
3

Programa de Educação
Tutorial - PET/IFRJ

33

Programa de Educação
Tutorial - PET/IFRJ
Programa de Educação
Tutorial - PET/IFRJ

O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Ja-
neiro (IFRJ) foi criado de acordo 
com a Lei nº 11.892/2008, a par-
tir da transformação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica 
de Química (Cefet Química) de 
Nilópolis (RJ) e da integração do 
Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até 
então vinculado à Universidade 
Federal Fluminense (UFF).
 
Amparado nos princípios da éti-
ca e da cidadania, o IFRJ atua 
na formação de jovens e adultos 
trabalhadores comprometidos 
com o desenvolvimento sustentá-
vel. Tendo como perspectiva uma 
educação inclusiva, a Instituição 
busca resgatar o direito ao conhe-
cimento e à formação profissional 
de cidadãos, sobretudo daqueles 
historicamente em condição de 
vulnerabilidade.
 
O IFRJ é um verdadeiro polo de 
conhecimento que apoia o de-
senvolvimento regional e, conse-
quentemente, contribui com o de-
senvolvimento nacional, voltando 
sua atenção às tendências do 
mundo produtivo e aos arranjos 
locais e nacionais. Desse modo, 
desenvolve pesquisa em novos 
processos e produtos, bem como 
na formação de educadores. Para 
isso, a Instituição promove a par-
ticipação da comunidade inter-
na e atrai a comunidade externa 
para somar forças nessa grande 
tarefa de promover o desenvolvi-
mento humano na sua plenitude.

 Idealizada e organizada pela 
Pró-Reitoria de Ensino de Gra-
duação (Prograd) do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 
a coleção Cadernos Prograd IFRJ 
tem o objetivo de criar um novo 
canal de comunicação acadêmi-
ca e abordar os temas de maior 
relevância no que diz respeito ao 
ensino de graduação.

 Neste terceiro volume, preten-
de-se disponibilizar à comunidade 
experiências relevantes e exitosas 
do PET/IFRJ, promover a troca de 
experiências entre docentes e alu-
nos vinculados ao programa, além 
de contribuir para a divulgação 
e a integração interinstitucional 
no âmbito do PET. Que este livro 
estimule a discussão e difusão 
de ações, ideias e propostas rele-
vantes ao ensino, à pesquisa e à 
extensão no âmbito do PET/IFRJ, 
debatendo sobre a metodologia tu-
torial no ensino de graduação. 

Aqui, registramos experiências re-
levantes e exitosas do PET/IFRJ 
desde a sua origem até os dias 
atuais, buscando despertar e in-
centivar novas e potenciais ações 
que subsidiem o desenvolvimento 
do ensino de graduação no IFRJ.

 Que esta coleção, contem-
plando diferentes e possíveis lei-
turas no campo da graduação, 
estimule seus leitores a, do ponto 
de vista crítico e reflexivo, debater 
amplamente questões essenciais 
à vida acadêmica!
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Apresentação 

Programa de Educação Tutorial no IFRJ | A formação 

discente e o desenvolvimento do ensino de Graduação

 Este volume da coleção Cadernos Prograd IFRJ 

reúne o histórico e as principais ações de cada um dos 

três grupos do Programa de Educação Tutorial (PET e 

PET/Conexões de Saberes), desenvolvidas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ) desde 2010, ano de implementação do 

programa na instituição.

 Esta publicação do PET/IFRJ é composta por três 

seções, uma para cada unidade do grupo PET/IFRJ. Cada 

seção se inicia com um artigo introdutório sobre o projeto 

e escrito pela respectiva tutora, apresentando a equipe em 

questão. Os artigos seguintes são de escrita livre e relacio-

nados às atividades do grupo, contextualizadas e funda-

mentadas em um aporte teórico, revelando a aproximação 

da teoria com a prática.

 Desenvolvido por grupos de estudantes de Gra-

duação sob a tutoria de docentes, o PET constitui-se em 

um projeto pautado pelo princípio da tríade universitária 

(ensino–pesquisa–extensão) e fomentado com recursos da 

Secretaria de Educação Superior (Sesu), do Ministério da 
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Educação (MEC), órgão que também supervisiona o funcio-

namento dos grupos em todo o país. O grupo PET, desde a 

sua criação, mantém suas atividades por tempo indetermi-

nado; no entanto, seus membros têm prazo de vínculo.

 Criado em 1979 pela Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o nome 

Programa Especial de Treinamento, permaneceu sob res-

ponsabilidade daquele órgão por 20 anos. Posteriormente, 

o programa passou a ser gerido pela SESu/MEC e, em 

2004, passou a ser identificado como Programa de Educa-

ção Tutorial. 

 O PET tem como objetivo promover a formação am-

pla e de qualidade acadêmica dos alunos de Graduação 

envolvidos direta ou indiretamente com o programa, esti-

mulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e 

a consciência social de todos os participantes, bem como 

a melhoria dos cursos de Graduação. Passou por diversas 

transformações desde a sua criação, sendo, em 2010, in-

corporadas as diretrizes do Programa Conexões de Sabe-

res, cuja principal meta é desenvolver ações inovadoras 

que ampliem a troca de conhecimento entre as comunida-

des populares e a universidade, valorizando o protagonis-

mo dos estudantes e contribuindo para a inclusão social 

de jovens oriundos das comunidades rurais, quilombolas, 

indígenas e em situação de vulnerabilidade social.
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 Segundo dados disponibilizados pelo MEC, o PET 

atualmente conta com 842 grupos, distribuídos entre 121 

Instituições de Ensino Superior (IESs) do país e envolven-

do cerca de 12 mil estudantes. 

 O IFRJ dispõe de três grupos PET, que somam 12 

bolsistas discentes em cada um deles e são classificados 

nas seguintes modalidades:

• PET/Química Supramolecular, Nanociências e 

Nanotecnologia – campus Duque de Caxias;

• PET/Conexões de Saberes em Sexualidade e Edu-

cação Sexual – campus Realengo;

• PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural 

– campus Nilópolis.

 Os grupos PET/IFRJ são supervisionados pelo 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA), a 

instância responsável por avaliar o desempenho desses 

grupos e dos professores tutores, zelando pela qualidade 

e inovação acadêmica, bem como apoiando institucional-

mente as atividades dos grupos. Uma das ações do CLAA é 

a realização das visitas técnicas desenvolvidas a partir de 

2014, com o objetivo de avaliar as ações dos grupos e criar 

estratégias para sua melhoria, além de acompanhar e ter 

ciência das experiências exitosas.

 O método tutorial possibilita o desenvolvimento 

de habilidades de resolução de problemas e pensamento 
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crítico entre os bolsistas, em contraste com o ensino 

centrado principalmente na memorização passiva de fatos 

e informações. Além disso, oportuniza os estudantes a 

se tornarem cada vez mais independentes em relação à 

administração de suas necessidades de aprendizagem.

  O PET é um programa desenvolvido em longo prazo 

e que visa desenvolver o modelo de indissociabilidade do 

tripé ensino–pesquisa–extensão, um dos grandes desafios 

das IESs no Brasil. As atividades nesses âmbitos possibi-

litam uma formação global tanto do petiano quanto dos 

demais estudantes do curso, em contraposição à fragmen-

tação, proporcionando-lhes uma compreensão mais inte-

gral sobre o que ocorre com eles próprios e no mundo. A 

indissociabilidade é um dos pilares do PET para a forma-

ção de excelência e cidadã dos bolsistas de todas as áreas 

em nível de Graduação.

 Por meio da ação em grupo e da dedicação ao curso, 

é possível desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, 

facilitar a compreensão das características e dinâmicas indi-

viduais, bem como perceber a responsabilidade coletiva e o 

compromisso social. A inserção do grupo no curso pode fazer 

com que essas capacidades se disseminem para os estudan-

tes do curso em geral, modificando e ampliando a perspecti-

va educacional de toda a comunidade. Esse desenvolvimento 

promove uma interação dinâmica com o projeto pedagógico 
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do curso, em processo de mútuo aperfeiçoamento.

 Neste terceiro volume, pretende-se disponibilizar 

à comunidade (interna e externa) experiências relevantes 

e exitosas do PET/IFRJ, promover a troca de experiências 

entre docentes e alunos vinculados ao programa, além de 

contribuir para a divulgação e a integração interinstitucio-

nal no âmbito do PET. Que este livro estimule a discussão 

e difusão de ações, ideias e propostas relevantes ao ensino, 

à pesquisa e à extensão no âmbito do PET/IFRJ, debatendo 

sobre a metodologia tutorial no ensino de Graduação. 

 Aqui, registramos experiências relevantes e exito-

sas do PET/IFRJ desde a sua origem até os dias atuais, 

buscando despertar e incentivar novas e potenciais ações 

que subsidiem o desenvolvimento do ensino de Graduação 

no IFRJ.

Boa leitura!

Janaína Dória Líbano Soares

Interlocutora Institucional dos grupos PET/IFRJ
Diretoria de Programas para o Desenvolvimento da Graduação – Prograd/IFRJ





GRUPO PET/QUÍMICA 
SUPRAMOLECULAR, 

NANOCIÊNCIAS E 
NANOTECNOLOGIA
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO | A TRAJETÓRIA DO PET/QUÍMICA SU-

PRAMOLECULAR, NANOCIÊNCIAS E NANOTECNOLOGIA 

E O SEU IMPACTO NA FORMAÇÃO DE LICENCIANDOS 

EM QUÍMICA DO IFRJ – CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

Lívia Tenório Cerqueira Crespo

Ana Paula Bernardo dos Santos  

livia.vilela@ifrj.edu.br

1 O GRUPO PET/QUÍMICA SUPRAMOLECULAR, 

NANOCIÊNCIAS E NANOTECNOLOGIA

 O Programa de Educação Tutorial (PET), anterior-

mente denominado Programa Especial de Treinamento, 

foi criado pelo então diretor da Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Cláudio 

de Moura Castro, em 1979, com o objetivo de financiar 

grupos de estudos em tempo integral, assistidos por um 

professor tutor, para alunos de destaque acadêmico. 

Desse modo, seriam criadas lideranças intelectuais den-

tro da universidade brasileira (CORREA; LEMOS, 2006). 

Desde então, o programa já passou por várias fases e am-

pliações. Vinculado à Secretaria de Educação Superior 

(SESu), unidade do Ministério da Educação (MEC), conta 
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com 842 grupos distribuídos em 123 Instituições de En-

sino Superior (IESs).

 O programa PET ainda preserva objetivos de sua ver-

são inicial ao fomentar atividades de pesquisa de grupos de 

estudantes de Graduação, sob a tutoria de um docente. No 

entanto, atualmente suas atividades devem estar pautadas 

pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, a fim de propiciar aos graduandos a realização de 

atividades extracurriculares que complementem sua forma-

ção acadêmica, social e cidadã (BRASIL, 2013, 2016). 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Rio de Janeiro (IFRJ) conta, desde 2010, com três 

grupos PET, a saber: PET/Conexões de Saberes em Pro-

dução Cultural (no campus de Nilópolis); PET/Conexões 

de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual (no campus 

Realengo); e PET/Química Supramolecular, Nanociências e 

Nanotecnologia (Petnano), no campus Duque de Caxias.

 O grupo Petnano originou-se de uma proposta do 

professor pós-doutor Jefferson Leixas Capitaneo. Sua for-

mação acadêmica e a vasta experiência na área de Nano-

ciência e Nanotecnologia (N&N) – com mais de 10 artigos 

publicados, além de capítulos de livros e trabalhos em con-

gressos nacionais e internacionais –, aliadas à necessidade 

de se abordar a temática de forma mais clara, foram de-

terminantes para a definição do tema central desse grupo. 
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Sob a perspectiva da alfabetização científica, buscou pro-

mover uma reflexão a respeito da responsabilidade pelo 

uso das tecnologias propiciando discussões e debates so-

bre os impactos positivos e negativos da área. No tocante 

à formação inicial docente, desejou estimular a formação 

ética, autônoma, criativa e crítica, bem como o trabalho 

em equipe, motivando o exercício contínuo da pesquisa 

inclusive em colaboração com outros grupos. Além disso, 

buscou motivar o desenvolvimento de ferramentas didáti-

cas que dessem destaque ao ensino de Química, incenti-

var atividades extensionistas que propiciassem a difusão 

dos conhecimentos e promover a melhoria da qualidade 

do ensino em todos os níveis de ensino e avanços para o 

campus Duque de Caxias como um todo. O professor Jef-

ferson permaneceu na tutoria do grupo até 03 de setembro 

de 2014, quando decidiu sair por motivos pessoais.

 Embora tenhamos formação acadêmica mais voltada 

à área de síntese orgânica e produtos naturais, desde que in-

gressamos como docentes efetivas no IFRJ campus Duque de 

Caxias em 2010 e 2011, respectivamente, temos atuado no 

curso de Licenciatura em Química e trabalhado em diferentes 

frentes na área de ensino de Química. Assim, poder atuar na 

tutoria do grupo Petnano foi uma oportunidade de unir nossas 

experiências no desenvolvimento de atividades que vinculem a 

melhoria na formação dos petianos com a temática do PET.
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 Embora nossa formação acadêmica seja distinta do 

primeiro tutor, mantivemos os princípios originais da pro-

posta do Petnano, centrando as atividades do grupo em três 

questões primordiais: (I) a formação metodológica dos licen-

ciandos (a partir da elaboração de ferramentas didáticas 

para o ensino de Química no âmbito do Ensino Médio com 

foco em N&N); (II) o estímulo à pesquisa mediante a leitura 

e a discussão de artigos e livros científicos junto à reunião 

semanal de grupo; e (III) o desenvolvimento de atividades 

extensionistas com foco na divulgação científica, seja por 

meio dos ciclos de palestras com periodicidade semestral, 

seja por publicações das atividades do grupo em rede social 

e no próprio site do grupo.

2 A IMPORTÂNCIA DO TEMA NANOCIÊNCIA E NANO-

TECNOLOGIA

 Avanços científicos e tecnológicos ocorridos nas úl-

timas décadas provocaram transformações no modus ope-

randi da sociedade em todo o mundo. A era digital (1980–

1990) e a revolução da comunicação alteraram nosso modo 

de pensar e agir, trazendo-nos impactos culturais, sociais 

e econômicos. Diante desse panorama, a Nanociência e a 

Nanotecnologia estão inseridas nessa espécie de nova revo-

lução tecnológica, não sendo possível prescindir do arsenal 

teórico-prático que essa área nos proporciona. 
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 Tomada como marco inicial da Nanotecnologia, a 

palestra do físico norte-americano Richard Feynman (1959), 

intitulada Há Muito Espaço Lá Embaixo, sugeriu que, em 

um futuro não muito distante, o homem poderia manipular 

átomos e construir novos materiais que não ocorrem na-

turalmente. Para aquele momento, propor a possibilidade 

de inserir mais de 20 volumes da enciclopédia britânica na 

cabeça de um alfinete ou destacar que o tamanho da fita da 

molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA) com mais de 

1 m de comprimento caberia dentro de uma célula soavam 

como provocações junto à comunidade científica, pois se 

trabalhava com dimensões muito pequenas (ALVES, 2004). 

Apesar de as ideias parecerem futuristas, desde aquela épo-

ca a Nanotecnologia é responsável pela concessão de prê-

mios Nobel, o primeiro deles conquistado em 1986 pelos fí-

sicos Gerd Binning e Heinrich Rohrer pelo desenvolvimento 

(1981) do microscópio de varredura e tunelamento (STM; do 

inglês, scanning tunneling microscope), aparelho que pos-

sibilitou o imageamento de átomos individuais, e mais re-

centemente pelos cientistas químicos Jean-Pierre Sauvage, 

Fraser Stoddart e Bernard Feringa, pela concepção e fabri-

cação de máquinas moleculares com movimentos controlá-

veis (Figura 1). 



Cadernos Prograd IFRJ 22

Figura 1 – A. Nanocarro elétrico (Empa). B. Máquinas mole-

culares (MIRIAN WILSON). Proposta de motores moleculares 

construídos pelo trio de químicos que conquistaram o Prêmio 

Nobel de Química em 2016.

Fontes: Inovação Tecnológica (2016); Nobelprize.org, (2016).

 Apesar de o conceito envolvendo Nanotecnologia ter 

surgido no fim da década de 1950 e sido adotado pela pri-

meira vez em 1974 (por Norio Taniguchi) como um conjun-

to de estudos e aplicações referentes a processos e objetos 

em escala nanométrica, foi Eric Drexler quem popularizou, 

na década de 1980, o conceito associado à técnica que co-

nhecemos atualmente. Sobretudo, deve-se destacar que a 

Nanotecnologia sempre esteve presente na natureza, e seus 

fenômenos já eram amplamente estudados a nível celular 

há mais de 50 anos (TOMA, 2004; REBELLO et al., 2012). 

No entanto, foi somente a partir da publicação do livro de 

Drexler, Engines of Creation: The coming era of nanotechno-

logy (1986), que se associou a Nanotecnologia à construção 

de máquinas em escalas moleculares com a possibilidade de 
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manipulação de átomo por átomo. Com o aperfeiçoamento do 

microscópio de varredura e tunelamento pelo acoplamento 

de um pequeno pedaço de diamante na sua ponta, criou-se 

o microscópio de força atômica, capaz de enxergar qualquer 

matéria a nível atômico (CADIOLI; SALLA, 2006; FERREI-

RA; RANGEL, 2009). Na década de 1990, nanomateriais de 

carbono – como fulerenos, nanotubos de carbono e grafenos 

– revolucionaram a Nanotecnologia ao possibilitar a mani-

pulação de nanomoléculas com estruturas tridimensionais 

altamente simétricas que se destacam pelo desenvolvimento 

de materiais com elevada flexibilidade, baixa densidade, re-

sistência mecânica, resistência a oxidação e a mudanças de 

temperatura, apresentando ampla aplicação nas mais varia-

das áreas e setores da sociedade (NOVO, 2013).

 Inúmeras são as definições atribuídas à Nanotec-

nologia. Em geral, todas elas estão relacionadas à habili-

dade de manipulação dos átomos em escala nanométrica 

(entre 0,1 e 100 nm), que, somada ao conjunto de ações 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação, reflete-se em pro-

priedades novas da matéria atribuídas a essa nova organi-

zação estrutural. Nessa escala já não existe fronteira entre 

Química, Física, Biologia e Ciências dos materiais, estando 

todas inter-relacionadas pela N&N (REBELLO et al., 2012; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2016; 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2003). 
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 De origem grega, o termo nano significa anão, sendo 

usado como um prefixo no meio científico para expressar a 

bilionésima parte do metro (10-9), correspondendo a um na-

nômetro (nm)1. Desse modo, nessa dimensão, alterações no 

arranjo de átomos e moléculas podem mudar significativa-

mente as propriedades físicas, químicas, mecânicas e bioló-

gicas, criando materiais com características incomparáveis 

com as originais. Um exemplo emblemático é a comparação 

entre as propriedades físicas do giz e da concha do mar, am-

bas constituídas majoritariamente de carbonato de cálcio, 

cuja organização dos átomos é capaz de produzir materiais 

com resistências mecânicas bem distintas. O mesmo ocorre 

com o diamante e o grafite (CADIOLI; SALLA, 2006).   

 Atualmente, a Nanotecnologia apresenta as mais 

variadas aplicações, recebendo maior destaque junto às in-

dústrias química e de materiais, farmacêutica, biomédica 

e biotecnológica, eletrônica e de computação, automotiva e 

aeronáutica, bem como de meio ambiente e setores energé-

ticos e de instrumentação (ALVES, 2004). 

 Até o momento, destacaram-se os benefícios, mas 

os mesmos produtos que em escala nanométrica são capa-

zes de atingir um alvo com grande eficiência podem tornar-

-se indesejáveis, em razão de sua facilidade de difusão e 

1 Para se criar uma referência desta dessa grandeza nano, um fio de cabelo huma-
no tem cerca de 50.000 nm, e as menores coisas observáveis a olho nu, cerca de 
10.000 nm (ALVES, 2004). 
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efeitos colaterais. Uma vez que a produção e o uso desses 

materiais em larga escala é algo relativamente novo, caberá 

às mesmas áreas envolvidas analisar os impactos negativos 

em termos de persistência e toxicidade, buscando conscien-

temente soluções e alternativas para eliminar e minimizar 

os danos à saúde e ao ambiente (QUINA, 2004). 

 

3 O GRUPO PETNANO E A FORMAÇÃO DOS PETIANOS 

COMO FUTUROS DOCENTES DE QUÍMICA

 A Licenciatura em Química do campus Duque de 

Caxias foi implantada em 9 de fevereiro de 2009 como meio 

de reduzir a carência de instituições públicas que atuassem 

na formação de professores na Baixada Fluminense. Dentre 

os objetivos do curso, destaca-se a formação de professores 

com amplo domínio teórico e experimental do conteúdo es-

pecífico de Química, bem como a articulação com a práxis 

pedagógica desde o início da formação, de modo a, efetiva-

mente, formar professores de Química, em vez de químicos 

habilitados a “dar aulas”. Para além do cumprimento des-

sas atividades, e em atendimento aos objetivos específicos 

para a formação inicial do futuro docente, espera-se que o 

licenciando em Química do IFRJ – campus Duque de Caxias 

– se envolva em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

as quais propiciarão uma base mais sólida em sua forma-

ção (BRASIL, 2004).



Cadernos Prograd IFRJ 26

 Acredita-se que as atividades desenvolvidas no Pet-

nano (como o trabalho em equipe, o contato contínuo com 

os avanços e as novidades da área de Química e de N&N, o 

debate e as discussões em reuniões do grupo, o desenvol-

vimento de materiais didáticos e as atividades de extensão) 

caminhem pari passu com uma formação inicial de docen-

tes preparados para lidar com os desafios do ensino no sé-

culo 21. Para isso, esses licenciandos devem ser sempre 

norteados pelos objetivos da Lei de Diretrizes e Bases (1996) 

e demais documentos educacionais, bem como pela missão 

da Licenciatura em Química do IFRJ, que é formar profis-

sionais de excelência. 

 O grupo Petnano tem trabalhado para auxiliar na 

formação desses profissionais de excelência, atuando nas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão. Desde a sua primeira 

formação, essa equipe já contou com a participação de 41 

graduandos. Dos 26 que já saíram do grupo, 10 se forma-

ram e 6 estão em curso (Gráfico 1). Esses dados evidenciam 

a importância do programa na Instituição, visto que pouco 

mais de 1/3 de seus formados são egressos do Petnano. 



Programa de Educação Tutorial – PET/IFRJ 27

Gráfico 1 – Acompanhamento dos licenciandos em Química 

após saída do grupo Petnano

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016).

 Atualmente o PET conta com 15 licenciandos, sen-

do 12 bolsistas e 3 voluntários. A participação no grupo 

tem possibilitado que eles compartilhem as atividades de-

senvolvidas e tenham contato com outras experiências em 

eventos acadêmicos de grande relevância na área. Entre os 

atuais petianos, 8 já foram a pelo menos 1 congresso regio-

nal ou nacional após entrada no grupo2. 

 A bolsa recebida pelos petianos também tem sido 

útil à permanência dos alunos na Instituição. Durante a 

EX-PETIANOS

2 No endereço eletrônico <http://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/congressos>, 
segue o registro da participação das petianas em eventos acadêmicos.
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avaliação do grupo, realizada pelo Comitê Local de Acompa-

nhamento e Avaliação (CLAA), quando perguntados sobre a 

utilização da bolsa, os petianos relataram usá-la nas despe-

sas inerentes à Graduação, como transporte, alimentação e 

aquisição de material didático (Instituto Federal do Rio de 

Janeiro, 2016).

 Os petianos têm contato contínuo com a leitura de 

artigos científicos e redação de textos, realizam apresenta-

ções de variadas temáticas para o grupo, planejamentos e 

desenvolvimento de ferramentas didáticas com foco em Na-

notecnologia e ensino de Química, além de organizar ativi-

dades de extensão. Dessa maneira, o programa PET acaba 

por atender boa parte dos objetivos do curso de Graduação 

referentes à formação complementar acadêmica do licen-

ciando. Justamente por ter de atender a essas atividades 

em consonância com as das disciplinas obrigatórias e opta-

tivas, os petianos encontram estratégias que otimizam seus 

estudos de maneira produtiva. Assim, também é possível 

observar uma melhora no desempenho acadêmico dos alu-

nos após a participação deles no programa. Por meio de 

uma avaliação feita com os alunos participantes do grupo 

há dois semestres, percebe-se neles uma melhora ou a per-

manência na média de aprovações em disciplinas (Gráfico 2), 

sendo a única exceção o aluno representado pela letra G. 
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Gráfico 2 – Rendimento acadêmico dos petianos antes e 

depois do ingresso no grupo Petnano 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2016).

 De modo geral, avaliando os petianos mais antigos 

no grupo, pode-se perceber neles um grande amadurecimen-

to, pois se envolvem mais nas atividades da Instituição, ado-

tam uma postura mais profissional em sala de aula e já re-

conhecem a importância de uma formação mais ampla. Em 

atividades junto a alunos da educação básica, os petianos 

apresentam boa desenvoltura, clareza e domínio de conteú-

do, conseguem manter a atenção à atividade desenvolvida, 

despertar curiosidade e realizar conexão entre o assunto ex-

posto e os fenômenos que ocorrem na sociedade.  

 O programa também influencia positivamente a 

vida profissional das tutoras, uma vez que, ao administrar 

um grupo com atividades tão distintas, elas devem antever 

RENDIMENTO ACADÊMICO DOS PETIANOS

P

P

D
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as demandas da equipe em consonância com a formação 

complementar dos discentes da Instituição, mantendo-se 

em contato contínuo com novidades e uma cadeia de co-

laboradores. Além disso, precisam promover a propagação 

de conhecimento amplo e a popularização da temática em 

questão entre variados grupos que convivem na Instituição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Acredita-se, desse modo, que o grupo PET/Química 

Supramolecular, Nanociências e Nanotecnologia vem cum-

prindo as metas do programa ao divulgar a Nanociência e 

Nanotecnologia, atuando na formação de licenciandos em 

Química por meio de atividades diferenciadas de ensino, 

pesquisa e extensão e, consequentemente, promovendo 

uma rede de conhecimento entre discentes, docentes e de-

mais servidores do campus.
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Capítulo 2

PETNANO NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

SOBRE NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA
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Ana Paula Bernardo dos Santos

Lívia Tenorio Cerqueira Crespo

1 INTRODUÇÃO 

 O ensino de Química, segundo os Parâmetros Cur-

riculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 

2002), deve ser capaz de apresentar os conteúdos de Quí-

mica de modo indissociável em relação aos mais variados 

contextos, bem como promover o conhecimento científico e 

a disseminação da ciência em consonância com as transfor-

mações vividas na sociedade. Muitos são os desafios dentro 
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e fora da sala de aula, e a abordagem acrítica e mecanizada 

dos conceitos com exemplificações pontuais do cotidiano 

frequentemente dificulta a conexão entre o saber construí-

do no ambiente escolar e o vivenciado fora dele, causando 

desmotivação entre os alunos (NUNES; ADORNI, 2010). 

 O uso de ferramentas didáticas – como vídeos, jo-

gos, histórias em quadrinhos (HQs), experimentos, modelos 

e materiais interativos –, dentre outros, pode auxiliar na 

compreensão de temáticas associadas à Química, tais como 

a Nanociência e Nanotecnologia, pois costuma facilitar a vi-

sualização de fenômenos abstratos. Além disso, estimula a 

iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe, a tomada de 

decisões, tendo a ludicidade como pano de fundo. Costu-

ma-se atingir resultados mais produtivos quando o aluno 

interage ativamente com essas ferramentas (Quadro 1). 
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Fontes: Kishimoto (1994); Pinheiro, (2009).

 Muitos desses dispositivos podem ser confecciona-

dos com materiais alternativos e de baixo custo, dispensan-

do-se assim o uso de equipamentos ou recursos caros. 

FERRAMENTA DIDÁTICA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Recurso audiovisual que possibili-
ta a ilustração de conceitos verbal-
mente de difícil compreensão. Cos-
tuma ser bastante atrativo, pois a 
conexão entre imagens e um bom 
roteiro pode facilitar sua contex-
tualização.

Vídeo

Pode ser caracterizado como uma 
atividade lúdica frequentemente 
associada à diversão e regida por 
um sistema de regras com objeti-
vos bem-definidos. Nos jogos didá-
ticos, é necessário equilíbrio entre 
a parte lúdica e a educativa para 
que o objetivo da ferramenta (a 
aprendizagem) seja obtido.

Costumam ser caracterizados por 
representações tridimensionais 
que facilitam a compreensão de 
conceitos muito abstratos a par-
tir de um modelo macroscópico. 
Deve-se destacar que modelo é a 
representação de um conceito teó-
rico, não se configurando em uma 
maximização do objeto real.

Corresponde a narrativas peque-
nas, bem-humoradas e de aspecto 
lúdico, nas quais os recursos lin-
guístico e visual são privilegiados 
e apresentados em uma sequência 
de quadrinhos.

Jogo

Modelo e material 
interativo

História em quadrinhos

Quadro 1 – Principais Ferramentas Didáticas Usadas no 

Ensino de Química e suas Características
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 Segundo Silva (2007), por mais que o Brasil tenha 

crescido no desenvolvimento de diversas áreas (como Na-

noenergia, Nanoambiente, Nanobiotecnologia, Nanomate-

riais e Nanofotônica), o assunto ainda não tem um debate 

significativo nas escolas. O uso de ferramentas didáticas 

associadas a essa temática pode favorecer sua inserção no 

ambiente escolar e popularizar a área, ressaltando os bene-

fícios, os riscos e os desafios junto aos alunos. 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar o de-

senvolvimento e a aplicação dos materiais produzidos pelo 

Programa de Educação Tutorial de Química Supramolecular, 

Nanociências e Nanotecnologia (Petnano), cuja finalidade é 

divulgar a Nanotecnologia e a Nanociência de maneira lúdi-

ca para alunos do Ensino Médio, por meio de jogos, vídeos, 

materiais interativos e HQs, além de fomentar a formação 

acadêmica dos petianos ao estimular e orientar o desenvolvi-

mento de ferramentas didáticas para o ensino de Química.   

2 METODOLOGIA

 Todos os materiais foram desenvolvidos por gru-

pos de dois a três petianos, que iniciaram o projeto com 

a definição da atividade e a escolha dos materiais e ferra-

mentas, sempre norteados por discussões periódicas jun-

to às reuniões de grupo. Seguida essa etapa, os grupos 

desenvolveram a proposta e, após pesquisa bibliográfica, 
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definiram estratégias para a execução de seus projetos, 

descritos posteriormente neste artigo.

 Todos os materiais estão disponíveis no blog do 

grupo Petnano, no seguinte endereço eletrônico: <www.

petnanodc.wix.com/blog>.

2.1 Vídeo sobre Nanotecnologia

 Criado com o objetivo de apresentar os conceitos bá-

sicos iniciais referentes à temática Nanotecnologia, o vídeo foi 

desenvolvido a partir de pesquisa sobre o tema e edição de 

vídeo, conforme se observa no fluxograma a seguir (Figura 1). 

Figura 1 – Fluxograma da produção do vídeo.

Fonte: Elaborada pelos autores (2017).

2.2 Jogo com a Temática Nanotecnologia

 Esse jogo de tabuleiro foi criado a fim de abordar os 

conhecimentos de Química e Nanotecnologia de maneira di-

vertida e lúdica, buscando familiarizar o tema a questões do 

dia a dia. Seu desenvolvimento se iniciou com pesquisa tanto 

Montagem do 
roteiro

Gravação e edição 
da narração dos 

áudios

Finalização do vídeo 
e divulgação no blog

Avaliação do vídeo 
pelos petianos

Criação e edição das 
imagens e cenas
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no assunto quanto em jogos no ensino de Química, até a con-

clusão dele e sua divulgação no blog, conforme apresentado 

no próximo fluxograma (Figura 2). 

Figura 2 – Fluxograma da produção do jogo Nanopista.

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017).

2.3 Revista com Formato de Passatempo

 Elaborada para divulgar a Nanotecnologia, a revista 

apresenta conceitos associados à estrutura molecular dos 

compostos nanoestruturados. O fluxograma a seguir (Figu-

ra 3) ilustra as etapas do desenvolvimento da revista. 

Figura 3 – Fluxograma da produção da revista.

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017).

Desenvolvimento 
das regras do jogo

Finalização do jogo e 
divulgação no blog

Avaliação da 
jogabilidade com 
todos os petianos

Elaboração das 
perguntas

Montagem do 
roteiro e esboço do 

passatempo

Análise do esboço  
pelo grupo

Finalização do 
passatempo e 

divulgação no blog

Validação do 
passatempo por  

docente do campus

Montagem do 
passatempo
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2.4 História em Quadrinhos 

 A história em quadrinhos (HQ) foi desenvolvida com 

o objetivo de divulgar a Nanotecnologia e a Nanociência de 

maneira lúdica, diferenciada e informal. Ela se desenvolveu 

conforme o fluxograma esquematizado na Figura 4.

Figura 4 – Fluxograma da produção da HQ.

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017).

 

2.5 Materiais Interativos

 Os materiais interativos foram criados para facilitar 

a visualização da organização molecular de alguns compos-

tos nanoestruturados. Após algumas pesquisas, foram es-

colhidas quatro estruturas alótropas do carbono geralmen-

te mais conhecidas, como nanotubo de carbono de parede 

simples, fulereno C60, grafite e diamante.

 Os materiais utilizados para a construção dos mo-

delos das moléculas de fulereno e de nanotubos de carbo-

Elaboração do 
enredo da HQ

Criação das imagens 
de cada quadro

Conclusão da HQ com 
a adição de balões, 

falas, contornos e cor; 
divulgação no blog

Digitalização e 
vetorização das 

imagens

Validação da HQ 
pelo grupo
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no foram jornal, cola branca, fita-crepe, tesoura, régua, 

transferidor, caneta, tinta e verniz.

 Para a proposta dos modelos da estrutura do gra-

fite e do diamante, foram cogitados outros tipos de mate-

riais, sendo escolhido o arame para a estrutura (pois sua 

durabilidade é maior) e bolinhas de isopor para a repre-

sentação dos átomos, além de nylon para as interações de 

Van der Waals1 existentes entre as folhas de grafeno.

3 RESULTADOS

3.1 Vídeo sobre Nanotecnologia

 Com aproximadamente 5 minutos de duração e 

linguagem simples, de fácil compreensão, o vídeo explica 

o que é e onde está inserida a Nanotecnologia. O vídeo 

ilustra como a alteração na organização da estrutura de 

átomos e moléculas que compõem a matéria pode alterar 

significativamente as propriedades físicas e químicas dos 

materiais, citando a diferença entre a estrutura do grafite 

e do diamante, ambos constituídos de carbono (Figura 5A 

e 5B). O vídeo também aborda a escala nanométrica (Fi-

gura 5C) e exemplifica algumas aplicações da Nanotecno-

logia em nosso cotidiano. 

1 Forças ou interações de Van der Waals são as forças existentes entre as moléculas 
que as mantêm unidas. As interações de Van der Waals são mais fracas que as 
ligações que unem os átomos, sendo as mais importantes as forças de dipolo-dipolo 
e as forças de London (RUSSELL, 1994).
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Figura 5 – A. Estrutura em lamelas do grafite. B. Ilustração 

do grafite e diamante. C. Ilustração da escala nanométrica e 

relação com átomos de hidrogênio.

 

Fonte: Figuras A e C: adaptadas pelos autores (2017). B: Fogaça (2013).

 Após a conclusão do vídeo, as petianas participan-

tes dessa atividade compreenderam mais o tema do proje-

to e se tornaram aptas à criação e edição de vídeos didá-

ticos usando programas gratuitos, além de desenvolverem 

um recurso audiovisual capaz de facilitar a compreensão 

de assuntos associados à Nanociência e à Nanotecnologia. 

 Com o aprendizado adquirido, as petianas realiza-

ram também uma oficina de criação e edição de vídeos por 

meio da utilização dos programas Audacity e Movie Maker, 

ambos gratuitos e de fácil acesso. A oficina denominada 

Faça Fácil – Vídeo foi ministrada para licenciandos em Quí-

mica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-

gia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Duque de Caxias, na 
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VII Semana Científico-Tecnológica (Semacit) da própria ins-

tituição e na disciplina de Química Geral II (segundo semes-

tre de 2015), para os alunos do mesmo curso e instituição. 

3.2 Jogo com a Temática Nanotecnologia

 Criado pelas petianas, o jogo Nanopista contém um 

tabuleiro com casas em formatos de hexágonos e pentágonos 

nas cores vermelha, amarela e verde (dependendo do nível 

de dificuldade das cartas), além de casas com desafios que 

podem ajudar ou dificultar o andamento do jogo (Figura 6). 

O vencedor será aquele que responder à maior quantidade de 

perguntas e chegar em primeiro lugar ao final do caminho.

 Figura 6 – Tabuleiro e cartas do jogo Nanopista.

 

 Fonte: Souza; Cunha (2015).



Programa de Educação Tutorial – PET/IFRJ 43

 A proposta capacitou os petianas à criação de um jogo 

com fins educativos, que explorasse conceitos relacionados ao 

ensino de Química e promovesse a divulgação da Nanociência 

e da Nanotecnologia. O jogo foi aplicado aos alunos de ensino 

médio-técnico e superior na VII Semacit da instituição.

3.3 Revista com Formato de Passatempo

 Criada pelas petianas, a revista Ciência em Nano 

(Figura 7A) contém 26 páginas com diferentes tipos de jo-

gos comuns e passatempos. Cruzadinhas, caça-palavras 

quizzes e enigmas (Figura 7B), entre outros, compõem as 

atividades que, de maneira divertida, trazem informações 

sobre a temática do grupo. Além dos jogos, a revista inclui 

algumas curiosidades (Figura 7C), fatos históricos e uma 

charge de autoria do próprio grupo Petnano. 

Figura 7 – A. Capa da Revista Ciência em Nano. B. Jogo de caça-

palavras. C. Curiosidade sobre os camaleões.

 

Fonte: Souza; Cunha (2015).

A B C
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 Esse material didático foi avaliado por docentes da 

área de Química (com experiência na área de Polímeros e 

Nanotecnologia), de ensino de Química e Língua Portugue-

sa. Posteriormente, foi distribuído durante a VII Semacit, que 

contou com a participação de discentes, docentes e alunos de 

escolas públicas convidadas. 

 O passatempo desenvolvido foi útil para o ensino de 

Química, principalmente para divulgar conceitos pouco co-

nhecidos, como o da Nanotecnologia, e foi muito bem-avaliado 

por todos os que tiveram a oportunidade de conhecer esse 

trabalho. Também possibilitou a capacitação das petianas ao 

desenvolvimento de uma ferramenta de divulgação científica 

capaz de popularizar a ciência de maneira divertida.

3.4 História em Quadrinhos 

 A primeira HQ desenvolvida pelo grupo foi intitulada 

SuperNano em: aventuras em uma galáxia desconhecida (Figu-

ra 8) e consiste na luta do super-herói SuperNano contra o vilão 

LexCan. No decorrer do texto, o leitor descobre que o super-he-

rói e sua tropa, chamada TSN (Tropa SuperNano), são fármacos 

compostos por um nanocompósito responsável por identificar e 

combater o LexCan, um conjunto de células cancerígenas.
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Figura 8 – A. Capa. B. Quadrinhos da história.

    

   Fonte: Elaborada pelos autores (2015).

 

 A HQ foi exposta em forma de banner durante a VII 

Semacit. Foi satisfatório o retorno dos alunos, que ficaram 

admirados com o desenrolar da história. O enredo da HQ se 

passa dentro corpo humano, ambiente somente revelado ao 

fim da leitura, quando os alunos estabeleceram uma cone-

xão com a realidade. A proposta levou os petianos a apro-

fundar o estudo em Nanotecnologia, além de possibilitar a 

criação de uma ferramenta lúdica que pudesse despertar a 

criatividade e a imaginação dos leitores.

3.5 Materiais Interativos

 A confecção dos materiais interativos feita pelo gru-

po Petnano teve por objetivo apresentar modelos macros-

cópicos de substâncias nanoestruturadas – tais como o fu-

lereno (C60), nanotubos de carbono e diamante –, além da 

estrutura do grafite, todas compostas por átomos de carbo-
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no. A estrutura da molécula de fulereno C60 e a do nanotubo 

de carbono foram feitas em jornal; e as do diamante e grafi-

te, em arame – sendo ambos os materiais de fácil acesso.

 Para a construção dos modelos em jornal, fizeram-se 

canudos em dois tamanhos diferentes (Figura 9A), os quais 

foram dobrados e fechados de modo a formar ciclopentanos 

e ciclo-hexanos que compõem as moléculas de fulereno C60 

e do nanotubo de carbono (Figura 9B). Os ciclopentanos e 

ciclo-hexanos em jornal foram ligados uns aos outros com 

fita-crepe a fim de compor as estruturas (Figura 9C). Para 

dar uniformidade e facilitar a fase de acabamento, foi reali-

zado o processo de papietagem, que consiste em revestir a 

estrutura com cola e jornal; para o acabamento, a estrutura 

foi pintada e envernizada (Figura 9D).

Figura 9 – A. Canudos de jornal. B. Canudos em formato de 

ciclo-hexano. C. Modelo representativo do Fulereno C60. 

D. Modelo representativo do nanotubo de carbono.

 

          Fonte: Lima; Santos; Souza (2016).
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 Os modelos da estrutura do grafite e do diamante 

foram produzidos em arame, que, por ser resistente, é capaz 

de conservar-se por mais tempo, possibilitando sua manipu-

lação e uso em eventos junto ao campus para a divulgação 

da temática. Os ciclo-hexanos da molécula do grafite foram 

feitos com base em um molde (Figura 10A) unindo-se as 

estruturas metálicas com solda (Figura 10B). Bolinhas de 

isopor foram inseridas para representar os átomos de car-

bono, finalizando-se com a pintura e unindo-se as folhas a 

determinada distância com fio de náilon (Figura 10C). Para 

a montagem do diamante, varetas do mesmo arame foram 

cortadas para formar tetraedros, os quais foram unidos por 

bolinhas de isopor. A estrutura recebeu o mesmo acabamen-

to que a representativa do grafite (Figura 10D).

