de perderse nos esquemas estreitos das visões parciais da realidade, das visões “focalistas”
da realidade, se fixe na compreensão da totalidade”. Após, as intervenções do
ensino de ciências na Casa Lar, a partir dos Momentos Pedagógicos e do Teatro
Fórum, as adolescentes demonstram ter conseguido vislumbrar a apropriação do
conhecimento científico, para o desenvolvimento de sua autonomia, autoconfiança,
protagonismo, promoção da sua humanização como “ser mais” (FREIRE, 2014, p.47).
Observou-se, portanto, um progresso na significação conscientizadora, com a
transição, ou pelo menos o início dela, da consciência ingênua para a
consciência crítica por parte das adolescentes participantes, ao longo do
desenvolvimento da pesquisa de campo realizada, baseada nas análises de dados
alocadas no presente estudo.
A presente pesquisa, tendo por finalidade promover o ensino de ciências
numa perspectiva crítico-problematizadora, no espaço de educação não formal, em
acolhimento institucional para adolescentes, na modalidade de Casa Lar, com essa
prática educacional intencional, demonstrou-se assertiva para a apropriação do
conhecimento científico, para o desenvolvimento da autonomia, da autoconfiança e
do protagonismo, objetivando preparação para a fase adulta mais responsável,
independente e conscientemente crítica de suas escolhas, sendo autoras de sua
transformação individual e social, principalmente ao chegarem aos dezoito anos.
Pode-se dizer que a pesquisa se constituiu também em importante ação
educacional para a formação científica e promoção do conhecimento científico em
ambiente de educação não-formal, a partir do acesso ao ensino de ciências no
acolhimento institucional, como também, apoiá-las no processo de rompimento do
ciclo de violência na história de suas vidas.
Assim, no transcorrer da pesquisa observa-se que o ensino de ciências em
ambiente de educação não formal, em uma perspectiva crítico-problematizadora, em
especial no Serviço de Acolhimento Institucional contribui proficuamente para a
formação científica e educacional das adolescentes em condição de vulnerabilidade
e risco social.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir deste estudo realizado como investigação de mestrado, é
importante tratar das dificuldades encontradas para sua realização e propor a
ampliação das discussões sobre a importância do profissional pedagogo e sua
atribuição no desenvolvimento da educação não formal no Brasil.
Como dificuldade na realização dessa pesquisa, há o entendimento de sua
metodologia pelo próprio órgão gestor municipal da política de assistência social, ou
seja, a Fundação de Ação Social, motivo pelo qual à época da pesquisa de campo
foi realizada numa unidade conveniada ao município, mais aberta a possibilitar o
desenvolvimento empírico da pesquisa. Acrescenta-se a essa problemática, os
parâmetros utilizados pelo Comitê de Ética de Pesquisa envolvendo Seres
Humanos, ao qual a presente pesquisa foi submetida, que estão calcados em uma
área de pesquisa que não diz respeito imediato com as pesquisas na área de
ciências humanas. Isso faz com que tal submissão e sua análise demande um longo
tempo, um complicador ao se considerar o tempo de realização previsto para o
mestrado, cerca de 24 meses.
Vencidas essas dificuldades, a próxima foi conciliar a dissonância educacional
entre as participantes, considerando a defasagem educacional e as dificuldades de
aprendizagem que algumas adolescentes apresentaram, para que isonomicamente
elas tivessem apropriação do conhecimento cientifico proporcionado ao longo das
etapas da pesquisa, levando-se em conta a sua faixa etária, escolaridade e
conhecimento sobre os assuntos, de forma individual. Essa defasagem escolar foi
amenizada com a promoção de rodas de conversa, diálogo, realização de pesquisa
e trabalhos em grupo, além das apresentações que fizeram com que as
participantes alinhassem os conhecimentos e houvesse assim, isonomia na
apropriação dos conhecimentos científicos ao final da pesquisa. Contudo, para as
acolhidas com dificuldades de aprendizagem recomenda-se encaminhamento
particularizado e especializado, com avaliação psicopedagógica, para auxiliar na
superação ou melhora dessas questões.
As dificuldades observadas de ordem pedagógica, no que se refere à
defasagem educacional trouxeram um especial desafio, diante da prática
educacional, do ensino e aprendizagem nos espaços de educação não formal, o
qual precisa ter suas discussões ampliadas, no que tange ao papel do pedagogo na
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educação não formal e sua importância nesses espaços. De acordo com o Ministério
de Educação6 (BRASIL, 2016), o perfil do profissional pedagogo

[...] atua como professor da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; nos cursos de Ensino
Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na
área de Serviços e de Apoio Escolar. Atua ainda como pesquisador na área
educacional e gestor de processos educativos e da organização e no
funcionamento de sistemas e de instituições de ensino. [...] Área de atuação
do licenciado em Pedagogia, ou Pedagogo, pode atuar em creches e
escolas; em sistemas de ensino e em projetos desenvolvidos em
instituições não-escolares, como organizações não-governamentais,
empresas, hospitais, movimentos sociais, associações, clubes e em outros
espaços educativos.

