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Nunca foi convidado a desfrutar dos prazeres da cultura, do cultivo 

das letras, das artes e do espírito. Seu locus não está aí. Seu papel será 

preparar a festa, produzir os mantimentos, trabalhar. [...] excluem os 

trabalhadores da festa da cultura. O máximo que se aceitará é que 

saibam ler as receitas e servir com boas maneiras, que tenham 

instrução elementar (ARROYO, 2012, p. 126). 

 

Se não formos capazes de reparar neles, de ouvi-los, de admirá-los, de 

surpreender-nos com essas mulheres e homens, é possível que, mais 

uma vez, eles entrem e saiam de nossas escolas, como já fizeram 

outras vezes, sem ‘concluir’ aprendizados e níveis de ensino (MOLL, 

2010, p. 136). 
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 RESUMO 

Esta dissertação apresenta o processo de elaboração, aplicação e avaliação do produto 

educacional intitulado “Revista PROEJA: um guia para não se perder na escola”. O objetivo 

principal da pesquisa foi favorecer o atendimento das necessidades informacionais de alunos 

do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) no espaço escolar referente ao 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Câmpus de Sertãozinho. A partir de uma abordagem 

qualitativa, contempla referenciais teóricos de três áreas: Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), Ciência da Informação e Produção de Materiais Educativos. Adota procedimentos do 

método de Estudo de Caso e utiliza o grupo focal, a observação sistemática, a pesquisa 

documental e questionários semiestruturados como instrumentos de coleta de dados. Para 

interpretação e análise dos resultados, apoia-se na técnica hermêutico-dialética proposta por 

Minayo (1996), em dois momentos: na fase exploratória, para delineamento do plano de 

criação do material educativo; e na fase final, para análise da avaliação desse recurso por 

especialistas. Os resultados sugerem que, embora o produto tenha sido avaliado de maneira 

satisfatória, é recomendável que seu uso seja combinado com ações de acolhimento e que sua 

leitura seja acompanhada pelos docentes para aprendizagens mais efetivas. Confirma-se 

também a importância da valorização do atributo humano e do diálogo nos processos de 

comunicação da escola, principalmente em se tratando de alunos do PROEJA, nos quais ainda 

pesam preconceitos sociais nos contextos escolares. A avaliação participativa desse material 

educativo assinala sua aprovação, pois, de modo geral, os docentes, técnicos administrativos e 

alunos usuários, participantes da pesquisa, manifestaram pareceres positivos em relação a sua 

qualidade, adequação e funcionalidade. 

 

Palavras-chave: Necessidades informacionais. Revista-guia. Espaço escolar. Educação de 

Jovens e Adultos. PROEJA. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation presents the process of elaboration, application and evaluation of the 

educational product entitled “PROEJA magazine: a guide for not getting lost in school”. The 

main aim of this research was to support the informational needs of students of the National 

Program of Professional and Education Integration in the Youth and Adult Education Mode 

(PROEJA) at Federal Institute of São Paulo (IFSP), Campus of Sertãozinho. Using a 

qualitative approach, it includes theoretical references from three areas: Professional and 

Technological Education (EPT), Information Science and Production of Educational 

Resources. It follows Case Study method procedures and uses focus group, systematic 

observation, documentary research and semi-structured questionnaires as data collection 

instruments. For interpretation and analysis of the results, it uses the hermetic-dialectic 

technique proposed by Minayo (1996) in the exploratory phase of the investigation, to 

delineate the plan of creation of educational material, and in the final phase, to analyze the 

evaluation of this resource by experts. The results suggest that although the resource has 

been evaluated positively, it is recommended that its use be combined with welcoming actions 

and that its reading should be accompanied by teachers for more effective learning. It also 

confirms the importance of valuing the human attribute and dialogue in school 

communication processes, especially in the case of students from PROEJA, who still suffer 

social prejudice even in school environments. The collective evaluation of the educational 

material confirms its approval, because, in general, the teachers, administrative technicians 

and student users, participants of the research, expressed positive opinions regarding its 

quality, adequacy and functionality. 

 

Keywords: Information needs. Guide magazine. School space. Youth and Adult Education 

Mode. PROEJA. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problematização 

 A Educação Profissional no Brasil apresenta um histórico preocupante no que se 

refere à formação direcionada aos trabalhadores jovens e adultos. Isso porque os interesses 

econômicos e mercadológicos das classes dominantes sempre estiveram à frente das 

necessidades formativas desses grupos.  E, apesar das inúmeras dificuldades, na maioria dos 

centros urbanos, uma cena curiosa se repete: 

[...] final de tarde, filas de adolescentes, jovens e adultos à espera de ônibus para 

deslocarem-se do trabalho para os centros de EJA. Imagem ainda maia forte com a 

entrada da noite: filas desses mesmos adultos, jovens, adolescentes esperando os 

ônibus desses centros para os bairros, favelas, vilas. Deslocamentos noturnos do 

trabalho à EJA, e desta para a moradia distante. Que sentidos humanos, 

humanizantes-desumanizantes vivenciam nesses deslocamentos que poderão durar 

alguns semestres e anos até completarem o percurso dos requisitos exigidos para 

conclusão dos ensinos Fundamental e Médio? (ARROYO, 2017, p.21-22). 