Figura 10 – A. Molde para os ciclo-hexanos do grafite. 

B. Arame moldado. C. Modelo representativo do grafite. 

D. Modelo representativo do diamante.

                    Fonte: Souza; Cassini (2016).
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 Esses materiais são uma importante ferramenta no 

ensino, pois facilitam a visualização da organização molecular 

das nanoestruturas, além possibilitar a visualização e intera-

ção com a estrutura tridimensional, podendo também ser uti-

lizados para atender a alunos portadores de deficiência visual.

 Os modelos foram expostos durante a VII Semacit e 

despertaram a atenção de alunos e professores que visitaram 

a exposição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Petnano possibilitou a criação de vídeos, mate-

riais interativos, HQ e revista, materiais esses que con-

tribuíram para o processo educacional e sociocultural de 

alunos de todo grau de escolaridade, a fim de apresentar a 

temática Nanotecnologia. 
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Capítulo 3

QUÍMICA AO VIVO NO PETNANO
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Henrique Cesar Abreu do Nascimento Telles Rodrigues

Flávia de Almeida Pereira

Ana Paula Bernardo dos Santos

Lívia Tenorio Cerqueira Crespo

1 INTRODUÇÃO

 O ensino de Química ainda hoje tem sido pautado 

em uma metodologia expositiva que visa à transmissão do 

conhecimento de maneira passiva, acreditando-se que o 

acúmulo de informações seja o suficiente para a formação 

dos alunos. No entanto, tal metodologia é desestimulante, 

uma vez que os discentes não participam ativamente do 

processo nem conseguem relacionar o conteúdo com o co-

tidiano deles (VEIGA et al., 2011).

 A Química estuda a matéria, desde a sua composi-

ção até as transformações nela ocorridas, o que a torna uma 

ciência fundamentada não apenas na teoria, mas também em 

procedimentos experimentais – os quais, por sua vez, sempre 

estiveram presentes nos estudos da química primitiva, com 

os alquimistas. Os experimentos no ensino possibilitam que 
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o aluno atribua sentido ao conteúdo estudado e consequen-

temente o incentivam a uma aprendizagem significativa. Isso 

significa que, em vez de memorizar fórmulas, macetes e/ou 

símbolos, os discentes passam a compreender os fenômenos, 

adquirindo uma aprendizagem duradoura. Vale ressaltar que 

tanto a teoria quanto a prática (nesse caso, os experimentos) 

precisam ser ministradas de modo contextual para que os 

alunos as assimilem fora do ambiente escolar, pois a química 

está presente em todos os lugares (BUENO et al., 2007).

 Reconhecendo, então, a grande importância de se 

articular a teoria com a experimentação, atualmente muitos 

trabalhos têm-se voltado à importância da experimentação 

no ensino de Química, não apenas para graduandos, mas 

também – e principalmente – para alunos do Ensino Médio. 

Tais trabalhos defendem que essas atividades em conjunto 

fazem dos conteúdos algo relevante à formação dos discentes, 

tornando-os indivíduos participantes da sociedade em que vi-

vem, além de contribuírem para o desenvolvimento cognitivo 

deles (GIORDAN, 1999).

 Contudo, alguns fatores – como a falta de estrutu-

ra escolar e de capacitação dos docentes – impossibilitam 

ou impedem que o uso de experimentos seja feito em sala 

de aula. Sendo assim, é de extrema importância que os do-

centes estejam dispostos a obter capacitação continuada, 

pois isso contribui para que novos meios de ensino sejam 
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adquiridos no processo de aprendizagem (CUNHA; TOMÉ; 

ROGADO, 2006).

 Por essa razão, o objetivo principal da atividade Quí-

mica ao Vivo é desenvolver e/ou aprimorar a capacidade didá-

tica e a criatividade dos licenciandos em Química do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ), campus Duque de Caxias, além de despertar o interes-

se científico em alunos do Ensino Fundamental (segundo seg-

mento) e do Ensino Médio de instituições públicas de ensino 

localizadas em Duque de Caxias.

2 METODOLOGIA

 Inicialmente a atividade foi pensada sendo dividida 

em dois momentos: (I) elaboração e teste dos experimentos 

pelos licenciandos em Química e (II) exposição desses expe-

rimentos para alunos do Ensino Fundamental (segundo seg-

mento) e/ou Ensino Médio, em eventos do próprio campus 

ou de outras instituições, explicando-se o fenômeno químico 

envolvido. Durante a atividade, vislumbrou-se a possibilidade 

de serem disponibilizados a docentes que atuem em escolas 

sem laboratórios os roteiros elaborados. Por isso, eles foram 

repensados, com base nos conteúdos de Química abordados 

no Ensino Médio, de acordo com o estabelecido no currículo 

mínimo do estado do Rio de Janeiro, a fim de que possam ser 

executados com materiais de fácil acesso e baixo custo. 
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 Como desdobramento da atividade e parte da avalia-

ção da disciplina de Química Geral II do 1º semestre de 2015, 

os graduandos apresentaram semanalmente (em grupos de 4 

a 6 membros), a alunos de Ensino Médio do próprio campus, 

experimentos relacionados ao conteúdo estudado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A atividade foi apresentada durante a VII Semana 

Científico-Tecnológica do IFRJ – Semacit – (Figura 1), um dos 

eventos do campus, e contou com seis experimentos, deno-

minados: Leite Psicodélico; Chuva Ácida; Balança de Cabide; 

Teste de Chamas; Lava Efervescente; e Teste de Condutivida-

de. Eles foram respectivamente relacionados aos conteúdos 

de solubilidade, propriedades acidobásicas dos compostos, 

conservação de massa, transição eletrônica, densidade e so-

luções (eletrolíticas). Durante a programação, vários alunos 

de escolas públicas do município de Duque de Caxias intera-

giram com os experimentos, além dos alunos de Graduação e 

Ensino Médio-Técnico da instituição. No geral, os experimen-

tos despertaram a atenção dos participantes e os motivaram. 
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Figura 1 – Atividade Química ao Vivo, realizada durante a 

VII Semacit.

   

Fonte: Os autores (2015).

 A fim de atender também aos professores de Química 

de outras instituições de ensino, foram desenvolvidos experi-

mentos correlacionados com os temas de Química contidos no 

currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro. Até o momen-

to, foram elaborados experimentos sobre alguns conteúdos 

estudados no 1o ano do Ensino Médio. Esses experimentos 

estão descritos em 4 roteiros, referentes aos temas de cada 

bimestre. Para facilitar a explicação dos fenômenos envolvidos 

em cada roteiro, foram criados banners correlacionando com 

o experimento o conteúdo abordado (Figura 2). 
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Figura 2 – Banners referentes ao conteúdo dos roteiros 

experimentais.

    

   

        Fonte: Elaborada pelos autores (2016).

 Os experimentos correlacionados com o tema Den-

sidade foram ministrados por meio de oficina para os alu-

nos do 1° período do curso técnico de Química integrado 

ao Ensino Médio do 2º semestre de 2016 do próprio cam-

pus. A ação teve como objetivo levar os alunos a construir 

um densímetro caseiro, efetuar medições de densidade 
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e correlacionar a oficina com a aula teórica sobre o as-

sunto em questão. Além disso, serviu como parâmetro de 

avaliação do material desenvolvido pelo grupo, a partir da 

análise dos dados coletados em um questionário também 

elaborado pelos licenciandos (Figura 3).

Figura 3 – Questionário utilizado para coleta de dados.

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2016).

 A análise dos questionários evidencia que, em ge-

ral, a oficina auxiliou os alunos na compreensão do tema. 

Observando especialmente a 1ª pergunta do questionário, 

constata-se que a maioria dos alunos (81%) julgou a ativi-

dade estimulante. 
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 Em relação à Química Geral II, todos os grupos 

apresentaram no mínimo 2 conteúdos da disciplina, com 

1 ou 2 experimentos para cada conteúdo. Alguns desses 

experimentos abordaram assuntos como eletrólise e equi-

líbrio acidobásico (Figura 4).

Figura 4 – Atividade Química ao Vivo (disciplina Química Geral II).

   

                Fonte: Os autores (2016).

 O projeto Química ao Vivo tem proporcionado diversas 

experiências e aprendizados tanto para os participantes quan-

to para os petianos.

 Para os participantes, esse projeto serve como uma 

forma de aumentar o interesse científico, pois, enquanto são 

executadas atividades, há maior assimilação de alguns con-

ceitos químicos até então abstraídos. Por essa razão, é eviden-

te a grande relevância do projeto e sua aceitação, uma vez que 

todos os participantes da oficina e os alunos que assistiram à 

apresentação dos experimentos gostaram muito da atividade.
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 Para os petianos, a ação contribuiu para o aumen-

to da responsabilidade, tornando-os mais disciplinares e lhes 

mostrando a necessidade de constante aprendizado para a 

melhor formação didática e criativa. Desse modo, é possível 

ampliar os conhecimentos sobre as metodologias que podem 

ser ou não viáveis para o processo de ensino-aprendizagem; 

afinal, nem tudo é adequado ou está bom para o que se deseja 

fazer – além disso, ainda há dificuldades em se relacionar a 

teoria com a prática contextualizada. Outro ponto importante, 

é a possibilidade de interação com os alunos do Ensino Médio 

da própria instituição e de outras instituições de ensino, o que 

contribui mais ainda para a formação acadêmica – um ponto 

positivo, pois possibilita a aquisição de experiência, uma vez 

que a formação dos petianos é em Licenciatura em Química.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este artigo compartilhou a trajetória de Química ao 

Vivo, desde seu início até o presente momento, sendo útil para 

difundir e despertar o interesse científico de quem observou 

ou participou desse projeto, demonstrando como a experi-

mentação em Química é um ponto positivo, uma vez que os 

conteúdos teóricos podem ser observados sob a ótica de expe-

rimentos de baixo custo e simples realização. 

 Os objetivos pautados foram concluídos e obtiveram 

ótimo rendimento, possibilitando não só a criação de novos 
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roteiros experimentais que contemplem todas as séries do En-

sino Médio, mas também a finalização da proposta de uma 

apostila – uma verdadeira alternativa didática para professo-

res do Ensino Médio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A revolução tecnológica e os avanços ocorridos nas 

últimas décadas revelam um cenário favorável à difusão do 

conhecimento científico junto à sociedade. No entanto, apesar 

dessa facilidade no acesso a informações oriundas de jornais, 

livros, revistas e periódicos, televisão, internet e outros meios, 

os benefícios e avanços dos mecanismos de divulgação cientí-

fica têm sido inerentes à evolução da ciência moderna. 

 Muitas são as tentativas de definição do termo e do 

papel da divulgação científica. Contudo, independentemente 

do meio ou da maneira como esse conteúdo é divulgado, todos 

eles estão relacionados à produção e difusão de conhecimento 

científico, configurando-se como um processo dinâmico e va-

riável, acompanhando o próprio desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia. Relacionam-se a um conjunto de conceitos e 

informações que podem enfatizar aspectos culturais, educa-

cionais, políticos e ideológicos, evidenciando a diversidade das 

atividades relativas às ciências. 

 Embora muitos autores atribuam à divulgação cientí-

fica o papel de levar esse tipo de informação a “leigos”, depen-

dendo da ênfase dada, seu público-alvo pode ser estudantes, 

pessoas letradas e iletradas, formuladores e gestores de polí-

ticas públicas, tecnólogos e os próprios cientistas. Sendo as-

sim, especialistas fora de sua área de atuação também podem 

ser considerados leigos em outros aspectos, evidenciando-se 
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claramente uma necessidade de adaptação dessa linguagem 

(SILVA, 2006; ALBAGLI, 1996). 

 Em um mundo interconectado, a divulgação científica 

não tem um caráter unidirecional na propagação do conhe-

cimento, pois abrange variadas pessoas que desejam saber 

mais acerca de determinada temática (SILVA, 2006). Nesse ce-

nário, é possível estabelecer novas direções em uma sociedade 

em que o cientificismo ratifica a superioridade da ciência e 

elege o método e o rigor científico como o único meio de encon-

trar respostas autênticas sobre a realidade. A valorização do 

diálogo entre cientistas e a população como um todo pode fa-

vorecer o debate e reavaliar a posição dominante do produtor 

de conhecimento científico, além de revelar a importância de 

todos os membros da sociedade na constituição da cidadania 

(CANDOTTI, 2001). 

 Diante disso, a divulgação científica pode ser con-

siderada um importante instrumento no ensino das mais 

variadas áreas do saber, pois populariza a ciência, am-

pliando o conhecimento, além de fomentar o indivíduo com 

informações que favorecem a criticidade e a participação 

ativa na discussão de problemas e de tomada de decisões, 

levando-se em consideração contextos socioculturais. O 

uso de meios de divulgação (audiovisual, textos, web, dia-

gramas e oficinas, entre outros) possibilita abordagens e 

estratégias didáticas diferenciadas, além de poder estrei-
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tar a relação docente–discente, favorecendo o processo de 

alfabetização científica (LIMA; GIORDAN, 2013).

 O objetivo deste trabalho é apresentar as ações de 

divulgação científica do grupo Petnano junto à comunidade 

– por meio de ciclos de palestras, atividades culturais e ou-

tras atividades de extensão. Tais medidas visam promover o 

conhecimento científico e o desenvolvimento sociocultural dos 

discentes, docentes e servidores do campus Duque de Caxias, 

bem como da população de seu entorno, uma vez que todas as 

atividades e palestras são abertas ao público em geral. 

2 METODOLOGIA

2.1 Ciclo de Palestras, Ciclo Cultural e Atividade de 

Recepção de Calouros

 A fim de aproximar a comunidade externa e acadêmi-

ca de temas pouco abordados em sala de aula, mas de grande 

relevância para o desenvolvimento pessoal e profissional, os 

ciclos de palestras Petnano têm discutido temas importantes 

à formação complementar dos discentes, do campus especial-

mente dos alunos graduandos do Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus 

Duque de Caxias. Além disso, o convite feito aos professores e 

profissionais com ampla experiência na área específica visou 

contribuir para o enriquecimento de ideias e, por muitas ve-

zes, uma nova visão de realidade.
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 A partir do 2º semestre de 2014, as atividades de di-

vulgação científica extensionistas do grupo Petnano foram 

concentradas na realização de ciclos de palestras e de ações 

culturais, bem como na participação em um momento pon-

tual junto à recepção dos ingressantes do curso de Licenciatu-

ra em Química do campus, mediante convite da coordenação 

do curso. A Figura 1 ilustra um fluxograma contendo as ativi-

dades desenvolvidas pelo grupo.

Figura 1 – Fluxograma das atividades de divulgação científica 

do grupo Petnano. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2016).

Cada evento contou com a realiza-
ção de palestras de docentes do IFRJ 
(campus Duque de Caxias) e da UFRJ, 
seguidas de debate.

Cada evento contou com a realização 
de atividades envolvendo dinâmicas 
e números circenses que explorassem 
conceitos de Química, com a participa-
ção ativa dos graduandos ingressantes.

O evento contou com a realização de 
9 atividades culturais envolvendo 
mesas-redondas, exposição de filmes 
curtos, exposição de objetos, ima-
gens e fotografias, além de palestras 
de profissionais e representantes das 
mais diversas áreas, sempre seguidas 
de debate com o público presente.

1º Ciclo de Palestras
Desvendando a Nanociência e a Nanotecnologia

(Março - Abril de 2015)

2º Ciclo de Palestras
Inovando no Ensino de Química

(Junho - Julho de 2015)

3º Ciclo de Palestras
Meio Ambiente: Reciclando Ideias

(Março - Junho de 2016)

4º Ciclo de Palestras
A Química Através do Tempo

(Setembro - Outubro de 2016)
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Hoje é Dia de Cultura!
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 Cada um dos eventos foi densamente discutido e 

executado com a participação de todo o grupo, mediante 

a distribuição de tarefas. Em geral, as programações fo-

ram planejadas com cerca de 2 meses de antecedência e 

envolveram tarefas como pesquisa de assuntos relevantes 

às temáticas de cada evento, muitas vezes com leitura de 

artigos para o embasamento teórico do próprio grupo. 

 A etapa seguinte foi a elaboração de cronogramas, 

convites a pesquisadores, docentes e profissionais com 

experiência na área tratada, bem como o preparo de in-

fraestrutura e de suporte para o evento, como reserva de 

auditório, divulgação da atividade no campus e em rede 

social, levantamento de listas de presença, emissão de cer-

tificados e organização de coffee-break. 

2.2 Divulgação na Internet | Site e Página do Grupo no 

Facebook

 Mediante a difusão de informações e a facilidade 

de estabelecer contato com um número expressivo de pes-

soas, o grupo Petnano sentiu necessidade de criar um ca-

nal de comunicação na rede social Facebook® e na web, 

por meio da plataforma Wix®, para a apresentação e o 

convite dos eventos. Um Blog também foi pensado para a 

divulgação dos trabalhos do grupo. 
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3 RESULTADO 

3.1 Ciclo de Palestras e Ciclo Cultural Petnano

 Os ciclos de palestras e o ciclo cultural organizados 

pelo grupo Petnano foram pensados de modo a atender aos 

anseios não só dos graduandos, mas também dos alunos dos 

cursos técnicos da instituição, bem como dos funcionários e 

da comunidade externa. O Quadro 1 ilustra os temas das pa-

lestras (por evento) e seus respectivos palestrantes.

Quadro 1 – Temas das Palestras e seus Respectivos Palestrantes

Nanorreatores Nucleares: Síntese e 
Aplicação Geisa Pires Nogueira de Lima (IQ-UFRJ)

Bioplásticos Nanoestruturados de Amido 
de Milho e Argilas

Prof.a Dra. Natália Ferreira de Magalhães 
(IFRJ/CDuC)

Géis Superabsorventes Nanoestrutura-
dos a Base de Polímero Biodegradável

Prof.a Dra. Rachel Oliveira Nasser
(IFRJ/CDuC)

Nanotecnologia e os Polímeros Dra. Maria Inês Bruno Tavares (IMA-UFRJ)

Do Tamanho Nano aos Nanocompósitos

1º CICLO DE PALESTRAS | DESVENDANDO A NANOCIÊNCIA E A NANOTECNOLOGIA

PALESTRA PALESTRANTES

Prof.a Dra. Maria Celiana Pinheiro Lima 
(IFRJ/CDuC)

Imagens Tridimensionais para o Ensino 
de Química Prof. Dr. Ricardo Cunha Michel (IMA/UFRJ)

Abordagem CTS para o Ensino de 
Química

Prof. Dr. Joaquim Fernando Mendes da 
Silva (IQ/UFRJ)

Possíveis diálogos entre alunos do século 
XXI e professores do século XX

2º CICLO DE PALESTRAS | INOVANDO NO ENSINO DE QUÍMICA

PALESTRA PALESTRANTES

Prof. Me. Mauro Braga França (CPII)

(continua)
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História e Cultura Afro-Brasileira

Inclusão de Deficientes Visuais
no Espaço Escolar

Políticas Públicas na Educação

A Realidade da Sala de Aula

Gabriel da Silva Vidal Cid (Uerj); Fábio 
José Paz da Rosa (Uerj) e Prof.a Ma. 

Viviane Rezende Prates (IFRJ/CDUCCDuC)

Francisco Antônio de Souza
(Secretaria de Educação de Mesquita/RJ);
Prof. Me. Jupter Martins de Abreu Júnior

(IFRJ/CEDUC) e Fábio Garcia Bernardo
(Instituto Benjamim Constant)

Me. Luiz Rufino Rodrigues Júnior; Katius-
cia Ribeiro (Centro Educacional da Lagoa) 

e Prof. Me. Jupter Martins de Abreu 
Júnior (IFRJ/CEDUC)

Prof. Dr. Rafael Pereira Santana (IFRJ/
CDuC); Prof. Me. Marcelo Augusto 

Vasconcelos Gomes (CPII)

Pensando a Questão Indígena como Ques-
tão Humana e suas Interfaces na Escola

Ciência, Tecnologia e Sociedade

José Wilhame Pinto Araújo (Indígena); 
Maria da Graça Javier (Indígena) e 

Mônica Cristina B. S. Lima (Indígena)

Gilberto Moraes de Mendonça (Ibama) e 
Mônica Armond (Ibama)

A Cidadania Hoje! Grupo de Teatro Dionísia Urbana
(IFRJ/CDuC)

Educar é Fazer Pensar – Diversidade nas 
Escolas

Prof. Rodrigo Lemos (IFRJ/CDuC) e Prof. Dr. 
Jayme Lúcio Fernandes Ribeiro (IFRJ/CDuC)

Valorização do Magistério

1º CICLO DE ATIVIDADES CULTURAIS | HOJE É DIA DE CULTURA!

PALESTRA PALESTRANTES

Prof.ª Dra. Vanessa de Souza Nogueira 
(IFRJ/CDuC), Prof. Jorge Alexandre Oliveira 

Alves (IFRJ/CDuC) e Prof.ª Ana Carla dos 
Santos Beja (IFRJ/CDuC)

A Abordagem de Química nos Espaços de 
Educação não Formal

As Aulas Experimentais no Ensino de 
Química

Prof.a Ma. Ludmila Nogueira da Silva 
(IFRJ/CMES)

Prof.a Ma. Ismárcia Gonçalves Silva
(IFRJ/CNIL)

Tpak e o Ensino de Química Prof. Dr. Esteban Lopez Moreno
(Cederj-UAB)

Formação de Professores de Química na 
Contemporaneidade

2º CICLO DE PALESTRAS | INOVANDO NO ENSINO DE QUÍMICA

PALESTRA PALESTRANTES

Prof.a Dra. Denise Leal de Castro
(IFRJ/CNIL)

(continua)

(continuação)
Quadro 1 – Temas das Palestras e seus Respectivos Palestrantes
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

 O 1º ciclo de palestras (Figura 2), denominado Des-

vendando a Nanociência e a Nanotecnologia, foi criado para 

disseminar a temática do grupo Petnano. As palestras tiveram 

duração média de 40 minutos e ocorreram durante o interva-

lo das aulas, entre 12 e 13h, quinzenalmente, nos meses de 

março e abril de 2015.  

Pesticidas Naturais Nanoemulsificados: 
Uma Alternativa Verde ao Uso de 

Agrotóxicos Sintéticos
Me. Rodrigo Alves Soares Cruz (Ufam)

O Consumo Consciente é
Realmente Possível? Prof.ª Aline Santos de Oliveira (IFRJ/CDuC)

Descarte Domiciliar de Medicamentos Prof. Dr. Gil Mendes Viana (UFRJ)

O Problema do Lixo Eletrônico
e suas Soluções

Me. Vitor Baluz Saboya de Albuquerque 
(Zyklos)

Água: Um bem de todos

3º CICLO DE PALESTRAS | MEIO AMBIENTE: RECICLANDO IDEIAS

PALESTRA PALESTRANTES

Prof.a Dra. Maria Inês Teixeira (UFRJ)

Ciência e Bioética

A Química no Século XIX

Prof. Dr. Jayme Lúcio F. Ribeiro (IFRJ/
CDuC) e Prof.a Ma. Rejane Lopes 

Rodrigues (IFRJ/CDuC)

Prof.a Dra. Verônica Pimenta Velloso (IFRJ/
Nilópolis)

História da Química e Política Prof. Jorge Alexandre de Oliveira Alves 
(IFRJ/CDuC)

Ligação Química: A Evolução do Conceito

4º CICLO DE PALESTRAS | A QUÍMICA ATRAVÉS DO TEMPO

PALESTRA PALESTRANTES

Prof. Dr. André Von-Held Soares
(IFRJ/CDuC)

(continuação)

Quadro 1 – Temas das Palestras e seus Respectivos Palestrantes
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Figura 2 – Palestra sobre géis superabsorventes 

nanoestruturados, ministrada pela Prof.a Dra. Rachel Oliveira 

Nasser (IFRJ/CDuC).

 

Fonte: Os autores (2015).

 De um modo geral, notou-se o interesse dos alunos 

do campus sobre a temática Nanociência e Nanotecnologia, 

e foi possível manter um público superior a 50 participantes 

entre a primeira e a quarta palestra (Gráfico 1). Tal motiva-

ção pode ter sido oriunda do desconhecimento da temática e 

possibilitou atender ao objetivo desse ciclo, ao disseminar os 

conceitos, as inovações e os desafios da área. Vale destacar a 

importância do evento também por ter dado maior visibilidade 

ao grupo Petnano.
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Gráfico 1 – Relação do Número de Ouvintes

por Palestra/Atividade

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

 O 2º ciclo de palestras, Inovando no Ensino de Quí-

mica, aconteceu nos meses de junho e julho de 2015 e teve 

como foco metodologias diferenciadas e inovadoras aplicadas 

ao ensino de Química. Uma vez que esse ciclo discutia uma 

temática de interesse especial por parte dos licenciandos em 

Química, a duração das palestras foi estendida a fim de pos-

sibilitar um tempo maior entre a palestra e as discussões e os 

comentários, durando em média 2 horas. 

 Os resultados do 2º ciclo foram positivos, pois boa 

parte dos licenciandos tiveram a oportunidade de partici-

par e interagir, por meio dos debates ou das demais ati-

vidades propostas. O depoimento a seguir ilustra a ava-

liação positiva da licencianda Jenniffer Marcellos Tinti a 
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respeito da palestra Imagens Tridimensionais para o Ensi-

no de Química (Figura 3):
 A experiência é sempre empolgante. Percebemos 

que o profissional que leciona pode encontrar outros meios 

de explorar o conhecimento. As imagens tridimensionais 

são muito interessantes e nos possibilitam um outro olhar 

pelas moléculas apresentadas.

 A oportunidade de vermos um profissional da área 

faz querer nos aprofundarmos nos assuntos e nos incentiva 

a sermos melhores licenciandos e também melhores pro-

fissionais, que têm sede por aprendizado e que estão sem-

pre se atualizando. Hoje sei que posso ser professora e pes-

quisadora ao mesmo tempo, utilizando as pesquisas para 

melhorar meu ambiente de trabalho e também o ambiente 

externo. (Jenniffer Marcellos Tinti, licencianda em Química 

pelo IFRJ–CDuC.)  

Figura 3 – Palestra sobre imagens 3D no ensino de Química, 

ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Cunha Michel (IMA/UFRJ).

 

          Fonte: Os autores (2015).
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 O 1º ciclo cultural – intitulado Hoje é Dia de Cultu-

ra! – foi realizado entre os meses de outubro e dezembro de 

2015, em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 

Indígenas (Neabi) do próprio campus. Seu objetivo foi abordar 

assuntos que explorassem as diversidades culturais e corre-

lacionassem temas polêmicos e de relevância no ambiente es-

colar, como a atividade sobre a cultura indígena (Figura 4). 

Esse ciclo contou com nove atividades e também teve a carga 

horária ampliada (3 horas/atividade) por serem as ações inte-

rativas, além de envolverem temáticas polêmicas e de extrema 

importância para a formação dos alunos.

Figura 4 – Atividade sobre cultura indígena ministrada pelos 

indígenas José Wilhame Pinto Araújo, Maria da Graça Javier e 

Monica Cristina B. S. Lima.

 

Fonte: Os autores (2015).
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 Os palestrantes escolheram tipos diferentes de intera-

ção com os participantes, o que possibilitou a exibição de fil-

mes curtos, a exposição de objetos, imagens e fotografias, bem 

como a realização de mesas-redondas e debates. Para que to-

dos pudessem participar, os docentes foram incentivados a 

levar as respectivas turmas a atividades que eles julgassem 

interessantes ou que tivessem relação com suas disciplinas.

 A realização desse ciclo cultural possibilitou que os 

alunos ouvissem diversas opiniões e repensassem seus con-

ceitos, podendo assim acrescentar valores importantes à for-

mação pessoal e acadêmica dos discentes, conforme relatado 

pela licencianda Larissa Souza dos Santos sobre a atividade 

Inclusão de Deficientes Visuais no Espaço Escolar: 

Foi uma experiência incrível. Eu pude conhecer como é 

realmente a inserção dos deficientes visuais no âmbito es-

colar. O que funciona, o que não funciona; os recursos que 

os professores usam, as dificuldades que eles encontram.

Mudou muito a forma como eu pensava, porque eu real-

mente não fazia ideia de como era. Eu só pensava que devia 

ser muito difícil. E realmente é, mas como todo trabalho. 

Foi muito enriquecedor poder conhecer como funcionava 

um pouquinho do IBC [Instituto Benjamin Constant] e tam-

bém sobre a experiência do professor que era deficiente 

visual. Como ele chegou até lá, como foi a entrada dele na 

escola, sua alfabetização. 

A palestra foi sem dúvida uma das que mais me acres-

centou tanto como pessoa quanto como futura professora. 
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Poder ver os dois lados: o de um educador contando suas 

experiências com os seus alunos e, junto, o de um defi-

ciente visual contando como era o “outro lado”, como foi a 

sua formação e como ele chegou lá. Eu sou muito agrade-

cida por ter tido a oportunidade de assistir a essa palestra 

(Larissa Souza dos Santos, licencianda em Química pelo 

IFRJ-CDuC).

 O 3º ciclo de palestras do grupo Petnano, intitulado 

Meio Ambiente: Reciclando Ideias, teve como temática central 

o meio ambiente e ocorreu entre os meses de março e junho 

de 2016. As palestras voltaram a ser realizadas com duração 

média de 40 minutos (no período entre as 12h e 13h) com o 

intuito de atender também aos alunos dos cursos vespertinos 

da instituição. O ciclo foi organizado a fim de levar a comu-

nidade acadêmica à conscientização do que se pode fazer no 

dia a dia para preservar o meio ambiente. O relato do aluno 

Matheus Silva de Oliveira demonstra que as palestras foram 

úteis nessa conscientização:

Foi uma experiência ótima, já que estávamos ouvindo pes-

soas totalmente por dentro do assunto; não só a professora 

Maria Inês, mas também o professor que falou sobre o des-

carte de medicamentos, que começou abordando conteú-

dos do curso de Farmácia, mas que explicou muito bem. 

Deu para compreender todo o restante da palestra, já que 

precisávamos entender alguns conteúdos específicos.
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A professora abordou que a água usada na lavagem de 

uma roupa pode ser útil para regar as plantas, e outras 

formas de como reutilizar a água também foram citadas 

por ela. A palestra sobre o descarte de medicamentos aler-

tou principalmente sobre o descarte errôneo dos medica-

mentos usados por nós (Matheus Silva de Oliveira, licen-

ciando em Química do IFRJ-CDuC).

 Aproveitando a Semana do Meio Ambiente e o tema 

da 2ª palestra, O Problema do Lixo Eletrônico e suas Soluções 

(Figura 5), o grupo Petnano organizou uma campanha de 

recolhimento de aparelhos eletrônicos sem utilidade. A ação 

durou duas semanas e recebeu materiais de toda a institui-

ção, os quais foram entregues à Zyklus, uma empresa de 

reciclagem de eletrônicos localizada no Rio de Janeiro.

Figura 5 – Palestra sobre Lixo Eletrônico, ministrada pelo 

Me. Vitor Baluz Saboya de Albuquerque (Zyklos).

 

Fonte: Os autores (2016).
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 Embora a maior parte dos cursos da instituição sejam 

voltados à formação em nível superior ou técnico na área de 

Química, não há uma disciplina específica para a abordagem 

da história dela. Sendo assim, o IV Ciclo de Palestras Petnano 

– A Química Através do Tempo – teve por objetivo contar um 

pouco da história dessa ciência. As palestras permaneceram 

com duração média de 40 minutos e ocorreram entre os me-

ses de setembro e outubro de 2016. Na primeira palestra (Fi-

gura 6), para a satisfação dos petianos, as cadeiras não foram 

suficientes para o número de ouvintes interessados (ver Grá-

fico 1, anteriormente), o que mostra a relevância da temática 

escolhida. O relato do palestrante, professor e doutor André 

Von-Held Soares mostra que o evento agradou não apenas 

aos ouvintes, mas também ao próprio palestrante:

Tentei fazer uma palestra contextualizada com os con-

ceitos de Química e História da Química, abordando 

tudo o que aprendi durante a minha formação.

A palestra foi importante para a formação dos alunos 

que estudam Química. O tempo de uma palestra é muito 

curto para uma exposição mais detalhada, mas a minha 

intenção foi deixar os alunos com alguns rudimentos na 

cabeça, deixá-los pensando em alguns questionamentos 

colocados ali e fazer com que eles se motivassem a pes-

quisar mais sobre o assunto em casa.

Eu curti demais poder palestrar; deve ser coisa de pro-

fessor gostar de falar. Ela superou minhas expectativas, 
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e eu me senti honrado em ter o auditório cheio, com os 

alunos dispostos a ouvir e respondendo as provocações 

e brincadeiras que fiz (Prof. Dr. André Von-Held Soares, 

primeiro palestrante do ciclo e docente do IFRJ, campus 

Duque de Caxias).

Figura 6 – Primeira palestra sobre o conceito de ligação 

química, ministrada pelo Prof. Dr. André Von-Held Soares 

(IFRJ/CDuC).

 

      Fonte: Os autores (2016).

 A análise do Gráfico 1, apresentado anteriormente, 

mostra uma diferença significativa no número de ouvintes nos 

dois primeiros ciclos. A diminuição pela procura do 2º ciclo 

pode ser explicada pelo interesse específico dos licenciandos 

em Química, que representam uma parcela do efetivo de dis-

centes do campus, e pelo tempo de duração das palestras (2 

horas). No 3º ciclo, observa-se uma oscilação considerável do 

número de ouvintes em cada palestra. Essa variação ocorreu 

porque as datas das atividades coincidiram com períodos de 
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provas e porque houve falha na divulgação, uma vez que, di-

ferentemente dos ciclos anteriores, as palestras foram divul-

gadas de maneira isolada, e não conjuntamente em um cro-

nograma. Esses pontos foram revistos no 4º ciclo, quando se 

observou um aumento expressivo no quantitativo de ouvintes, 

tendo uma média de 58 participantes por palestra. A maior 

adesão a esse ciclo pode ser explicada também pelo maior in-

teresse no tema, pelo fato de os palestrantes serem professo-

res conhecidos e admirados pelos alunos e ainda porque o 

ciclo ocorreu no início do semestre letivo, não havendo conflito 

com o período de avaliações.

 O Ciclo Cultural contou com um número menor de 

participantes (média de 30) se comparado aos ciclos de pa-

lestras. Isso pode ser explicado tanto por uma deficiência na 

divulgação do evento quanto pelo fato de as atividades desse 

ciclo terem se estendido durante toda a tarde, o que deman-

dou uma maior disponibilidade dos discentes. 

3.2 Atividades Realizadas junto ao Evento de Recepção 

de Calouros

 O IFRJ campus Duque de Caxias, junto à coordenação 

do curso de Licenciatura em Química, realiza desde 2014 a 

recepção dos alunos ingressantes com atividades que incluem 

apresentação da instituição, palestras e mesas-redondas, en-

tre outras. Essas ações costumam criar um estado de boas-
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-vindas, socializar os novos alunos e informá-los a respeito da 

carreira pretendida. 

 Em atendimento ao convite da coordenação do curso 

e comissão de acolhimento, o grupo Petnano participa da pro-

gramação do evento desde o 2º semestre de 2015.

 Em um primeiro momento, o grupo optou por realizar 

uma apresentação do programa PET para os calouros, seguida 

de uma gincana solidária (Figura 7A) em que os licenciandos 

foram convidados a participar de um circuito de atividades en-

volvendo experimentos com materiais alternativos e a criação 

de paródias. A atividade final consistiu na arrecadação de pro-

dutos de higiene, os quais foram doados ao Lar Criança Feliz, 

situado em Vilar dos Teles, no município de São João de Me-

riti (RJ). No dia da entrega dos itens arrecadados, foi realizada 

uma oficina de maquiagem com as adolescentes (Figura 7).

Figura 7 – Dinâmicas da gincana solidária (A) e oficina de 

maquiagem com as adolescentes do Lar Criança Feliz (B), 

como parte das atividades da recepção dos licenciandos 

ingressantes no 2º semestre de 2015.

 

Fonte: Os autores (2016).
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 A segunda e a terceira participação do grupo 

ocorreram na recepção dos ingressantes do 1º e do 

2º semestre de 2016, respectivamente. Em ambas as 

ocasiões, o grupo utilizou a experimentação correlacionada 

a números circenses (Figura 8). O espetáculo foi encerrado 

com o número teatral A Cor da Vida, durante o qual se 

utilizou uma rosa branca umedecida em fenolftaleína 

(indicador acidobásico) e, por meio de borrifadores, foram 

aplicadas sobre ela soluções diluídas de ácido e base, o que 

provocou a alternância de cores na rosa. Essa variação foi 

comparada às oscilações entre os sentimentos de alegria e 

de desânimo, comuns ao longo da Graduação. A encenação 

foi finalizada com uma mensagem motivacional.

Figura 8 – Hoje é dia de circo!, a participação do grupo 

Petnano recebendo os licenciandos ingressantes no

2º semestre de 2016.

  

Fonte: Os autores (2016).
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3.3 Blog e Facebook

 O blog (Figura 9) criado para a divulgação das ativida-

des desenvolvidas pelo Petnano tem sido um importante canal 

de comunicação virtual, capaz de abranger públicos variados. 

As publicações acabam exercitando a escrita e a capacidade 

de comunicar ao público as ações do grupo.

Figura 9 – Página do grupo Petnano na plataforma Wix®.  

Fonte: ®GRUPO Petnano1  (2016).

 Na página eletrônica, encontram-se as publicações 

mais recentes, contendo resumo das palestras ocorridas e a 

divulgação de futuras palestras. No site há abas que dão aces-

1 Disponível em: <http://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj>.
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so a informações sobre o Petnano, assim como atividades rea-

lizadas, eventos, galeria de fotos e espaço para comunicação 

entre os internautas que acessam a página e os petianos. 

 A página Petnano – IFRJ/CDuC, criada no início de 

2015, tem cumprido bem o seu papel de divulgar os eventos 

e os trabalhos realizados pelo Petnano, uma vez que a maior 

parte dos discentes, docentes e profissionais do IFRJ partici-

pam do Facebook®, sendo, portanto, uma ferramenta impor-

tante e que tem promovido visibilidade ao grupo e aos eventos 

realizados. A manutenção das informações da página ocorrem 

no mínimo três vezes por semana. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os eventos promovidos pelos petianos, como os ci-

clos de palestras e o ciclo cultural, proporcionaram aos 

alunos e servidores do campus o debate sobre assuntos 

de grande relevância social e ambiental, além de possibi-

litarem uma formação mais completa desses alunos, que, 

futuramente, serão profissionais preocupados com a so-

ciedade e com o meio ambiente.

 Os ciclos desenvolvidos durante dois anos de atua-

ção do Petnano na instituição de ensino obtiveram exce-

lente retorno positivo por parte da comunidade escolar, 

uma vez que o grupo é conhecido no local principalmente 

por realizar palestras e atividades culturais.
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Capítulo 5

INTRODUÇÃO | A TRAJETÓRIA DO PET/CONEXÕES 

DE SABERES EM SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

Patrícia Alexandra Santos Schettert do Valle*

 O Programa de Educação Tutorial (PET) do Minis-

tério da Educação (MEC) vem passando por várias modi-

ficações ao longo de 30 anos. Atualmente, com mais de 

800 grupos de educação tutoriais em desenvolvimento nas 

diversas universidades e institutos do país, busca propi-

ciar aos alunos, sob a orientação de um tutor, condições 

para realizações de atividades extracurriculares. Para isso, 

procura atender às necessidades do próprio curso ou de 

vários cursos de Graduação de forma interdisciplinar e/ou 

aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que 

integram sua grade curricular. 

 Com a inserção e implementação desse programa, 

busca-se a excelência na formação do indivíduo como fu-

turo profissional. Em função das exigências das agências 

de fomento, no entanto, universidades e institutos estão 

submetidos a um produtivismo acadêmico, que valoriza 

* Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual.
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a quantidade de “produtos”. Esse requisito leva à conso-

lidação de valores que prezam a competitividade e o in-

dividualismo, criando uma visão cada vez mais nítida da 

Graduação como responsável em preparar o aluno para a 

Pós-Graduação.

 Por meio da educação tutorial, o programa busca 

mudar esse modelo acadêmico, construindo sua própria 

identidade no âmbito do Ensino Superior brasileiro, quan-

do valoriza: o processo de formação, em contraposição ao 

produto; o trabalho coletivo e colaborativo, em oposição ao 

individualismo; a realização de atividades (práticas forma-

tivas), com ênfase equilibrada entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão, versus a formação precoce; as relações tu-

toriais horizontalizadas, em contraposição à verticalizada 

relação professor–estudante.

 Desse modo, entende-se que a formação de um 

profissional deva valorizar o ser ético e crítico, socialmente 

comprometido com a implicação social do conhecimento de-

senvolvido; um profissional consciente dos aspectos socioe-

conômicos que envolvem sua atuação e um cidadão capaz de 

valorizar diversos saberes em paralelo ao saber científico.

 Além disso, a educação tutorial tem a responsabi-

lidade de fazer a ponte entre o academicismo dos compo-

nentes – em geral com pouca receptividade por parte dos 

alunos –, sendo, porém, necessária como elemento episte-
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mológico estruturante para uma formação universitária e 

uma inserção profissional consciente.

 Tudo isso se alia a outras experiências e vivências 

práticas igualmente importantes na formação, a exemplo 

do domínio das tecnologias de informação e comunica-

ção, da capacidade de falar em público, da capacidade de 

escrever um relatório devidamente estruturado, do gosto 

pela leitura, do interesse pela inovação, da iniciativa, do 

espírito de exigência, dentre outros.

 Depara-se, portanto, com um grande desafio: as 

questões relacionadas à formação de excelência. Até então, 

não havia resposta à definição dos critérios que deveriam 

ser considerados para avaliar a qualidade da formação de 

um petiano. No entanto, com a prática diária, foi-se perce-

bendo, na construção coletiva, o que seria a formação de 

excelência de um petiano – principalmente com base nos 

depoimentos dos egressos, que apontaram a importância 

do PET ou o que poderia complementá-lo para a formação 

desses discentes.