Entendendo que na educação não formal esse profissional atua com uma
equipe multidisciplinar, cabe reforçar que o pedagogo visa promover a educação,
nos processos de ensino e aprendizagem para a construção do conhecimento,
possuindo preciosa contribuição no ensino de seu público alvo, considerando que é
atribuído ao pedagogo favorecer metodologias de ensino e aprendizagem, alinhadas
e de acordo com a realidade de cada localidade, que é desenvolvida a educação
não formal, nos mais diversos espaços.
Contudo, apesar das limitações de dificuldades apresentadas para o
desenvolvimento da pesquisa, observa-se que a grande conclusão que se chega é
que o ensino de ciência é um meio que promove a prática educacional
humanizadora, no sentido de que com sua proposta crítico-problematizadora/, no
acolhimento institucional, contribuiu para a formação científica e educacional das
adolescentes acolhidas, como também, para além desse objetivo trouxe a reflexãoação sobre uma nova práxis das educandas, trouxe a capacidade de transformar a
significação conscientizadora, olhando para sua realidade e transformando-a com
suas ações de maneira consciente e crítica.
Dessa forma, a proposta de ensino de ciências na Casa Lar colaborou para
que houvesse, ao final da proposta, uma transformação individual e social dessas
participantes, em que no seu cotidiano realizam e efetivam escolhas, mesmo que
pequenas, com consciência crítica delas, trazendo sentido e importância no seu
6

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial de Pedagogia – Licenciatura. Disponível em:
http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas#pedagogia. Acessado
em 13/11/2016.
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reconhecimento. Percepções e atitudes das adolescentes, demonstradas ao final da
pesquisa, trouxeram como resultado desse processo o protagonismo do “ser mais”
(FREIRE, 2014, p.47), assim, conduzidas pela referida prática educacional
humanizadora, considerando que se sentem pertencentes, responsáveis e
conscientes de sua realidade, podendo intervir agora, no presente, por meio de suas
escolhas e reflexões mais críticas com fins de mudar sua história de vida futura e
romper com ciclo de violência vivido.
Cabe destacar que apesar de as educandas frequentarem o ensino regular,
as mesmas não relacionavam o conteúdo de ciências aprendido na escola com seu
cotidiano e por consequência, sua realidade, fato que leva a necessidade de
repensar a metodologia de ensino utilizada em algumas, ou na maioria, das escolas,
ou seja, no ensino formal, sendo relevante o fato de muitas ainda optarem pela
“educação bancária” (FREIRE, 2014, p.102) e tradicional.
Por fim, uma nova inquietação surge ao final dessa pesquisa, quais são os
motivos pelos quais o ensino regular, por mais que se esforce, não consegue mudar
o nível de consciência dos estudantes adolescentes?
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ANEXOS
ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO DA CASA LAR E EQUIPE
PROFISSIONAL MÍNIMA PARA CASA LAR
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Fonte: Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº1/2009 - Orientações Técnicas: Serviço de
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. p. 74 a 76.
Disponível em http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/
Acesso em: 23/05/2016

109

110

111

Fonte: Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº1/2009 - Orientações Técnicas: Serviço de
Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. p. 72 a 74.
Disponível em http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/
Acesso em: 23/05/2016
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ANEXO II - CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGENS DE DIVULGAÇÃO
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ANEXO III - PARECER FAVORÁVEL: COMITÊ DE ÉTICA DE PESQUISA
ENVOLVENDO SERES HUMANOS
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ANEXO IV – PRÍNCIPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS
Princípios da PNAS
Princípios: Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política
Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos:
I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica;II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas;III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;IV – Igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações
urbanas e rurais;V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
Fonte: BRASIL, 2004, p.32

Diretrizes da PNAS
Diretrizes: A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na
Constituição Federal de 1988 e na LOAS:
I – Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera
federal e a coordenação e execução dos respectivos programas nas esferas estadual e municipal,
bem como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações
de cada espera de governo, respeitando-se as diferenças e as características locais;
II – Participação, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis;
III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada
esfera de governo;
IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e
projetos.
Fonte: BRASIL, 2004, p.32

Objetivos da PNAS
Objetivos:A Política de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos
sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos
direitos socioassistenciais. Sob essa perspectiva, objetiva:
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou especial para
famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.
Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos
bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural.
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e comunitária.
Fonte: BRASIL, 2004, p.33