   

  De acordo com dados do Censo de 2016, levantados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no Brasil, há cerca de 2,8 milhões 

de crianças e adolescentes fora da escola, isto é, ainda que a educação básica seja gratuita e 

obrigatória, o atendimento à população não é pleno.  

  O INEP (2016) também aponta que há cerca de 3,4 milhões de alunos frequentando a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e que de 2015 para 2016 o número de 

alunos atendidos em relação à educação profissional caiu de 106 mil para 96 mil alunos. 

  Essa queda da frequência na modalidade de educação profissional integrada à 

educação básica atinge justamente o PROEJA
1
, programa instituído pelo Decreto n. 5.840 de 

13 de julho de 2006 que previa, em sua primeira fase, o oferecimento de vagas na rede federal 

de ensino. Pelo decreto, 10 % das vagas das instituições federais de educação básica 

profissional devem ser destinadas ao programa. 

                                                           
1
 Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. 
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 A implantação do programa na rede federal de ensino, por meio de uma política de 

indução por decreto, apresentou uma série de dificuldades e resistências. Conforme pesquisa
2
 

realizada entre 2007 e 2011 por uma equipe do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo, 

 

as instituições públicas da rede federal possuem uma cultura institucional que se 

autoconsidera de alto nível e de excelência; em virtude disso, a inserção do PROEJA 

criou movimentos de estranhamento e segregação em relação aos alunos e 

resistência ao programa, no que diz respeito ao seu lugar ou ao ‘não lugar’ na 

instituição (OLIVEIRA; PINTO; FERREIRA, 2012 apud MANFREDI, 2016, p. 

302-303). 

 

 

 Tratar de forma desigual os trabalhadores que voltam à escola para adquirirem uma 

qualificação e concluírem a formação básica é negar-lhes um direito legítimo – o direito à 

educação de boa qualidade. Isso acaba por desmotivar não só o interesse pela escola, mas 

também reforça a imagem negativa que carregam como “atrasados” ou “fracassados”, tanto na 

sociedade como no espaço escolar.  

  

1.2 Problema e Hipótese 

 

 Atuando nos últimos oito anos como bibliotecária
3
 no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a pesquisadora teve contato diário com alunos dos 

mais diversos cursos oferecidos pela instituição. Porém, as turmas do PROEJA representaram 

uma exceção. Percebeu-se que a maior parte desses sujeitos não tem o hábito de 

procurar/utilizar os serviços disponíveis na biblioteca.  

 Assim, a partir dessa observação, recorreu-se à aplicação de uma enquete específica 

para essas turmas, ao final do primeiro bimestre de 2018. O objetivo desse trabalho foi 

conhecer os fatores que influenciam o uso e o não uso da biblioteca e o perfil desses 

indivíduos para melhor atendê-los em suas demandas por serviços de informação. Com essa 

atividade, de caráter administrativo,  constatou-se uma alta desistência, além da frequência 

irregular dessas turmas. A escola oferece 120 vagas para o programa, sendo 40 para cada ano 

                                                           
2
  Pesquisas realizadas nos Institutos Federais de Goiás e Espírito Santo. In: OLIVEIRA, E. C.; PINTO, A. H.; 

FERREIRA, M. J. R. EJA e Educação Profissional: desafios da pesquisa e formação no PROEJA. Brasília: 

Líber Libro, 2012. 

 
3
Gisele Machado da Silva, bibliotecária-documentalista. Ingresso, em cargo efetivo, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), em 07 out. 2011, Câmpus localizado na Rua Américo 

Ambrósio, 269, Jardim Canaã, Sertãozinho/SP. 
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letivo (1º, 2º e 3º ano), mas o número total de alunos frequentes até aquele momento era de 

45, sendo que 30 responderam à enquete: 17 alunos do primeiro ano, 7 do segundo e 6 do 

terceiro.  

 Vale lembrar que, no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, esse 

tipo de atividade faz parte de uma das atribuições dos bibliotecários, “o estudo de usuários”, 

que de acordo com Cunha, Amaral e Dantas (2015, p. 36), pode ser entendido como um 

conjunto de “[...] diferentes métodos e técnicas de pesquisa, que possibilita a análise de 

fenômenos sociais e humanos relacionados com os diversos aspectos e características da 

relação do usuário com a informação em suas ações, comportamentos e práticas 

informativas.” 

  Este estudo permitiu levantar alguns dados preocupantes sobre as condições 

materiais desses sujeitos para dedicação aos estudos. Destacaram-se os seguintes aspectos: 1º) 

40% dos alunos não conheciam nem a localização da biblioteca; 2º) todos declararam 

depender do trabalho como meio de sobrevivência, embora cerca de 40% estivessem 

desempregados; 3º) 90% desses sujeitos afirmaram poder frequentar a escola somente no 

período noturno.   