 Sendo assim, cada grupo PET construiu suas pro-

postas nos encontros regionais e nacionais – os espaços de 

discussão e o momento em que os petianos e tutores parti-

lhavam suas experiências, o que levou a uma ampla discus-

são para a construção de um modelo que todos almejassem.
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1 PET/CONEXÕES DE SABERES EM SEXUALIDADE E 

EDUCAÇÃO SEXUAL

 A proposta de formação do grupo PET/Conexões 

de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual foi orga-

nizada de forma interdisciplinar, o que não poderia ser 

diferente. Surgiu, portanto, um grande desafio, pois o de-

senvolvimento de um grupo interdisciplinar levanta várias 

questões, a saber: Qual o papel da interdisciplinaridade na 

formação do PET? De que maneira ela poderia ser produ-

zida no contexto das atividades? Ela deveria ser um meio 

(um instrumento) ou um produto das atividades? 

 Assim, construir de maneira interdisciplinar o gru-

po PET/ Sexualidade foi necessário para o rompimento das 

fronteiras rígidas que marcavam o funcionamento de cada 

curso. Não era possível entender a interdisciplinaridade 

como uma articulação entre os saberes de domínio de cada 

profissão, pois, nesse caso, seria mantida a ideia dos sa-

beres de forma independente uns dos outros. A interdisci-

plinaridade que deveria ocorrer seria um processo que não 

busca a estabilidade, e sim a interferência entre os saberes, 

intervenção que desestabiliza determinado saber específico, 

visando a uma torção nos modos instituídos de funciona-

mento, e não à instituição de uma nova identidade.

 Desse modo, formou-se o grupo PET/Sexualida-

de e Educação Sexual, do Instituto Federal de Educação, 
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Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus 

Realengo. Após várias tentativas com outros projetos sem 

sucesso em anos anteriores, o IFRJ obteve do Ministério 

da Educação (MEC) aprovação dos três primeiros grupos 

PETs em dezembro de 2010: dois deles tendo como foco 

outros temas, e o PET/Sexualidade, grupo interdisciplinar 

que buscaria desenvolver suas atividades centrado nos es-

tudos da Sexologia e da Saúde da Mulher. 

 Para um melhor entendimento do universo que es-

taria sendo desenvolvido no ensino e na pesquisa, buscou-

-se pautar os trabalhos no âmbito acadêmico, seguindo o 

conceito de Sexualidade definido em 2006 pela Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS), que aponta: 

A sexualidade é um aspecto central do ser humano e 

inclui: sexo, identidade e papéis de gênero, orientação 

sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ela 

é experimentada e expressada em pensamentos, fanta-

sias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamen-

tos, práticas, papéis e relacionamentos.

Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimen-

sões, nem todas elas se experimentam ou expressam 

sempre. A sexualidade é influenciada pela interação de 

fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, po-

líticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e 

espirituais (OMS, 2006).
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 A partir desse conceito, norteou-se a construção das 

atividades em uma visão interdisciplinar em Sexologia, pois 

houve motivação de diferentes conteúdos na implantação 

de um projeto interdisciplinar para o estudo da Sexologia. 

 Definiu-se, então, que o grupo PET seria formado 

por alunos de três cursos – Farmácia, Fisioterapia e Tera-

pia Ocupacional –, ou seja, todos os cursos de saúde do 

campus Realengo.

 O estudo da Sexologia na Graduação é um espaço 

oportuno para o conhecimento e a discussão da temática 

na visão interdisciplinar, uma vez que a maneira como cada 

indivíduo se relaciona consigo mesmo pode traduzir suas 

percepções – e isso influenciará seu fazer profissional. 

 Nos cursos de Graduação, em especial na área da 

Saúde, pouco se abordam temas da Sexologia, quando, no 

exercício de sua prática, os alunos irão deparar-se com 

inúmeras situações que exigirão deles conhecimentos so-

bre o assunto (SCHETTERT, 2002). 

 A sexologia emergiu na segunda metade do século 

XIX e constituiu-se como uma scientia sexualis pluridiscipli-

nar, englobando várias áreas do saber, médicas e não médi-

cas, bem como um leque variado de práticas terapêuticas, 

de formação e de intervenção. A constituição da Sexologia 

enquanto área do saber tem sido estudada com um enfoque 

histórico e sociológico desde a obra pioneira de Foucault. 
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 O termo sexologia foi escolhido por ser uma de-

signação tradicional de modos de intervenção e conheci-

mento que visam ao atendimento clínico ou à prevenção 

de distúrbios relacionados à sexualidade. Não se trata, en-

tretanto, de uma designação consensual dentro do campo. 

Há uma tendência atual a utilizar os termos sexualidade 

humana, saúde sexual ou medicina sexual, cada uma 

dessas expressões indicando certa posição no conjunto de 

tensões e disputas que marcam o território em questão. 

 No Brasil, os estudos da sexologia se estruturaram 

a partir da década de 1980, com a formação da Sociedade 

Brasileira de Sexualidade Humana (Sbrash), tendo como 

pioneira a Universidade Gama Filho, que formou o único 

curso de mestrado em Sexologia da América Latina, o qual 

não existe mais. Atualmente, há cadastrados no CNPq cin-

co grupos de ensino e pesquisa em instituições públicas 

pesquisando o tema.

 É, portanto, necessário discutir os temas da Sexo-

logia no seguimento do ensino, pois pouco ou quase nada 

vem sendo feito a respeito disso. No ensino superior, o es-

tudo da Sexologia para os cursos de Graduação em saúde 

não é uma realidade. Quando há alguma iniciativa, é pre-

ciso superar os pressupostos biomédicos para um modelo 

que considere a sexualidade como o resultado de múlti-

plos fatores em uma visão integral do ser humano e que 
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não venha carregado de mitos, crenças ou transformado 

em lutas ideológicas, sem embasamento científico. 

 Há diferentes maneiras de se trabalharem os te-

mas da Sexologia no Ensino Superior, porém, normalmen-

te essas diferenças mantêm a concepção da manutenção 

das disciplinas curriculares específicas. 

A proposta que tenho é de permitir encarar as discipli-

nas atualmente específicas do currículo não mais como 

fins em si mesmas, mas como “meio” para atingir outros 

fins, mais de acordo com os interesses e as necessidades 

da maioria da população. (SCHETTERT, 2008.)

 Sabe-se que a ciência clássica não está preparada 

para dar conta de toda a realidade, mas apenas de uma 

pequena parte dela, arbitrariamente recortada e tenden-

ciosamente parcelada.

  A base de nossos currículos tem influência nos 

pensadores da Grécia clássica, quando no direito à de-

mocracia não estavam incluídas as mulheres nem os 

escravos (i. e., a maior parte da população). Por outro 

lado, se acreditarmos que a área da Sexologia deva 

ser trabalhada como um novo conteúdo a acrescentar 

algo aos já existentes, ela cumprirá apenas a função 

de sobrecarregar os programas e dificultar a tarefa do 

corpo docente.
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  O principal objetivo nos cursos de Graduação em 

Saúde foi selecionar os conteúdos relacionados à Sexolo-

gia e levar os alunos a pensar, compreender e manejar 

adequadamente as dúvidas do desenvolvimento de sua 

sexualidade, de seus pacientes e do mundo que os cer-

ca. “A menos que tenhamos boas sensações a respeito de 

nós mesmos como seres sexuados, a menos que as pala-

vras fluam de forma correta, a mensagem é incongruente.” 

(SCHETTERT, 2002.)

2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA SEXOLOGIA NA 

FORMAÇÃO

 Sabe-se que, nas instituições de Ensino Superior, a 

sexologia ainda é um elemento estranho; entretanto, é ne-

cessário discuti-la, principalmente a partir de uma visão que 

abranja o saber de várias disciplinas. Portanto, esse progra-

ma vem se caracterizando por meio do estudo interdiscipli-

nar. Desse modo, o PET/Sexualidade e Educação Sexual, 

durante seis anos, objetivou ir além do preparo do aluno para 

o mercado de trabalho, formando cidadãos aptos a enfrentar 

as dificuldades da vida em sociedade e desejando contribuir 

para a formação e preparação de indivíduos que reflitam so-

bre sua prática diante de um mundo que assim exige, como 

principal movimento que busque perceber o desenvolvimen-

to de sua sexualidade de maneira saudável.
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 Atualmente existem dificuldades enfrentadas pelo 

profissional de saúde relativas à educação em sexualidade 

de seus clientes e que são óbvias, pois partem do fato de 

que esse profissional, durante sua Graduação e Pós-Gra-

duação, pouca ou nenhuma qualificação recebeu na área 

da Sexologia. Acrescido a esse fato, observa-se uma ina-

bilidade em lidar com a sexualidade. Afinal, “como ouvir o 

outro, se não sou capaz de me ouvir?” (SCHETTERT,2002). 

  Por outro lado, esse profissional se vê cada vez mais 

pressionado pelas demandas surgindo em sua clínica – tra-

zidas pelos clientes “pacientes” – e, influenciado pela própria 

vivência em sua sexualidade, no lugar de fazer uma orien-

tação libertadora, transmite e reforça conceitos e valores re-

produzidos na sociedade para a educação em sexualidade de 

maneira repressora. Isso porque desconhece ou não aceita, 

muitas vezes, o conceito científico dessas questões.

 Observam-se nas instituições de ensino professo-

res acreditando na importância de trabalhar a sexologia 

com uma visão interdisciplinar do ser humano e achando 

que o ponto de vista da Biomédica não contempla todas 

as necessidades na formação do aluno; no entanto, não 

sabem como tratar os temas da área da Sexologia.

 Quando o profissional tem formação/qualificação em 

Sexologia, desenvolve uma melhor relação profissional–clien-

te; é uma oportunidade que o paciente/cliente tem, o qual, 
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por um motivo ou outro, não consegue abordar seus proble-

mas com alguém. O profissional atualmente vivencia inúme-

ras queixas nessa área quando pergunta ao paciente sobre a 

sexualidade dele. Isso porque geralmente é a primeira pessoa 

que lhe faz esse tipo de questionamento. A informação leiga – 

seja pela mídia, seja pela sociedade comum – tem ajudado as 

pessoas a questionarem, porém traz informações distorcidas 

e a construção de crendices culturais. 

 Um dos principais motivos que levam o profissional 

a não abordar questões sobre a sexualidade do paciente tem 

sido a desmotivação decorrente pela falta de formação na área, 

e, quando discute, observa-se uma visão na “medicalização”. 

 As necessidades são muitas, e acredita-se que não 

seja possível acompanhar o desenvolvimento de todo o co-

nhecimento científico e das tecnologias modernas na área 

da Sexologia. Entende-se, portanto, que somente um en-

sino de caráter reflexivo pode proporcionar aos alunos a 

capacidade de se adaptar, criativamente e com versatili-

dade, aos estudos da sexualidade humana, uma vez que 

essa formação não existe na grade curricular dos cursos 

de Saúde. A atuação dos alunos nas diferentes áreas da 

Saúde requer conhecimento científico e cultural da se-

xualidade humana; desse modo, o programa se propôs a 

criar um espaço de reflexão dentro do campus Realengo, 

dando acesso à participação de alunos dos diversos cur-
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sos de Saúde e oportunidades a todos os interessados em 

desenvolver-se na área da Sexologia. Ao desenvolverem as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com 

diferentes instituições que se encontravam no entorno do 

campus, obtiveram ampla experiência, o que contribuiu na 

formação acadêmica desses alunos.

3 INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO 

PET/SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

1. Atividades propostas no ensino:

Instrumentalização dos alunos por meio do curso de For-

mação em Sexologia (160 horas), o qual, além dos seminá-

rios, é dividido, a princípio, em quatro módulos: 

a) Educação Sexual;

b) Sexualidade Feminina;

c) Sexualidade de Pessoas Deficientes;

d) Metodologia Científica em Sexologia. 

2. Atividade de extensão em educação em sexualidade no 

ciclo da vida: 

a) Oficinas de educação em sexualidade para adoles-

centes e suas famílias, grávidas/puérperas da Casa 

de Parto de Realengo (RJ);

b) Capacitação de educação em sexualidade, para 

agentes comunitários em saúde (ACS) e profissionais 
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de saúde nas Clínicas de Saúde da Família;

c) Cursos de multiplicadores em educação para a 

sexualidade, ministrados a adolescentes das escolas 

municipais e federais; 

d)  Curso de extensão em Sexologia, para alunos da 

Graduação;

e) Oficinas de educação em sexualidade para pes-

soas deficientes – Instituto Benjamin Constant (IBC) 

e Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines);

f) Oficinas de sexualidade para mulheres (jovens, 

adultas e mulheres no climatério/menopausa);

g) Serviço de aconselhamento sexual (SAS) – im-

plantação do serviço de aconselhamento na clí-

nica-escola do IFRJ/Realengo, oferecido à comu-

nidade interna e externa, com foco na educação 

em sexualidade.

3. Atividades de pesquisas, com levantamento do perfil da 

saúde sexual e sexualidade da comunidade dos adolescen-

tes e das mulheres no entorno do IFRJ, campus Realengo.

a) Criação de um banco de dados, que ajudou na pro-

dução de diversos artigos e trabalhos de extensão.

4. Orientações semanais com o tutor:

a) Discussão de temas, estudo de casos; 
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b) Planejamento de atividade;

c) Avaliação dos trabalhos de modo individual e coletivo.

 O programa buscou uma relação de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, tendo, do ponto de vista do en-

sino, o objetivo de ampliar o conhecimento teórico na área e 

trazer contribuições contemporâneas sobre o tema, comple-

mentando conteúdos abordados em atividades de aula reali-

zadas nas disciplinas Saúde da Mulher e Saúde da Criança e 

Adolescente, Urogineco e Saúde Mental, entre outras. 

 O Projeto Educação em Sexualidade de Jovens/

Adolescentes teve como proposta desenvolver ações nos 

diversos níveis do processo ensino–aprendizagem, passan-

do pela formação, capacitação e atualização de agentes 

comunitários, técnicos, estudantes de Graduação e pro-

fissionais, todos das áreas de Saúde e Educação. Trata-se 

de ações não com o objetivo de saber para constar, diag-

nosticar ou explicar a realidade, mas de possibilitar inter-

venções no próprio curso desses processos. O programa 

ao longo de seis anos capacitou mais de 300 profissionais, 

estudantes e adolescentes em Educação para o desenvol-

vimento da Sexualidade.

 Dentro do eixo de pesquisa, buscou-se estimu-

lar e desenvolver as habilidades do aluno com relação à 

pesquisa, fomentando um olhar crítico, participativo, e 
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capacitando-o em termos metodológicos. Alunos integran-

tes do programa puderam estender suas contribuições de 

pesquisa aos demais discentes do IFRJ e a outros segui-

mentos da população inserida, participando como cola-

boradores em discussões sobre o tema durante cursos e 

oficinas (com uma produção de mais de 20 artigos), dois 

congressos nacionais, três congressos latino-americanos, 

um congresso mundial. Além disso, houve a apresenta-

ção de 19 trabalhos e a premiação a uma petiana no Con-

gresso Mundial de Saúde Sexual: Jovem Pesquisador 

em Saúde Sexual – prêmio esse oferecido somente a dez 

pesquisadores participantes. Como se não bastasse, dois 

livros foram publicados: o Manual de Educação Sexual e o 

Guia do Serviço de Aconselhamento Sexual, todos voltados 

à área da Sexologia.

 Na visão interdisciplinar, o Programa de Educação 

em Sexualidade de Jovens/Adolescentes integrou várias uni-

dades e profissionais (escolas municipais/Programa de Saú-

de da Família/Casa de Parto). Isso certamente determinará, 

pela participação multiprofissional, um momento muito fa-

vorável à interdisciplinaridade, quando uma dimensão pre-

tende superar dois impasses de uma pura verticalidade e de 

uma simples horizontalidade, tendendo, assim, a realizar-se 

quando uma comunicação máxima se efetua entre os dife-

rentes níveis, sobretudo nos diferentes sentidos.
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 Do ponto de vista da extensão, esse programa teve 

como meta a geração de subsídios que possibilitassem a 

elaboração de propostas de intervenção a serem realizadas 

junto ao público-alvo desse projeto, podendo ser imple-

mentadas proposta complementares, como oficinas viven-

ciais, grupos de mulheres, grupo de orientação a profissio-

nais da instituição etc.

 Como fundamento da proposta de Educação Tuto-

rial, o tutor acredita que o processo educativo que conce-

be iniciativa, liberdade e compromisso possibilita agentes 

ativos, capazes de transformar a sociedade e humanizar 

os atores que serão os construtores de sua própria his-

tória. Assim, será empregada uma força transformadora 

como fator de desenvolvimento da pessoa e da sociedade. 

Oportunizando os encontros com os alunos, buscou-se 

promover o crescimento pessoal por meio da autonomia, 

sociabilidade, autoestima e confiança –, fundamentais a 

um bom relacionamento e desenvolvimento do indivíduo.

 Buscou-se, ainda, entender o ser humano sempre em 

uma visão integral quando foram considerados os aspectos 

biopsicossociais e espirituais de cada grupo ou pessoa, le-

vando os alunos a entender que o desenvolvimento da saúde 

requer uma construção coletiva e permanente. Nos encon-

tros semanais de orientação, desenvolveu-se a reflexão crí-

tica em um processo gradativo e crescente de compreensão 



Programa de Educação Tutorial – PET/IFRJ 105

de si mesmo e do mundo. Dessa maneira, o conhecimento 

do aluno sobre o tema da discussão – construído a partir de 

saberes, valores, crenças, tabus e preconceitos de novas in-

formações – conduziu a uma análise mais ampla e profunda 

desse processo, respeitando as características de cada aluno 

e do grupo. As ideias e os comportamentos foram observados 

para adequar as estratégias de ensino e de conteúdo às ne-

cessidades porventura detectadas.

 No processo de avaliação do aluno e do grupo, foi 

definida a avaliação por desempenho, por se acreditar que 

(dentro da visão de que educar é formar, e aprender é cons-

truir o próprio saber) a avaliação contempla dimensões, não 

se reduzindo apenas à atribuição de notas. O instrumento 

utilizado além da observação foi o portfólio, que deveria 

conter elementos significativos do trabalho realizado no 

projeto ao longo de dois anos de um ciclo. Ele deveria con-

ter os principais trabalhos do aluno, incluindo elaboração 

de relatórios, resolução de problemas, explorações e investi-

gações em que esteve envolvido (sozinho ou em colaboração 

com colegas) etc. O portfólio deveria refletir globalmente o 

percurso do aluno, não se limitando aos aspectos cognitivos 

do seu trabalho, mas incidindo-se igualmente nos aspectos 

de natureza afetiva. Assim, cada petiano formou seu pró-

prio portfólio, e para cada eixo (ensino, pesquisa e extensão) 

foram formados portfólios do grupo.
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 No primeiro processo de seleção em 2010 partici-

param 22 alunos, sendo selecionados 12 como bolsistas 

dos cursos de Farmácia, Terapia Ocupacional e Fisiotera-

pia. Estes poderiam participar do programa por 24 meses 

e renovar o período por mais 24 meses. Voluntários tam-

bém poderiam participar, compondo uma equipe de até 

18 alunos. O programa teve duração de três anos e, após 

avaliação do Comitê Local de Acompanhamento e Avalia-

ção (CLAA), por mais três anos, totalizando seis anos com 

o mesmo tutor. Um total de 47 alunos bolsistas participou 

do programa durante os seis anos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esse modelo supera com vantagens a pedagogia da 

transmissão passiva de conhecimento, facilita o método de 

estudo e possibilita que o aluno aprenda a selecionar cri-

teriosamente os recursos educacionais mais adequados, a 

trabalhar em equipe e a aprender a aprender.

 Essa tarefa, realmente inovadora no âmbito da 

educação formal do Ensino Superior, supõe uma ruptura 

com as concepções tradicionais do ensino e, fundamen-

talmente, com as formas acadêmicas, desvinculadas da 

prática real da profissão, proporciona uma visão integral 

e possibilita ajustes em decorrência das transformações 

ocorridas no mundo do trabalho; além disso, promove 
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uma abordagem humanista, que considera os aspectos 

biopsicossociais, filosóficos, antropológicos, políticos, eco-

nômicos, culturais e espirituais.

 Dá-se de maneira coletiva (o que integra e possibili-

ta uma prática educativa, com professor e aluno sendo su-

jeitos integrantes no processo ensino–aprendizagem) e pro-

move a integração entre o ensino e a prática profissional.

 Desse modo, com a elaboração deste texto, todos os 

participantes do PET/Sexualidade e Educação Sexual pu-

deram refletir mais profundamente sobre o processo cons-

truído e seu significado. Não há dúvidas de que a Educa-

ção Tutorial e o estudo da Sexologia no ensino são grandes  

potencializadores de transformação do sujeito. Portanto, 

vale o enfrentamento das barreiras para a implantação e o 

desenvolvimento de uma proposta que, além de inovadora 

no campo da Sexologia, principalmente contribuiu para a 

formação do indivíduo como pessoa e profissional.

Por fim, segundo Luis Pausteur “a oportunidade favorece 

a mente preparada”, mas sabemos que pensar é fácil, agir 

é difícil. E transformar pensamentos em ações, ah.... isso 

é a coisa mais difícil que existe neste mundo.



Cadernos Prograd IFRJ 108

Equipe PET/Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual.
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Capítulo 6

CURSO DE EXTENSÃO | SEXOLOGIA NA GRADUAÇÃO

Gabriela Andrade de Araujo*

 Laiza de Jesus de Moraes**

 Patrícia A. dos Santos Schettert***

1 APORTE TEÓRICO

 A sexualidade humana é algo inerente ao ser 

humano e está presente desde seu nascimento até sua 

morte. Ela é parte integrante da vida de cada indivíduo 

e o influencia em muitos aspectos, entre eles, seus 

pensamentos, comportamentos e até mesmo sua saúde, 

não se resumindo apenas ao ato sexual. 

 A sexualidade contribui para o equilíbrio 

biopsicossocial dos indivíduos, e a maneira como cada 

um deles percebe a própria sexualidade influenciará 

diretamente em seu agir, sua conduta sexual, seu modo de 

sentir, pensar e desejar. Há pouca abordagem desse tema 

no ambiente de trabalho, familiar, escolar e até mesmo 

universitário; por isso, quando se fala em sexualidade, o 

assunto soa estranho para muitos (SERAPIÃO, 2007). 

* Graduanda de Fisioterapia.
** Graduanda de Terapia Ocupacional.
*** Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual.
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 Sob tal perspectiva, acredita-se que, por meio da 

educação em sexualidade, seja possível formar cidadãos 

conscientes, críticos e responsáveis, em uma dimensão 

tanto individual quanto social. Quando entendemos, de 

fato, o que é sexualidade, percebemos atitudes influencia-

das pela falta de educação tanto informal quanto formal 

na área da sexologia. Nesse sentido, é fundamental dis-

cuti-la no meio acadêmico, pois esse debate proporciona 

um espaço de conhecimento da temática, uma vez que a 

maneira como cada indivíduo se relaciona consigo mesmo 

pode traduzir suas percepções – e isso influencia sua vida 

pessoal e profissional.

 O currículo do Ensino Superior deveria ter como prin-

cipal objetivo levar os alunos a pensar, compreender e mane-

jar adequadamente o mundo e as pessoas que os rodeiam. 

No entanto, há uma defasagem em currículos dos cursos de 

Graduação no que diz respeito a temas voltados à sexologia, 

formando profissionais com pouco conhecimento da área. 

Esse cenário ressalta a importância da discussão em cursos 

da área de Saúde, uma vez que os futuros profissionais, quan-

do no exercício de sua função, encontrarão muitas situações 

que exigirão deles conhecimentos sobre o assunto.

 Portanto, é imprescindível criar um espaço de re-

flexão que discuta temas voltados à sexualidade humana e 

possibilitem a complementação da formação desses futuros 
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profissionais, para que se entenda o ser humano na íntegra 

e saiba lidar com as especificidades de cada um deles. 

 No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Realengo, está inse-

rido o Programa de Educação Tutorial (PET): Sexualidade e 

Educação Sexual, um grupo composto por alunas bolsistas 

(chamadas petianas), provenientes dos cursos de Fisiotera-

pia, Terapia Ocupacional e Farmácia. Sob a orientação de 

uma professora tutora, as petianas desenvolvem atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, buscando complementar a 

formação acadêmica dos alunos do campus com ações que 

promovem o debate da sexualidade humana. 

2 OBJETIVO

 O grupo PET/Sexualidade e Educação Sexual busca 

descrever a experiência do ensino da sexologia no ambiente 

acadêmico, a fim de complementar a formação dos graduan-

dos e prepará-los para o mercado de trabalho nas questões 

da sexualidade humana de seus clientes/pacientes. 

3 METODOLOGIA

 A partir de todas essas questões levantadas, o PET 

elaborou e pôs em prática um curso de extensão em Se-

xologia direcionado apenas a graduandos, podendo eles 

ser de qualquer instituição ou curso. A partir dessa ideia, 
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foram realizadas reuniões com toda a equipe para a ela-

boração de uma ementa que alcançasse os objetivos do 

curso. Esse planejamento se deu pela equipe do PET sob 

a orientação da tutora. Para a definição dos temas de 

maior relevância, foram utilizadas as ementas dos cursos 

de capacitação realizados em anos anteriores pelo PET/

Sexualidade, porém agora em versão melhorada. Essa ca-

pacitação foi inicialmente dividida em quatro módulos: 

Educação Sexual; Sexualidade Feminina; Sexualidade de 

Pessoas Deficientes; e Metodologia Científica em Sexologia 

como Conclusão. No entanto, a modalidade sofreu mudan-

ças e hoje é ofertada em dois módulos: (i) Educação em 

Sexualidade com foco na Sexualidade Feminina; e (ii) Se-

xualidade da Pessoa com Deficiência, tendo cada módulo 

a carga horária de 40 horas presenciais e 10 horas a dis-

tância (totalizando, assim, 100 horas). 

 Outra questão definida foi a escolha de duas pe-

tianas para serem responsáveis pela coordenação do 

curso, encarregadas de: monitorar as listas de frequên-

cias, os relatórios de campo, a entrega dos textos e a 

coleta de resenhas; cobrar a participação dos petianos; 

convidar e providenciar um meio de transporte para o 

professor convidado; preparar as salas e os materiais 

a serem utilizados (p. ex., xerox); organizar e manter o 

portfólio atualizado do curso. 
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 Para a divulgação do curso, utilizaram-se as redes 

sociais e cartazes em várias unidades parceiras do PET, 

além de informativos no campus Realengo. As inscrições 

foram feitas via e-mail ou presencialmente, com o preen-

chimento de um formulário. O critério para a seleção dos 

inscritos era que estivessem cursando qualquer gradua-

ção, o que caracterizou o PET/Sexualidade e Educação 

Sexual como um curso interdisciplinar. 

 Em relação à definição do dia do curso, optou-se 

pela quinta-feira, pois nesse dia, no período da tarde, não 

são ministradas disciplinas aos alunos do IFRJ – campus 

Realengo. O curso foi realizado de setembro/2015 a 

abril/2016, tendo 4 horas de duração por semana.

 No primeiro módulo, além da tutora, o grupo PET 

contou com a participação de diversos professores (entre 

eles, componentes da Sociedade Brasileira de Sexualida-

de Humana – Sbrash), bem como de alguns professores 

do próprio IFRJ. As petianas veteranas participaram como 

monitoras, as quais já haviam sido capacitadas em quase 

todos os conteúdos; as petianas novas participaram como 

ouvintes, assim como os demais integrantes do curso. Por-

tanto, foi elaborada uma escala para melhor organização 

das funções, que compreendia elencar duas petianas como 

monitoras em cada aula, a fim de ministrarem dinâmicas 

(criando assim um espaço de reflexão e discussão) e sen-
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sibilizarem o grupo para o tema que seria apresentado por 

um professor convidado. Esse módulo teve como objetivos: 

analisar as dimensões biopsicossociais e históricas da se-

xualidade humana; desconstruir mitos, crenças e tabus; 

identificar as manifestações da sexualidade nas diferentes 

fases do desenvolvimento; discutir concepções sobre sexo/

gênero e diversidade.

 No segundo módulo, as petianas veteranas sepa-

raram-se em duplas e puderam participar do curso mi-

nistrando alguns conteúdos – o que foi interessante, pois 

possibilitou uma discussão mais aprofundada com os de-

mais alunos, devido à proximidade de idade entre eles e à 

linguagem mais simples, direta e dinâmica. 

 Nesse módulo, o foco foi aprofundar os diferentes 

aspectos do desenvolvimento da sexualidade do ser huma-

no em diversos tipos de deficiência (sensorial, motora, inte-

lectual, entre outros), conduzindo os participantes a buscar 

minimizar os preconceitos que permeiam essa discussão da 

pessoa com deficiência. Assim, perceberam a grande rele-

vância de se estudar a sexualidade humana para que se 

compreendam melhor essas especificidades a que seus fu-

turos pacientes estão sujeitos. Desse modo, é possível ter 

uma visão diferenciada e estar mais bem-preparado para o 

mercado de trabalho; por essas razões, o curso contribuiu 

para a formação acadêmica dos graduandos participantes. 
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 Com o intuito de se avaliar a efetividade do curso, 

criou-se um questionário sobre Educação em Sexualidade, 

o qual foi aplicado e reaplicado ao final do curso. Durante 

cada aula, por meio de análise qualitativa e da observação, 

elaborou-se um relatório apontando os pontos mais rele-

vantes, tais como o tema abordado, as dificuldades encon-

tradas e o desempenho dos alunos. 

 Inscreveram-se 30 alunos do IFRJ campus Realengo 

e 1 aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), campus Seropédica, sendo que, na primeira aula, 

compareceram 23 estudantes. Desses, 19 (com idade média 

de 20 anos) foram selecionados para participar do curso.

 A partir do programa Qualiquant Soft, foram anali-

sados os dados obtidos do questionário, os quais serviram 

como banco de dados para a publicação de artigos. 

4 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 Temos inicialmente como resultado positivo a con-

clusão do curso e a adesão dos participantes, pois há expe-

riências anteriores de grandes desistências. Além disso, com 

a aplicação de um questionário e descrições anotadas em 

um relatório de campo, foi possível levantarmos o perfil dos 

alunos em relação ao conhecimento deles sobre Sexologia. 

 O perfil foi traçado no primeiro questionário, 

aplicado no início do curso, e as análises dos dados 
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evidenciaram que esses alunos sabiam pouco sobre o 

assunto. 

 Embora os alunos fossem de cursos de Graduação 

em Saúde, com disciplinas discutindo temas relacionados 

à Sexualidade Humana, notou-se neles certa defasagem 

quanto à abordagem da Sexologia e que as disciplinas, 

de modo geral, apenas citam questões sobre Sexualida-

de; isso porque os alunos compreendiam a Sexualidade 

ligando-a às funções reprodutiva e biológica, centrando-

-se na patologia, nos aspectos preventivos, nas diferenças 

sexuais e na prevenção às doenças sexualmente transmis-

síveis (p.ex., HIV/Aids). Notou-se também que os alunos 

reconheciam a necessidade de compreender essa temáti-

ca, pois acreditavam que conheciam o ser humano na sua 

integralidade, uma vez que a Sexualidade se faz presente 

em todas as esferas da vida. 

 Tais resultados auxiliaram as petianas para uma 

melhor ministração das aulas com base nas demandas ob-

servadas, criando-se um espaço de discussão e reflexão 

sobre Sexologia e a relação dos (futuros) profissionais de 

Saúde e Educação Sexual. 

 Os temas abordados foram ministrados com êxito 

pelas bolsistas do PET (acadêmicas em Fisioterapia, Te-

rapia Ocupacional e Farmácia), por convidados de outras 

áreas (p. ex., Psicologia) e por professores do próprio IFRJ, 
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campus Realengo, sendo esse um modo de demonstrar 

como o estudo da Sexologia não se limita a um único cam-

po do saber.

 No espaço criado, a cada início de aula, eram rea-

lizadas dinâmicas embasando o tema que posteriormente 

seria discutido. Essa estratégia contribuiu de modo signi-

ficativo para os alunos compreenderem previamente o as-

sunto e participarem de maneira mais ativa das discussões, 

destacando suas opiniões, reflexões e dúvidas acerca dos 

temas. Notou-se que questões referentes à Sexualidade 

eram fundamentadas no imaginário social – repleto de mi-

tos, crenças e tabus –, o qual foi desconstruído durante es-

ses debates. As Figuras 1 e 2 registram algumas dinâmicas 

aplicadas aos alunos e à interação deles com as atividades. 

 Para a Dinâmica Concordo e Discordo (Figura 1), 

ministrada por uma petiana durante aula sobre História 

Crítica da Sexualidade, colocou-se uma cadeira do lado 

esquerdo, representando a resposta Discordo, e uma do 

lado direito, representando Concordo. Essa dinâmica con-

siste em uma aluna ler as afirmativas e os alunos se po-

sicionarem de que lado ficarão, cada um justificando sua 

resposta para promover o debate entre eles.
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Figura 1 – Dinâmica Concordo e Discordo.

 

Fonte: As autoras (2016).

 Para o segundo módulo do curso, com foco em se-

xualidade e deficiência, foram convidados professores(as) 

surdos(as) do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(Ines), que aplicaram a dinâmica Profissional de Saúde e 

Deficiente Auditivo. A ação consistia em fazer as professo-

ras do Ines (que dominam a língua de sinais) criarem si-

tuações comuns ao cotidiano de pessoas surdas, as quais 

chegam ao serviço de saúde na tentativa de comunicação 

para a resolução de algum problema. A Figura 2 ilustra o 

momento de uma situação criada, em que uma professora 

surda (de blusa estampada), fazendo o papel de paciente, 

tenta explicar seu problema a uma aluna (de camisa preta). 

A professora surda interpreta alguém que não sabe escre-

ver – o que piora ainda mais a comunicação entre ambas 

–, cabendo à aluna criar um meio que a leve a compreen-
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der a necessidade dessa paciente. Durante a dinâmica, os 

alunos ficaram nervosos por não conseguirem entender a 

situação do paciente nem se comunicar com ele. Alguns – 

por meio de mímicas, desenhos ou leitura – conseguiram 

comunicar-se, mas de maneira incerta, não tendo certeza 

se aquele era realmente o caso do paciente. Isso mostrou 

aos alunos o despreparo do profissional de Saúde na abor-

dagem de pacientes com deficiência auditiva. 

Figura 2 – Dinâmica Profissional de Saúde e

Deficiente Auditivo.

 

Fonte: As autoras (2016).

 O mesmo questionário foi reaplicado no término do 

curso, com a finalidade de avaliar a efetividade, o apro-

veitamento e a evolução dos alunos frente à temática da 

Sexologia. Foi notória a boa evolução e compreensão dos 
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conteúdos ministrados, transcendendo o conhecimento e 

influenciando comportamentos. Essas observações tam-

bém ocorreram a partir dos relatos feitos no final do curso, 

alguns deles reproduzidos a seguir: 
“Foi um privilégio muito grande participar do curso, pois não 

fazia ideia de como a sexualidade é um assunto amplo e ine-

rente a todos os aspectos da vida do ser humano. Ao passo 

que trata de assuntos tão polêmicos com tanta naturalidade, 

faz com que se desconstruam paradigmas próprios e impos-

tos pela sociedade. Sinto que, após o curso, tenho capacidade 

e sensibilidade para ser uma profissional da Saúde diferen-

ciada, que entende que o paciente é mais que uma lesão ou 

segmento do corpo, e acima de tudo hoje posso dizer que me 

conheço e respeito como pessoa singular, que não precisa se-

guir padrões. Realmente acredito que a matéria deveria ser 

obrigatória para alunos e professores.” (B., do 6º período do 

curso de Fisioterapia.) 

“O sentimento de totalidade me consome após o curso; hoje 

entendo e tenho a consciência de um indivíduo integral. Hoje 

eu sou integral; tive mudanças na minha vida pessoal em re-

lação a quem eu sou e enfrentei/confrontei meus próprios ta-

bus. Meu relacionamento mudou, eu mudei, e meu olhar mu-

dou. Meu conhecimento se enriqueceu, e, a partir daí, posso e 

devo transmitir tudo o que me permiti aprender aqui, 100% de 

contribuição para minha vida profissional e pessoal. Não vou 

parar por aqui; ainda tenho muito que aprender e continuar 

nesse caminho onde me encontrei. Muito obrigada pela opor-

tunidade.” (V., do 5º período de Fisioterapia.)
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 Os resultados foram positivos, uma vez que os alu-

nos passaram a reconhecer que a sexualidade vai além 

do ato sexual. O que outrora se resumia a uma visão bio-

logicista agora, por sua vez, passou a considerar outros 

aspectos – como os biológicos, psicológicos, sociais e espi-

rituais. Os alunos relataram também que agora se sentem 

tanto mais críticos e instrumentalizados para abordarem 

sobre sexualidade com seus futuros pacientes quanto com 

crescimento pessoal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Sendo os profissionais de Saúde aqueles que lidam 

com um momento de fragilidade do indivíduo, é imprescin-

dível que eles conheçam a complexidade do ser – o indiví-

duo em sua integralidade. Por isso, é relevante a capacita-

ção deles para educação em Sexualidade. 

 É de grande importância a implementação de uma 

disciplina ou projeto sobre Sexologia na grade curricular de 

Ensino Superior, para que os discentes aprofundem seus 

conceitos, reflitam sobre seus valores e desconstruam mi-

tos, crenças e tabus. Nesse sentido, o curso se torna um re-

forço das disciplinas obrigatórias da ementa de Graduação, 

uma vez que a sexualidade perpassa diferentes eixos.

 O curso de extensão Sexologia na Graduação pos-

sibilitou a visualização de como o estudo da Sexualidade 
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incute no indivíduo a consciência de si mesmo, de seu cor-

po, seus sentimentos, seus atos, seus comportamentos e 

sua confiança no seu fazer, mudando positivamente sua 

autoestima. Desse modo, foi possível formar pessoas mais 

críticas, que buscassem conhecer a própria sexualidade 

e se instrumentalizassem para abordar a sexualidade de 

seus futuros pacientes. 

 A experiência de planejar e executar um curso/pro-

jeto de extensão foi um caminho percorrido com dedicação 

e empenho de toda a equipe, e estudar Sexologia reverbe-

rou-se no bom êxito do projeto. A participação das petia-

nas como ministrantes de algumas aulas ocorreu graças à 

capacitação recebida no eixo de ensino do PET. Tal projeto 

foi gratificante, pois possibilitou a compreensão teórica e 

sua aplicação na prática, levando esse conhecimento para 

a vida pessoal e profissional dos participantes. 
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Capítulo 7

OFICINAS DE EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE PARA 

PESSOAS DEFICIENTES

Mariana Soares de Assunção*

Victoria Maria Garcia de Medeiros**

Patrícia A. dos Santos Schettert***

1 APORTE TEÓRICO

 Sexualidade e deficiência são dois conceitos carre-

gados de conotações negativas e preconceituosas (FÉLIX, 

1995). Separadamente, são difíceis de serem tratadas, 

mas, em conjunto, o desafio se torna ainda maior, devido 

aos tabus que permeiam essas questões. 

 Sendo a sexualidade parte intrínseca do ser hu-

mano, é importante que qualquer pessoa, com deficiência 

ou não, tenha acesso à educação em sexualidade. Apesar 

de inúmeros esforços para que a sexualidade das pessoas 

com deficiência passe a ser um direito e como tal se expres-

se nas suas diferentes dimensões, ainda persiste a ideia 

geral de que portadores de deficiências são assexuados. 

* Graduanda de Terapia Ocupacional. 
** Graduanda de Fisioterapia. 
*** Tutora do grupo/PET Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual.
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Isso está diretamente relacionado à crença de que essas 

pessoas são dependentes e infantis e de que, portanto, 

não seriam capazes de usufruir uma vida sexual adulta 

(FRANÇA-RIBEIRO, 2001; DENARI, 2002; KAUFMAN; SIL-

VERBERG; ODETTE, 2003; SHAKESPEARE, 2003; GIAMI, 

2004; MAIA, 2006). 

 Tanto a sexualidade como a deficiência são fenô-

menos socialmente construídos na medida em que o jul-

gamento sobre essa diferença impregnada ao corpo do de-

ficiente dependerá do momento histórico e cultural; em 

geral, a avaliação social que se tem da deficiência é a de 

que ela explicita um corpo não funcional e imperfeito, im-

pondo ao sujeito uma desvantagem social (AMARAL, 1995; 

TOMASINI, 1998; EDWARDS, 1997; OMOTE, 1999; AMOR 

PAN, 2003; MAIA, 2006; SIEBERS, 2008). 

 As políticas públicas mundiais têm lutado pelos 

direitos de acesso à educação, à saúde e à vida social da-

queles com deficiência; no entanto, pouco se tem feito ou 

divulgado no sentido de incentivar a inserção afetiva e se-

xual dessas pessoas (MAIA; RIBEIRO, 2010).

 A educação para a sexualidade é de grande relevân-

cia, uma vez que não se trata de apenas dizer quais são os 

métodos mais eficazes e que doenças podem ser transmiti-

das pelo ato sexual desprotegido. Educação para a sexuali-

dade é saber ouvir e ensinar, livre de qualquer preconceito. 
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 Importância tem sido dada aos aspectos da sexua-

lidade, aos sentimentos e à conduta sexual. Na ausência 

de aspectos sensoriais derivados da visão, seja por déficit 

visual congênito ou adquirido, podem-se observar conse-

quências importantes na sexualidade (CONAPO, 2000), 

pois a primeira fonte do prazer se dá através do olhar.

 Crianças com déficits sensoriais, mais precisamen-

te visual e auditivo, requerem educação com programa 

elaborado, que trabalhe aspectos psicológicos, sociais e 

biológicos adequados às suas necessidades. Nesse caso, é 

indispensável incluir os pais no programa, pois serão eles 

que irão apoiar, estimular e trabalhar os outros sentidos 

– como audição, olfato e degustação –, para aproveitar o 

máximo de potencialidades dos filhos. 

 Os déficits sensoriais não causam alterações orgâ-

nicas na resposta sexual. No entanto, o desconhecimento e 

a ausência de educação para a sexualidade (bem como a di-

ficuldade de se relacionar socialmente e de confiar em suas 

competências) podem propiciar problemas de ordem sexual.  

 Desse modo, o grupo do Programa de Educação Tuto-

rial (PET)/Sexualidade e Educação Sexual observou a oportu-

nidade de se aplicarem projetos dentro do Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (Ines) e do Instituto Benjamin Cons-

tant (IBC), a fim de quebrar todos esses mitos e preconceitos. 

Com isso, portadores de deficiência podem vivenciar a sexua-
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lidade na sua integralidade e derrubar estigmas impostos pela 

sociedade, a qual ainda é incapaz de lidar com a diferença, 

possibilitando o acesso a informações inerentes aos temas Se-

xualidade e Educação em Sexualidade. 

2 OBJETIVOS

 Buscando aprofundar essa discussão, o grupo PET/

Sexualidade e Educação Sexual teve como meta oportunizar 

aos participantes cegos ou surdos a vivência de sua sexualida-

de e o reconhecimento dos estigmas impostos pela sociedade. 

 Portanto, é importante discutir mitos e ideias errô-

neas sobre a sexualidade de pessoas com deficiências; es-

sas crenças acabam afetando os indivíduos não deficien-

tes, quando, por meio delas, são incentivados a relações de 

discriminação e de dominação sobre os deficientes. Surge 

então o argumento de que, se essas crenças forem assi-

miladas por pessoas deficientes, isso poderá intensificar 

seus sentimentos negativos de desvalia, bem como inibir 

a expressão de uma sexualidade favorável. Se assimiladas 

por pessoas não deficientes, isso pode justificar o modo 

limitado como são julgados os deficientes: com uma visão 

da vida sexual e afetiva assexuada, frágil e desinteressante 

(ANDERSON, 2000; BAER, 2003).

 Pensando nessas questões, o objetivo do projeto foi 

abrir um espaço de reflexão para discutir temas voltados 
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à sexualidade humana de modo que o público designado 

pudesse ampliar seus horizontes na maneira de pensar e/

ou agir a fim de se tornarem livres. Propiciar um espaço 

não apenas de reflexão, mas também de colaboração para 

um amplo debate sobre os mitos e tabus, pois a reprodu-

ção dos mitos tem a ver com o medo das pessoas diante 

do estigma da deficiência sensorial, mais especificamente 

pessoas com deficiência visual e/ou auditiva.

3 METODOLOGIA

 A ideia dos projetos surgiu após o I Fórum PET/ 

Sexualidade e Deficiência. Realizado em novembro de 

2015 e tendo como tema Saúde da Mulher e Sexualidade 

de Deficientes, o evento contou com a participação de 

profissionais de diversas áreas, entre eles uma palestrante 

que relatou sua experiência enquanto deficiente auditiva, 

contando, para isso, com o trabalho de dois intérpretes, 

que tornaram a linguagem acessível ao público presente. 

 Dentre os relatos da palestrante surda, destaca-se 

o de que muitos profissionais não abordavam a sexuali-

dade de pessoas deficientes, pois ainda se tem uma visão 

do senso comum (segundo o qual deficientes são pessoas 

assexuadas e, portanto, sem direito de exercer a sua se-

xualidade) ou até mesmo por não saberem como tratar o 

assunto com o deficiente. 
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 As várias reuniões da equipe PET/Sexualidade e 

Educação Sexual com as instituições possibilitaram a dis-

cussão das propostas e, desse modo, ajudaram na defini-

ção do andamento do projeto realizado no IBC e no Ines. 

 No IBC foram realizadas três oficinas (Figura 1), 

de 2 horas cada, com os estudantes do Instituto, sob a 

orientação do tutor e do coordenador pedagógico do IBC, 

contando com a participação de bolsistas do PET do Insti-

tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ), campus Realengo. 

Figura 1 – Oficina realizada pelas bolsistas do PET/Sexualidade 

e Educação Sexual, no Instituto Benjamin Constant.  

Fonte: As autoras (2016).

 A partir de levantamentos bibliográficos sobre a 

maior necessidade das pessoas com deficiências, foram 

abordadas nas oficinas (com o auxílio da tutora) diferentes 
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temáticas, entre elas: Conceituando Sexualidade; Mitos e 

Tabus; Sexualidade do Adolescente com Deficiência Visual; 

Anatomia e Fisiologia Humana; Higiene; Reconhecimento 

do Próprio Corpo e do Corpo do Outro; Métodos Contracep-

tivos; Violência Sexual; Autoestima e Imagem Corporal.

 Já no Ines foram realizados dois encontros, tota-

lizando 6 horas de oficinas, para os professores surdos 

do Núcleo de Orientação à Saúde do Surdo (Noss), com o 

objetivo de contribuir em sua formação em Sexologia e na 

participação das bolsistas do PET do IFRJ como monitoras 

do curso de Sexologia. 

 Essas oficinas foram importantes em razão da ne-

cessidade de promover discussão e embasamento teórico 

para tais reflexões sobre a sexualidade integral dos defi-

cientes e a educação em sexualidade. 

 Antes de realizar qualquer trabalho com indivíduos 

com déficits sensoriais (visual/auditivo), pesquisou-se a 

respeito de como lidar com cada um desses grupos, come-

çando pela deficiência visual. A respeito dela são necessá-

rias algumas observações: para as atividades, podem ser 

usados objetos de cores fortes, letras grandes e com con-

traste, alto-relevo e peças anatômicas. As instruções devem 

ser muito descritivas, concretas e dadas com voz clara e 

precisa; antes de se começarem os trabalhos, é importante 

explicar tudo o que ocorrerá no momento, para que se evi-



Cadernos Prograd IFRJ 130

tem confusões; além disso, é necessário que sempre se refi-

ra às pessoas pelo nome delas, pois, como não veem nossos 

olhos, não possuem ponto de referência (ÁVILA, 2007).

 Em relação ao déficit sensorial auditivo, o principal 

meio de aprendizagem é a visão; logo, os materiais devem 

despertar interesse nos surdos e mantê-los atentos. Sendo 

assim, esses materiais devem facilitar a compreensão de 

conceitos e fatos. Antes de se iniciarem as tarefas, é pre-

ciso separar tudo o que será utilizado, para que se evitem 

distrações. Caso sejam utilizados desenhos ou algo escri-

to, eles devem ser bem simples, sem muita informação e 

com o tamanho apropriado para que todos sejam capazes 

de ver. Deve-se evitar o uso de vocabulário complexo; é 

necessário também que haja um intérprete caso os partici-

pantes não saibam a língua de sinais (GONZÁLEZ, 2007).

 Com base nesse referencial teórico, o grupo PET/

Sexualidade e Educação Sexual desenvolveu um material 

didático em forma de texto contendo o que foi abordado 

em cada encontro. No IBC, o texto será transcrito para o 

Braille; já no Ines a transcrição foi feita por meio de vídeos 

com uma intérprete de Libras e linguagem simplificada, 

visto que os portadores de deficiência auditiva possuem 

dificuldades cognitivas. Além disso, foram preparados 

materiais adaptados com o objetivo de tornar mais eficaz a 

metodologia das dinâmicas. 
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 Os temas desenvolvidos sobre Educação em Sexua-

lidade foram abordados de maneira interativa e participa-

tiva, a fim de que se estabelecesse a discussão e reflexão 

de suas experiências dentro do contexto de aula, objeti-

vando maior acesso à informação e orientação quanto à 

sua saúde sexual. Isso promoveu o aprendizado mútuo e o 

vínculo entre o aluno e a equipe.

4 PRINCIPAIS RESULTADOS

 O projeto possibilitou um espaço de reflexão para 

a discussão de temas voltados à sexualidade de pessoas 

com deficiência visual parcial/total e auditiva no IBC e no 

Ines, respectivamente. 

 Além disso, a partir de metodologias diversas – 

como oficinas, slides e vídeos –, incentivou alunos da Gra-

duação em Saúde a desenvolver ações de educação para 

a sexualidade (contribuindo na formação acadêmica dos 

alunos/bolsistas) e melhorou a relação pai e filho (quanto 

à compreensão das transformações sexuais no desenvol-

vimento da pessoa com deficiência visual parcial/total e 

deficiência auditiva).

 Ajudou, ainda, a firmar parcerias e a planejar fu-

turos projetos nessa área, bem como a nova versão do II 

Fórum PET/Sexualidade e Deficiência, que tem como 

público-alvo profissionais que visem olhar o ser humano 
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na íntegra, a saber: professores, graduandos (principal-

mente da Saúde) e profissionais da Saúde. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Uma pessoa com déficit sensorial (visual e/ou au-

ditivo) desde seu nascimento ou a partir de uma idade 

precoce pode encontrar-se seriamente prejudicada na sua 

aprendizagem sexual durante sua infância e, inclusive, a 

idade adulta. Isso porque as informações sobre sexuali-

dade que a grande parte dos deficientes sensoriais possui 

são escassas; além disso, outros nem mesmo as possuem, 

o que contribui principalmente para a não prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e/ou de uma 

possível gravidez indesejada. 

 Diante dessa situação, é de grande importância a 

capacitação de professores em educação em sexualidade 

escolar como proposta indissociável da função formativa 

e informativa da escola, visando à consciência ética, res-

ponsável e solidária da convivência social, em oposição às 

intervenções moralizantes, prescritivas e compensatórias 

ainda presentes no cenário educacional brasileiro (MOU-

KARZEL, 2003). 

 Nesta pesquisa, algo chamou a atenção das bol-

sistas: a percepção do próprio corpo; afinal, pessoas com 

déficit visual não possuem a mesma autoimagem que têm 
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as pessoas sem essa deficiência. Logo, é necessário que 

aquelas tenham a liberdade para tocar no próprio corpo e, 

se possível, no corpo de outras pessoas. No entanto, essa 

atitude é um tanto estranha para a sociedade – o que di-

ficulta o reconhecimento corporal de uma pessoa cega ou 

com baixa visão. 

 Ademais, as petianas consideram esses projetos de 

imensa valia para a formação acadêmica, visto que, du-

rante toda a Graduação, fala-se na necessidade de olhar o 

indivíduo em sua totalidade. Logo, o contato com o público 

deficiente e, ao mesmo tempo, a discussão de algo intrín-

seco no ser humano – sua sexualidade – contribuirão para 

esse olhar integral e para o aprimoramento profissional 

buscando novas práticas. 

 Um dos maiores desafios ao se trabalhar sexuali-

dade e deficiência é a compreensão por parte dos pais e 

educadores de que a sexualidade independe de deficiên-

cia, seja ela física, mental, visual ou auditiva. Não se deve 

igualar a sexualidade das pessoas como um todo, nasci-

da em lugares diversos, com histórias de vidas diferentes. 

É possível, contudo, abandonar os próprios preconceitos 

e entender a sexualidade da pessoa deficiente como uma 

expressão natural da sua experiência vivencial. Com isso, 

pode-se concluir a extrema importância da realização des-

ses projetos, pois pessoas com algum tipo de deficiência 
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são vistas, na maioria das vezes, como seres assexuados 

e não conseguem desenvolver sua sexualidade de manei-

ra saudável. Sendo assim, é preciso que se desconstruam 

esses tabus e preconceitos, e que essas pessoas recebam 

o auxílio necessário a fim de que vivam de maneira livre, 

consciente e plena. 
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1 INTRODUÇÃO

 A sexualidade se dá por transformações físicas e 

psicológicas que ocorrem ao longo da vida do indivíduo; 

essas mudanças são acompanhadas por aspectos sociais 

e culturais que influenciam as emoções e a percepção de 

si próprio, criando perspectivas positivas ou negativas, so-

bretudo durante a adolescência. A imagem corporal e as 

emoções de como nos percebemos estão intimamente liga-

das ao desenvolvimento da sexualidade.

 Nos adolescentes, uma maior manifestação hormo-

nal determina alterações fisiológicas e psicológicas. Cabe 

principalmente aos pais a tarefa de orientá-los em relação 

às dúvidas e angústias, aos tabus e preconceitos frequen-

* Graduanda em Fisioterapia; 
** Graduanda em Terapia Ocupacional; 
*** Graduanda em Farmácia; 
**** Tutora do grupo/PET Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual.
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tes nessa fase. Deve-se levar em consideração a manei-

ra como a sexualidade é abordada na adolescência e sua 

influência nas demais etapas da vida, pois a sexualidade 

do adulto é produto final desse longo e natural processo 

de desenvolvimento (SCHETTERT, 2002). Entretanto, para 

lidar com a sexualidade dos filhos, os pais precisam en-

frentar sua própria sexualidade – o que lhes pode gerar, 

muitas vezes, angústia, por trazer à tona diversos aspectos 

reprimidos da própria sexualidade (SUPLICY, 1991).

 O tema mexe com tabus, criando um obstáculo 

para o diálogo franco e aberto. Muitas dúvidas sobre se-

xualidade surgem no universo adolescente, além do receio 

de demonstrarem o que sentem. Predominam sentimen-

tos de insegurança, vergonha e medo da exposição; desse 

modo, esses adolescentes têm dificuldades de encontrar 

alguém confiável para buscar ajuda, quando necessário, e 

acabam recorrendo a amigos que sabem tão pouco quan-

to eles. É importante haver espaços onde eles troquem 

ideias, opiniões e informações sobre as práticas sexuais 

e obtenham acolhimento e compreensão de familiares ou 

profissionais de Saúde e Educação.

 Diante dessas necessidades, o Programa de Edu-

cação Tutorial (PET)/Conexões de Saberes em Sexualida-

de e Educação Sexual, realizado por graduandas na área 

da Saúde (pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ), elaborou estrategi-

camente três projetos, a saber: Só para Meninas; Não Só 

para Meninas; e Festival PET. 

 O primeiro deles, Só para Meninas, foi o oferecido 

às adolescentes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º 

ano do Ensino Médio do Colégio Pedro II (unidade Realen-

go). O segundo, Não Só para Meninas, propôs a inclusão 

dos meninos, sendo realizado para os alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nicarágua, 

também em Realengo; por fim, o Festival PET, também 

ofertado aos adolescentes do Ensino Fundamental da Es-

cola Municipal Nicarágua. Todos os projetos foram aprova-

dos pela Proex em 2014 e 2015, consecutivamente.

2 OBJETIVOS

 A elaboração desses projetos visou desenvolver es-

paços para reflexões e discussões de temas acerca da se-

xualidade (especialmente dos adolescentes) no âmbito da 

Saúde, da Família e da Escola. Com isso, objetivou-se es-

tudar a sexualidade humana em seus aspectos biopsicos-

sociais e suas manifestações em diferentes fases da vida, 

levando informação, orientação e educação em sexualida-

de aos adolescentes, tornando-os assim multiplicadores 

em educação sexual na sua unidade escolar. 
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3 METODOLOGIA

 O grupo é formado por bolsistas do PET/Sexualida-

de e Educação Sexual (graduandas em Farmácia, Fisiotera-

pia ou Terapia Ocupacional pelo IFRJ, campus Realengo). 

 Em geral, a realização de atividades estimula os 

alunos bolsistas do PET/Sexualidade e Educação Sexual 

a desenvolver ações de Educação e Saúde, contribuindo 

assim para a formação acadêmica dos estudantes. 

 No ano de 2014, uma das atividades de pesquisa 

do PET foi o levantamento do perfil de sexualidade das 

mulheres usuárias da Clínica da Família Olímpia Esteves, 

localizada próxima ao campus. Na ocasião, analisou-se o 

perfil das adolescentes do sexo feminino. As atividades de 

extensão do grupo PET/Sexualidade e Educação Sexual 

geralmente são realizadas no entorno do IFRJ – campus 

Realengo – a fim de ofertar serviços de apoio à comunidade 

e uma maior integração desta com o Instituto. 

 Posteriormente, com base na análise dos dados, foi 

possível traçar o perfil das adolescentes do bairro de Rea-

lengo e perceber a necessidade de se iniciar uma aborda-

gem sobre sexualidade com os adolescentes da região.

 No mesmo ano, o grupo realizou o projeto Só Para 

Meninas (no Colégio Pedro II, unidade Realengo), tendo 

como foco questões pertinentes à sexualidade feminina, a 

qual vem sendo negligenciada ao longo dos anos. No total, 
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foram realizados oito encontros com alunas do 9º ano do 

Ensino Fundamental, sendo todas as oficinas ministradas 

pelas bolsistas do PET. Dentre os temas tratados nas ofi-

cinas, destacam-se: A Visão Integral da Sexualidade; Reli-

gião e Sexualidade; Relação de Gênero; Influência da Mí-

dia; Desenvolvimento Humano; Comportamentos Sexuais; 

e Saúde Sexual. 

 A partir desse primeiro projeto, observou-se a ne-

cessidade de um aprofundamento maior dos temas abor-

dados, por se levar em consideração a dificuldade apresen-

tada pelos adolescentes e o pouco contato com o assunto 

anteriormente às oficinas, assim como a baixa aderência 

do público masculino em projetos relacionados à sexuali-

dade. Foi então que se criou o Não Só para Meninas, um 

curso de Educação Sexual com adolescentes de ambos os 

sexos e que visa tornar os adolescentes multiplicadores 

em Educação Sexual dentro do ambiente escolar. 

 Realizado em 2015 na Escola Municipal Nicarágua 

– localizada em Realengo, RJ –, o curso, oferecido aos alu-

nos do 8º ano do Ensino Fundamental, contou com nove 

encontros com duração de 2 horas, sendo cada um deles 

dividido em dois momentos: o primeiro, com dinâmicas 

relacionadas aos temas das aulas; e o segundo, com dis-

cussão e abordagem do assunto em questão. Entre os con-

teúdos, estão: desenvolvimento humano; doenças sexual-
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mente transmissíveis; mitos e tabus; anatomia e fisiologia 

do corpo humano; corpo e autoestima; violência sexual; e 

relacionamentos em geral: família, amizade, namoro, rela-

cionamento amoroso sem compromisso (ficar), casamento 

e união estável. 

 As petianas – sempre com supervisão da tutora – 

realizaram todo o processo de criação do curso e do pla-

nejamento, a seleção dos conteúdos, as reuniões com a 

Diretoria do colégio e com os pais dos adolescentes. 

 Durante a reunião com os pais, antes do início do 

curso, foram discutidos a metodologia e os temas propos-

tos, e todos se mostraram interessados em saber como 

seria o decorrer das aulas para assinarem a autorização 

de participação dos estudantes. Inicialmente alguns pais 

estavam preocupados por conta do tema Sexualidade, e 

outros, mesmo após a reunião com a direção do colégio 

e o grupo PET, quiseram tirar dúvidas sobre o curso em 

particular com as petianas. Entretanto, todos concorda-

ram que esse assunto precisa ser abordado com os adoles-

centes e que falar sobre o tema não incentiva a iniciação 

sexual precoce.

 Apesar de a incorporação do público masculino ter 

sido um dos focos do curso Não Só Para Meninas, apenas 

3 adolescentes do sexo masculino se inscreveram, sendo 

que nenhum deles continuou até o final. 



Cadernos Prograd IFRJ 142

 As alunas do curso mostraram-se mais à vontade 

para conversar sobre sexualidade e tirar suas dúvidas com 

as petianas. Além do fato de as petianas e as alunas serem 

do mesmo sexo, criou-se um vínculo entre elas devido à 

pouca diferença de idade, e isso facilitou o desenvolvimen-

to das aulas. Nas aulas finais do curso, as adolescentes 

contaram suas experiências pessoais e seus planos futu-

ros acerca da sexualidade e de outros aspectos; além dis-

so, perguntaram sobre a possibilidade da criação de próxi-

mos projetos em que elas pudessem participar. 

 A partir das notáveis mudanças nos adolescentes 

participantes do curso e com o objetivo de continuar o tra-

balho de Educação em Sexualidade dentro do ambiente 

escolar, foi oferecido, em 2016, o Festival PET + E.M. Ni-

carágua, uma série de eventos realizados no auditório da 

escola e com a participação de um número maior de es-

tudantes. Dentre esses alunos, os que já estavam capaci-

tados pelo curso aplicaram dinâmicas e participaram das 

discussões com o restante do colégio, sob a supervisão das 

petianas. Foram selecionados temas da sexualidade abor-

dados por meio de dinâmicas, apresentação teatral, filme 

e confecções de cartazes. 
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4 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 Com a análise dos resultados obtidos durante as 

oficinas, o curso e a aplicação de questionários, destacam-

-se o perfil, a percepção e o modo de construção da sexua-

lidade nos adolescentes participantes de todo o projeto. 

 No decorrer das atividades, eles definiram a sexua-

lidade de maneira limitada ao ato sexual. Um dos proble-

mas identificados foi o raro contato com o tema. A maior 

parte desses adolescentes afirmou não conversar sobre 

suas dúvidas sexuais e que, quando há conversas sobre 

o assunto, grande parte delas ocorre com amigos ou uma 

figura feminina (principalmente familiar, como a mãe); 

mesmo assim, afirmam que a pessoa consultada não es-

clareceu todas as suas questões em relação ao tema. 

 A aproximação que os adolescentes sentiram com 

as petianas possibilitou que eles se sentissem confiantes 

em fazer perguntas, até mesmo pessoais. 

 Dúvidas dos adolescentes puderam ser verbaliza-

das a partir da criação de um ambiente aberto e livre para 

questionamentos; mesmo assim, em muitos momentos, 

eles demonstravam dificuldade em formular suas pergun-

tas. Por mais que a informação levada a eles durante os 

encontros ocorresse da maneira mais clara possível, a fal-

ta de contato prévio com o tema faz com que eles demorem 

mais em perceber suas dúvidas, pois, quando elas dizem 
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respeito a algo desconhecido, nem todas surgem de ime-

diato. O contato raro desses adolescentes com a Educação 

em Sexualidade causa graves restrições, que vão desde o 

desconhecimento do próprio corpo e da própria sexualida-

de à falta de acesso a uma saúde sexual adequada. 

 Percebeu-se que as dúvidas mais comuns desses 

adolescentes estavam relacionadas ao prazer adquirido 

por meio das práticas sexuais. No decorrer dos encontros, 

as perguntas mais frequentes foram: “O que é ter orgas-

mo?” e “O que é sentir tesão?”. Dúvidas sobre a primeira 

relação sexual também foram relevantes (p. ex., se o ato 

sexual causa muito sangramento na primeira vez, qual o 

motivo disso e se ele pode estar relacionado aos mitos e 

tabus referentes à iniciação sexual que interferem direta-

mente nas escolhas desses jovens). 

 No início do curso, o grupo não conseguia manter-

-se atento durante as aulas expositivas; os integrantes eram 

bastante participativos durante as aulas, mas, em contra-

partida, demonstraram-se muito inquietos. Isso evidenciou a 

necessidade do maior dinamismo possível nas aulas. Quan-

do era preciso o uso de slides, estes deviam conter mais ima-

gens do que textos; além disso, durante as explicações, era 

sempre importante questionar os adolescentes para obter 

deles maior participação e atenção. Com o decorrer das au-

las, foi possível notar as mudanças no comportamento dos 



Programa de Educação Tutorial – PET/IFRJ 145

adolescentes, que passaram a ficar mais centrados; isso faci-

litou a ministração das aulas por parte das petianas e possi-

bilitou discussões mais produtivas. 

 As aulas ocorreram no campus Realengo (do IFRJ), 

que oferece Ensino Superior; por isso, as alunas do curso 

tinham outra postura fora da sala de aula, ouvindo mais e 

questionando acerca da rotina do Instituto. Foi notável ver 

alguns alunos tomando a liderança durante a realização 

das atividades.

 Um dos maiores desafios do grupo PET foi saber li-

dar com os adolescentes e conseguir problematizar os con-

teúdos necessários àquele perfil, sempre de maneira clara 

para garantir o entendimento dos alunos. Tanto a prepara-

ção das aulas como a maneira de explicá-las precisaram ser 

pensadas previamente e construídas conforme a necessida-

de e os resultados obtidos no decorrer do curso.

 Observou-se que temas como Anatomia e Fisiologia do 

Corpo Humano não são muito conhecidos pelos adolescentes. 

Quando se questionou a localização das estruturas que com-

põem os órgãos sexuais e também o nome científico delas, a 

maior parte dessas respostas (principalmente no questionário 

aplicado ao grupo Não Só para Meninas) foi dada usando-se o 

termo coloquial e se referiu à genitália masculina – por exem-

plo, “cabeça”, em vez de glande, e “ovo”, em vez de testículos. 

Respostas desse tipo foram consideradas erradas. 
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 Portanto, notou-se uma maior dificuldade nas 

questões referentes à genitália feminina em relação à 

masculina, ainda que o grupo seja formado majorita-

riamente por adolescentes do sexo feminino. A geni-

tália masculina desde a infância é mais abordada e, 

muitas vezes, usada para justificar a diferença entre os 

gêneros. Para as meninas, tocar o próprio corpo é visto 

como um tabu e algo proibido, diferente do que ocorre 

com os meninos.

 O ato da masturbação, por exemplo, é interpretado 

distintamente entre homens e mulheres, ainda mais entre 

adolescentes. Para os meninos, a masturbação é natural e 

muitas vezes incentivada; já entre as meninas esse tema é 

um tabu, consequência da educação mais repressora para 

as mulheres. Quando indagadas sobre a masturbação fa-

zer mal ou não à saúde, grande parte das adolescentes 

disse que não, mas sem justificar a resposta. Para outras, 

a justificativa está no autoconhecimento do corpo, propor-

cionada às mulheres a partir dessa prática.

 O conhecimento sobre prevenção de gravidez e de 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e o uso de 

métodos contraceptivos foram outros temas avaliados nos 

adolescentes. Quando questionados a respeito dos méto-

dos contraceptivos mais conhecidos por eles, o preservati-

vo foi o mais citado, seguido pela pílula anticoncepcional. 
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 De acordo com a literatura científica, a prática se-

xual está cada vez mais precoce. Entretanto, houve um 

resultado inesperado durante a análise do perfil daqueles 

adolescentes: apesar de alguns terem relatado que já se 

iniciaram em alguma prática sexual, nenhum deles havia 

realizado o intercurso sexual. 

 Das meninas que afirmaram já ter realizado algu-

ma prática sexual, a maioria relatou não utilizar nenhum 

método contraceptivo atualmente. Mesmo que o adoles-

cente ainda não tenha realizado o intercurso sexual, ou-

tras práticas sexuais (p.ex., o sexo oral) também neces-

sitam de métodos preventivos. Essa não utilização pode 

estar relacionada à ideia de que apenas o intercurso se-

xual oferece riscos, tanto de uma gravidez como de uma 

DST. Esse dado, porém, torna-se contraditório, pois o uso 

de métodos contraceptivos, embora seja um dos poucos 

assuntos sobre sexualidade presente no cronograma esco-

lar, não é trabalhado de maneira eficaz. 

 Desse modo, apesar de o início da prática sexual du-

rante a adolescência ser comum em nossa sociedade, a vi-

vência com esses adolescentes e a percepção de que muitos 

apresentam comportamento de risco em relação à sua saúde 

sexual nos ajudaram a desconstruir a ideia que temos a res-

peito de nós mesmos. Antes da realização desses projetos, as 

petianas não tinham contato tão próximo com adolescentes 
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nem percebiam com tanta clareza o risco que eles corriam 

ao realizar práticas sexuais tão precocemente, seja por uma 

gravidez indesejada, seja pela aquisição de uma DST. 

 Com o decorrer das aulas e a apuração dos relatos 

dos adolescentes, passou-se a entender a importância no 

adiamento das práticas sexuais, para que o adolescente as 

inicie apenas quando tiver maturidade, responsabilidade e 

conhecimento suficientes. 

 Apesar disso, no decorrer dos encontros dos projetos, 

foi possível observar a satisfação e a mudança dos adolescen-

tes nos relatos obtidos durante as aulas e após a conclusão 

do curso. A Direção da Escola Municipal Nicarágua confir-

mou a percepção de mudanças no comportamento dos estu-

dantes e agradeceu à equipe PET a realização desses proje-

tos na escola, abrindo novas portas para atividades futuras. 

Uma diferença notória foi o fato de que, com esse projeto, os 

alunos passaram a ser menos agitados, tanto durante as au-

las quanto em atividades extraclasse. Além disso, aumentou 

o interesse deles em participar de outras ações e em tomar a 

frente delas. Isso pôde ser notado pelo PET durante as ativi-

dades do Festival, quando os adolescentes quiseram a todo 

momento ajudar e se sentir produtivos.

 Portanto, foi possível alcançar os objetivos iniciais 

dos projetos, que se tornaram um veículo esclarecedor 

das dúvidas mais frequentes das participantes, utilizan-
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do-se uma linguagem compatível com as alunas e cons-

truindo-se uma relação de confiança entre os adolescen-

tes e as petianas. 

 Após o término das oficinas do curso Só para Meni-

nas, as adolescentes deram depoimentos sobre suas per-

cepções em relação ao projeto, sendo alguns deles regista-

dos a seguir:

“Debates abertos e sinceros sobre temas normalmente evita-

dos, atividades em conjunto, música...”

“Discutimos padrões e tabus. Usamos nosso corpo (dança, 

desenhos).”

 No curso de multiplicadores Não Só para Meninas, 

alguns adolescentes também relataram o resultado da ati-

vidade, sendo um desses depoimentos aqui registrados:

“Eu aprendi que, para ocorrer cada fase, é preciso ter prazer. 

E que existem muitas doenças em relação à sexualidade.”

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É essencial a realização de atividades com os ado-

lescentes acerca de sexualidade, pois eles têm pouco aces-

so a informações confiáveis e se sentem de certo modo 

inseguros a um diálogo aberto. Tanto escolas quanto ser-

viços de saúde adotam uma visão biologicista, limitando 

a sexualidade apenas ao ato sexual e abordando somen-
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te conteúdos sobre métodos contraceptivos e doenças se-

xualmente transmissíveis – deixando, assim, de debater 

eixos relacionados à autoestima, à afetividade, a relacio-

namentos familiares e entre amigos e a relações de gênero, 

entre outros temas que permeiam a sexualidade humana. 

 A sexualidade de cada indivíduo é uma constru-

ção que contempla aspectos biopsicossociais e espirituais, 

sendo muitas questões inerentes à adolescência influen-

ciadoras nessa formação. Desse modo, a não abordagem 

desses conteúdos pode causar problemas que irão perpe-

tuar-se ao longo da vida.
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Capítulo 9

PEQUENOS PROJETOS

Talita Ferreira Carvalho*

Indiomar Daiane de Souza Lemos*

Alanna Queiroz Julião*

Juliana Richter Paes de Lima*

Patrícia A. dos Santos Schettert**

1 INTRODUÇÃO

 A sexualidade é um aspecto do ser humano que 

não se pode separar dos outros. Ela influencia nossos 

pensamentos, sentimentos e ações, bem como a saúde 

física, mental e espiritual, devendo, portanto, ser consi-

derada um direito básico do ser humano, o qual é indis-

sociável da educação, da saúde e da cidadania. Sob tal 

perspectiva, acredita-se que, por meio da educação em 

sexualidade, seja possível formar cidadãos conscientes, 

críticos e responsáveis, em uma dimensão tanto indivi-

dual quanto social, contribuindo, assim, para a descons-

trução de mitos, crenças, tabus e preconceitos que cer-

cam a sexualidade humana.

* Graduanda de Terapia Ocupacional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).
** Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual.
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 Diante desse contexto, o Programa de Educação Tuto-

rial (PET)/Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação 

Sexual reconhece a importância e a necessidade de se abordar 

a Sexologia dentro de diversos ambientes, por meio de pro-

jetos de extensão, criando um espaço aberto para reflexão, 

diálogo, aulas expositivas, textos, dinâmicas e oficinas. 

 Muitos grupos no ciclo da vida sofrem grande es-

tigma social quando o assunto é sexualidade. No entanto, 

a própria sexualidade é considerada pelo PET como algo 

inerente ao ser humano; afinal, todos nascem com ela, in-

dependentemente de portarem ou não alguma deficiência. 

A partir da criação de projetos que trabalhem com grupos 

mais estigmatizados junto ao tema, esta equipe de petia-

nas buscou quebrar o paradigma de que a sexualidade 

não é para todos; para isso, desenvolveu pequenos – po-

rém importantes – projetos, entre eles: Serviço de Acon-

selhamento Sexual (SAS); Saúde Mental e Sexualidade; 

Camélias: Mulheres em Fase; e Oficinas com Gestantes na 

Casa de Parto de Realengo.

 O PET abrange os três eixos do conhecimento (En-

sino, Pesquisa e Extensão), o que corrobora com a melhoria 

da formação na Graduação das petianas e lhe confere um 

caráter social, com a realização de diversas ações dirigidas 

à comunidade, as quais proporcionam aos alunos de inicia-

ção científica mais experiência, aprimoramento curricular e 
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integração entre universidade e comunidade. Isso possibi-

lita ao graduando a vivência do trabalho em equipe e a am-

pliação do conhecimento dos graduandos (acerca do estado 

atual da comunidade na qual a universidade está inserida), 

estando ligadas inteiramente à Pesquisa e ao Ensino.

 

2 OBJETIVOS

 O propósito da elaboração desses pequenos proje-

tos é duplo, pois, além de contribuir para que a comunida-

de participante tenha acesso a uma educação em sexuali-

dade mais ampla, expande a experiência das petianas no 

lidar com o outro. 

3 METODOLOGIA 

 Para o início dos projetos, as petianas foram ca-

pacitadas com cursos em: Educação em Sexualidade; Se-

xualidade Feminina e Saúde da Mulher; e Sexualidade na 

Deficiência. Foram realizadas reuniões em equipe sema-

nalmente para discussão das propostas e do andamento 

dos projetos, o que possibilitou que todas as petianas, jun-

tamente com a tutora, refletissem no assunto e apontas-

sem observações, ajustes e a definição do planejamento de 

cada atividade de extensão e pesquisa. 

 Exceto o Serviço de Aconselhamento Sexual, em 

que os encontros eram individuais, os demais projetos 



Cadernos Prograd IFRJ 156

foram conduzidos por uma dupla de petianas, as quais 

aplicavam incialmente dinâmicas voltadas ao tema da Se-

xualidade e, depois, exploravam o conteúdo previsto em 

calendário previamente definido e organizado pelo grupo. 

Após a conclusão de cada projeto/atividade, as alunas fi-

nalizavam o relatório e davam início à construção de um 

artigo, como relato de experiência.

 Concluída a capacitação das petianas, eram realiza-

das reuniões em equipe e, a partir desse momento, discu-

tiam-se pontos relevantes sobre sexualidade e sobre como 

ampliar esse conhecimento para os mais diversos públicos.

4 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 Falar sobre sexualidade ainda é um tabu, ainda mais 

se tratando da sexualidade feminina. Diante disso, o grupo 

PET Sexualidade e Educação Sexual objetivou, por meio dos 

pequenos projetos, desmitificar diversas questões pertinentes à 

sexualidade que impedem a vivência plena e saudável dela. As 

bolsistas do grupo PET, sob a supervisão de sua tutora, desen-

volveram pequenos projetos na área, os quais serão descritos 

adiante. O público-alvo foram mulheres tanto da comunidade 

acadêmica quanto externa para o aconselhamento, mulheres 

com transtorno mental, mulheres no climatério que corres-

pondem àquelas a partir dos 35 anos e mulheres gestantes da 

Casa de Parto David Capistrano Filho, localizada em Realengo. 
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5 OBJETIVOS DOS PEQUENOS PROJETOS

5.1 Serviço de Aconselhamento Sexual| SAS

 Criado para ajudar o usuário a identificar suas dúvi-

das, a refletir sobre seus valores e comportamentos e a dis-

cutir informações úteis ao conhecimento em sexualidade, de 

modo que ele seja capaz de tomar decisões que lhe transmi-

tam confiança para proporcionar mudanças em seu estilo de 

vida quanto à sexualidade. Esse é um processo que se baseia 

no direito de todos à informação, especialmente em respeito 

ao prazer da sexualidade e à saúde sexual e reprodutiva.

 O aconselhamento é um serviço de caráter 

preventivo, que tem por finalidade diminuir os perigos 

à saúde por meio da avaliação de riscos pessoais, 

utilizando-se uma escuta centrada nos sentimentos, 

nas percepções do indivíduo, possibilitando a reflexão 

para a mudança de comportamentos nocivos. O objetivo 

do SAS é, de maneira educativa e problematizadora, 

informar o indivíduo a respeito de questões específicas 

sobre o processo de saúde–doença no desenvolvimento 

da sexualidade do qual não tenha conhecimento e 

que seja de total relevância para a sua melhora; além 

disso, encaminhá-lo, quando necessário, a profissional 

especializado, a fim de se minimizarem os problemas que 

o indivíduo enfrenta (TRINDADE; TEIXEIRA, 2000).
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 Esse serviço consiste em uma modalidade de aten-

dimento dirigida a pessoas de ambos os sexos (contudo 

preferencialmente ao público feminino, por se tratar de um 

grupo mais vulnerável) e em diferentes faixas etárias, a fim 

de promover o diálogo e a troca de experiências, ampliar 

o entendimento sobre a sexualidade humana e orientar 

a comunidade diante das demandas encontradas durante 

os atendimentos, individuais ou em grupo. 

 Os atendimentos foram realizados de acordo com as 

diretrizes do Regimento da Clínica-Escola do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no cam-

pus Realengo, tendo cada um deles duração de cerca de 45 

minutos e sendo realizados no espaço físico da própria clínica. 

 No SAS, todas as pacientes atendidas têm o nome 

substituído pelo de uma flor, o que lhes garante confiden-

cialidade, isso porque a abordagem feita se baseia na Teo-

ria Sistêmica, cujo parâmetro é analisar o processo que 

levou à procura do serviço em um aspecto subjetivo (e não 

apenas biológico), fundamentado em uma escuta sensível. 

Dessa maneira, o grupo PET/Sexualidade e Educação Se-

xual, como estudo de caso, será responsável por avaliar as 

necessidades do usuário e definir o melhor direcionamen-

to a ser tomado durante o aconselhamento.

 No decorrer de diversos encontros, percebeu-se 

que a maioria dos indivíduos sem conhecimento pro-
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fundo sobre educação em sexualidade apresentava in-

suficiência de educação em Sexualidade. Diante disso, 

o foco principal do acompanhamento no serviço são os 

problemas relacionados ao desenvolvimento da sexuali-

dade em uma visão de educação. Aconselhar no serviço 

significa auxiliar o indivíduo a entender a si próprio e a 

situação em que se encontra frente à própria sexualida-

de, bem como o incentivar a melhorar sua capacidade de 

tomar decisões sobre a temática. 

 A partir dos relatórios sobre os encontros, as pe-

tianas puderam notar resultados significantes nas usuá-

rias, como o início da própria valorização (o que contribuiu 

para o aumento na autoestima delas) e a compreensão de 

que é possível o sexo na terceira idade. O aconselhamento 

também foi muito importante, pois possibilitou descons-

truir uma série de mitos e preconceitos estabelecidos pelas 

usuárias e reforçados pelo senso comum.

 Uma das atendidas pelo serviço relatou que as mu-

danças mais evidentes foram a sua proximidade com o 

parceiro e a abertura de espaço a diálogos com ele. 

 Outra mulher disse que a melhora notória foi 

no relacionamento com a mãe, com quem passou a 

conversar mais e a se abrir, contando seus proble-

mas; isso proporcionou o aumento dos laços afetivos 

entre as duas. 
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 A seguir são registradas algumas falas das usuá-

rias após os encontros de aconselhamento: 

“Esse momento é o único em que posso conversar sobre se-

xualidade.” (Girassol)

“No aconselhamento, pude tirar dúvidas que eu mesma 

achava não ter, assim como saber de coisas que não sabia; 

por exemplo, o ciclo do homem e da mulher antes da exci-

tação.” (Margarida)

 A experiência das petianas foi única, gratificante. 

Primeiro por terem pacientes e poderem transmitir-lhes 

todo o conhecimento no assunto; segundo, por poderem 

auxiliá-los em diversas questões. É muito importante esse 

espaço, esse contato “precoce” com o paciente (a iniciação 

científica) proporcionado pelo PET; afinal, o ganho de vi-

vências e conhecimentos não seria possível apenas com o 

curso de Graduação. 

5.2 Sexualidade na Saúde Mental

 Na medida em que se propagam os princípios de 

normalização e integração, o tema Sexualidade e Deficiên-

cia – por muito tempo considerado um tabu – adquiriu na 

última década enorme popularidade nos meios clínicos e 

acadêmicos (GLAT; FREITAS, 2007). Nesse sentido, com o 
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intuito de ampliar o conhecimento da educação visando ao 

crescimento acadêmico e profissional dos estudantes, as 

oficinas do projeto Sexualidade na Saúde Mental propõem 

aos alunos a oportunidade de aplicar os conteúdos apreen-

didos (tanto na Graduação como também em alguma habi-

lidade específica no PET) à vivência do lidar com o outro – o 

que preconizam os cursos da área da Saúde ofertados no 

IFRJ, campus Realengo. Isso favorece não só a postura crí-

tica na prática, mas também a reflexiva, diante da realidade 

que futuramente será encontrada na vida profissional.

 O projeto visa ampliar a educação em sexualidade, 

por meio da implantação de oficinas na Clínica da Família 

Olympia Esteves voltadas a mulheres com idade entre 30 

e 45 anos e com algum tipo de distúrbio psíquico (p. ex., 

depressão, síndrome do pânico, entre outros). As oficinas 

tinham duração de uma hora e foram divididas em quatro 

encontros (ocorridos nas próprias dependências da Clíni-

ca). A transmissão de conteúdo se deu por meio de rodas 

de conversas dinâmicas e também de vídeos com enfoque 

educativo, para promover o conhecimento acerca do tema 

e solucionar as possíveis dúvidas sobre sexualidade.

 O projeto propôs às mulheres o conhecimento de 

sua feminilidade e sexualidade, pois doenças como de-

pressão, síndrome do pânico, entre outras, têm como prin-

cipais consequências: humor triste persistente, perda de 
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interesse ou de prazer pelas atividades habituais, autor-

recriminação, ansiedade, diminuição do desejo e das fun-

ções sexuais – isto é, fatores que atingem principalmente 

a autoimagem feminina. Sob essa perspectiva, a oficina 

levou as mulheres à reflexão dessas questões (para que 

pudessem acreditar no seu potencial) e, por conseguinte, 

a novos pensamentos acerca de sua vida dentro da socie-

dade com enfoque na sexualidade.

5.3 Camélias: Mulheres em Fase

 A preocupação com a questão do climatério e da se-

xualidade possibilitou às petianas alguns questionamentos, 

entre eles: “De que maneira a mulher estaria vivenciando o 

período do climatério? Que alterações são evidenciadas por 

ela nesse momento da vida? De que modo a mulher expres-

sa as questões relacionadas à sexualidade?”.

 Pensando nisso, o projeto Camélias: Mulheres em 

Fase foi criado pelo grupo PET como espaço no qual os te-

mas Climatério, Sexualidade e Envelhecimento pudessem 

ser abordados e discutidos. Enquanto aspecto integrante 

da pessoa, a sexualidade está presente nesse contexto, ne-

cessitando ser desvelada como experiência vivencial. Rea-

lizado com mulheres a partir dos 35 anos, primeiramente 

com a comunidade da igreja católica situada no entorno 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
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Rio de Janeiro (IFRJ), campus Realengo, o programa pos-

sibilita ao PET desenvolver suas pesquisas com foco na 

sexualidade feminina. 

 Para a captação das mulheres, as petianas entra-

ram em contato com o padre da paróquia Nossa Senhora 

da Conceição, a fim de exporem o conteúdo a ser discu-

tido com as mulheres e, após aprovação, compareceram 

às missas para divulgar o programa. Os encontros para 

desenvolvimento das oficinas aconteceram nas dependên-

cias do IFRJ, no qual as bolsistas foram responsáveis pela 

exposição do conteúdo, sempre antecedido por uma dinâ-

mica relacionada ao tema.

 Durante o andamento do projeto, as participantes, 

quando questionadas sobre o significado do termo Sexua-

lidade, referiram-se à aparência física e à autoestima. Per-

cebeu-se o grande valor dado às crenças (associadas ao 

papel da idade), à imagem corporal e à beleza física.

 Ao mencionarem os sinais e sintomas de alterações 

sofridos nessa fase, foi dado um peso maior a questões re-

lacionadas à aparência física. A beleza foi considerada fator 

fundamental para serem sexualmente bem-sucedidas, pois 

algumas se sentiam pouco atraentes fisicamente e não eram 

sexualmente felizes. Isso se evidenciou em alguns relatos, en-

tre eles o seguinte: “Sabe, você olha no espelho e vê que a pele 

não é mais a mesma de quando eu tinha meus 20 anos” (A.H.).
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 Quando questionadas sobre as alterações quanto 

ao desejo sexual, elas apontaram como problemas o res-

secamento vaginal e a diminuição da libido. A diminuição 

da lubrificação vaginal – juntamente com a atrofia vulvo-

vaginal decorrente do hipoestrogenismo – pode levar essas 

mulheres à dispareunia.

 Questões conjugais também foram relatadas, bem 

como a falta de diálogo quando tentavam conversar e não 

falavam sobre o problema. Por outro lado, a intimidade foi 

um elemento-chave para a satisfação sexual; o aumento 

da intimidade do casal proporcionou um efeito positivo na 

satisfação conjugal ao longo do tempo.

“A gente até fala com eles, mas parece que são cabeça-

-dura.” (A.H.)

“Eu até quero conversar com ele, mas ele corta logo o as-

sunto... Eu procurei ajuda, mas sozinha não dá.” (M.C.)

 Participar dessa oficina levou as petianas a um co-

nhecimento mais de perto de como é viver o climatério e, 

na qualidade de futuras profissionais da Saúde, perceber 

a possibilidade de levar a essas mulheres mais chances 

de passarem por essa fase com maior qualidade. Foi pos-

sível vivenciar momentos que com certeza mudaram, em 

particular, o modo de viver das integrantes do grupo PET 

e, futuramente, o climatério e a menopausa. Além disso, 
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ampliou os pensamentos a ponto de as petianas enten-

derem que a mulher climatérica tem, sim, seu lugar na 

sociedade, que tem sua sexualidade inalterada e que deve 

ser valorizada e ouvida, pois carrega consigo muitas expe-

riências válidas para serem compartilhadas. 

 Ao se escutarem os relatos das participantes, foi 

possível observar a necessidade de que elas fossem ouvi-

das. Muitas contaram relatos jamais ditos a alguém, o que 

reforçou para as petianas a importância de mais projetos 

como esse. As criadoras desse projeto são, a partir de ago-

ra, multiplicadoras dessas experiências, responsáveis por 

não mais negligenciarem esse público e por influenciarem 

a valorização do tema Sexualidade junto às mulheres cli-

matéricas (Figura 1). 

Figura 1 – As petianas participantes e a tutora do PET 

Sexualidade e Educação Sexual.

 

Fonte: As autoras (2016).
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5.4 Oficinas com Gestantes na Casa de Parto de Realengo

 A vivência da sexualidade da mulher grávida acontece 

cercada de muitas modificações, sejam elas anatômicas, 

sejam fisiológicas ou psicológicas, além de muitos mitos e 

tabus. Por anos, o prazer sexual era algo vetado às gestantes, 

esquecendo-se de que a vida sexual durante a gravidez vai 

muito além da genital. Aceitar o próprio corpo, conhecê-lo, 

sentir-se sexualmente desejada – todos esses fatores ajudam 

a mulher grávida a ter uma sexualidade saudável durante 

essa fase da vida (CAMACHO, 2010). 

 Nesse sentindo, o grupo PET realizou oficinas 

na casa de parto David Capistrano Filho, localizada em 

Realengo. Houve um contato inicial com a casa de parto, 

para apresentação do projeto relacionado à educação em 

sexualidade durante o pré-natal; no entanto, verificou-se 

certa resistência por parte da instituição para estabele-

cer parcerias com o grupo PET. Em contrapartida, houve 

posteriormente aprovação para o início das oficinas, e as 

participantes foram separadas em dois grupos de mu-

lheres adultas e dois de jovens adolescentes. Os quatro 

grupos funcionavam em horários diferentes, cada grupo 

participando de quatro oficinas. Ao final do projeto, foram 

contabilizadas 20 oficinas com duração de 1 hora cada, 

todas elas desenvolvidas na casa de parto.

 A princípio realizou-se uma equipe focal de cada 
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grupo, o que possibilitava compreender as maiores neces-

sidades de cada grupo. No decorrer do trabalho, houve a 

participação também dos acompanhantes (mãe, marido ou 

namorado). As oficinas iniciavam-se com uma dinâmica 

para a sensibilização dos integrantes e terminavam com a 

avaliação do grupo de gestantes. 

 No grupo focal, as perguntas norteadoras foram: 

“Como vocês percebem a sexualidade da mulher?; Como 

vocês acham que é a aceitação da mulher com o seu cor-

po?; A relação com o parceiro interfere na aceitação do cor-

po e da gestação?; Essas mudanças interferem na relação 

com o parceiro?; O desejo sexual foi alterado?”.

 A partir das respostas obtidas, foram seleciona-

dos os seguintes temas a serem trabalhados: Conceito de 

Sexualidade/Mitos e Crenças; Desenvolvimento Humano 

– Corpo e suas Mudanças; Comportamento Sexual – Res-

posta sexual e disfunções; Saúde Sexual – Contracepção/

saúde reprodutiva.

 Durante as oficinas na casa de parto, percebeu-se 

uma dificuldade de participação das gestantes. Apesar de 

os encontros terem sido feitos de maneira dinâmica, as 

gestantes se demonstraram impacientes e preferiram ou-

vir as petianas, em vez de expor suas opiniões e dúvidas. 

Entretanto, algumas se mostraram empolgadas com as 

atividades. A oficina que contou com a maior participação 
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das gestantes foi a que discutiu o tema Comportamento 

Sexual, quando o grupo PET apresentou as posições se-

xuais mais adequadas durante a gestação. Todas demons-

tram gostar muito da oficina, e, com o decorrer dos encon-

tros, a maior parte delas evoluiu na participação. 

 Sendo uma instituição de saúde, a casa de parto 

deveria estar aberta como campo de estágio, o que na época 

não era permitido. Por isso, foi muito difícil a entrada das 

petianas na instituição, sendo necessárias várias reuniões 

até finalmente a aprovação desse projeto para gestantes 

tanto na fase adulta quanto na adolescência. 

 Logo o grupo adquiriu confiança no projeto e na 

equipe. Foi muito gratificante poder relacionar a prática 

com a teoria (principalmente pelo fato de esse projeto ter 

sido a primeira atividade de extensão do PET/Sexualidade 

e Educação Sexual) e perceber o quanto a proximidade da 

realidade ajuda as petianas a entender melhor o tema e 

contribui, assim, com a formação acadêmica. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por se tratar de um tema ainda tão pouco explora-

do no universo acadêmico, a oportunidade de participar do 

PET proporcionou ao aluno uma qualificação a mais, que 

certamente irá destacá-lo no atendimento a seus usuários, 

uma vez que esse projeto oferece ao petiano a oportunidade 
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de usufruir de experiências práticas baseadas em contextos 

científicos oferecidos tanto na Graduação como também no 

próprio programa, proporcionando assim meios de prepara-

ção e inserção no futuro mercado de trabalho.

 O tema é pouco abordado não apenas no meio 

acadêmico, mas também nos próprios lares. Todo conhe-

cimento agregado no programa leva os participantes a 

adquirir mais conhecimento científico e a ter influências 

comportamentais positivas. Por meio dessas informações, 

é possível refletir sobre questões cotidianas. Por exemplo, 

grande parte das petianas não teve educação sexual nem 

conversou abertamente com os pais a respeito desse tema; 

porém, com o passar do tempo, elas estavam falando mais 

sobre o assunto e multiplicando essas informações para 

amigos e familiares. 

 Após a participação no PET, a notória mudança de 

comportamento das petianas foi ratificada por alguns dos 

próprios professores do campus. Há relatos de meninas 

que tinham a postura “perdida”, sem foco, mas que, após o 

ingresso no programa, passaram a desempenhar um com-

portamento firme, expondo seus conhecimentos e colabo-

rando nas aulas do curso. Isso porque o conteúdo discuti-

do no grupo PET/Sexualidade e Educação Sexual abrange 

questões também discutidas em disciplinas curriculares, 

no entanto, com mais profundidade e enfoque na prática. 
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 Ressalta-se, então, a importância de que mais gra-

duandos vivenciem a experiência ofertada pelo PET, em 

que o tutor exerce o papel de mediador de conhecimento 

dos petianos como meio de aprimoramento profissional e 

pessoal. No entanto, há alunos da Graduação com uma 

visão repleta de receios em relação ao PET. Falar sobre 

sexualidade não é facilmente aceitável por todos; afinal, 

as petianas muitas vezes têm de lidar com piadas e diver-

sas afirmações de duplo sentindo vindas desses alunos. 

Contudo, não se deixou de expor na sala de aula nem nas 

conversas o que é sexualidade e o real valor que ela deveria 

ter na grade curricular dos cursos de Graduação.
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Capítulo 10

INTRODUÇÃO | A TRAJETÓRIA DO PET/CONEXÕES DE 

SABERES EM PRODUÇÃO CULTURAL NO IFRJ

Fernanda Delvalhas Piccolo*

 O Programa de Educação Tutorial (PET) – ligado à 

Secretaria de Educação Superior (SESu), uma unidade do 

Ministério da Educação (MEC) – existe há quase 30 anos e 

passou por diversas transformações desde a sua criação. 

Inicialmente intitulado Programa Especial de Treinamen-

to, o PET incorporou, em 2010, as diretrizes do Programa 

Conexões de Saberes, visando articular a universidade e 

as camadas populares por meio de trocas de experiências 

e saberes.1 

* Professora doutora do IFRJ desde fevereiro de 2009. Docente do Curso de Pro-
dução Cultural desde 2010. Atuou como coordenadora do curso de 2011 a 2013. 
Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural desde dezembro 
de 2010.

1 Para aprofundamento sobre o Programa, ver, entre outros, a legislação: Lei nº 
11.180, de 23 de setembro de 2005 - Institui o Programa de Educação Tutorial 
– PET; Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013 - Altera dispositivos da Portaria 
MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa de Educação 
Tutorial – PET; Portaria nº 976, de 27 de julho de 2010 - Atualizada pela Portaria 
n° 343/2013, dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET; Resolução nº 
36, de 24 de setembro de 2013 - Estabelece os procedimentos para creditar os va-
lores destinados ao custeio das atividades dos grupos PET aos respectivos tutores; 
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 4 de novembro de 2013 - Estabelece orientações e 
diretrizes para o pagamento de bolsas a estudantes de Graduação e a professores 
tutores no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET).
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 Nesse contexto, em 2010, o programa foi implan-

tado no IFRJ, com três grupos, sendo um deles o PET/

Conexões de Saberes em Produção Cultural. O grupo, em 

sua criação, estava ligado ao Curso Superior de Tecnologia 

(CST) em Produção Cultural e, hoje, ao Bacharelado em 

Produção Cultural.2 O objetivo geral, desde a sua origem, 

é acompanhar e aprofundar o itinerário formativo dos dis-

centes bolsistas em sua área de conhecimento: a Produção 

Cultural. Isso lhes possibilita um processo de formação 

de excelência (em relação não apenas aos conteúdos aca-

dêmicos, mas também ao olhar crítico e reflexivo sobre a 

carreira escolhida, a sociedade, as relações sociais con-

temporâneas, as condições de produção de conhecimento, 

a autonomia de pensamento e de ação). Dessa maneira, 

e contemplando e articulando a tríade ensino–pesquisa–

extensão, busca propiciar ao discente bolsista uma visão 

ampla, crítica e reflexiva sobre sua própria formação, sua 

atuação profissional e seu papel na sociedade, reforçando 

os sentidos da cidadania e da consciência social.

 A iniciativa de formar o Grupo PET/Conexões de Sa-

beres em Produção Cultural adveio da identificação que tive 

(mediante minha experiência em sala de aula) em relação a 

um conjunto de necessidades imediatas para a plena for-

2 O CST em Produção Cultural encerrou a entrada de discentes para o curso em 
2012, passando, então, a oferecer a modalidade Bacharelado.
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mação de corpo discente – na época, do CST em Produção 

Cultural. Muitas dessas demandas estão relacionadas às 

desigualdades sociais e à dificuldade de vários discentes no 

acesso a serviços e bens culturais, visto que estes últimos 

são o campo de atuação dos profissionais egressos do curso.

 Segundo Bourdieu (1998, 2007), o acesso a bens 

culturais e à formação do capital cultural é distinto, con-

forme a classe social em que o indivíduo esteja inserido.  

Nesse sentido, como apontam Nogueira e Zago (2003) e 

Anacleto et al. (2006), temos diferentes destinos escola-

res, traçados em uma configuração de fatores de interde-

pendência, tais como renda, ocupação, escolaridade dos 

pais, acesso a bens culturais; esses fatores produzem di-

ferenças nas experiências de vida e visões de mundo. As-

sim, tomando a educação como uma ferramenta para a 

superação dessas desigualdades, e com o intuito tanto de 

contribuir com a formação de excelência dos discentes da 

Graduação em Produção Cultural quanto de diminuir as 

desigualdades sociais e escolares entre os estudantes das 

camadas populares, propus a formação de um grupo PET/

Conexões de Saberes em Produção Cultural. O projeto foi 

primeiro aprovado no IFRJ e posteriormente submetido ao 

edital do MEC, obtendo também aprovação. 

 Identifico-me com as diretrizes e propostas do 

PET/Conexões de Saberes, visto que, em minha trajetória 
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acadêmica, desde a Graduação em Ciências Sociais, pas-

sando pelo mestrado e doutorado em Antropologia, apren-

di a desenvolver o pensamento crítico sobre fatos da vida 

cotidiana dos indivíduos, fatos esses aos quais minha sen-

sibilidade esteve sempre voltada. Nesse sentido, sempre 

me chamaram atenção as desigualdades sociais, escolares 

e de acesso a bens e serviços culturais, de saúde, entre 

outros; então, orientei minha vida profissional enquanto 

docente e pesquisadora para a compreensão dessas desi-

gualdades em busca de contribuir para a superação delas, 

mediante minha participação em atividades de extensão.

 O grupo surge do desejo de contribuir para a for-

mação de bolsistas oriundos de camadas populares tan-

to da Baixada Fluminense (região metropolitana do Rio, 

na qual está situada a Graduação em Produção Cultural) 

quanto do município do Rio de Janeiro.

 O inovador dessa proposta está no ineditismo e 

pioneirismo de um grupo PET em Ciências Humanas e em 

Letras, Linguística e Artes no IFRJ, especificamente na 

Graduação em Produção Cultural, bem como na própria 

(e recente) formação acadêmica em Produção Cultural. O 

primeiro curso dessa área em uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) tem 20 anos de existência. Anteriormente, o 

aprendizado do produtor cultural ocorria de maneira em-

pírica e assistemática. Nesse sentido, essa área necessita 
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de atenção especial com vistas a melhorar e desenvolver o 

próprio curso e o campo profissional.

 O diferencial está na localidade do foco de atuação do 

grupo: a Baixada Fluminense, na qual está situado o campus 

Nilópolis do IFRJ. Localizada na região metropolitana do Rio 

de Janeiro (Figura 1), a Baixada é um território muito diver-

so, complexo, não possibilitando homogeneizar-se, devido à 

sua diversidade tanto cultural quanto geográfica. A região 

conta com 13 municípios (Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Sero-

pédica), área estimada em 2.800 km2, população de 3,6 mi-

lhões de habitantes – segundo o Censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 –, e estimativa de 

mais de 3,7 milhões de habitantes em 2016.3  

3 Fonte: <http://cidades.ibge.gov.br>.
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Figura 1 – Mapa da Baixada Fluminense em relação ao 

Estado do Rio de Janeiro e ao Brasil.

 

Fonte: Rocha (2013, p. 4).

 Esse território é habitado por uma população 

marcadamente de origem popular, mas com setores de 

camadas médias e média alta em alguns municípios. 

Foi adensado por migrantes oriundos particularmente 

do Norte e do Nordeste do país. Especialmente nos anos 

1960 a 1980, essa região foi retratada pela mídia como 

sendo constituída por cidades-dormitório, que apenas 

forneceriam trabalhadores ao município do Rio e nas quais 

os moradores não teriam construído laços identitários e 

de pertencimento. Isso contribuiria para a caracterização 

desses municípios como locus da violência, das 
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desigualdades sociais e do abandono político, carecendo 

de políticas culturais efetivas (ENNE, 2004; ROCHA, 2013; 

COSTA, 2007, 2010). 

Neste festival de atrocidades [mostradas pelos jornais], 

a “Baixada Fluminense” ocupará papel de destaque, não 

só pelas ocorrências reais de casos de violência, como 

pela criação de um imaginário acerca da região onde 

somente esse ângulo deveria ser destacado. [...] Maté-

rias de cunho político, como projetos de lei, ações do po-

der municipal, campanhas ou atividades públicas, por 

exemplo, raramente eram produzidas. Da mesma forma, 

praticamente se ignoravam matérias que relacionassem 

a Baixada a atividades culturais ou “pautas” de compor-

tamento. (ENNE, 2004, p.3.)

 Essa imagem contribuiu para o fortalecimento dos 

discursos negativos sobre a localidade, associando-a a 

uma “terra sem lei” (ENNE, 2004). Nesse sentido, segun-

do Enne (2004, p. 2), “a Baixada Fluminense experimenta 

continuamente situações de conflitos quanto às imagens 

que são projetadas para a região”. A mídia, como grande 

difusora dos “problemas” e das “carências” dos municípios 

da Baixada, ofusca as riquezas e pluralidades da identida-

de e das manifestações culturais da região. 

 Em contrapartida, a partir da segunda metade do 

século 20, essa mesma região vem-se destacando como 
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espaço de ações e campo de pesquisa de diferentes agen-

tes sociais e pesquisadores. Assim, em relação ao setor 

cultural, mesmo entre os moradores da Baixada, o discur-

so era/é de que “aqui nada acontece”, “não tem cultura”, 

frente à ausência de equipamentos e serviços culturais 

convencionais (ONOFRE, 2015).

 No entanto, desde a década de 1990, com a inserção 

de cadernos específicos da Baixada Fluminense em jornais, 

passa a se constituir um conjunto de representações so-

ciais positivas sobre a região (ENNE, 2013). Essas ações 

contribuem tanto para o redescobrimento de uma região 

heterogênea, com suas peculiaridades, como para o reforço 

de um sentimento de pertencimento de seus moradores.

 Olhando para a Baixada mais de perto e de dentro, 

como nos possibilitou a atuação no Grupo PET, observa-

mos que diversos moradores da região, como aponta Costa 

(2007; 2010), dedicam-se às atividades culturais como ani-

madores culturais, os quais não possuem, na maioria das 

vezes, educação formal em nível de Graduação. Percebemos 

as redes de relações sociais, pelas quais se desenvolve a 

vida, as manifestações artísticas e a produção cultural lo-

cal, as ações e os eventos culturais independentes – festi-

vais, saraus, entre outros (ONOFRE, 2015). Essa região foi 

o cenário no qual o Grupo PET/Conexões de Saberes em 

Produção Cultural se inseriu e desenvolveu suas ações.
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1 A PRODUÇÃO CULTURAL

 O Grupo PET/Conexões de Saberes em Produção 

Cultural possibilita a atuação do discente junto a esse con-

texto. Sua importância está em formar profissionais de 

excelente qualidade para atuar nessa realidade, possibili-

tando a melhoria das condições de acesso e o oferecimento 

de ações e políticas públicas culturais na região. A reflexão 

e a formação de excelência de profissionais da Produção 

Cultural são de extrema relevância, pois, nas últimas déca-

das, especialmente com a criação do Ministério da Cultura 

(MinC),4 ocorreu o crescimento do mercado cultural brasi-

leiro, com o surgimento de novos espaços e equipamentos, 

instituições e projetos culturais. Esse novo cenário pas-

sou a exigir a profissionalização dos agentes que atuam ou 

atuarão nesse setor econômico, também denominado Eco-

nomia da Cultura e/ou Economia Criativa (CUNHA, 2007; 

REIS, 2008; AVELAR, 2010).  Nesse contexto, o produtor 

cultural pode atuar como criador, realizador, gestor de pro-

jetos, produtos, bens, serviços e equipamentos artísticos e 

culturais, ocupando, muitas vezes, a posição de mediação 

4 O MinC foi criado por decreto presidencial em 1985, a partir do desmembramento 
do Ministério da Educação e Cultura. Entre 1990 e 1992, foi transformado em Se-
cretaria de Cultura e readquiriu estatuto de Ministério, em 1992. Durante a gestão 
de Fernando Henrique Cardoso, houve aumento dos recursos do Ministério, mas 
foi no governo Lula que sofreu reestruturação, especialmente com Gilberto Gil à 
frente do MinC, entre 2003 e 2008, quando o ministério ganhou maior notoriedade 
e incremento nas suas ações e atuação na cultura brasileira em suas diversas ma-
nifestações e facetas.
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dos profissionais da cultura e diversos segmentos sociais: 

artistas, público consumidor, investidores, gestores, entre 

outros. Com isso, cresce a demanda por esses profissionais 

com formação acadêmica e a consequente criação de cursos 

para essa formação (AVELAR, 2010). 

 O Estado do Rio de Janeiro – especialmente o 

município do Rio e a Região Metropolitana –, é palco de 

diversos festivais e mostras nacionais e internacionais 

de cinema, teatro, música, dança, festas populares de 

diferentes expressões artísticas, desfiles de moda, tor-

neios esportivos de diversas modalidades, como a Copa 

do Mundo (2014) e as Olimpíadas 2016, entre outros. É 

intenso o calendário cultural de eventos de prefeituras, 

museus, casas e pontos de cultura, centros culturais, 

órgãos representativos de classe (como o Serviço Social 

do Comércio – Sesc), emissoras de rádio e de televisão, 

além dos inúmeros eventos científicos sediados no Rio.  

É nessas áreas que atuará o produtor cultural – tanto 

em empresas e órgãos públicos e privados como de for-

ma autônoma. 

 Nesse contexto, é necessário, portanto, formar pro-

fissionais da Produção Cultural em nível de excelência, 

com olhar crítico, reflexivo, comprometido com o desenvol-

vimento cultural e social do país – e para o qual o grupo 

PET buscou contribuir.
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 As atividades propostas nos planejamentos du-

rante os seis anos de grupo sempre dialogaram com os 

Projetos Pedagógicos tanto do CST quanto do Bacharela-

do em Produção Cultural (IFRJ, 2007; IFRJ, 2015), ora 

aprofundando os conhecimentos, ora possibilitando novas 

temáticas e abordagens aos saberes-fazeres do curso, para 

aproximar os currículos dos cursos de Graduação em Pro-

dução Cultural e o atual cenário científico, cultural e tec-

nológico e explicitar a interdisciplinaridade.

 Além disso, com o desenvolvimento de atividades 

extensionistas, ampliaram-se os espaços de socialização 

dos discentes e, principalmente, dos saberes produzidos 

na academia com moradores de espaços populares – nesse 

caso, os de Nilópolis e dos demais municípios da Baixada 

Fluminense. Isso contribuiu para a inclusão dos sujeitos 

nas relações sociais e para a promoção do sentido e do 

exercício da sua condição de cidadão. 

 A concepção de extensão adotada nessa proposta é 

a de processo educativo, cultural e científico, reafirmada 

pelo Plano Nacional de Extensão de 1999, em que a exten-

são viabiliza uma concepção de IES cidadã, contribuindo 

para a solução dos grandes problemas sociais de determi-

nada sociedade, por meio da produção do conhecimento 

(FORPROEX, 2001). O Plano Nacional de Extensão demar-

cou, igualmente, a extensão como atividade que abre para 
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a possibilidade de acordos e ações coletivas entre IESs e 

sociedade e o seu entendimento como parte indispensável 

do pensar e fazer – pois é pela via da extensão que a IES 

ganha a condição de disseminadora da promoção e da ga-

rantia dos valores democráticos, de igualdade e de desen-

volvimento social. 

 Por fim, o grupo seguiu as diretrizes da Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 para 

o Ensino Superior, que aponta as IESs como “instituições 

de formação dos quadros profissionais de nível superior, 

de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano” (BRASIL, 1996, art. 52).

 A criação do grupo PET/Conexões de Saberes em 

Produção Cultural veio ao encontro das políticas institucio-

nais do IFRJ de combate à evasão e à retenção do discente 

no Ensino Superior, bem como da melhoria do processo de 

formação em nível de Graduação. Isso porque a educação 

tutorial visa, também, supervisionar e orientar o discente em 

sua formação, apontando suas potencialidades, incentivan-

do as trocas e os saberes horizontalizados, a autonomia de 

pensamento e de ação dos discentes, o posicionamento polí-

tico frente à realidade social e a superação das dificuldades.

 Além disso, os petianos foram pensados como agen-

tes multiplicadores de novas ideias e práticas entre outros 

discentes do curso e da instituição. A interação com a socie-
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dade abrangente ocorreu por meio de atividades extensionis-

tas, que promoveram o contato dos bolsistas com a realidade 

social em que o grupo, o curso e o IFRJ estejam inseridos, 

estimulando o desenvolvimento de uma consciência do papel 

do discente/curso/instituto perante a sociedade, socializan-

do os saberes produzidos no meio acadêmico.

 Para as atividades, foram utilizadas metodolo-

gias diversificadas, tendo como referência majoritária as 

práticas educativas, entendidas como práticas sociais, 

nas quais se entrecruzam ações formais e informais.  

Portanto, tomamos os processos educativos “enquanto 

dinâmicas históricas, que envolvem espaços e tempos 

de sujeitos e práticas socioculturais” (DAYRELL, 2006, 

p. 19). Dessa forma, são priorizadas as realidades co-

tidianas sobre Produção Cultural. Tais metodologias 

abrangeram, por exemplo, visitas e mostras mediadas, 

oficinas, debates de situações-problema do cotidiano, 

exibição de filmes, escrita de projetos culturais, realiza-

ção de eventos, entre outros. A concepção metodológica 

é de uma educação permanente, continuada e interdis-

ciplinar. Nesse sentido, a interdisciplinaridade foi arti-

culadora do processo de ensino–aprendizagem, também 

com suas dimensões extensionistas e investigativas, ba-

seada em uma visão totalizadora e dialógica da realidade 

(THIESEN, 2008).
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 Os discentes ingressaram no grupo por meio de 

edital de seleção, observando-se análise de currículo e do-

cumentação, carta de intenção e entrevistas. Durante es-

ses processos seletivos, à exceção do primeiro, entre dois 

e quatro petianos participaram da comissão seletiva. Nas 

seleções, privilegiaram-se discentes oriundos das cama-

das populares, moradores de favelas e áreas periféricas, 

com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, em con-

sonância com o edital MEC/SESu nº 9/2010, ao qual o 

grupo foi aprovado. No entanto, após a adoção do Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu) para a entrada no curso do 

IFRJ, o perfil dos discentes modificou-se, o que se refletiu 

também no grupo PET, pois, uma vez que não foi possível 

atender a esses critérios, discentes das camadas médias 

passaram a ingressar no grupo.

 Ao longo desses seis anos de PET, 54 discentes pas-

saram pelo grupo, sendo 52 bolsistas e 2 voluntários. Des-

tes, 36 foram mulheres e 18 homens, com idades variando 

entre 18 e 53 anos, sendo a maioria entre 20 e 30 anos. 

Excetuando os atuais 12 bolsistas do programa, os tempos 

de permanência no grupo também variaram bastante: três 

completaram 4 anos no grupo; 8 permaneceram entre 2 

anos e 1 mês e 3 anos e 11 meses; quatro completaram 2 

anos; 10 permaneceram entre 1 ano e 1 ano e 6 meses; 12 

ficaram entre 6 e 11 meses; cinco permaneceram entre 1 
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e 5 meses. Os motivos para a saída dos que não completa-

ram o tempo mínimo de 2 anos foram desde inadequação à 

maneira de funcionamento do grupo a abandono de curso 

ou obtenção da oportunidade de estágio ou trabalho no 

qual ganharia maior remuneração. A proporção entre dis-

centes brancos e não brancos era similar. Cabe ressaltar 

que, ao final desta obra, são apresentadas algumas narra-

tivas de egressos e atuais petianos, os quais aqui registra-

ram sua participação no grupo.

 A grande rotatividade – especialmente entre o início de 

2013 e o final de 2015 – seguiu algumas características dos 

discentes do curso de Graduação:  a flexibilidade, a experi-

mentação, a inquietude e a vontade de fazer “tudo” ao mesmo 

tempo, sempre com alguma diversidade em sua constituição.

2 PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO NO GRUPO PET/

CONEXÕES DE SABERES EM PRODUÇÃO CULTURAL

 O grupo buscou atuar na tríade pesquisa–ensino–

extensão; todavia, talvez em razão da própria característi-

ca dos discentes e do curso de Produção Cultural, realiza-

mos mais ações voltadas à extensão. Esta, no entanto, não 

se isola do ensino e da pesquisa, pois, no momento de pre-

paração da atividade, ocorre uma pesquisa sobre o tema e, 

em seu desenvolvimento, há o processo de ensino–apren-

dizagem, bem como a própria atividade de extensão, que, 
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como será possível observar nos textos seguintes, passa a 

ser objeto de reflexão.

 A seguir, apresento algumas ações de destaque 

realizadas pelos bolsistas do PET.

2.1 Colóquio de Políticas Culturais da Baixada 

Fluminense

 Inspirado no Seminário de Políticas Culturais da 

Casa de Rui de Barbosa (RJ), o grupo decidiu, em 2011, 

implementar o Colóquio de Políticas Culturais da Baixada 

Fluminense. Esse evento anual vem se consolidando como 

importante espaço de diálogos e trocas de saberes e fazeres 

entre profissionais da Produção Cultural, artistas, agentes 

culturais e gestores públicos e população do entorno. 

 A atividade se justifica, pois, desde o final de 1980 e o 

início de 1990, diferentes agentes sociais têm-se mobilizado 

para empreender na região uma agenda positiva, superando 

estigmas e preconceitos associados à região. As diferentes 

manifestações artísticas e culturais da região legitimam esse 

território como espaço de construção simbólica identitária 

e de discussão de políticas culturais. Além disso, nos últi-

mos anos, a cultura passou a ser um elemento-chave para 

o desenvolvimento social e a existência individual e coletiva. 

Nesse sentido, as políticas públicas de cultura são construí-

das pela participação e pelas interações entre sociedade civil, 
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artistas, produtores, coletividades e agentes governamen-

tais; são espaços privilegiados para a produção de identida-

des culturais, de expressão e fruição cultural. Desse modo, o 

grupo buscou contribuir para o debate e a reflexão sobre as 

políticas de cultura na Baixada Fluminense. 

 Dentre os objetivos do colóquio – que a cada ano es-

colhe um tema a ser desenvolvido –, destacam-se: promover 

o debate sobre as políticas públicas de cultura (com gestores, 

produtores, artistas da Baixada Fluminense e o público em 

geral); contribuir para a reflexão das manifestações artísticas 

e culturais da Baixada; incentivar a participação dos discen-

tes do curso de Produção Cultural/IFRJ por meio do debate 

sobre as manifestações artísticas e culturais da Baixada Flu-

minense e do local em que estão inseridos; e contribuir para 

a troca de experiências entre os participantes.

2.2 Circuito de Palestras | Papo Baixada

 O Circuito de Palestras ocorreu entre 2011 e 2015, 

visando à apresentação, ao debate e à reflexão de um tema 

relacionado à profissão de produtor cultural (escolhido pelo 

grupo), o qual também produzia o evento. O tema era apre-

sentado por um ou mais palestrantes e mediado por um 

petiano. A atividade se justificava pela necessidade de apro-

fundar conhecimentos referentes à Produção Cultural, bem 

como de desenvolver habilidades referentes à realização de 
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uma produção de evento e à interação entre IFRJ e seu en-

torno, tendo em vista que as atividades ocorreram dentro do 

espaço do IFRJ/Nilópolis ou em pontos de cultura e auditó-

rios nos municípios da Baixada Fluminense. O público-alvo 

do evento consistia em estudantes de Produção Cultural, 

produtores, artistas e o público em geral.  

 Em 2016, o grupo decidiu realizar outro tipo de 

atividade visando adotar uma nova dinâmica e atrair o pú-

blico. Assim, criou o Papo Baixada – um talkshow com 

entrevista a profissionais que atuam na produção de cul-

tura com temáticas diversas a cada edição, escolhidas pelo 

grupo. O tema é apresentado, introduzido e abordado por 

um entrevistador, e as edições são produzidas pelos petia-

nos. A atividade se justifica pela intenção de aprofundar 

conhecimentos na área de Produção Cultural e desenvol-

ver habilidades referentes à realização de uma produção 

de evento, especificamente na área do talkshow. Também 

busca a interação entre IFRJ e seu entorno, tendo em vis-

ta que tais palestras acontecerão dentro do espaço IFRJ/

Nilópolis ou em pontos de cultura, auditórios e espaços na 

Baixada Fluminense.  

2.3 Cine Pró-cultura

 Por meio da exibição de filmes temáticos, o Cine 

Pró-cultura, que já conta com 20 edições, visa ao debate 
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de assuntos sociopolíticos com o público interno e externo 

ao IFRJ, entre eles, estudantes. 

2.4 Encontro Conexões PET/IFRJ

 Em 2011, propusemos a realização do Encontro 

Conexões PET/IFRJ, com o intuito de interagir, socializar 

e construir experiências, metodologias e saberes entre os 

grupos PET do IFRJ. O evento se propôs, também, a ser 

um momento para a discussão sobre a metodologia da 

educação tutorial, a atuação do tutor e dos discentes no 

grupo, sobre os cenários nacional e local (IFRJ) dos pro-

gramas PET e PET/Conexões de Saberes, bem como apre-

sentar a produção anual dos grupos PET à comunidade 

do IFRJ e a outros participantes. Além disso, é um espaço 

para a construção e o reforço das redes do PET, incluin-

do novos petianos nessa conexão. Nosso grupo realizou 

as quatro primeiras edições do evento em parceria com a 

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), passando para ela as 

edições seguintes.

 Além dessas atividades descritas, realizamos: 

23 oficinas de aprendizado entre 2011 e outubro de 2016 

(as quais foram abertas aos demais discentes de Produ-

ção Cultural, ministradas tanto por professores do IFRJ 

como por profissionais de outras instituições); 4  exposi-

ções fotográficas; 4 documentários e uma parceria em 
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outro; 5 edições do Colóquio de Políticas Culturais da Bai-

xada Fluminense; 12 oficinas e outros eventos, tais como 

mostra de vídeos, Dia da Visibilidade LGBT, Café no Ponto 

com Causa. Entre 2011 e 2015, foram realizadas também 

12 edições do Circuito de Palestras, e, em 2016, passamos 

a produzir o Papo Baixada, tendo três edições.

 Essas atividades foram executadas em diferentes 

locais da Baixada Fluminense, com os quais estabelece-

mos parcerias, entre eles: Centro Cultural Oscar Romero 

(em Mesquita); Casa de Cultura de Belford Roxo; Fábri-

ca de Conhecimento (em Paracambi); Colégio Antares (em 

Duque de Caxias); Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRR), campus Nova Iguaçu; Fundação de Apoio 

à Escola Técnica (Faetec) – Centro Vocacional Tecnológico 

(CVT) em Nilópolis; Instituto Educacional Carlos Pasquale 

(em Nilópolis); Instituto de Educação Governador Roberto 

Silveira (em Duque de Caxias); Complexo Cultural de Nova 

Iguaçu e  Teatro Sylvio Monteiro (ambos em Nova Iguaçu).

 A divulgação das atividades se deu por meio de pá-

gina do grupo no Facebook e criação de evento virtual para 

divulgação, cartazes e folders, envio de releases para im-

prensa e para grupos virtuais, e mala direta por e-mails.

 Os discentes também participaram de eventos em 

diversos municípios do país, como: o Encontro dos Grupos 

PET da Região Sudeste (Sudeste PET); o Encontro Nacional 
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do Programa de Educação Tutorial (EnaPET); a Jornada de 

Iniciação Científica e Tecnológica (JIT-IFRJ); o Seminário 

Internacional de Literatura Afro-latina (Siliafro); o Encon-

tro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult); o 

Encontro Nacional de Produção Cultural (Enprocult); e a 

Semana da Baixada, apresentando trabalhos orais e em 

formato de pôster.  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS | DESAFIOS E REFLEXÕES

 Atuar por seis anos em um processo de tutoria pelo 

qual passaram mais de 50 discentes é uma experiência úni-

ca, que traz grande aprendizado e exige uma autorrevisão 

constante, uma dinâmica e uma flexibilidade que nem sem-

pre conseguimos alcançar. Tutor não é apenas orientador 

nem apenas professor; tutor é aquele que visa compor com 

o discente, para que a sua formação tenha sucesso; por 

isso, ele se envolve e é envolvido em problemas, dilemas 

e sucessos pessoais. É uma relação constante, que se es-

tende para além da sala de aula e possibilita aprofundar 

trocas, experiências e processos. Permite ver o desenvolver 

não apenas do discente, mas também da pessoa. 

 Pude ver inúmeras transformações de pessoas que 

não conseguiam se comunicar em sala de aula, mas, hoje, 

ultrapassaram os muros e conquistaram espaços, quebra-

ram as amarras étnicas, sexuais e sociais. Vi cabelos ali-
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sados voltando a serem crespos, discentes tomando parte 

em movimentos sociais, ocupando representações estu-

dantis, reivindicando direitos.  

 Muitos foram os desafios. Como equalizar os 

backgrounds e os tempos distintos dos discentes? Como 

tratar pessoas tão diferentes, em problemas, trajetórias, 

vontades e desejos de forma igualitária? Como implementar 

um planejamento com pessoas que têm ritmos distintos 

sem que uns ficassem sobrecarregados? Não encontrei 

uma fórmula para solucionar ou responder essas questões; 

elas fizeram e fazem parte do cotidiano e do meu refazer 

a cada nova configuração de bolsistas. Pois sim, cada um 

que entra e/ou sai transforma a dinâmica do grupo, pois 

traz consigo suas particularidades.  

 Outros desafios foram impostos pela infraestrutu-

ra, ou melhor, pela precariedade da estrutura. Apesar do 

apoio institucional para que realizássemos as atividades, o 

próprio IFRJ tem suas limitações: de espaço, tivemos uma 

sala apenas a partir de 2014; de recursos, estes são res-

tritos e não encampam as atividades do grupo; de trans-

porte, há poucos veículos e motoristas. Para realizarmos 

essas ações (mesmo com atrasos constantes de bolsas e a 

falta de verbas de custeio, em 2016, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE), fizemos “vaqui-

nha” e usei meu carro particular para transporte e ter por 
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parte dos discentes o investimento de suas bolsas no de-

senvolvimento do projeto. Investimento esse, no entanto, 

não condizente com suas condições de vida, pois muitos 

são oriundos das camadas populares. Assim, a diminuição 

das ações neste último ano foi reflexo das dificuldades de 

recursos e infraestrutura, que desmobilizam.

 Nesses seis anos, estabelecemos inúmeras parce-

rias com artistas, gestores de culturas, ativistas sociais e 

pesquisadores. Circulamos pelos municípios da Baixada, 

conectando pessoas, saberes, fazeres e experiências.

 Tivemos dificuldades, também, em romper com a 

visão institucionalizada de que o aprendizado ocorre den-

tro da sala de aula. Essa visão, muitas vezes, não permitia 

que professores fossem com seus estudantes às ativida-

des, pois, segundo eles, “tenho muito conteúdo para dar”. 

 Cabe salientar que outros saberes e fazeres (que 

o romper com a sala de aula) são também conteúdo, são 

abrir o universo do discente e romper com a visão de que 

o “professor ensina” e o “discente aprende”. Isso significa 

desenvolver uma metodologia ativa, na qual o estudante, 

bolsista do PET ou não, é o agente principal responsável 

por sua aprendizagem – e, no caso dos petianos, com a 

tutoria de um professor que, muitas vezes, passa a ser o 

mediador entre os bolsistas e os demais setores do campus, 

instituições e conhecimentos. 
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 Dessa forma, possibilita relações coletivas e hori-

zontais, nas quais todos têm direito à voz. Às vezes há 

discordâncias; em outras ocasiões, consensos, no sempre 

instigante contrabalancear o individual com o coletivo. 

Aqui, atuei também buscando fomentar o desenvolvimen-

to das potencialidades dos bolsistas.

 Um dos princípios dessa tutoria, pertinente à meto-

dologia ativa, é a autonomia dos discentes. Esse foi sempre 

um objetivo a ser alcançado, que os bolsistas se empoderas-

sem, tivessem pensamentos e ações autônomos, assumin-

do as implicações de suas escolhas. Para implementar esse 

princípio, enfrentamos dificuldades no IFRJ. Talvez por se 

tratar de uma instituição tradicionalmente de Ensino Mé-

dio, não conseguiu incorporar a perspectiva de que necessi-

tamos de sujeitos autônomos e de que o Ensino Superior é 

um dos vetores para fomentar essa autonomia. 

 Esses desafios, que nos permitem refletir e rever 

nossas ações, ajudaram-nos a construir o PET/Conexões 

de Saberes em Produção Cultural, e, mesmo com eles, fi-

zemos o PET andar até aqui.
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Capítulo 11
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 Este capítulo reflete sobre atividades acadêmicas 

realizadas no âmbito do Circuito de Palestras e Oficinas 

(especialmente a palestra De Produtor para Produção, ocor-

rida em 2013). O circuito ocorreu entre 2011 e 2015, visan-

do criar conexões e diálogos entre os integrantes do grupo, 

profissionais no assunto selecionado e o público em geral, 

formado por artistas, produtores culturais, agentes de mo-

vimentos sociais e estudantes, sobretudo aqueles inseridos 

em nossa área de atuação.

* Egresso(a) do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
** Bolsista do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
*** Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
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 A Baixada Fluminense foi escolhida como palco de 

atuação, pois essa região apresenta grande potencial para o 

desenvolvimento do setor cultural em vários segmentos e abri-

ga quatro campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). O campus de Nilópolis, 

por exemplo, tem sido referência para o mercado na formação 

de produtores culturais, tanto com o Curso Superior em Tec-

nologia como com o Bacharelado em Produção Cultural.

 Nesse sentido, a concepção de extensão adotada é a 

de processo educativo, cultural e científico, tal como reafir-

mada pelo Plano Nacional de Extensão (FORPROEX, 2012), 

segundo o qual a extensão, além de atividade acadêmica, 

promove o comprometimento da Instituição de Ensino Su-

perior (IES) com a sociedade, buscando contribuir para a 

solução de problemas sociais.1 Isso ocorre por meio tanto 

da produção do conhecimento quanto da promoção de valo-

res democráticos, de igualdade e de desenvolvimento social 

(FORPROEX, 2012). Desse modo, possibilita pactos, projetos 

e ações envolvendo membros das IESs e da sociedade abran-

gente, atuando, ainda, como mediadora nessa relação. 

 Em 2013, na segunda atividade do circuito, o grupo 

PET promoveu, no auditório do campus Nilópolis do IFRJ, 

1 Problemas sociais são fatos que se tornam problemas para uma sociedade por es-
tarem relacionados a uma moral estabelecida pelos setores que têm meios e poderes 
para a imposição de seus valores (LECLERC, 1979).
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a palestra De Produtor para Produção, com a participação 

de um produtor cultural independente e de duas produto-

ras culturais, professoras do IFRJ. A partir da demanda do 

mercado de trabalho, a palestra foi realizada por agentes 

culturais com visão ampla, capazes de observar possibi-

lidades não só nas regiões que já são referência quanto 

a equipamentos culturais, mas também naquelas como a 

Baixada Fluminense, que carece de atenção nesse setor. 

 A profissão de produtor cultural antecede o proces-

so de formação acadêmica, sendo uma profissão em de-

senvolvimento (CUNHA, 2007), que exige cada vez mais de 

seus profissionais o dinamismo de lidar com a realidade e 

as múltiplas possibilidades que os segmentos da cultura 

reservam pelo caminho; um profissional que lidará com a 

rica oferta de trabalho, e não com a certeza de emprego fixo 

(CUNHA, 2007; AVELAR, 2010). 

 Na Baixada Fluminense, as possibilidades para 

esse profissional são amplas. No entanto, vemos parcas 

iniciativas fomentando seu desenvolvimento econômico, 

fortalecendo as manifestações culturais e buscando que-

brar o estigma de que “aqui não tem nada”. Essa repre-

sentação, atrelada à distribuição de renda desigual e ao 

acesso limitado aos bens culturais da região, contribui 

para que artistas e produtores enfrentem dificuldades de 

trabalho na região. 
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 O fortalecimento de manifestações culturais pode favo-

recer o desenvolvimento dos municípios da Baixada Fluminen-

se, pois abordar questões como patrimônio cultural e manifes-

tações artísticas é colocar foco nas identidades, na cultura e na 

memória local, reconhecendo e valorizando os pertencimentos. 

 É nesse sentido que o grupo do Programa de Educação 

Tutorial (PET)/Conexões de Saberes em Produção Cultural vem 

atuando para, na tríade ensino–pesquisa–extensão, estabelecer 

um elo entre instituto, sociedade e poder público. Nesse contex-

to, palestras, oficinas e demais intervenções têm sido propostas 

pelo grupo em diversos municípios da Baixada Fluminense.

 A partir dessas abordagens, da observação realiza-

da durante a palestra, da análise das fichas de avaliação 

distribuídas aos participantes ao chegarem ao evento e do 

levantamento bibliográfico, discutiremos neste capítulo o 

campo de possibilidades (VELHO, 1994)  dado ao produtor 

cultural em busca do seu reconhecimento profissional e de 

atuação na região da Baixada Fluminense.

1 PRODUTOR CULTURAL | AS POSSIBILIDADES DE 

UMA PROFISSÃO EM DESENVOLVIMENTO
No mercado cultural tem muita gente que pensa, reflete, 

sonha. Mas falta a concretização. Para o empreendedo-

rismo dar certo na cultura, precisamos de gestão, de pla-

nejamento. Mesmo na produção cultural, na área onde 

“tudo pode acontecer”, precisamos desse planejamento. 
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A cultura sabe mobilizar, mas não sabe viabilizar. Fica -

se muito na teoria (STEINER, 2010, p. 38). 

 Conforme dito, o mercado de trabalho no setor cul-

tural demanda profissionais cada vez mais especializados, 

dinâmicos e criativos. A formação em Nível Superior procu-

ra suprir essas necessidades, mas, como ocorre em geral 

com as grades curriculares, alguns elementos não são se-

lecionados e outros precisam ser reforçados, com vistas ao 

perfil profissional que se deseja formar.

 Algumas atividades realizadas pelo PET são primor-

diais para a formação dos discentes de Produção Cultural do 

IFRJ. As oficinas proporcionadas pelo grupo – com os temas 

Formatação de Projeto, Financiamento Coletivo e Políticas 

Culturais – formam uma tríplice importante para o produ-

tor que atua no mercado de trabalho. Formatar o projeto é 

ação básica de um produtor, é o seu planejamento. Nessas 

oficinas, repetidas algumas vezes nos ciclos de mudanças de 

bolsistas durante os seis primeiros anos do grupo, fica nítida 

a necessidade de se trabalhar e exercitar essa prática. 

 Durante a carreira, o produtor cultural irá deparar-

-se com as leis de incentivo à cultura, os editais, os financia-

mentos coletivos, entre outras maneiras de viabilizar seus 

projetos. Nesse sentido, o grupo criou a Oficina de Políticas 

Culturais, que abordou o funcionamento desses meios de 

captação de recursos, as normas e os objetivos na adminis-
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tração orçamentária e operacional dos recursos. São elas 

que amparam os produtores e agentes culturais em seus 

projetos, para que sejam realizados mediante formas legais 

de fomento à cultura. Quando o produtor não capta seus 

recursos por meios das leis de fomento, uma das alterna-

tivas é o financiamento coletivo – pelas redes sociais, uma 

plataforma virtual é aberta, e as pessoas podem contribuir 

financeiramente para a viabilização do projeto. 

 O papel do produtor cultural vai além de desenvol-

ver projetos, inscrevê-lo em leis de incentivo, captar recur-

sos ou executar projetos; está intimamente envolvido com 

questões ligadas a identidade, memória, educação, econo-

mia, responsabilidade social, promoção da cidadania, entre 

outras questões atreladas à vida social (OLIVIERI; NATALE, 

2010). Por isso, é necessário que ele tenha, conforme apon-

ta Rubim (2005, p. 29), “[...] conhecimentos teóricos, analí-

ticos e práticos de técnicas e instrumentos que possibilitem 

lidar com cultura e organização, planejamento, gestão, co-

municação, economia, política, sociologia, antropologia” .

 Estamos diante de uma atividade em processo de de-

senvolvimento e expansão que precisa criar meios e métodos 

em prol do trabalho desse profissional. Por exemplo, a produ-

ção de dados e indicadores pode direcionar e sistematizar o tra-

balho do produtor, otimizando, ainda, a possibilidade de desen-

volvimento econômico, como apontam Olivieri e Natale (2010). 
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 A questão do preparo profissional há certo tempo vem 

sendo analisada por alguns autores, como Cunha (2007),2 

Avelar (2010) e Mendonça (2012). Vemos, como no estudo rea-

lizado por Cunha (2007), que a formação formal do produtor 

cultural, isto é, em instituições de ensino, ocorre desde 1980, 

mas ainda carece de reconhecimento social. Estamos diante 

de uma atividade que, ao olhar da sociedade, é apenas entre-

tenimento, e não trabalho. Com o tempo e o desenvolvimento 

do setor cultural, este passou a exigir a especialização do pro-

dutor cultural. Assim como nos indica Cunha (2007, p.111), 

“diante das constatações da amplitude do mercado cultural, a 

importância da profissionalização passa a ser uma exigência 

do próprio mercado de trabalho”, profissionalização que exige 

“o compromisso ético e político com a cultura e a so-

ciedade; a ampla informação cultural e a capacidade de 

analisar a cultura e a sociedade: todos eles devem estar 

sempre associados a uma consistente formação técnica/

instrumental”. (RUBIM, 2005, p.29.)

 O setor cultural cresceu abarcando tanto o setor pú-

blico quanto o privado, criando oportunidades e exigindo pro-

fissionais dinâmicos, criativos e capazes de acompanhar a ve-

locidade das mudanças ocorridas no setor (CUNHA, 2007). 

2 Cunha (2007) divide em três gerações o desenrolar do campo profissional, desde 
os produtores autodidatas até aqueles especializados em cursos superiores de Pro-
dução e Gestão Cultural.
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 Exige um profissional com visão ampla, habilitado 

para trabalhar com o caldeirão cultural que é o Brasil e a cul-

tura brasileira, que não torne opacas determinadas culturas 

regionais, nem apenas valorize outras – características de nos-

sa cultura expressas, inclusive no PNC,3 que traz a discussão 

entre diversidade e identidade nacionais (BARBALHO, 2007).

 Diante das transformações no setor cultural, é ne-

cessário que os agentes culturais aí inseridos organizem a 

categoria como profissão portadora de códigos e de ética, 

buscando o reconhecimento social e do Estado. Um passo 

já foi alçado, quando, em 2013, o Ministério do Trabalho 

reconheceu a profissão Produtor, incluindo-a na Classifica-

ção Brasileira de Ocupações (CBO). 

2 O GRUPO PET/CONEXÕES DE SABERES EM PRO-

DUÇÃO CULTURAL: CONECTANDO ESTUDANTES E 

PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO CULTURAL

 O grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cul-

tural, do IFRJ, realiza desde 2012 o Circuito de Palestras e 

Oficinas, que objetiva tanto fomentar o encontro, a discussão 

e a troca de experiências entre estudantes de Produção Cultu-

ral e profissionais da área quanto fazer a conexão e a extensão 

3 O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei nº 12.343, de 2 de dezembro 
de 2010, tem por finalidade o planejamento e a implementação de políticas públicas 
em longo prazo (até 2020) voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural 
brasileira.
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desse trabalho com a sociedade abrangente. Visa, ainda, in-

centivar os petianos a pôr em prática seu aprendizado teórico 

em parceria com indivíduos que realizem trabalhos relaciona-

dos aos temas escolhidos e, desse modo, desenvolvam novas 

percepções de sua futura profissão. Em 2016, essa atividade 

deixa de ser realizada, passando a ocorrer o Papo Baixada, 

como vimos inicialmente, no Capítulo 10 deste livro.

 Essa atividade surge incentivada pelas manifesta-

ções culturais da Baixada Fluminense. Mediante as ações 

do grupo, decidimos nos voltar à Produção Cultural em si 

e ao seu papel fundamental de mediador e mobilizador, 

contribuindo para o reconhecimento dessas ações, que re-

forçam a identidade local e dialogam contra a estigmatiza-

ção da região. 

 Para tanto, selecionaram-se temas e abordagens 

para palestras e oficinas que dialogassem diretamente com 

esse setor. Entre as oficinas, foram realizadas, em 2011, a 

de Políticas Culturais e a de Cinema Documentário, ambas 

ministradas por professores do Curso de Produção Cultural 

do IFRJ. Em 2012, a de Editoração Eletrônica: Corel Draw, 

a de Fotografia e a de Formatação de Projetos Culturais, 

todas ministradas por petianos (esta última contou, ainda, 

com uma discente de Produção Cultural e foi voltada aos 

conselheiros de cultura de São João de Meriti). Em 2013, 

ocorreram as oficinas Gráfica e a de Fotografia, ambas 
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ministradas por petianos. Em 2014, houve duas edições 

da oficina de Financiamento Coletivo de Projetos Culturais 

(Crowdfunding), ministrada por um petiano e em parceria 

com a Casa de Cultura de Nova Iguaçu e com o Centro 

Cultural Oscar Romero, em Mesquita. Em 2015, a de 

Produção Gráfica com Introdução a Software Livre e de Vídeo 

com Introdução a Software Livre, ministradas pelos próprios 

petianos, a de Fotografia, ministrada por Lucas Andrade, 

em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa); a de 

Legislação e Direitos Autorais, ministrada por Manuela Alves 

Meyer Curcio, Vanessa Vargas e Constance Albanel de 

Pompignan, em parceria com o Instituto de Tecnologia Social. 

Em 2016, as de Captação e Recursos, com Marta Caminha; a 

de Orçamento e Prestação de Contas, com Giordana Moreira, 

do Terreiro de Ideias; e a de Jornalismo Cultural, com Clara 

A. M. Bittencourt e Otávio Augusto Cunha.

 Entre 2011 e 2015, foram realizadas 12 edições do 

Circuito de Palestras: Turismo na Baixada e a Representa-

ção Cultural, em parceria com Many Pereira, da Fábrica de 

Atores Material Artístico (F.A.M.A.) em Nova Iguaçu; Inter-

venção Fotográfica; Economia da Cultura; Fotografia: técni-

cas e possibilidade, com Isaque Roque e Carlos Papel, em 

parceria com o Centro Cultural Donana (Belford Roxo); De 

Produtor para Produção, com Alê Barreto; Captação de Re-

cursos, com Marta Caminha; Pilhagem do Patrimônio His-
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tórico da Baixada, com Gênesis Torres, em parceria com a 

Casa dos Conselhos da Baixada (Nilópolis); O Som da Bai-

xada, com Álvaro Neder, da Universidade Federal do Esta-

do do Rio de Janeiro (Unirio), Heraldo HB e Seu Mathias; 

Gestão de Espaços Culturais, com Claúdio Jacquet, Diego 

Bion, Thaíssa Vasconcellos; Arte Urbana, com Davi Noguei-

ra/Dant e Giordana Moreira; Produção Audiovisual na Bai-

xada Fluminense, com Flávio Machado e Felipe Coelho, em 

parceria com o Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Ni-

lópolis; Acessibilidade Cultural, com Letícia Gravitol, Bruna 

Simãozinho e Renata Silencio.

 Em 2016, houve ainda três edições do Papo Baixa-

da: Visibilidade LGBT; Economia Criativa, em parceria com 

o Centro Cultural Donana; Funk e Periferia, em parceria 

com a Casa de Cultura de Belford Roxo.

 Essas atividades buscaram, também, apresentar novas 

possibilidades, via criatividade, para o atual cenário da Produ-

ção Cultural no Brasil, além de fomentar novas ideias sobre o 

assunto e a profissão, a qual está em constante processo de 

desenvolvimento e de reflexão acerca das atribuições do profis-

sional produtor cultural. Isso porque esse profissional

“[...] deve ter abertura e contato com os procedimentos 

de criatividade. Não apenas para compreender tais pro-

cessos, fundamentais da existência da cultura, como 

também para exercer a criatividade e a imaginação no 
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desenvolvimento de projetos, eventos e produtos cultu-

rais formatados por ele. Como vimos, a formulação de 

idéias para projetos é uma das atividades mais nobres 

para um produtor cultural. Através dela, o produtor 

pode dar uma contribuição singular para o próprio de-

senvolvimento da cultura”. (RUBIM, 2005, p. 30.)

 A palestra De Produtor para Produção foi emblemática 

e contou com a presença de Alê Barreto, produtor cultural in-

dependente, responsável por uma carreira multifuncional com 

competências tanto para organização e execução de atividades 

de produção executiva de eventos como para planejamento, ge-

renciamento e execução de projetos culturais, sociais e corpo-

rativos, produção de conteúdo, palestras e ações formativas. 

 Idealizada após alguns integrantes do grupo (discen-

tes da disciplina Produção Cultural III) entrevistarem o referi-

do produtor, a palestra foi realizada em junho de 2013 e con-

tou, ainda, com duas produtoras culturais e professoras do 

IFRJ, Ana Luisa Lima e Renata Silencio, que atuaram como 

debatedoras, e um petiano, que mediou a mesa. 

 Essa e as outras atividades citadas foram amplamente 

divulgadas por meio digital (via e-mail, redes sociais e site do 

grupo) e de cartazes na região e dentro da instituição. 

 O público foi de 109 participantes, que, durante sua 

inscrição na hora do evento, receberam uma ficha de pesquisa 

de opinião, para ser respondida e entregue ao final do evento.
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 Nessa edição do Circuito de Palestras, enfatizou-se a 

importância do planejamento de um projeto cultural, pois o 

produtor cultural, além de planejar o projeto, deve executá-lo. 

Ainda se abordou a questão de o mercado cultural ser ante-

rior à sua inserção no campo acadêmico, o que pode ser visto 

como uma forma de repensar e reestruturar o que já existe.

 Destacou-se a necessidade de que o produtor cultu-

ral saiba dialogar com parceiros e patrocinadores, pois hoje 

as empresas criam sistemas de patrocínio, sites, formulá-

rios e regras. Desse modo, é preciso que o produtor enten-

da como as empresas pensam, além de formar parcerias. 

Ressaltaram-se também as possibilidades para o produtor 

cultural atuar, que vão desde pensar o projeto, planejá-lo e 

divulgá-lo (marketing) a captar recursos para sua execução: 

“Ser produtor vai muito além de executar; você é um geren-

ciador”, salientou uma das produtoras culturais e professo-

ras do IFRJ.

 Ainda seguindo a linha das possibilidades de atua-

ção na área, essa profissional abordou o universo das po-

líticas públicas, que, segundo ela, regem e são de grande 

importância, inclusive para a existência dos cursos na área, 

visto que o Sistema Nacional de Cultura (SNC) implementa 

e reforça a formação de gestores na área cultural.

 A outra produtora cultural e professora do IFRJ des-

tacou que, no contexto do mercado da Produção Cultural, há 
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maior oferta de trabalho do que de emprego estável; além dis-

so, a permanência do profissional no mercado depende de sua 

própria atuação e qualificação: “Só fica quem é bom, porque 

nada garante o lugar no mercado”, salientou.

 Nesse contexto, ressalta: “Você tem de conhecer pro-

fundamente aquela linguagem em que vai se profissionalizar; 

esse será o seu diferencial”. Ela aponta que somente a forma-

ção específica promove a oportunidade de se ampliar o olhar e 

as possibilidades de atuação do profissional. Ressalta, ainda, 

a importância do estudante em conhecer os segmentos do se-

tor cultural, pois, para ela, eles “têm um compromisso com a 

cultura brasileira, que é a de geração de acesso aos bens cultu-

rais”. Esses bens culturais são objeto de disputa, pois possibi-

litam distinção social (BOURDIEU, 2007). Como matéria prima 

do trabalho dos produtores culturais, estão envolvidos em con-

tendas por recursos, por editais, por expressão, por valorização.

 As duas produtoras culturais e professoras do IFRJ, 

portanto filiadas institucionalmente, têm suas falas marcadas 

por essa posição. Nesse sentido, estão em contraposição ao 

outro palestrante, o produtor cultural independente, que tra-

balha desfiliado de qualquer instituição. Este, após levantar 

inúmeras questões, fomentando a reflexão dos presentes so-

bre suas próprias escolhas e sobre o mercado da produção, 

alerta para a necessidade de que o pensamento vá além dos 

muros da universidade, pois é preciso estar atento ao trânsito 
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de informação da área de Comunicação com a Produção Cul-

tural e aos públicos, como consomem e entendem as manifes-

tações da cultura.

 Ele debruçou-se, então, sobre a lógica do mercado 

cultural e as relações entre os seus agentes. Frente a suas 

colocações, um estudante comenta: “a gente começa por amor 

e percebe que tem mercado”.

 O palestrante destacou: “Mercado são relações [...]; tem 

gente que acredita que arte e cultura não precisam de dinheiro 

[...]; é uma cadeia de relações grande[...]. Estamos no mercado, 

gostemos ou não”. A respeito dessas relações, a Figura 1 ilustra 

o esquema apresentado pelo produtor independente.

Figura 1 – Esquema sobre as relações do mercado cultural.

Fonte: Barreto (2006, p.15).
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 Na Figura 1, vemos as complexas relações entre os 

agentes, tais como artistas, criadores e instituições cultu-

rais, Estado, empresas, público, que compõem o merca-

do cultural e que, muitas vezes, estão em posições e com 

interesses antagônicos. O que move e é movido por essas 

relações é um conjunto diversificado de projetos, serviços, 

produtos e matérias primas, que diferem de outras merca-

dorias, pois estão atrelados à cultura de grupos sociais e, 

portanto, são bens simbólicos (BOURDIEU, 2007).

 Nesse contexto, os projetos tornam-se a gramática 

do mercado, pois, mediante a elaboração deles, é possível 

concorrer por recursos para a execução das ideias e ativi-

dades do produtor cultural e dos artistas, bem como isentar 

de impostos as empresas.

 A quem deseja ser um produtor cultural bem-sucedi-

do o palestrante sugeriu ainda: “Comece a fazer o seu próprio 

projeto cultural; atenda bem às pessoas, tenha humildade, 

realize ações independentes e provoque deslocamentos”.

 Após a palestra, o público teve a oportunidade de 

dialogar com os membros da mesa e de fazer perguntas, as 

quais discorriam sobre a captação de recursos para projetos, 

a qualidade de vida do produtor cultural diante da escassez 

de oferta de emprego estável na área e as leis de incentivo.
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3 O PÚBLICO E SUA AVALIAÇÃO DO EVENTO

 Participaram da atividade 109 pessoas (38 homens e 

71 mulheres). Esse perfil se aproxima daquele dos discentes 

do curso de Produção Cultural do IFRJ, visto que, na pes-

quisa4 realizada pelo grupo em 2011, dos 143 entrevistados, 

63,6% eram mulheres e 36,4% eram homens.5 Do público 

total,  85% eram discentes do curso de Produção Cultural do 

IFRJ, 10% eram de outros cursos do IFRJ, e 5% outros.

 Em relação à divulgação do evento, a maioria (72%) 

achou ótima, 18%, regular, e 10%, bom. Quanto à progra-

mação, 54% a consideraram boa, 38%, ótimo, e 8%, regular. 

Em relação à organização do evento, 61% a consideraram 

boa, 31%, ótima, e 8%, regular. Quanto ao tema abordado, 

82% do público o considerou ótimo, e 18%, bom.

 No campo do questionário, reservado a sugestões e 

críticas, muitos foram os pedidos de novos eventos abordando 

a Produção Cultural. Isso aponta para o fato de que tanto pro-

fissionais quanto discentes atuantes nesse setor necessitam 

trocar ideias com outros profissionais inseridos no mercado. 

4 Refere-se à pesquisa “Perfil Socioeconômico, Cultural e as Motivações e Pers-
pectivas dos Alunos do CST em Produção Cultural do IFRJ: Um levantamento 
Quanti-Qualitativo”, realizada entre final de 2011 e início de 2012, pelo grupo 
PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural, coordenada pela Prof.a Dra. Fer-
nanda Delvalhas Piccolo, junto aos alunos do curso.
 
5 Este perfil manteve-se quando da replicação da pesquisa, em 2015, junto ao corpo 
discente do Bacharelado em Produção Cultural. Ressaltando que muitos discentes 
do CST se transferiram para o curso de Bacharelado.
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 A insegurança em relação à falta de registro profis-

sional se mostrou uma preocupação, como vemos no depoi-

mento a seguir:
Como crítica, não vejo; foi satisfatório a palestra. Os questio-

namentos foram vastos [...]. Vejo também a falta de trabalho 

seguro no mercado para o produtor cultural. Trabalho tem, 

mas segurança financeira é pouca, mas vendo esse conflito, 

o produtor cultural é um mágico e se vira como pode. Se 

for criativo, nunca faltará o sustento, mas tem que provar e 

sustentar a sua posição, profissionalizando-se e executando 

a sua visão de mundo (Participante do evento).

 

 Podemos pensar que, como todo processo formati-

vo, restam algumas dúvidas acerca do papel do produtor 

na sociedade. 

 O grupo PET/Conexões de Saberes em Produção 

Cultural do IFRJ acredita na Produção Cultural não ape-

nas como forma de gerar entretenimento, mas também 

para promover o debate, o empoderamento, as emoções e 

a mobilização do local onde ela se desenvolva. 

 O Circuito de Palestras e, agora, o Papo Baixada 

são iniciativas que buscam promover, dentro e fora do cur-

so, a reflexão e o debate sobre as formas de atuação do 

produtor cultural, abordando as diversas possibilidades e 

características desse setor. 

 Em relação ao objetivo traçado, consideramos o re-

sultado obtido pelo grupo muito favorável; os participantes 
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solicitaram que continuássemos a incentivar essa troca de 

conhecimento entre pessoas ativas no ramo de Produção 

Cultural e os estudantes da Instituição.

 Nesse sentido, o grupo PET/Conexões de Saberes 

em Produção Cultural se propõe a realizar novos eventos em 

torno do assunto, produzindo, dessa maneira, uma conexão 

entre o Instituto, a sociedade e os profissionais da área.
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Capítulo 12

AÇÕES PARA DIVERSIDADES | ABORDAGENS E RE-

FLEXÕES EM SEIS ANOS DE GRUPO PET/CONEXÕES 

DE SABERES EM PRODUÇÃO CULTURAL

Renan Collier de Medeiros*

Stênio Dias da Nóbrega**

Fernanda Delvalhas Piccolo*** 

 

 Este capítulo tem como foco as ações realizadas pelo 

Grupo Programa de Educação Tutorial (PET)/Conexões de 

Saberes em Produção Cultural no âmbito da diversidade 

cultural e social. O objetivo é apresentar o modo como a te-

mática foi abordada, especialmente em duas dessas ações: 

o Cine Pró-cultura Indígena e o Dia da Visibilidade LGBT. 

 Trabalhar com Produção Cultural é abordar a di-

versidade em diferentes perspectivas: estéticas, artísticas, 

sexuais, sociais e culturais, visto que a própria cultura e 

as produções humanas aí inseridas são diversas. Vivemos 

em uma sociedade complexa, repleta de multiplicidade e 

heterogeneidade culturais.

 Por isso, o princípio da diversidade está no cerne tan-

to do curso de Produção Cultural – formado por disciplinas 

* Egresso do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
** Bolsista do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
*** Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
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de distintas áreas científicas (Ciências Humanas, Ciências 

Sociais, Letras e Artes, passando pelas Ciências Ambientais) 

– como nas trajetórias dos docentes e discentes do curso e 

nas possíveis áreas de atuação dos futuros produtores cultu-

rais: produção de eventos e de manifestações artísticas, pes-

quisa, gestão de espaços e políticas culturais, entre outros.

 Segundo Martin-Barbero (2009), diversidade cultural 

hoje significa alteridade, multiculturalidade, e coloca em pri-

meiro plano a indispensável ligação entre direitos culturais e 

sociais. Traz em si, ainda, a questão das identidades sociais, 

sexuais, étnicas, de gênero, entre outras. Assim, a diversida-

de se torna uma temática de alto valor ao nosso grupo, pois 

ele próprio é composto por pessoas de diferentes faixas etá-

rias, etnias, orientações e identidades sexuais e de gênero. 

1 COMPREENDENDO A DIVERSIDADE

 O conceito de diversidade cultural é extremamente 

amplo, tendo diferentes aplicações nas várias áreas do co-

nhecimento. A diversidade humana sempre esteve como uma 

das preocupações de diversas áreas científicas, entre elas a 

Antropologia, que tem como foco interpretar a diversidade do 

homem frente à sua unidade biológica (LARAIA, 1986). Ela 

procura entender, entre outras questões, a pluralidade das 

culturas existentes e as suas distintas manifestações cultu-

rais, ou seja, costumes, tradições, religião, arte, entre outras.
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 Segundo Lévi-Strauss (1952), compreender a di-

versidade cultural é importante como um argumento de 

recusa aos princípios evolucionistas1 outrora utilizados 

para explicar a diversidade humana. Pela perspectiva evo-

lucionista, calcada em uma visão euroetnocêntrica, acre-

ditava-se que a Europa Ocidental era o ápice do desen-

volvimento humano – e a diversidade estaria calcada nos 

estágios evolutivos das sociedades. No final do século XIX 

e início do XX, passa-se a compreender que as diferenças 

não são dadas pelo grau de evolução de determinada so-

ciedade, mas, sim, pelo caráter criativo do ser humano, 

que propicia a transformação de si e da natureza, e, assim, 

pelos arranjos culturais produzidos pelas distintas socie-

dades. Cada cultura possui uma história, uma trajetória 

em constante transformação (STRAUSS, 1952).

 Como um conceito que passa a ser apropriado por dis-

tintas áreas do conhecimento e pela sociedade civil, grupos 

políticos na década de 1960 passam a utilizar na América do 

Norte os conceitos de diversidade cultural em favor da integra-

ção racial nos países (FLEURY, 2000). Posteriormente, outros 

movimentos sociais começam a utilizar esse conceito.

1 Conceito e perspectiva científica desenvolvidos no final do século XVIII, com o 
qual acreditava-se que as sociedades evoluíam de um estado mais “primitivo” para 
outro mais “civilizado”. “Este último eram os brancos, homens, europeus, os quais 
se tomavam como ponto de medida e avaliavam os outros grupos humanos, que 
sempre estavam em estágios inferiores de desenvolvimento. O postulado básico do 
evolucionismo em sua fase clássica era, portanto, que, em todas as partes do mun-
do, a sociedade humana teria se desenvolvido em estágios sucessivos e obrigatórios, 
numa trajetória basicamente unilinear e ascendente” (CASTRO, 2005, p.14).
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 Fleury (2000, p. 20) conceitua ainda a diversidade cul-

tural como “um mix de pessoas com identidades diferentes inte-

ragindo no mesmo sistema social”. Nessa interação, os grupos 

tornam-se maiorias e minorias sociais em termos de poder – 

entendendo-se por maiorias os que, historicamente, obtiveram 

mais vantagens econômicas e políticas em relação aos outros.

2 DIVERSIDADE NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO

 Com os avanços da tecnologia, a partir da Revolu-

ção Industrial, a informação (antes limitada às elites), por 

um lado, toma caráter mais democrático; por outro, agudiza 

as desigualdades sociais. Posteriormente, com o desenvolvi-

mento e a expansão da internet, a informação passa a circu-

lar de maneira global, ainda que com desigualdades de aces-

so à rede digital mundial e diferenças abismais de qualidade 

entre as informações na rede mundial de computadores.2

 Com a emergência da era virtual e sua expansão, 

o mundo começa a passar por uma série de complexos 

processos e forças de mudanças: a que chamamos de glo-

balização (HALL, 2005). Para Giddens (apud Held e Mac-

2 Segundo dados da pesquisa State of Connectivity 2015: A Report on Global In-
ternet Access (um estudo realizado pela empresa Facebook), atualmente 42% da 
população mundial tem acesso à internet, o equivalente a 3,2 bilhões de pessoas. 
Em relação a 2014, registrou-se um aumento de 4% no número de pessoas com 
acesso à internet no planeta. Pesquisa disponível em: <https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwikl-uUz8naAhUJG
5AKHcUqA44QFgg7MAE&url=https%3A%2F%2Ffbnewsroomus.files.wordpress.
com%2F2016%2F02%2Fstate-of-connectivity-2015-2016-02-21-final.pdf&usg=AO
vVaw2szPFwlbKbrDntfsXTFs-v>. Acesso em 24 abr 18.
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Grew, 2001) pode ser definida como um estreitamento nas 

relações mundiais, de forma que algumas transformações 

locais resultem de transformações globais. 

 Esse processo, somado às tecnologias de informa-

ção, possibilita a troca e a interação entre povos, culturas 

e países; em contrapartida, fortalece movimentos xenófo-

bos, racistas e preconceituosos em todos os sentidos. Des-

se modo, segundo Hall (2005), no final do século XX co-

meça a surgir um tipo diferente de “mudança estrutural”, 

que transforma as paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. 

 Nesses processos, a construção das identidades indi-

viduais realiza-se no âmbito dos diferentes grupos nos quais o 

indivíduo está inserido. Em uma sociedade complexa, há uma 

vasta gama de identidades sociais, culturais, sexuais, étnicas, 

que ora divergem ora convergem, ocorrendo, muitas vezes, 

conflitos por representação, por comunicação (HALL, 2005).

 Nesse cenário, ganham visibilidade movimentos 

sociais das minorias – de classe, gênero, orientação se-

xual, étnico-raciais, entre outros –, que têm como uma de 

suas pautas de atuação o empoderamento (o fortalecimen-

to) dessas minorias. Traduzida do inglês, empowerment, 

a palavra possuía, em sua origem, sinônimos de verbos 

como autorizar, habilitar, permitir. Deriva ainda do espa-

nhol, empoderamiento, que tem relação com o verbo forta-
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lecer. Nessa junção, empoderamento significa promover a 

consciência coletiva da situação de dominação, para pos-

sibilitar ao indivíduo, como parte dessa coletividade, sua 

emancipação dessas amarras.

 É pensando nessa força que esses movimentos se 

baseiam, referindo-se ao processo de mobilizações e práti-

cas de promoção e impulso de grupos e comunidades pela 

melhoria de suas condições de vida, com aumento da au-

tonomia e superação da dominação – social, racial, étnica, 

sexual (KLEBA; WENDAUSEN, 2009). 

 Em 2005, a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) realizou sua 

33ª Conferência Geral, durante a qual discutiu a proteção e 

promoção da diversidade cultural, afirmando a diversidade 

cultural como característica essencial à humanidade.

 No Brasil, na década de 1990, os movimentos so-

ciais das diversas minorias, na busca por empoderamen-

to e na reivindicação de direitos sociais, culturais e civis, 

pautam nos meios de comunicação, nos congressos e nas 

câmaras de vereadores a discussão das diferenças.

 Como vimos, o Grupo PET/Conexões de Saberes em 

Produção Cultural, quando criado (em 2010), percebe a im-

portância desse debate sobre a diversidade dentro do IFRJ 

– campus Nilópolis – e na localidade em que está inserido, 

a Baixada Fluminense. Assim, para fomentar discussões 



Cadernos Prograd IFRJ 228

mediante a troca de experiências e conhecimentos sobre a 

diversidade, o grupo desenvolve ações abarcando diversos 

temas – entre eles, os movimentos LGBTs, a cultura indíge-

na e a cultura afro-brasileira (tendo esses dois últimos sido 

desenvolvidos em parceira com o Núcleo de Estudos Afro-

-Brasileiros e Indígenas (Neabi) no campus Nilópolis. 

 Neste capítulo, veremos as ações voltadas às temá-

ticas LGBT e Cultura Indígena; a Cultura Afro-Brasileira 

será abordada em um capítulo à parte.

2.1 Diversidade Étnico-Cultural | Cultura Indígena

 Em um país como o Brasil, em que o processo de for-

mação social ocorreu no entrecruzamento cultural de nativos 

indígenas, povos africanos escravizados, europeus colonizado-

res e outras etnias oriundas dos diversos ciclos migratórios, é 

notória a existência de uma ampla e fragmentada diversidade 

cultural. Compreende-se, então, a relevância na abordagem 

dessa temática em ambiente educacional. Conhecer os pro-

cessos pelos quais fomos constituídos como nação, bem como 

os grupos participantes, suas culturas e trajetórias, leva-nos 

a compreender a constituição de nossa identidade.

 No entanto, em nosso currículo escolar, a perspecti-

va eurocêntrica é predominante, hegemônica, conformando 

nossos olhares, conhecimentos e aprendizagens, relegando 

e invisibilizando o conhecimento das culturas afro-brasilei-
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ra e indígena. Observa-se, ainda, que nos livros didáticos 

em geral, os indígenas são mencionados apenas nos capítu-

los que tratam da Pré-história e do período da conquista do 

continente, contribuindo assim para a construção de uma 

visão estereotipada dos povos indígenas e silenciando-os 

nos demais períodos da História nacional.

 Para impulsionar esse conhecimento e direcionar 

definitivamente o tema ao ambiente escolar, foi promulga-

da, em 2003, a Lei nº 10.639, que torna obrigatório nas es-

colas o ensino da Cultura Afro-Brasileira, alterando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação.3 Cinco anos mais tarde, em 

2008, a lei é alterada para a de nº 11.645, que mantém o 

ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e acrescenta 

o ensino da História e da Cultura dos Povos Indígenas. 

 As populações indígenas, suas heranças e conheci-

mentos contribuíram e contribuem para que o Brasil seja 

um país multicultural, mesmo com grande desigualdade 

no tratamento e nas oportunidades dos distintos grupos 

sociais e culturais de nossa população. 

 Segundo dados do censo do Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010, 

os indígenas brasileiros estão atualmente divididos em 

3 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCNs) são documentos oficiais que orientam o sistema educacional no país. 
É a partir deles que são elaborados os planejamentos de ensino nas escolas e os 
critérios de avaliação de livros didáticos pelo Programa Nacional de Livros Didáticos 
(PNLD). É com base nesses documentos, ainda, que os livros didáticos aprovados 
pelo PNLD são orientados. 
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220 diferentes povos, totalizando 817 mil índios (cerca 

de 0,4% da população brasileira). Os povos indígenas são 

muito variáveis, havendo grupos relativamente numero-

sos, como os Tikuna (20 mil), Guarani (30 mil), Kaingaing 

(20 mil), Yanomami (10 mil), e outros pequenos, como 

os Avás-Canoeiros, cuja população atual é de apenas 14 

pessoas e está seriamente ameaçada de desaparecer.

 As sociedades indígenas são muito diferenciadas en-

tre si, normalmente, em decorrência de fatores ecológicos, 

questões econômicas ou meras denominações. Os próprios 

conceitos de índio e indígena devem ser observados ao se 

analisarem essas diferenças; afinal, tais denominações gené-

ricas definitivamente não explicam a diversidade indígena.

 Antes da chegada dos europeus, a população nativa 

não tinha um nome para designar-se como coletivo; cada 

povo ou etnia tinha sua própria denominação, que a distin-

guia das demais (COLLET; PALADINO; RUSSO, 2014). 

 Ao contrário do ocorrido nos demais países da 

América Latina, nos quais se reivindicaram os termos na-

ções originárias ou povos originários, no Brasil não hou-

ve uma observação desse processo. Como resultado, essas 

denominações genéricas foram ressignificadas e associa-

das pejorativamente a modos de vida pouco “civilizados”. 

Logo, acabam contribuindo direta e indiretamente para 

uma visão estereotipada dos povos indígenas, não expli-
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cando sua diversidade. Seria o mesmo, por exemplo, que 

usar o termo orientais para se referir às nações coreanas, 

japonesas, chinesas, entre outras.

 Aprofundar-se na cultura indígena é conhecer mais 

intensamente os hábitos e as diversas práticas do cotidiano 

brasileiro. No entanto, a contribuição dos povos indígenas 

à formação da nação brasileira vai além de um conjunto 

de palavras, objetos, espécies domesticadas e técnicas de 

manejo do ambiente. A diversidade cultural e linguística 

dos povos indígenas influenciou os modos de ser da nossa 

população, que, a partir da mistura de diferentes matrizes, 

caracterizaria a população brasileira atual.

 Frente a esse contexto, e buscando fomentar essa dis-

cussão no âmbito escolar, o nosso grupo, como dito acima, 

PET, em parceria com o Neabi e com uma discente do curso 

de Bacharelado em Produção Cultural, realizou em março de 

2015, no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, 

em Duque de Caxias (RJ), uma edição do Cine Pró-cultura, na 

qual foi exibido o filme Imbé Gikegü, Cheiro de Pequi. A partir 

da cosmologia da tribo Kaiowá, o curta narra a história do 

pequi, sua origem, ligando o passando ao presente. Dirigido 

pelos indígenas Takumã Kuikuro e Maricá Kuikuro, o filme é 

uma produção da Vídeo nas Aldeias, produtora que tem como 

objetivo apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer 

suas identidades e patrimônios territoriais e culturais.4
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 A edição possibilitou, ainda, um debate com cerca de 

70 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, em que se 

relatou a necessidade de mais informações sobre a cultura in-

dígena e a sua diversidade. A discussão tratou de temas escla-

recedores sobre a temática central do filme, o uso da lingua-

gem audiovisual, a diversidade indígena e a importância de 

abordá-la no currículo escolar. Apenas 5% dos participantes 

conheciam da Lei nº 11.645/2008, fato que levou à seguinte 

reflexão: a temática indígena estaria sendo abordada da forma 

devida nas instituições de ensino? Ao final, o grupo foi convi-

dado a retornar com atividades desse segmento.

2.2 Diversidade Sexual no Campus Nilópolis

 Outra temática abordada pelo grupo foi a diversi-

dade sexual, que abarca identidades de gênero e orienta-

ções sexuais, por entender que as instituições de ensino 

devem trabalhar essas questões em busca da quebra dos 

paradigmas machistas e LGBTfóbicos sobre os quais se 

dão as relações entre os sujeitos em nossa sociedade.

 Apesar de todo o dispositivo jurídico – como a 

Lei Maria da Penha (nº 11.340/06) e o Projeto de Lei nº 

122/06, que buscam inibir a violência e a discriminação 

contra a mulher e as pessoas LGBTs –, esbarramos na-

queles paradigmas, que se tornam, ainda, empecilhos à 

4 Informações com base no release da produtora. Disponível em: http://www.
videonasaldeias.org.br/2009/vna.php, acessado em <02/03/2015>
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aplicação das leis e à inibição de ações violentas frente a 

esses sujeitos.

 Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos 

(SDH), em 2012 foram registradas 271 denúncias relacio-

nadas a 544 violações a pessoas LGBTs, sendo apenas 29 

dessas violações noticiadas na grande mídia. O Grupo Gay 

da Bahia (GGB) contabilizou, em 2015, quase uma morte por 

dia de pessoas LGBTs virando notícia na grande mídia – um 

total de 318 mortes noticiadas. Além desses, dezenas, cen-

tenas e até milhares de pessoas morrem por mês no mundo 

(vítimas da homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia), sem 

que isso seja noticiado. Embasando esses dados, a Polícia 

Civil divulgou que, de 2012 a 2014, foram registradas 834 

vítimas de homofobia, 40% dessas sendo do sexo masculino.

 Quando os números chegam à Baixada Fluminen-

se, a situação se agrava. A Divisão de Homicídios da Bai-

xada Fluminense divulgou que, em 2012, 40% desses ho-

micídios foram cometidos nesse espaço.

 Contribuem, muitas vezes, para o reforço da perspec-

tiva machista e LGBTfóbica de nossa sociedade determinados 

discursos e visões litúrgicas religiosas, que assumem a pers-

pectiva naturalista para homens e mulheres, como as neopen-

tecostais. Segundo dados do censo demográfico de 2010, em 

municípios da Baixada Fluminense sua população tem gran-

de adesão religiosa, especialmente evangélica e católica.
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 Dados do World Values Survey indicam forte relação entre 

o aumento do engajamento religioso e o aumento da homofobia 

(MACHADO; PICCOLO, 2010). A pesquisa, que aconteceu em cen-

tenas de países, observou que os espaços com grande influência 

religiosa eram os mesmos com grande número de pessoas mais 

conservadoras a respeito de papéis de gênero e sexualidade.

 Machado e Piccolo (2010) afirmam que, por conta da 

forte presença da igreja no cenário político e social do Brasil, 

ainda existe grande representação religiosa dentro das esfe-

ras políticas que vão de encontro aos interesses da militância 

LGBT. Dessa forma, questiona-se a presença desses grupos 

para a discussão de direitos da população LGBT.

 Como resultado, temos visto recentemente uma cons-

tante luta da militância LGBT e de alguns outros movimentos 

sociais (como os movimentos negro, indígena e de esquerda) con-

tra a atuação da bancada religiosa na política atual. Acredita-se 

que, nessa atuação, direitos têm sido negados, conquistas têm 

sido revogadas e a violência tem recebido vista grossa não só dos 

políticos, mas também da polícia, que deslegitima e, muitas ve-

zes, ignora crimes de lesbofobia, homofobia, bifobia e transfobia.

 Um contraponto ao aumento dessa violência a pessoas 

LGBTs na Baixada Fluminense é o aumento de representativi-

dades e grupos de apoio que o território tem ganhado nos últi-

mos anos. Em 2011, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro 

inaugurou o primeiro centro de referência LGBT, em Duque de 
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Caxias (um dos municípios da região), como parte do projeto 

Rio sem Homofobia. Atualmente, há mais dois escritórios no 

território da Baixada: um em Mesquita e outro em Nova Iguaçu.

 Tais movimentos e espaços buscam garantir às 

pessoas LGBTs representatividade e suporte para a con-

quista de direitos básicos, bem como o aconselhamento 

para casos mais complexos, como o reconhecimento so-

cial, mediante a troca de nome e sexo no registro civil.5

 Diante desse cenário, o Grupo PET vem realizando, 

ao longo de seus anos de atuação dentro do IFRJ (campus Ni-

lópolis), atividades com o intuito de fomentar as discussões 

sobre orientações e identidades de gênero e sexualidade.

 Em 2015, foi realizada uma edição do Cine Pró-cul-

tura, que abordou o tema Cultura Queer com a exibição dos 

seguintes curtas: Máscara Negra; Três Vezes por Semana; A 

Arte de Andar pelas Ruas de Brasília; Assunto de Família e 

Botolovers – do DVD Circuito Mix Brasil/RJ (2011).

 Os filmes tinham como objetivo aproximar a rea-

lidade do expectador à de pessoas LGBTs, mostrando, a 

partir de diferentes abordagens, como a sociedade enxerga 

a diversidade sexual. Para a discussão, contamos com a 

5 Até 2018, pessoas Trans podiam pedir na justiça a troca do nome e sexo designados na 
certidão de nascimento para o nome e sexo que condizem com a sua identidade de gênero, 
a forma como se identificam. Para isso, precisam entrar com um processo que envolve 
acompanhamento psicológico e comprovação médica de que não se identificam com os 
dados registrados na certidão de nascimento, e o julgamento de um juiz. O processo leva 
em média 2 anos. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública, 2016.) Em 
01/03/2018, o STF autorizou a mudança de nome e sexo no registro civil em cartório, 
sem a necessidade de ter passado por cirurgia. Disponível em <http://www.stf.jus.br/
portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085>, acessado em 20/04/2018>.
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presença do Dr. Jorge Caê Rodrigues, professor do curso 

de Bacharelado em Produção Cultural no IFRJ, que atuou 

como coordenador geral de Diversidades da Pró-Reitoria 

de Extensão (Proex) do IFRJ e desenvolve diferentes pes-

quisas sobre diversidade sexual.

 Em 2016, o grupo organizou o I Dia da Visibilidade 

LGBT do IFRJ – campus Nilópolis.6 O evento aconteceu no 

dia 17 de maio, data escolhida por ser o dia internacional 

da luta contra a homofobia.

 As atividades começaram pela manhã, com a exi-

bição de dois curtas de Caluã Eloi. Formada em Produção 

Cultural e especialista em Linguagens Artísticas, Cultura 

e Educação (LACE), ambos pelo IFRJ, Caluã se identifica  

como trans não binário.7 Após a exibição dos filmes, par-

ticipou do debate com o público, junto de duas convida-

das: a discente de Produção Cultural e atriz Ruth Maciel, 

que atuou em um dos curtas em questão; e a artista plás-

tica, produtora cultural formada pelo IFRJ e especialis-

ta em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação (LACE) 

também pelo IFRJ Mozileide Neri, cuja obra inspirou um 

dos curtas exibidos.
6 Em 2017, o grupo realizou o II Dia da Visibilidade LGBT do IFRJ/campus Nilópolis.
7 Pessoa Cis é aquela que se identifica com o seu sexo. A pessoa trans não se identifica 
com o sexo com que nasceu, podendo identificar-se com o gênero oposto ao que 
lhe foi designado na certidão de nascimento; pode ser, dessa forma, uma mulher 
trans (no caso de uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas se identifica 
como mulher) ou um homem trans (no caso de uma pessoa que nasceu com o sexo 
feminino, mas se identifica como homem). A pessoa trans não binária é aquela 
que não se identifica com nenhum dos dois gêneros binários (a saber: masculino e 
feminino), ou seja, não se identifica nem como homem nem como mulher.



Programa de Educação Tutorial – PET/IFRJ 237

 No debate, discussões acaloradas abordaram o res-

peito e a visibilidade trans no interior do movimento LGBT 

– tema de Ausência de Rimas, um dos curtas exibidos. Dis-

cutiu-se ainda sobre o feminismo, a falta de espaço para 

pessoas trans no feminismo e a violência na Baixada.

 À tarde, o grupo estreou a atividade Papo Baixada, um 

talk show em que convidados do universo LGBT falaram sobre 

suas trajetórias e ações voltadas ao movimento LGBT na Bai-

xada Fluminense. Os participantes foram: o Prof. Dr. Jorge Caê 

Rodrigues; o Coletivo Baphos Periféricos, da Baixada, represen-

tado por Joana Pinheiro (Quitta), uma de suas integrantes; e 

Layla Monteiro, assistente de pesquisas clínicas na Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e transexual moradora da Baixada. 

 Após o talk show, uma oficina de Montação Drag foi 

ministrada por Luara Luthero (drag persona de Leandro Reis), 

e ainda foi realizada uma roda de leitura pelos alunos do 1º 

período de Produção Cultural, por meio do projeto Entrelinhas.

 Além disso, durante todo o dia, houve a exposição in-

titulada Agender, que confrontou o binarismo de gênero na 

moda para mostrar que qualquer pessoa pode usar qualquer 

roupa, independentemente do gênero com o qual se identifica. 

 Houve também a presença do Grupo Pela Vidda, 

que ofereceu testagem rápida de HIV e informações sobre 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), além de dis-

tribuir preservativos.
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 Os eventos buscaram contribuir para a discussão e 

reflexão a respeito do universo LGBT, iniciando dentro do ter-

ritório acadêmico o debate sobre a diversidade sexual em prol 

do conhecimento das dificuldades e necessidades de pessoas 

LGBTs, e do reconhecimento e visibilidade desses sujeitos. É 

também objetivo do Grupo PET alertar quanto aos números 

de mortes de pessoas LGBTs dentro da Baixada Fluminense, 

acreditando que o conhecimento seja um forte instrumento na 

luta contra o preconceito e a injustiça.

 Nosso compromisso é com a diversidade cultural e 

com a contribuição para o empoderamento das minorias 

sociais, culturais, étnicas, com seus lugares de fala, visi-

bilidade e representatividade. 

 A participação do meio acadêmico nessas discussões 

e reflexões é fundamental para produção e troca de conheci-

mentos e que esses sejam didatizados (CAVALCANTE, 2011).  

 Levando-se em consideração que um dos objetivos 

do grupo é a comunicação e a troca com a comunidade 

do entorno, acreditamos ser imprescindível a realização 

dessas atividades, concordando com a afirmação da Orga-

nização das Nações Unidas (ONU), segundo a qual a diver-

sidade cultural deve ser prioridade. Procuramos, portanto, 

desenvolver a tríade ensino–pesquisa–extensão visando à 

promoção do respeito às diversidades, trabalhando para a 

melhoria da sociedade e do petiano como indivíduo.
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Capítulo 13

AUDIOVISUAL | UMA REFLEXÃO SOBRE A ATUAÇÃO 

DO GRUPO PET/CONEXÕES DE SABERES EM 

PRODUÇÃO CULTURAL NO CENÁRIO DAS PRODUÇÕES 

NA BAIXADA FLUMINENSE

Luciana Vilela Pinto*

 Márcia Polito Tranhaque*

Raphael Campos da Silva*

Fernanda Delvalhas Piccolo**

1 INTRODUÇÃO

 A elitização dos fazeres culturais pelas altas cama-

das da sociedade no Rio de Janeiro tira o protagonismo das 

regiões periféricas, focando apenas em interesses financei-

ros. O estudo Hábitos Culturais dos Cariocas1 aponta que a 

maioria dos equipamentos culturais (como cinema, museus, 

teatros e bibliotecas, entre outros) está concentrada  nas re-

giões do Centro, da Zona Sul e da Barra da Tijuca, no muni-

cípio do Rio de Janeiro. Nesse sentido, as atividades desen-

volvidas nesses espaços são majoritariamente frequentadas 

por moradores dessas regiões. Os moradores de localidades 

* Egresso(a) do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
**Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural desde dezem-
bro de 2010.
1 Estudo realizado pelo Datafolha em outubro de 2013 e financiado pela Pre-
feitura do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlsta-
tic/10112/4478506/4113215/HabitosCulturaisCarioca.pdf>. Acesso: 2016 jul 27.
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da cidade e da Baixada Fluminense têm como atividades de 

tempo livre jogar videogames, ir ao shopping, a baladas, a 

shows, assistir à TV e sair para beber, entre outras. Esse 

último resultado foi corroborado pela pesquisa Cultura em 

Duque de Caxias,2 segundo a qual aproximadamente 48% da 

população local costuma realizar essas últimas atividades.

 Essa divisão dos bens e serviços culturais no mu-

nicípio do Rio de Janeiro e na região metropolitana con-

tribui para a criação de estigmas sobre as regiões e seus 

moradores, resultando na crença da não existência de 

uma produção cultural em regiões periféricas, como a 

Baixada. Números como os que podem ser observados no 

Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, de 2014,3 ex-

põem que, enquanto na Baixada Fluminense se tem apro-

ximadamente 1,4 sala de exibição por cidade, as outras 

cidades do estado apresentam uma média de 3,8 salas 

de exibição. Salienta-se, ainda, que as salas na Baixada 

Fluminense estão especialmente em shopping centers e 

apresentam homogeneidade nas obras, geralmente filmes 

denominados blockbusters e dublados (TRANHAQUE, 

2015). Por outro lado, temos um incremento no uso das 

novas mídias, tais como a possibilidade de uso de apa-

2 Município da Baixada Fluminense.
3 Estudo do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), realizado 
pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Disponível em: <https://oca.ancine.gov.
br/sites/default/files/publicacoes/pdf/Anuario_2014.pdf>. Acesso em: 2016 jul 28.
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relhos celulares (para fazer vídeos), e no acesso a obras 

cinematográficas via internet.

 Frente a esse cenário, o grupo PET/Conexões de Sa-

beres em Produção Cultural, em seus seis anos de atuação, 

tem trabalhado entendendo esse setor como área de atua-

ção para os produtores culturais.

 Apresentaremos aqui algumas reflexões acerca da 

perspectiva da Produção Cultural sobre a definição de au-

diovisual, a atuação de cineclubes e a importância desse 

setor e desse movimento para a Baixada Flumimense, a fim 

de explanar as atividades realizadas pelo PET, nas quais se 

teve essa linguagem como foco.

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e 

a análise de dados construídos pelo grupo por meio de fichas 

de avaliação e listas de presença dos eventos em discussão.

2 O AUDIOVISUAL E A IDENTIDADE DA CULTURA NA 

BAIXADA FLUMINENSE

 Compra-se o bilhete, espera-se o momento de en-

trar na sala, as pessoas se sentam em cadeiras enfileiradas 

voltadas para a mesma direção com as luzes ainda acesas. 

Estas se apagam, e a tela à sua frente se ilumina; uma his-

tória começa a ser contada, e o público volta sua atenção 

e sentimentos a ela. Essas pessoas estão em uma sala de 

cinema tradicional, assistindo a uma obra audiovisual. 
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 Canudo propõe em 1911 e publica em 1912, em sua 

obra Manifesto das Sete Artes, a definição do cinema como 

a sétima arte, o qual tem elementos na sua composição que 

possibilitam o envolvimento do público de forma inquestio-

nável, por meio de fotografias, trilha sonora, personagens, 

enquadramento de câmera, sequência de cenas editadas e 

uma história (de ficção ou não). Esses elementos são equa-

cionados de maneira a envolver a plateia, prender sua aten-

ção e despertar suas emoções e sensações. 

 A obra cinematográfica pode reproduzir 24 imagens 

de forma sucessiva por segundo, o que causa a sensação 

de movimento. As tramas não apenas reproduzem imagens, 

mas também incorporam, de maneira subjetiva ou explícita, 

os aspectos culturais de uma sociedade, contribuindo, 

muitas vezes, para a difusão da identidade cultural de uma 

sociedade, que se entende aqui como os “aspectos de nossas 

identidades que surgem do nosso ‘pertencimento’ a culturas 

étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, 

nacionais” (HALL, 2005, p.8). Essa identidade cultural aparece 

por meio de valores, comportamentos, vestimentas, trejeitos 

e linguajares dos personagens durante as cenas. Por isso, 

quando se assiste a um filme, é possível viajar para outros 

espaços e culturas sem sair fisicamente da sala de cinema 

ou de frente da tela. O filme faz um recorte, e o que narra nas 

telas é uma representação das diversas identidades culturais, 
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as quais, segundo Hall (2005), são efêmeras, múltiplas e 

fragmentadas, propiciadas pela complexidade das sociedades 

contemporâneas. 

 Nesse sentido, devemos lembrar que, se o audiovi-

sual pode difundir identidades culturais, o que se passa na 

tela é uma versão da realidade; mesmo os filmes baseados 

em fatos reais não são fiéis ao ocorrido, são sempre versões 

dos acontecimentos, pois, em uma sociedade complexa, 

temos inúmeros pontos de vista, perspectivas, posições. A 

trama parte, então, da posição social do diretor e do roteiris-

ta do filme, bem como de suas interpretações e referências 

anteriores, acrescida de ser uma representação de determi-

nado aspecto cultural, que engloba desde o cenário às falas 

dos personagens. Devido ao fato de uma sociedade possuir 

múltiplas facetas em sua identidade cultural, a identidade 

representada, quando em um enredo cinematográfico, pode 

não ser legítima nem coerente com a realidade, mas ser 

apenas a identidade de um grupo inserido nessa sociedade, 

ou ser uma das facetas dessa identidade (BECKER, 2009). 

Isso pode influir negativamente na imagem de uma região 

ou grupo de pessoas. 

 Trazendo essa discussão para a Baixada Fluminen-

se, área de atuação de nosso grupo PET, temos o documen-

tário independente Nunca Fui, Mas Me Disseram, dirigido e 

produzido por Verônica Trindade, Jacqueline Martins, Taísa 
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Moreno, Bruno Miguel e Priscila Marques (2007), no âmbito 

do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Produção Cultu-

ral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ). O filme aponta como certas repre-

sentações veiculadas pelas mídias em geral contribuem para 

a formação de visões distorcidas e estereotipadas de deter-

minadas realidades sociais. O documentário aborda as re-

presentações sociais de moradores da Zona Sul do Rio em 

relação à Baixada Fluminense. Cabe salientar que a região 

constantemente é apresentada de maneira estereotipada em 

notícias midiáticas e produções audiovisuais, que reforçam 

problemas relativos à segurança, à falta de saneamento e à 

cultura política local. O documentário explora essa questão a 

partir de perguntas feitas aos entrevistados sobre a Baixada, 

e, nos depoimentos, veem-se nitidamente estigmas e precon-

ceitos sobre o território e os seus residentes. 

 O filme foi trabalhado tanto internamente no gru-

po PET (mediante uma oficina sobre a Baixada Fluminense 

que visou quebrar estereótipos e preconceitos dos petianos 

sobre a região) como em duas edições do Cine Pró-cultura: 

em 2013 (durante a Semana da Baixada Fluminense, na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ) e 

no primeiro semestre de 2016, para os ingressantes do cur-

so Bacharelado em Produção Cultural. Em contrapartida a 

essa difusão negativa da cultura da Baixada Fluminense, 
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geralmente feita por pessoas que não pertencem à região, 

a produção audiovisual local busca cada vez mais a valori-

zação tanto dos profissionais cinematográficos quanto das 

identidades culturais ali existentes. Há um crescente nú-

mero de filmes produzidos por moradores da região e a cria-

ção de festivais de cinema para o encontro e a divulgação 

dessas obras para a sociedade. Na esteira dessa produção, 

os petianos Renan Collier e Raphael Campos – em parceria 

com o Núcleo de Audiovisual (Nuca) do campus Nilópolis – 

produziram o curta-metragem Transbaixada.4 Selecionado 

e finalista no festival Elipse (2016), o filme propõe um olhar 

mais profundo no universo trans na Baixada. 

 Ainda há a criação de escolas de audiovisual para a 

qualificação profissional da atividade, como a Escola Livre de 

Cinema de Nova Iguaçu, a primeira de audiovisual da Baixa-

da. Em funcionamento desde julho de 2006, a escola funcio-

na com apoio de um cineclube local e patrocínio por meio da 

Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. 

 Pela histórica concentração de patrocínios na cidade 

do Rio de Janeiro, os artistas e produtores da Baixada Flumi-

nense utilizam-se de outros meios – como editais e, principal-

mente, as produções independentes e criação de cineclubes. 

 Como exercício de autovalorização da Baixada Flu-

minense, o Grupo PET/Conexões de Saberes em Produção 

4 O filme aborda a história de três transexuais da Baixada Fluminense.
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Cultural busca apresentar em suas atividades o olhar de 

produtores, artistas e pesquisadores da região, por meio 

de palestras, edições do Cine Pró-cultura ou oficinas que 

buscam fomentar discussões sobre a identidade cultural da 

Baixada Fluminense apresentada em obras audiovisuais. 

3 O FAZER AUDIOVISUAL DA BAIXADA FLUMINENSE

 Ainda na contramão do estigma produzido espe-

cialmente pelos meios de comunicação, a Baixada Flumi-

nense deixa sua marca no fazer cultural, sobretudo no au-

diovisual, e, em cenários como esses, surge o movimento 

do cineclubismo. 

 O movimento iniciou na Baixada Fluminense no 

início dos anos 2000, e hoje a região conta com mais de 

uma dezena de cineclubes, seguindo a trajetória de ruptura 

e ressignificação dos princípios do cineclubismo, marcada 

pelo desligamento ideológico com o cinema mercadológico e 

incorporando plataformas e ações de movimentos sociais. 

A principal perspectiva é a produção, a exibição, a circu-

lação e a fruição de materiais não conduzidos pela lógica 

do mercado, ganhando, por isso, o rótulo de produções in-

dependentes e, dessa forma, buscando a democratização 

do acesso a obras cinematográficas. Essa relação do movi-

mento com caráter social para com o cinema com caráter 

mercadológico é explicado por Butruce (2003, p.121): 
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O movimento que apontava para a lenta superação de 

seu elitismo rompe bruscamente seu contato com o cine-

ma. Estando ambos quase destruídos e desorganizados, 

partem para direções supostamente antagônicas, um se 

volta essencialmente para a relação com o público, e o 

outro para o mercado, demonstrando uma atitude cada 

vez menos cultural.

 Ao se tornar intensamente democrático, o movimen-

to cineclubista se faz presente em lugares aos quais as ações 

do governo não chegam e a lógica mercadológica não vê a 

região como possibilidade de mercado, apenas como mão de 

obra, decorrendo a pouca oferta de cinema mercadológico. 

 O primeiro a marcar presença nesse espaço foi o 

Cineclube Mate com Angu (GOUVÊA, 2007), que nasceu em 

2002 pela iniciativa estética, como narram os seus criado-

res, de moradores do município de Duque de Caxias, a par-

tir da demanda local por movimentação e incentivo sobre 

a discussão acerca do cenário cultural da Baixada. Nessa 

perspectiva, surge como resistência aos estigmas impos-

tos à localidade, tornando-se, hoje, uma demanda. Atual-

mente, os frutos do cineclube vão além de uma intervenção 

estética, passando a ser uma mediação social e influência 

para movimentos parceiros na região.

 Nesse cenário, surgiram outros grupos na cena audio-

visual, e, hoje, a Baixada conta com 12 cineclubes. Esse movi-

mento foi, e continua sendo, palco de manifestações políticas 
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com caráter democrático. O movimento cineclubista trouxe 

novo olhar para a produção local, expondo tanto a vivência e 

perspectiva de quem está inserido nessa realidade quanto a 

força dessas produções culturais na elevação da autoestima 

dos moradores e valorização da imagem para fora.5

 A democratização de acesso à cultura se torna um ato de 

rebeldia em um panorama político que procura o afastamento 

e a domesticação da população. A Baixada Fluminense entrou 

em erupção cultural, e não se tem previsão de calmaria. É 

lugar de resistência, periferia de um estado elitista, mas centro 

de grandes ações culturais, em constante transformação no 

audiovisual e nas artes em geral. Como aponta Gouvêa (2007), 

a Baixada é marcada pela força de romper com os estigmas 

sociais de ser um lugar de apenas carência. 

 Pensando nisso, o grupo tem utilizado a lingua-

gem audiovisual em suas atividades, seguindo a práti-

ca dos cineclubes, como artifício de ampliação de bens e 

produtos culturais.

4 ATUAÇÃO DO GRUPO NA TEMÁTICA

 O Audiovisual, presente em componentes curricula-

res dos Cursos Superior de Tecnologia/Bacharelado em Pro-

dução Cultural, no IFRJ, é trabalhado pelo grupo como meio 

5 Exemplo disso é o filme curta-metragem KBELA, uma produção sobre o tornar-se 
negra e o corpo feminino, que rodou o país inteiro com exibições lotadas e foi eleito 
como o Melhor Filme no Festival de Cinema de Pernambuco (MOV).



Programa de Educação Tutorial – PET/IFRJ 251

de fomentar diálogos e reflexões sobre cultura e questões so-

ciopolíticas, mediante oficinas, exposições fotográficas e Cine 

Pró-cultura. Nas oficinas, a proposta é dividir nosso aprendi-

zado com outros alunos da Instituição ou fora dela. 

 A primeira atividade voltada ao audiovisual foi reali-

zada entre junho e agosto de 2011. Na ocasião, os petianos 

realizaram e participaram da Oficina Cinema Documentá-

rio, tendo como convidado o prof. Dr. Tiago Monteiro, do 

Nuca/IFRJ, para ministrar a oficina. Como resultado, os 

petianos realizaram quatro curtas-metragens em formato 

de documentário. São eles: Fábula sem Flores; Mistério do 

Parque; Autorretratos da Baixada Fluminense: na baixada 

não tem mar ; e Sagrado em Movimento. Com os documen-

tários em mãos e o apoio do Nuca e da Coordenação de 

Extensão (CoEx) do campus Nilópolis, o grupo produziu a 

Mostra de Vídeos Documentários BAIXADA.DOC. Cada 

vídeo tem duração média de 15 minutos e visa discutir a 

temática da Baixada Fluminense. 

 Após essa atividade, ministramos a Oficina de No-

ções, Documentário e Roteiro para os Alunos Proeja 2012, 

na qual orientamos uma turma de discentes do Programa 

de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) no IFRJ – campus 

Nilópolis – com a produção de quatro curtas-metragens so-

bre a participação deles no projeto. A oficina aconteceu no 

Laboratório de Produção Cultural, e a edição do Documen-
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tário foi realizada no Nuca. Essa experiência foi apresen-

tada pelos petianos no II Encontro Mundial de Educação, 

realizado em 2012 em Florianópolis (SC). Os documentários 

produzidos durante essa oficina foram apresentados em 

2012 pelos petianos e alunos do Proeja, na aula inaugural 

do projeto no campus Maracanã. 

 Os petianos também realizaram a Oficina de Corel 

Draw (no campus Nilópolis), por meio da qual aprenderam a 

utilizar o programa e a confeccionar materiais gráficos para 

a divulgação das demais atividades. 

 Ainda em 2012, realizamos a Oficina Fotográfica, a 

fim de iniciar os petianos na arte e na técnica de fotografar. 

Como resultado, o pátio do campus Nilópolis deu lugar à 

exposição fotográfica Olhares da Produção sobre o Cotidia-

no e Patrimônio, em parceria com a disciplina de Patrimôno 

Histórico e Cultural. Em 2013, essa oficina foi replicada aos 

alunos do PET/Conexões de Saberes Baixada, da UFRRJ, 

durante a Semana da Baixada. 

 Em 2015, promovemos a Oficina de Introduções Bá-

sicas em Fotografia, ministrada pelo fotógrafo Lucas Andrade 

– dessa vez, com o objetivo de ensinar noções básicas de foto-

grafia a um público geral, formado por 24 pessoas. O trabalho 

final foi registrar as artes urbanas na Baixada Fluminense, o 

qual resultou em uma exposição fotográfica durante do Circui-

to de Palestras de Arte Urbana, em novembro do mesmo ano. 
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 Outra atividade do grupo é o Cine Pró-cultura, que 

propõe a discussão de um tema específico após a exibição 

de uma obra audiovisual. O debate conta com a partici-

pação de um convidado vinculado ao filme ou ao assunto 

proposto. Após a sessão, a equipe do audiovisual prepara as 

intervenções e os questionamentos. 

 No ano de 2012, tivemos três edições do Cine Pró-

-cultura. A primeira exibiu, na Casa de Cultura em Belford 

Roxo, o filme Quanto Vale ou é por Quilo?, do diretor Sérgio 

Biach, uma ficção que discute a semelhança entre o antigo 

comércio de escravos e a atual exploração da miséria pelo 

marketing social, que juntos formam uma “solidariedade de 

fachada” (MELLO, 2010). 

 A segunda edição exibiu no Centro Cultural Oscar 

Romero, em Mesquita, o filme O Homem do Ano, cujo en-

redo se passa na cidade de Nilópolis e aborda o tema do 

anti-herói, um assassino adorado pela população e res-

peitado tanto pelos bandidos quanto pela polícia local. A 

terceira edição ocorreu com a apresentação do filme Elvis 

e Madona, no Espaço Cultural Projovem Adolescente em 

Paracambi, que encerrou o ano de 2012 discutindo o pre-

conceito entre as diferenças, no qual estiveram presentes 

14 pessoas.

 Em 2013, o Cine Pró-cultura abordou a temática 

do Meio Ambiente com a exibição do filme Lixo Extraor-
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dinário, exibido para alunos do Ensino Médio no Colégio 

Antares, na cidade de Duque de Caxias (RJ).

 A atuação do produtor também foi discutida no Cine 

Pró-cultura durante a atividade A Produção Cultural e suas 

Vertentes no IFRJ – campus Nilópolis, em novembro de 2013. 

 Questões étnico-raciais da negritude e do racismo 

foram discutidas com a exibição do filme Besouro, durante 

a VI Parada de Cultura IFRJ – Nilópolis, e, em setembro de 

2014, do documentário Racismo no Brasil: Preto no Branco 

e do longa Alguém Falou de Racismo, ambos exibidos no 

Instituto de Educação Carlos Pasquale, que contou com a 

presença de 48 participantes. 

 O Cine Pró-cultura Globalização Milton Santos: O 

Mundo Global Visto do Lado de Cá ocorreu no auditório do 

IFRJ, em setembro de 2014, apresentando para 17 alunos 

do Curso de Licenciatura em Matemática o filme Encontro 

com Milton Santos ou o Mundo Global Visto pelo Lado de Cá 

e tendo como convidado para o debate o Prof. Me. Edson 

Menezes. A história do longa é baseada em uma entrevis-

ta que retrata um pensamento crítico de Santos acerca da 

globalização a partir de um olhar sobre as periferias da 

América Latina. Após a exibição do filme, os participantes 

discutiram os seguintes temas: Centro × Periferia; Baixada 

Fluminense × Zona Sul; Cultura Popular × Cultura de Elite; 

Cultura, Identidade e Desigualdade Social.
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 Em outubro de 2014, o grupo PET realizou mais um 

Cine Pró-cultura – dessa vez no Centro Vocacional Tecno-

lógico (CVT) de Nilópolis. Na ocasião, os membros do PET 

exibiram o filme Coco Antes de Channel, que apresenta o 

caminho trilhado pela famosa estilista francesa antes da 

fama. O objetivo dessa edição (que contou com 17 discentes 

da turma do Curso Técnico em Modelagem do CVT Niló-

polis) foi apresentar os percalços entre o início da carreira 

e a realização profissional no mundo da cultura. O filme, 

além de destacar a persistência de Channel em alcançar 

seu sonho, mostra algumas das características essenciais 

a um bom empreendedor –  como persistência, criatividade 

e a necessidade de constituir redes de trabalho e ajuda, a 

famosa network.

 Em 2015, o grupo abordou as temáticas Cultura 

Indígena e Teoria Queer nos Cines Pró-cultura realizados, 

respectivamente, no Instituto de Educação Governador Ro-

berto Silveira, em Duque de Caxias (em março), e no IFRJ 

– campus Nilópolis (em junho). 

 No primeiro, após a exibição dos documentários 

Imbé Ginegü – Cheiro de Pequi e Nguné Elü – O Dia em que a 

Lua Menstruou, dos cineastas indígenas da tribo Kuikuro, 

foi discutida, por meio de uma roda de conversa entre os 

estudantes do Instituto Educacional e os petianos, a cultu-

ra indígena. A atividade resultou em um artigo apresentado 
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durante a IX Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, 

realizada em 2015.

 Na edição sobre Teoria Queer, foram apresentados 

os seguintes curtas: Máscara Negra; Três Vezes por Semana; 

A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília; Assunto de Família 

e Botolovers. O Prof. Dr. Jorge Caê Rodriguez, que realiza 

um trabalho de pesquisa relativo aos estudos Queer, foi con-

vidado a fomentar as discussões. Os filmes apresentam di-

ferentes abordagens temáticas que ajudam a aproximar da 

realidade dos expectadores questões referentes à diversidade 

sexual e a mostrar como a sociedade enxerga tal realidade. A 

ação resultou em um artigo apresentado durante a X Jorna-

da de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ, em 2016. 

 Além de oficinas, cines e exposições, o tema Audio-

visual também foi abordado em um circuito de palestras em 

novembro de 2015, no CVT Nilópolis, com a presença de 52 

alunos. A mesa foi composta por: Flávio Machado, produtor 

do Festival de Cinema da Baixada Fluminense (Ver Cine); 

Eduardo Ravena, ator e produtor de audiovisual da Baixada; 

e o mediador da mesa, Felipe Coelho, ator no Filme Desvios. 

A ação resultou em um artigo apresentado durante a X Jor-

nada de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ, em 2016. 

 Como visto, em todos os seus seis anos de atuação, 

o grupo PET/ Conexões de Saberes em Produção Cultural 

entendeu o audiovisual como um meio de democratização 
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de acesso para propagar informações e fomentar discus-

sões. Ao mesmo tempo que o grupo entende esse processo e 

os resultados que ele traz, novas iniciativas estão surgindo, 

pensando no fazer, divulgar, produzir e disseminar produ-

tos audiovisuais que sejam legítimos. 

 Os meios de comunicações alternativos possibili-

tam que o audiovisual não seja usado unicamente como 

ferramenta de fomento a interesses de uma elite e coloca 

na mão de muitos o poder de falar sobre si e sobre os seus. 

E isso é levado aos petianos, que se empoderam e enten-

dem que há lugar para a valorização das diferenças e que 

temos diversos artifícios para isso.
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Capítulo 14

NOTAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR | DAS MANI-

FESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES À ARTE URBANA

Bruna Silvestre do Nascimento* 

Alessandra de Matos Cardoso** 

Fernanda Delvalhas Piccolo*** 

 O grupo PET/Conexões de Saberes em Produção 

Cultural buscou, entre 2013 e 2015, explorar assuntos 

sobre arte popular e arte urbana, mais especificamente 

sobre as manifestações culturais populares e urbanas na 

Baixada Fluminense. Nesse período, o grupo estudou e 

discutiu textos teóricos para a elaboração de atividades 

acadêmicas e projetos culturais que pudessem evidenciar 

a Produção Cultural na região. 

 O curso de Produção Cultural tem na grade cur-

ricular disciplinas como História da Arte, Arte Brasi-

leira, Culturas Populares e Patrimônio Histórico Cul-

tural, que introduzem o discente no compartilhamento 

de seus conhecimentos, experiências, percepções e me-

mórias sobre a cultura popular. Compreendemos que, 

a partir da troca de saberes em sala de aula, podemos 

* Egressa do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
** Bolsista do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
*** Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
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aperfeiçoar nosso senso crítico e ampliar a discussão 

no grupo PET. 

 A experiência do PET colabora com a prática de 

estudo, leitura, reflexão, discussão e questionamento, um 

verdadeiro processo de amadurecimento dos assuntos. To-

das essas ações nos auxiliam a planejar melhor nossas ati-

vidades e a refletir no diálogo que gostaríamos de fomentar.  

 Neste capítulo, apresentaremos de que maneira tra-

balhamos com a arte e as manifestações artístico-culturais 

populares. Para isso, precisamos primeiramente ressaltar que 

o conceito de culturas populares está envolto em controvér-

sias e divergências, como nos aponta Arantes (1989, p. 8-9). 

“Cultura Popular” está longe de ser um conceito bem-

-definido pelas ciências humanas e especialmente pela 

Antropologia Social, disciplina que tem dedicado par-

ticular atenção ao estudo da “cultura”. São muitos os 

seus significados e bastantes heterogêneos e variáveis 

os eventos que essa expressão recobre. Ela remete, na 

verdade, a um amplo espectro de concepções e pontos 

de vista que vão desde a negação (implícita ou explícita) 

de que os fatos por ela identificados contenham alguma 

forma de “saber” até o extremo de atribuir-lhes o papel 

de resistência contra a dominação de classe.

 O Grupo debruçou-se sobre essa temática, dada 

sua importância para a formação dos discentes, bem como 
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o fato de a Baixada Fluminense ser cenário de diversas ma-

nifestações culturais populares – tais como folias de reis, 

jongos, capoeira, saraus, grupos juninos, carnaval, diver-

sos tipos de música, teatro, dança, entre outras, as quais, 

muitas vezes, permanecem invisíveis no cenário local, re-

gional e nacional. Frente a essa configuração, em 2013, o 

grupo realizou o III Colóquio de Políticas Culturais da 

Baixada Fluminense: Manifestações Artísticas, no muni-

cípio de Belford Roxo. O intuito foi discutir a arte, as mani-

festações culturais e a Produção Cultural da Baixada Flu-

minense. Para isso, a programação, que durou o dia inteiro, 

contou com a participação de pessoas que vivenciam e pro-

duzem as manifestações artístico-culturais diariamente na 

Baixada, as quais foram convidadas a nos apresentar suas 

experiências e produções por meio de oficinas, exposições, 

poesia e performances. Nesse sentido, refletir, pensar e dis-

cutir políticas culturais para essas manifestações é impres-

cindível à valorização delas e às identidades culturais da 

Baixada Fluminense.

“Ontem passamos o dia, eu e Lia Ribeiro, no III Colóquio 

de Políticas Culturais da Baixada Fluminense, que rolou 

na Casa de Cultura de Belford Roxo. Parabéns aos alunos 

do Grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cul-

tural, que organizaram o evento. Mandaram muito bem! 

Aliás, já tinha ficado super bem-impressionada, quando 

entrevistei o pessoal do PET há duas semanas, com a in-
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crível capacidade de trabalho e criatividade deles. Virei 

fã”. (Prof.a Dra. Ana Lucia Enne, UFF, em seu Facebook.)  

 

 Dessa forma, realizamos mais uma ação, em 2015, 

o V Colóquio de Políticas Culturais da Baixada Flumi-

nense: Manifestações das Culturas Populares. O campus 

Nilópolis sediou o evento, que contou com mesas de debate, 

oficinas, exposições e performances. O colóquio iniciou-se 

com a performance Sociedade Secreta dos Tambores Man-

tos, de Macedo Griot, ressaltando-se a importância dos 

Griot, os quais, mais do que artistas, são guardiões da tra-

dição oral de seu povo, cantadores que ensinam, informam 

e entretêm. Em seguida, foi realizada a primeira mesa-re-

donda, intitulada O Popular nas Políticas Culturais, com-

posta por conselheiros municipais de cultura. A segunda 

mesa (Tradição, Modernidade e Ressignificação nas Festas 

e Manifestações das Culturas Populares da Baixada) con-

tou com representantes de saraus, quadrilhas e grupos di-

fusores de culturas populares. A terceira e última mesa (Di-

versidade Cultural e Manifestações Artísticas das Culturas 

Populares na Baixada Fluminense – Interação a partir da 

Academia) foi representada por pesquisadores do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janei-

ro (IFRJ), da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da 

Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (Febef), 

que discutiram a visão acadêmica sobre as manifestações 
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populares. Foram realizadas, ainda, duas oficinas (Griota-

gem Afrodescendente, com Macedo Griot, e Danças Popu-

lares, com Genilson Leite) e exposições das artistas Ivone 

Landim e Eliane Gonçalvez, bem como a performance de 

Renato Borracheiro, com o bloco carnavalesco Esse Bloco 

não Deixa Furo. 

 Além dos dois colóquios, produzimos edições do 

Cine Pró-cultura, do Circuito de Palestras, buscando o diá-

logo entre as manifestações artísticas e a arte urbana. No 

âmbito destes últimos, realizamos as edições intituladas O 

Som da Baixada e Arte Urbana – sendo para esta última 

produzida uma exposição. Ainda durante a II Semana da 

Baixada Fluminense, em novembro de 2015, na Universi-

dade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), campus de 

Nova Iguaçu, promovemos a exibição do filme Fala Tu, do-

cumentário que mostra a realidade de rappers da periferia 

e as dificuldades encontradas por artistas da arte urbana. 

Após a apresentação, realizou-se um debate com a partici-

pação da rapper e ativista cultural Combatente Xavier, uma 

das personagens do documentário. Na ocasião, foi possível 

compreender a importância da cultura urbana para ampliar 

os olhares sobre os mais diversos temas (inclusive Saúde e 

Educação), com a abordagem desse documentário, que dia-

loga diretamente com a realidade.
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1 O SOM DA BAIXADA | O CENÁRIO MUSICAL

As músicas são músicas negras; é o chamado corinho 

de fogo, em que entram gêneros como samba, pagode, 

forró e vários outros. Até mesmo funk e todos eles são 

músicas negras – Álvaro Neder.

 A edição do Circuito de Palestras O Som da Baixada, 

realizado no auditório do IFRJ campus Nilópolis, em 10 de-

zembro de 2014, fomentou o debate acerca do cenário mu-

sical da Baixada Fluminense, tendo por base três pontos de 

vista diferentes: do pesquisador, do produtor e do artista.

 O objetivo principal foi a troca de experiências e co-

nhecimentos entre os participantes da mesa, composta por 

Álvaro Neder (pesquisador musical da Baixada Fluminense 

e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – Unirio), junto com seu grupo de pesquisa Rede 

Escuta Baixada (representado pelos bolsistas Daniel Bar-

ros e Maria Clara, do IFRJ/campus Nilópolis), Heraldo HB 

(produtor cultural do Terreiro de Ideias) e o músico João 

Mathias, conhecido como Seu Mathias, da banda Mathias e 

a Panela Zen.

 O circuito de palestras contou com a presença de 

82 participantes, que puderam compartilhar a experiên-

cia vivenciada pelos convidados e ampliar os horizontes 

de conhecimento relacionado à cena musical da Baixada 
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Fluminense. A região oferece pouco espaço para músicos 

independentes, encontra dificuldades para ter visibilidade 

e valorização na mídia e no público, mas, por outro lado, 

contempla grande diversidade sonora.1

 Com a apresentação desse tema, buscamos contri-

buir para a construção da ressignificação da Baixada, a am-

pliação de redes entre produtores e demais agentes culturais 

e a divulgação de trabalhos artísticos e de pesquisa local.

2 ARTE URBANA E SEUS DESDOBRAMENTOS

 Ainda no intuito de compreender a cena na qual a arte 

urbana esteja inserida na Baixada Fluminense, elaboramos e 

executamos um conjunto de ações, no 2º semestre de 2015, 

sobre manifestações artísticas urbanas na Baixada Fluminen-

se, a saber: uma oficina de fotografia (ministrada por Lucas 

Andrade, fotógrafo da Central Única das Favelas – Cufa – do 

Rio de Janeiro) e uma exposição das fotos elaboradas durante 

essa oficina, fruto dos conhecimentos que os participantes ob-

tiveram a respeito de foco, ângulo, plano, corte, luz e sombra. 

Os muros foram utilizados como telas; as construções civis, 

como cenário, e a própria cidade como palco, o qual dá liber-

dade aos manifestantes da cultura urbana e poder de atuação.

1 A atividade também se tornou base para a apresentação de trabalho na I Semana 
de Extensão do IFRJ (a I Semanex), evento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão 
da instituição, no dia 21 de maio de 2015, no campus Nilópolis. 
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 A exposição teve lugar durante o evento Circuito de 

Palestras Arte Urbana, composto por uma mesa-redonda 

da qual participaram um grafiteiro e uma produtora e ati-

vista cultural da região. Por fim, como desdobramento des-

sa atividade, o fotógrafo da Cufa convidou os petianos a 

participar como assistentes de produção da inauguração da 

exposição Passinho Carioca, no Dia da Favela, comemorado 

em 04 de novembro. 

 A fim de valorizar e celebrar a cultura da favela, a 

Cufa realizou esse evento em Madureira, onde os morado-

res e interessados poderiam participar, tendo a oportunida-

de (que muitas vezes lhes é negada) de expor suas manifes-

tações, entre elas, a Batalha do Passinho. O envolvimento 

do grupo foi importante para reforçar a rede com a Cufa.

 Parte dos petianos integraram a equipe de apoio à 

produção, tendo sido convidados pelo fotógrafo Lucas An-

drade, que lhes possibilitou um contato próximo com pro-

duções de outros grupos e organizações. 
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Capítulo 15

 

NOTAS SOBRE CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO PET/

CONEXÕES DE SABERES EM PRODUÇÃO CULTURAL 

Daiana Pereira de Souza*

 Wladimir Augusto*

 Sidnei Eduardo Pena Gama**

Fernanda Delvalhas Piccolo ***

 É fundamental para a formação do produtor cultural 

entender como se deu a concepção cultural do Brasil dentro 

de suas diversidades e influências. Para isso, é necessário 

percebermos a importância da cultura negra, isto é, da cul-

tura afro-brasileira, e como esses saberes e fazeres influen-

ciaram a construção da identidade nacional. O grupo PET/

Conexões de Saberes em Produção Cultural incorporou esse 

tema à sua agenda de ensino, pesquisa e extensão.

 Cabe salientar que a maior parte da população da 

Baixada Fluminense é negra (composta por pretos e par-

dos). No passado, esse território era constituído de fazendas 

que funcionavam com mão de obra escravizada. Posterior-

mente, a partir da década de 1930, alguns fatores foram 

* Discente do Curso de Bacharelado em Produção Cultural e Bolsista.
** Discente do Curso de Bacharelado em Produção Cultural e Bolsista, egresso do 
grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
*** Tutora do grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural.
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determinantes para o deslocamento populacional aos mu-

nicípios da Baixada, a saber: a reforma urbana que ocorreu 

na cidade do Rio de Janeiro; a abertura de vias públicas, 

como a Avenida Brasil; a proximidade com a cidade do Rio 

de Janeiro para os negros que se deslocavam do interior 

para as grandes metrópoles, à procura de emprego. 

 Os novos moradores também trouxeram em suas 

bagagens seus costumes e crenças, formando um território 

cheio de simbologia e retalhos culturais. São dessa época as 

primeiras casas religiosas de matrizes africanas de que se 

tem notícia, instaladas na Baixada Fluminense. Muitos mo-

tivos fizeram os terreiros migrarem para essa região, entre 

eles: perseguição religiosa, contato maior com a natureza, 

reforma urbana.

No início do século XX, com a intensificação das obras de 

saneamento da cidade do Rio de Janeiro e o intenso aumento 

das perseguições aos grupos de religião afrodescendentes, 

se observou uma intensa migração de grupos religiosos 

de origem negra, a partir da década de 30, para essa 

região (VIEIRA; SILVA, 2011, p. 2).

 Durante a primeira metade do século XX, a Baixada 

Fluminense abrigou diversos tipos de imigrantes afro-bra-

sileiros provenientes de todas as partes do Brasil. Dessa 

maneira, montou um mosaico cultural com influências va-

riadas, tornando-se um campo fértil para produtores, pes-
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quisadores e artistas populares que desejam investigar a 

cultura afro-brasileira.

 Nesse contexto, o grupo PET/Conexões de Saberes 

em Produção Cultural, especialmente entre 2012 e 2014, 

atuou intensamente junto à temática Cultura Afro-Brasi-

leira, priorizando sempre a Baixada – o que culminou no 

IV Colóquio de Políticas Culturais, realizado durante o 2º 

semestre de 2014.

 Sidnei Gama – um dos autores deste artigo, mem-

bro da primeira turma desse PET, homem negro, nascido 

e criado na Baixada Fluminense – sempre conviveu com 

questões culturais negras em sua família. Ele, outros pe-

tianos e colegas do curso nutriam um interesse especial 

pelo assunto e, portanto, solicitaram à tutora do grupo 

(na época, coordenadora do curso de Produção Cultural) 

a criação de uma disciplina eletiva sobre Cultura Afro-

-Brasileira. A importância do PET ao inserir questões 

étnico-raciais no Instituto é notória, porque, para Gama, 

“trabalhar a questão negra é trabalhar a Baixada, pois, de 

acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, quase metade dos moradores 

da Baixada se declaram pretos”. 

 O grupo, que contou ainda com a participação da 

discente Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira –  mili-

tante, professora da rede estadual e integrante do Núcleo 
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de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) Nilópolis –, 

realizou diversas atividades, entre elas, as seguintes ofici-

nas em 2012: Quitutes: A Conversa que Saiu da Cozinha, 

que abordou a culinária africana e a sua contribuição para 

a formação da culinária brasileira; e Abre a Roda, o Batu-

que Vai Começar, que teve como temática o samba Afro-

-brasilidade,  no qual apresentou os elementos de uma roda 

de samba, fomentando a reflexão dos participantes sobre a 

construção de um dos maiores símbolos da identidade na-

cional e uma melhor compreensão de suas peculiaridades, 

como espaço agregador e mediador das relações sociais. 

 Para tentar entender esse universo, foram feitas al-

gumas perguntas, entre elas: “O que é uma roda de sam-

ba?”; “O que se come?”; “O que se bebe?”. Além dessas in-

dagações, e visando analisar a elaboração de sentimento, 

comportamentos e trocas de saberes que acontecem nesses 

ambientes, foram propostas quatro dinâmicas de grupo: O 

Tambor me Chamou; Do Samba de Roda à Roda de Samba; 

O Tempo Rodou; e Na Roda. Ao final das atividades, foi ofe-

recida aos participantes uma feijoada, prato típico da cultu-

ra afro-brasileira muito apreciado nas rodas de samba.

 Entre junho e agosto de 2014, realizaram-se duas 

oficinas abordando as temáticas da arte, da cultura e da 

política afro-brasileira. A primeira, denominada Arte, Cul-

tura e Política Afro-brasileira, foi ministrada pelo Prof. Dr. 
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Nielson Rosa Bezerra, com o intuito de discutir a história 

do negro no país, bem como as artes negras e as políticas 

públicas voltadas aos afrodescendentes. No primeiro dia da 

oficina, discutiu-se a Lei nº 10.639/03, que encontra resis-

tência para ser implementada nas escolas. Cabe ressaltar 

que essa lei, juntamente com a de nº 11.645/08, obriga as 

escolas de educação básica a incluir, em seus currículos es-

colares, conteúdos referentes à história da cultura afro-bra-

sileira, africana e indígena. No segundo dia, o palestrante 

convidado realizou uma atividade prática, com músicas que 

falam sobre racismo, relações étnico-raciais e religiões de 

matrizes africanas. A reflexão proposta era pensar as po-

líticas públicas para os negros como meio de combater o 

racismo e a discriminação racial, visto que, em nossa so-

ciedade, temos ainda um longo percurso na luta contra a 

desigualdade e a discriminação racial.

 A segunda oficina (Arte, Cultura e Política Afro-Bra-

sileira: Bebê Abayomi) foi ministrada pela educadora Sônia 

Maria da Silva, no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Niló-

polis, e abordou tanto a questão racial e a de negritude, me-

diante a confecção de bonequinhas negras de pano, quanto 

a importância do seu simbolismo afro-brasileiro.

 Durante a oficina, a palestrante explicou a origem 

das bonecas Abayomi, que, em Yorubá, significam meu 
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presente. Segundo Escobar e Gottert (2010), a boneca foi 

criada em 1987 pelas mãos de Lena Martins, educadora, 

militante do movimento negro e artesã, que confeccionou a 

primeira boneca durante uma atividade cultural voltada às 

crianças do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) 

Luís Carlos Prestes, localizado na Cidade de Deus (RJ). Se-

gundo Escobar e Gottert (2010), Lena queria não apenas 

uma boneca de pano, mas também algo que proporcionasse 

conhecimento e interação de sua história e de seu povo:

[...] Abayomi  ela é uma bandeira poética; eu, como mi-

litante, eu defino ela dessa forma, porque é um objeto 

singelo, mas que tem uma, alguma coisa impactante de 

ser uma boneca totalmente negra, que não tem dese-

nho de olho, de boca nem de nariz. E o objetivo do meu 

trabalho é fortalecer a autoestima da população afro-

descendente e, dessa forma, por mais simples que seja, 

estar contribuindo pra eliminação do racismo; essa é a 

meta principal do meu trabalho, essa é a minha forma 

de estar interferindo na sociedade de alguma forma com 

o que eu sei fazer. E aí eu vou deixar aqui mais alguma 

outra coisa que eu gosto de usar bastante, que é assim: 

é fazer arte com o que a vida oferece (MARTINS apud 

ESCOBAR; GOTTERT, 2010, p 3).

 Sob essa perspectiva, a oficina da boneca Abayomi 

serve como um recurso de construção da valorização tanto 

da cultura afro-brasileira quanto da mitologia africana.   
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 No decorrer de dois anos, outras atividades em rela-

ção à cultura negra foram realizadas, culminando na pro-

dução do IV Colóquio de Políticas Culturais da Baixada 

Fluminense: Cultura, Identidade e Manifestações Artís-

ticas Afro-Brasileiras, realizado no Complexo Cultural de 

Nova Iguaçu, em parceria com o Neabi do campus Nilópolis 

e a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu.

 A programação do evento contou com três mesas 

de debate, em que foram abordados temas relacionados às 

ações de políticas públicas realizadas pelas coordenadorias 

e superintendências de políticas de promoção da igualdade 

racial da Baixada, cultura, identidade, manifestações artís-

ticas e, por fim, as perspectivas acadêmicas sobre a cultura 

e as manifestações artísticas afro-brasileiras. Após as inter-

venções realizadas pelos componentes de cada mesa temá-

tica, o público pôde participar fazendo questionamentos aos 

convidados integrantes de cada mesa.

 A grade de atividades do IV Colóquio contou com 

quatro oficinas oferecidas aos participantes: Danças Afro-

-brasileiras (ministrada por Jéssica Rangel); Contação de 

Histórias (ministrada por Inácia Stela); Percussão (com An-

derson Clayton); e Turbantes (com Fabíola Oliveira). Houve 

ainda duas exposições artísticas: a de esculturas afro-bra-

sileiras, do artista Claudio Café (Exposição – Arte de Axé) e 

a de fotografias, intitulada Mulheres de Axé – Força, Bele-
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za e Fé, composta por imagens fotografadas por Lysandra 

Moura e David Santos, ambos do Centro de Integração da 

Cultura Afro-Brasileira (Ciafro).

 Durante as ações voltadas à temática da cultura 

afro-brasileira, o grupo alcançou diretamente mais de 400 

pessoas, que assinaram as listas de presença das atividades. 

Nesse sentido, notamos a importância do PET no fomento 

de temas de extrema relevância para a academia, mas que, 

muitas vezes, encontram resistências de serem abordados. 
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Nesta seção, apresentamos as narrativas de alguns petianos sobre 

importantes experiências por eles vividas durante o Programa de 

Educação Tutorial (PET) no IFRJ.

Narrativas de integrantes do grupo PET/Química Supramolecu-
lar, Nanociências e Nanotecnologia | Petnano

 “Apesar de estar há pouco tempo no grupo Petnano, eu pude 

perceber o quão grandioso é o Programa de Educação Tutorial, uma 

vez que a tríade pesquisa–ensino– extensão apresenta não só uma 

formação complementar aos discentes, como também um espírito 

de trabalho em equipe e liderança. A oportunidade de conhecer mais 

a riqueza do programa durante o Sudeste PET, no Espírito Santo, 

em Vitória, foi de suma importância para uma bolsista ingressante. 

Dessa forma, eu pude aprender muito mais com o trabalho desen-

volvido por outros grupos PET. Atuar na área de pesquisa sempre foi 

algo que eu almejei; devido a isso, a tríade abordada pelo Programa 

foi algo engrandecedor. A cada dia que passa, eu aprendo mais com 

o grupo Petnano, pois as atividades realizadas estimulam a busca 

por conhecimento e o crescimento pessoal. Eu só posso agradecer às 

tutoras e ao grupo em geral todo o aprendizado e companheirismo 

desde o meu primeiro dia na equipe. Eu conheci pessoas maravilho-

sas, que levarei para a vida inteira.”

– Amanda Félix Pinheiro, bolsista do Petnano, aluna do 5° período 

de Licenciatura em Química do IFRJ, campus Duque de Caxias.

 “Sou aluna bolsista do PET/Química Supramolecular, Na-

nociências e Nanotecnologia (Petnano) há quase dois anos e meio. 

No decorrer desses anos, pude vivenciar as diferentes formas de en-
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sino, extensão e pesquisa, o que agregou muito à minha formação 

acadêmica e me mudou como pessoa. O grupo é um aprendizado 

constante, em que diversos discursos e pensamentos distintos se 

unem para o bem maior do coletivo. Só tenho a agradecer essa incrí-

vel experiência aos amigos e parceiros do PET, às pessoas que conhe-

ci nessa caminhada e às minhas tutoras, Lívia Tenório e Ana Paula 

Bernardo, por dividirem um pouco do seu conhecimento conosco.”

– Andressa Teixeira, aluna do último ano da Graduação em 

Licenciatura em Química do IFRJ, campus Duque de Caxias.

 “O Petnano foi a minha primeira iniciação científica no 

IFRJ e durou 1 ano e meio. Esse projeto proporciona ao aluno a 

oportunidade de desenvolver atividades distintas, como experimen-

tos, a produção de materiais didáticos, histórias em quadrinhos, 

a criação do blog do PET e a organização de vários ciclos de pales-

tras como formas de promover a divulgação científica. Foi aí que 

se despertou em mim o interesse pela área de polímeros voltada à 

Nanotecnologia. Na época, eu nem imaginava a importância desse 

projeto na escolha da área do mestrado que atualmente estou cur-

sando. É um programa que contempla as três vertentes (ensino, 

pesquisa e extensão), dando formação completa ao aluno que tem a 

oportunidade de ser integrante dele. Essas experiências me possibi-

litaram o desenvolvimento da escrita, o planejamento de atividades, 

o trabalho tanto individual como em equipe e a participação de vá-

rios congressos e encontros científicos. Por tudo isso, recomendo o 

Petnano a todos os alunos do curso de Licenciatura em Química do 

IFRJ, no campus Duque de Caxias.”

 – Flavia Almeida, aluna do último ano de Licenciatura em Química 

do IFRJ, campus Duque de Caxias.
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 “Participar do Programa de Educação Tutorial está sen-

do uma experiência altamente relevante para minha carreira 

acadêmica, e é uma grande honra participar do grupo Petna-

no.  Minha jornada como petiana se iniciou logo quando comecei 

meus estudos no IFRJ, e, com certeza, foi uma oportunidade de 

descobertas. Descobri novos conceitos, conheci novas pessoas, 

produzi vários trabalhos e descobri que um grupo de pesquisa 

também é uma família, em que todos estão dispostos a ajudar 

uns aos outros. O programa é baseado em três vertentes: ensi-

no, pesquisa e extensão; por isso, acredito que os conhecimentos 

que estou adquirindo estão altamente interligados, me propor-

cionando uma visão geral e uma melhor aprendizagem. Conhecer 

determinado tema e ainda ter a possibilidade de criar materiais 

voltados ao ensino de Química, ou ainda poder apresentá-los em 

congressos, é uma grande oportunidade para mim como futura 

professora. Além disso, participar dos encontros e congressos do 

PET e conhecer petianos de vários lugares diferentes (e que mui-

tas vezes vivenciam a mesma coisa que eu) é muito legal. Fazer 

parte do grupo Petnano me fez crescer não só como profissional, 

mas também como pessoa. Encerro este relato agradecendo a 

todo o grupo Petnano a oportunidade de trabalhar com vocês, 

mas especialmente às minhas tutoras, Lívia Tenório e Ana Paula 

Bernardo, todo carinho e toda ajuda que me deram.”

– Cíntia Teles Siqueira, bolsista de 2015 a 2017.
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Narrativas de integrantes do grupo PET/Conexões de Saberes 
em Sexualidade e Educação Sexual

 “Ao ser lançado o edital do PET, não pensei duas vezes antes 

de me inscrever. Após passar por todo o processo e ser oficialmente uma 

bolsista do PET/Sexualidade, confesso que tive receio, porque, lá dentro, 

eu teria de debater assuntos que, durante a minha vida, raramente foram 

tratados de forma natural. Com o passar do tempo, fui percebendo que 

a maneira com que é ministrada essa temática dentro do programa nos 

incentiva a valorizar o corpo e a sexualidade como eles realmente são: 

naturais. No início, eu não me aprofundava nos debates; observava muito 

e, sobre falar, opinar, quase nada... O mais engraçado é que os desafios 

de ensino, pesquisa e extensão (que são o enfoque do programa) fizeram 

com que tudo isso ocorresse naturalmente e desenvolvesse em nós o pen-

samento crítico sobre a sexualidade, tão pouco debatida nos dias atuais. 

 Esses dois anos foram de muita correria! Conciliar o PET e 

a Graduação parecia algo impossível, mas, na verdade, foi enrique-

cedor, pois cresci e amadureci como mulher, aprendi a lidar com 

os preconceitos que tinha e adquiri conhecimentos que certamente 

somarão muito quando eu ingressar no mercado de trabalho. Ex-

periência única, fundamental para o meu crescimento não só como 

acadêmica de Terapia Ocupacional, mas também como mulher. Ago-

ra, depois desses 2 anos de PET, tenho a oportunidade de multiplicar 

para as pessoas ao derredor o quão importante é a sexualidade e que 

mitos, crendices e tabus sobre ela não a definem!

 Sou grata à tutora Patrícia Schettert a rica oportunidade, 

toda a sua dedicação e paciência. Agradeço também às meninas que 

caminharam comigo nesse percurso, enriquecendo ainda mais a mi-

nha trajetória no programa.” 

– Alanna Queiroz Julião, bolsista de 2014 a 2016.
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 “Falar do PET é falar em aprendizado, superação e, acima 

de tudo, descoberta. 

 No início, foi complicado permanecer no programa, pois tive-

mos de abdicar de algumas disciplinas por conta dos dias do projeto; 

entretanto, embora fôssemos nos atrasar um pouco na Graduação, 

estávamos cientes do quão enriquecedor seria participar do PET. 

Uma experiência que seria impossível adquirir apenas durante o pe-

ríodo da Graduação. Hoje, falo com todo o privilégio: sinto orgulho de 

ter feito parte de um programa capaz de estimular na pessoa os três 

pilares fundamentais, que são: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 Um programa que vai além dos muros da Instituição de 

Ensino Superior, que engloba os principais debates para um possí-

vel futuro sem todas as mazelas que vivemos atualmente. Um pro-

grama que é completo, desde suas bases legais até a sua execução. 

Um programa que já me oportunizou fugir do comodismo acadêmi-

co e me levou a conhecer outros estados, dialogar com outras pes-

soas, trocar experiências, mesmo desconhecidas; um programa que 

me integra no âmbito da Educação do meu país e me dá autonomia 

para pensar e construir meios de interferir em diversas situações. 

 Quando ingressei no PET, eu era uma menina tímida, que 

não gostava de falar minha opinião, que carregava muitos mitos e 

tabus comigo, e pouco falava sobre sexualidade. Com o decorrer do 

tempo, a cada aula, cada seminário, cada congresso, cada oficina 

realizada, eu fui me redescobrindo. Hoje posso dizer que, de meni-

na, me tornei uma mulher. E uma mulher que, além de amadure-

cida, pôde transmitir tudo o que aprendeu para outras pessoas e 

que, com certeza, pôde contribuir mesmo que minimamente para 

que elas se redescobrissem também e percebessem que é possível 

exercer sua sexualidade sem mitos, crenças e tabus, independente-

mente da fase da vida em que você se encontra. 



Cadernos Prograd IFRJ 284

 Só tenho a agradecer pela incrível oportunidade em ter feito 

parte do programa, em especial a professora Patrícia Schettert, por 

ter acreditado em mim e nas meninas do grupo, e por ter nos incen-

tivado a continuar e nos dado força, sempre que pensávamos em de-

sistir. Faltariam linhas para descrever o quanto o PET foi importante 

para a minha vida pessoal e profissional, pois, de fato, esses 2 anos 

foram muito enriquecedores, tanto em conhecimento, quanto em ex-

periência, os quais levarei para a vida. Conhecimento é algo que nin-

guém pode tirar de você. No mais, deixo uma frase que me marcou 

e que levo comigo: ‘Que nada nos limite, que nada nos defina, que 

nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância, já 

que viver é ser livre’ (Simone de Beauvoir).”

– Carla Gabriela Corrêa da Silva, bolsista de 2014 a 2016.

 “O PET, para mim, foi uma experiência inesquecível! 

No início, tive medo de arriscar, mas, quando fui classificada 

e passei na entrevista, acreditei que Deus tinha um propósito 

para mim, porém eu não sabia que seria algo maravilhoso e 

surpreendente! 

 Isso porque, apesar dos meus medos, mitos e tabus, me 

permiti conhecer melhor não só o tema, mas também a minha 

sexualidade, além de desmitificar tais mitos e tabus.

 Por onde passo, com quem eu converso, costumo dizer 

que entrei no PET como menina e me transformei em mulher; uma 

mulher fora do comum: linda por dentro e por fora, desenvolvi-

da, sem medo ou vergonha de expor seus sentimentos e exercer 

sua sexualidade! Duas palavras definem o projeto em minha vida: 

agradecimento e felicidade. Sou agradecida pelo apoio da minha 

família, pela oportunidade adquirida, pela equipe e pela tutora 
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(alicerce para a nossa formação e fonte de inspiração por seu co-

nhecimento e sabedoria); sou grata por cada momento ali vivido. 

 O resultado disso é a felicidade conquistada, porque vi em 

mim um grande potencial; tive muitos momentos de querer desistir, 

mas hoje, quando olho para trás e vejo o quanto evoluí como petia-

na, graduanda e como pessoa, percebo que cada esforço e sacrifí-

cio valeu a pena! Sou muito feliz por minha grande transformação. 

Estou muito feliz pela maturidade que adquiri e pela oportunidade 

de transmitir o que aprendi. Hoje posso dizer com propriedade: sou 

educadora em sexualidade e me orgulho disso!”

– Indiomar Daiane de Souza Lemos, bolsista de 2014 a 2016. 

 “Quando alguém passa para uma universidade, raramente 

pensa: vou entrar em um projeto de pesquisa. Já entramos lá na 

expectativa de concluir o curso no período certo, realizando somen-

te o necessário para nos formarmos. Eu fui uma dessas que até fez 

um plano de carreira em que constava a participação em projeto de 

extensão, mas a minha vontade mesmo era começar a faculdade 

determinado ano e sair de lá três anos depois, fazendo somente os 

oito períodos exigidos pelo curso.

 No entanto, no primeiro período, tomei conhecimento de 

‘um tal de PET’ e fiquei me perguntando: ‘o que é o PET?’. Então, 

pude conhecer mais sobre o projeto durante uma pequena palestra 

que as petianas realizaram para explicá-lo. Fiquei bastante inte-

ressada e, mesmo achando um tanto distante de mim, me inscrevi 

para o processo seletivo, cheia de dúvidas de como funcionava o 

PET, como conseguiria falar de sexo com pessoas desconhecidas. 

Eu tinha muitos tabus, falsos conhecimentos, mas muita curiosi-

dade em saber como abordar sexualidade dentro da faculdade.
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 Finalmente chegou o dia do resultado e descobri que eu 

havia passado. Muitas pessoas dentro da própria faculdade me 

chamavam de maluca por eu me atrasar somente por conta de um 

projeto, mas em todo o momento via como um investimento na mi-

nha formação profissional. Via e ainda vejo!

 Meus dois anos como petiana me trouxeram um conheci-

mento imensurável; pude matar a curiosidade inicial, me despi de 

quase todos os tabus (sei que ainda existem alguns escondidos e 

que devem ser desfeitos). O sexo foi deixado um pouco de lado, mas 

a sexualidade esteve presente em todo o momento. Ao longo desse 

tempo, descobri que não me conhecia e fui fazendo do autoconheci-

mento uma prática diária.

 Hoje, sou muito diferente daquela pessoa que entrou no 

projeto. Tenho o maior orgulho em dizer que sou educadora sexual 

e não tenho vergonha alguma de explicar a qualquer pessoa a di-

ferença entre sexo e sexualidade. Tais conhecimentos extravasa-

ram as paredes da sala de extensão, o conhecimento científico, as 

pesquisas, os artigos, encontros, congressos. Extravasaram a mim 

mesma e alcançaram pessoas próximas. Mesmo eu me atrasando 

um pouco na Graduação, tenho a plena convicção de que foi um 

investimento incrível e de que não me arrependo de tê-lo feito. 

 Só tenho a agradecer à professora Patrícia Schettert a 

oportunidade, a insistência em extrair o nosso melhor, acredi-

tando em nosso potencial e capacidade; sou grata por toda a de-

dicação em transmitir o máximo de conhecimento durante esse 

tempo. Muito obrigada!”

– Juliana Richter Paes de Lima, bolsista de 2014 a 2016.
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Narrativas de integrantes do grupo PET/Conexões de Saberes 
em Produção Cultural

 “O Programa de Educação Tutorial (PET) significou para 

mim a possibilidade de estar de forma mais proveitosa na Gra-

duação. Primeiro, a contribuição da bolsa para a minha sub-

sistência, permitindo que eu pudesse, por certo tempo, me 

concentrar na Graduação. E, depois, porque a tríade ensino–pes-

quisa–extensão (que é a base da formação) ganha ênfase no PET, 

podendo realmente ser exercitada. Isso nos dá outro olhar sobre 

a vida acadêmica, ampliando nossos horizontes.” 

– Alessandro da Silva Almado Ferreira, bolsista de 2011 a 2014.

 “Meu primeiro contato com o grupo PET/Conexões de Sa-

beres em Produção Cultural no IFRJ, campus Nilópolis, foi partici-

pando de uma atividade do grupo, que me incentivou a conhecer o 

programa e a participar. Permaneci 3 anos e meio. [...] No começo, 

foi bem difícil; não tínhamos uma sala, e, algumas vezes, a reunião 

do grupo era feita nas mesas de refeições do pátio. Muita luta até 

que a tão sonhada sala fosse conquistada [...]. 

 Só tenho a agradecer a oportunidade de conhecer as pes-

soas que conheci, primeiro dentro do meu grupo PET; pessoas 

maravilhosas, com quem compartilhei trabalhos e broncas, e, 

segundo, nos trabalhos de extensões, tendo a oportunidade de 

conhecer outras universidades, cidades e estados, culturas di-

ferentes. Foram muitas as entradas e saídas de colegas, mas é 

compreensível que o grupo é feito de idas e vindas. Novas ideias 

surgem, e uma oportunidade de todos os discentes participarem, 

se dedicando e dando o máximo de si, pois só assim a experiência 

é válida. 
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 O grupo PET fez a grande diferença no meu curso.  Atra-

vés das atividades desenvolvidas (de pesquisa, ensino e extensão,) 

tive a oportunidade de exercer a maioria das qualidades exigidas 

na minha formação de Produtora Cultural – como pontualidade, 

desenvolvimento de atividades em tempo preestabelecido, criativi-

dade, liderança, proatividade e trabalho em grupo. 

 A tutora sempre foi a grande incentivadora, sempre esti-

mulando atividades que reforçam a cidadania e consciência social 

através dos temas sociopolíticos e culturais. Mesmo que o progra-

ma tenha acabado para mim, meu trabalho não acabou, e sempre 

estarei trabalhando para ser uma filha, esposa, mãe, amiga e pro-

fissional melhor. Acho que a palavra é gratidão por todas as opor-

tunidades que o meu curso de Produção Cultural, minha tutora e o 

grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural me propor-

cionaram. Uma vez petiana, sempre petiana!”

– Claudia Pinho Anselmo de Lima, bolsista de 2012 a 2015.

 “O PET/Conexões de Saberes, pra mim, é um dos progra-

mas de iniciação científica mais completos e bem-formulados que 

o meio acadêmico pode presenciar. Sua tríade de ensino, pesquisa 

e extensão proporciona aos graduandos não só o costumeiro con-

tato direto com trabalhos, pesquisas e todo o envolvimento com a 

academia por meio de participação ativa em eventos acadêmicos. 

Com a intenção de ir muito além da academia, este projeto tem o 

objetivo de pensar no entorno, através da preparação de ativida-

des de extensão disseminando conhecimento e ações para a comu-

nidade local, fazendo com que este não se concentre somente na 

universidade, com os que já o detêm. O graduando, através dessas 

atividades, pode ter diversas possibilidades de escolha de atuação 

em sua área. Me sinto muito privilegiada por, em 2010, ter tido uma 
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experiência de vanguarda, participando do 1º grupo PET/Conexões 

de Saberes em Produção Cultural do campus Nilópolis. Algumas 

das minhas primeiras viagens fora do Rio de Janeiro foram por meio 

do PET; meu primeiro contato direto e ativo em eventos acadêmi-

cos, através de submissão de trabalhos e me familiarizando com o 

mundo acadêmico, foi no PET. Fiz muitas amizades com petianos 

de outros estados, troquei muito conhecimento, sugestões e expe-

riências com eles e pude observar e ouvir como cada grupo agia 

em sua comunidade de acordo com sua demanda local. O PET é 

um projeto cuja linda história de sua trajetória, resistência e mi-

litância (que inclusive gerou um livro) nos faz perceber o quanto 

um projeto desses pode desenvolver o graduando e seu entorno de 

forma mútua, proporcionando, mesmo que de forma tímida, uma 

real contrapartida para a sociedade.” 

– Laura Santos Ferreira de Azevedo, bolsista de 2010 a 2013.

 “Entrar na universidade foi um sonho que realizei mes-

mo diante de muitas dificuldades. Ser selecionada para partici-

par de um grupo de pesquisa foi fundamental para viver o meu 

curso como um todo. O PET me deu essa possibilidade de enxer-

gar o mundo que está ao meu redor; me permitiu conhecer me-

lhor também outras áreas do conhecimento através da pesquisa 

e extensão. Vivi o mundo PET por dois anos; foram momentos 

incríveis e intensos, que me ensinaram a importância de saber 

que é preciso ir além dos conteúdos dados em aula. Muito do que 

aprendi devo ao PET/Conexões.”

– Márcia Polito Tranhaque, bolsista de 2012 a 2014.
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 “Participar do PET foi muito significativo para mim, princi-

palmente pelo fato de ter permanecido nele por 4 anos. Foi nele que 

adquiri novos conhecimentos e fiz amizades. Em termos de ganhos, 

isso foi imensurável; a aprendizagem adquirida durante esse perío-

do permitiu desenvolver habilidades que contribuíram para o meu 

crescimento pessoal. E, para minha formação, foi de suma impor-

tância a oportunidade de pôr em prática a teoria da sala de aula em 

situações desafiantes, que eram encaradas pelo grupo. Lembro-me 

com satisfação das atividades realizadas, do contato direto com as 

pessoas em diferentes localidades onde atuávamos.”

 – Maria da Glória Santos da Silva, bolsista de 2010 a 2015.

 “Entrei na faculdade logo após o término do meu Ensino 

Médio, fazendo o curso que eu queria, em uma universidade fe-

deral. A sorte que eu tive poucas pessoas têm. Logo no primeiro 

período, fiquei deslumbrado com tudo aquilo que eu estava apren-

dendo em tão pouco tempo. Em alguns meses, tudo aquilo em que 

eu acreditava e que tinha aprendido até aquele ano foi destruído; 

aprendi que mudar é bom. Quando tive a oportunidade de entrar 

no grupo PET/Conexões de Saberes em Produção Cultural, já era 

uma pessoa completamente diferente, mas entrei cheio de sonhos e 

vontade de ajudar, mudar, fazer. Encontrei nesse grupo pessoas in-

críveis e que estavam dispostas a me ajudar na realização dos meus 

sonhos. Encontrei no meu PET não só profissionais extremamente 

capazes de me ensinar muito, de fazer eventos lindos, textos mag-

níficos, mas pessoas que me abraçaram e me ajudaram pessoal-

mente. No último ano em que eu estive no grupo, meu crescimento 

foi inegável. Tive a oportunidade de encontrar e conhecer pessoas 

magníficas, aprender coisas de extrema importância e participar na 

construção de eventos muito bonitos e bem-feitos. 
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 Hoje, tenho certeza de que, no momento em que sair do 

grupo para entrar no mercado de trabalho, serei um profissional 

muito mais capaz do que era quando entrei, e a experiência foi, sem 

dúvida, um diferencial no meu currículo.” 

–– Renan Collier de Medeiros, bolsista de 2015 a 2017.

           “Eu hoje possuo na pele uma tatuagem com a palavra àsà, 

que, na tradução, em idioma Yorubá, significa cultura. Essa escrita 

marca quem sou, minha identidade, a partir da Produção Cultural, 

a partir da minha formação no Ensino Superior público de muita 

qualidade, e, principalmente, marca minha gratidão a toda rever-

beração positiva na minha vida a partir da oportunidade de ‘fazer 

Produção Cultural’. Esse percurso, ainda em curso, contou com 

uma passagem, de mais de um ano, no Programa de Educação Tu-

torial [...] em Produção Cultural, que contava com o apoio da Capes 

e do FNDE. Minha entrada se deu ainda no primeiro período da 

faculdade, nos primeiros meses da Graduação, de cuja importân-

cia, validade, força de transformação e especificidades eu sequer 

tinha noção – inclusive financeiramente, visto que, sem as bolsas, 

eu teria ainda mais dificuldades para arcar com passagem para ir à 

faculdade, tirar xerox, comprar livros etc. O PET, para além disso, 

me apresentou a academia através de sua tríade (ensino, pesquisa 

e extensão), e sou a ele muita grata por isso. Garanto: fez toda a 

diferença. O PET me apresentou a Baixada Fluminense, enquanto 

território potente, plural, dinâmico e artístico: os saberes e fazeres 

me atravessaram, e, hoje, minhas pesquisas, temas de interesse e 

(futuramente) TCC falam inevitavelmente de territórios e identida-

des periféricas, destacando as práticas culturais e suas potenciali-

dades subjetivas (através de seus indivíduos agentes) e coletivas. O 

PET me apresentou o IF, desde suas especificidades administrati-
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vas (como processos, documentos, hierarquias e possibilidades) até 

físicas (salas, espaços, pessoas – de alunos de EJA a griôs, passan-

do por professxs e funcionárixs [professores e funcionários]) –, Rei-

toria, os campi, os cantos, os murais, demais cursos etc.). O PET, 

inclusive, me apresentou o Brasil: minha primeira viagem para 

além das fronteiras cariocas foi para apresentar um trabalho petia-

no. No PET eu exerci a ação da pesquisa, da divulgação, da criação 

de peças gráficas e de conceitos de projetos, da articulação com o 

local, da escuta, da escrita, do registro, das parcerias, do contato 

com orçamentos e cronogramas, da divisão de tarefas, execução de 

colóquios, seminários, rodas de conversa, palestras, enfim, o uni-

verso do pesquisador acadêmico e, principalmente, dx produtorx 

[do produtor/da produtora]. Meu mais sincero agradecimento ao 

PET pelas àsàs que me deu: asè, asè.”

  – Ruth Anne Santos Maciel, bolsista de 2012 a 2013.

 “O fazer arte e cultura sempre esteve presente na minha 

vida de alguma forma, e, ao descobrir a existência de um curso su-

perior preparatório nessa área, não houve o que hesitar: era isso o 

que eu queria para mim.

 Até aí tudo bem; fazer Produção Cultural é uma grande 

realização. O que eu não imaginava é que isso seria como um divi-

sor de águas. Encontrei no curso professores maravilhosos e uma 

nova forma de ver o mundo. Falo isso porque, confesso, tinha uma 

visão bastante limitada acerca de certos assuntos. Foi e tem sido 

um processo de desconstrução importantíssimo na minha vida.

 Entrar para o grupo PET/Conexões de Saberes em Pro-

dução Cultural tem contribuído ainda mais nesse processo. Além 

do aprendizado diário e convívio enriquecedor, ser petiano me dá a 

oportunidade de viver a Produção Cultural na prática, aprimorando 
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minha visão como produtor e me ensinando com os desafios (que 

são muitos). Mesmo com alguns meses no grupo, tenho a certeza do 

quanto essa vivência contribuirá para meu currículo acadêmico e 

vida profissional. Afinal, fazer parte do grupo PET é um referencial.

 Trabalhar com cultura é enriquecedor, especialmente 

quando se entende o que de fato é cultura e o poder que ela tem de 

tocar e influenciar as pessoas positivamente. No grupo PET temos 

esse propósito: fomentar cultura, influenciar pessoas e contribuir 

de alguma forma para um mundo melhor.”

– Stênio Dias da Nóbrega, bolsista de 2016 aos dias atuais

desta publicação.
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O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Ja-
neiro (IFRJ) foi criado de acordo 
com a Lei nº 11.892/2008, a par-
tir da transformação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica 
de Química (Cefet Química) de 
Nilópolis (RJ) e da integração do 
Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até 
então vinculado à Universidade 
Federal Fluminense (UFF).
 
Amparado nos princípios da éti-
ca e da cidadania, o IFRJ atua 
na formação de jovens e adultos 
trabalhadores comprometidos 
com o desenvolvimento sustentá-
vel. Tendo como perspectiva uma 
educação inclusiva, a Instituição 
busca resgatar o direito ao conhe-
cimento e à formação profissional 
de cidadãos, sobretudo daqueles 
historicamente em condição de 
vulnerabilidade.
 
O IFRJ é um verdadeiro polo de 
conhecimento que apoia o de-
senvolvimento regional e, conse-
quentemente, contribui com o de-
senvolvimento nacional, voltando 
sua atenção às tendências do 
mundo produtivo e aos arranjos 
locais e nacionais. Desse modo, 
desenvolve pesquisa em novos 
processos e produtos, bem como 
na formação de educadores. Para 
isso, a Instituição promove a par-
ticipação da comunidade inter-
na e atrai a comunidade externa 
para somar forças nessa grande 
tarefa de promover o desenvolvi-
mento humano na sua plenitude.

 Idealizada e organizada pela 
Pró-Reitoria de Ensino de Gra-
duação (Prograd) do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 
a coleção Cadernos Prograd IFRJ 
tem o objetivo de criar um novo 
canal de comunicação acadêmi-
ca e abordar os temas de maior 
relevância no que diz respeito ao 
ensino de graduação.

 Neste terceiro volume, preten-
de-se disponibilizar à comunidade 
experiências relevantes e exitosas 
do PET/IFRJ, promover a troca de 
experiências entre docentes e alu-
nos vinculados ao programa, além 
de contribuir para a divulgação 
e a integração interinstitucional 
no âmbito do PET. Que este livro 
estimule a discussão e difusão 
de ações, ideias e propostas rele-
vantes ao ensino, à pesquisa e à 
extensão no âmbito do PET/IFRJ, 
debatendo sobre a metodologia tu-
torial no ensino de graduação. 

Aqui, registramos experiências re-
levantes e exitosas do PET/IFRJ 
desde a sua origem até os dias 
atuais, buscando despertar e in-
centivar novas e potenciais ações 
que subsidiem o desenvolvimento 
do ensino de graduação no IFRJ.

 Que esta coleção, contem-
plando diferentes e possíveis lei-
turas no campo da graduação, 
estimule seus leitores a, do ponto 
de vista crítico e reflexivo, debater 
amplamente questões essenciais 
à vida acadêmica!
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