 Diante das circunstâncias observadas, uma inquietação foi ganhando força e 

converteu-se no próprio problema desta pesquisa, expresso pela a seguinte questão: 

 Como os alunos do PROEJA podem ter atendidas suas necessidades informacionais 

em relação aos setores e serviços oferecidos pela escola? 

 A partir daí, formulou-se a hipótese de que uma revista-guia impressa, que 

apresentasse não só a estrutura física da escola, mas também tutoriais para o acesso aos 

principais eventos da vida escolar, poderia funcionar como um recurso voltado ao 

atendimento das necessidades informacionais desses indivíduos.  

1.3 Tema e Objeto de Estudo 

 

 Rummer (2010) destaca a importância dos profissionais ligados à Educação de 

Jovens e Adultos, na medida em que, dotados de um espírito democrático e do compromisso 

ético, podem realizar um trabalho em prol da superação dos desafios e do atendimento das 

necessidades e desejos desses grupos. 
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 Nesse sentido, considerando as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, quando 

estes retornam aos bancos escolares para concluir a Educação Básica e adquirir uma 

qualificação profissional, optou-se por investigar “as necessidades informacionais de alunos 

do PROEJA: o uso de uma revista-guia como produto educacional no espaço escolar”.  

 Tal tema se iguala ao título da pesquisa e tem como objeto de estudo a análise do 

processo de elaboração, aplicação e avaliação do material educativo denominado “Revista 

PROEJA: um guia para não se perder na escola”. 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 Aplicar e avaliar o uso do produto educacional criado, a fim de favorecer o 

atendimento das necessidades informacionais de alunos do PROEJA em meio ao 

espaço escolar. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as principais dificuldades de comunicação vivenciadas pelos alunos do 

PROEJA referentes às suas necessidades informacionais ligadas aos setores da 

escola; 

 

 Cooperar com os processos de ensino-aprendizagem desses alunos com a 

publicização dos recursos informacionais disponíveis na escola, por meio do guia; 

 

 Incentivar a mudança no comportamento dos alunos participantes da pesquisa em 

relação às suas necessidades informacionais, tanto no aspecto da percepção quanto 

da manifestação. 

1.5 Justificativa 

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, n. 9.394/96), Artigo 3º, há 

treze princípios inspirados na liberdade e nos ideais de solidariedade humana, cuja finalidade 

é o desenvolvimento pleno do educando, a participação cidadã e a qualificação para o 

trabalho. Nesse artigo, mais especificamente, nos incisos I, IX e XIII, entende-se que é dever 
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do Estado oferecer a todos os brasileiros: “I – igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; IX – garantia de padrão de qualidade e XIII – garantia do direito à 

educação e à aprendizagem ao longo da vida”.  

 Por essa perspectiva, em relação à profissionalização e à escolarização de jovens e 

adultos, Moll (2010, p. 135) ressalta que é preciso incluir novas reflexões e práticas para o 

redimensionamento que envolvem “os modos de acesso às instituições [...]; os mecanismos de 

permanência [...] e a garantia da aprendizagem: entrar, permanecer e aprender [...]”. A autora 

(2010) ainda aponta a importância de se mediar todas essas ações pelo diálogo e por um novo 

olhar. 

 A realização da pesquisa justifica-se pela importância de se garantir o acesso e uso 

de informações no âmbito escolar como parte dos processos de ensino-aprendizagem e por 

tratar-se de uma ação alinhada a esse “novo olhar” para com os alunos do PROEJA.   

 Representa também o desenvolvimento de novos conhecimentos relacionados à 

Gestão e Organização dos Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e Tecnológica, 

linha de pesquisa à qual este trabalho está vinculado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste capítulo, em virtude da natureza interdisciplinar do trabalho, apresentamos 

alguns conceitos e reflexões que favorecem a compreensão do tema investigado. 

 Na primeira subseção, com foco no elemento temático “alunos do PROEJA”, 

discutimos “A Educação do Trabalhador”, com base em Arroyo, Frigotto, Kuenzer, entre 

outros autores da EPT. Em vista disso, os tópicos “O trabalho como princípio educativo”, 

“Um breve histórico da Educação Profissional no Brasil”, “A dualidade educacional no 

contexto brasileiro” e o programa “PROEJA”. 

 A segunda subseção traz noções conceituais do processo de identificação das 

necessidades, da busca e uso de informações, a partir dos estudos de Choo, Figueiredo e 

Kuhlthau, teóricos da Ciência da Informação. O foco está no elemento temático “as 

necessidades informacionais”. 

 Na sequência, com destaque para o “espaço escolar”, algumas considerações sobre a 

gestão escolar no Brasil, além da defesa do conceito de qualidade educacional de Pedro 

Demo, ratificado por Libâneo e Freire.  

 Ao final, em “Tempo e Espaço como Elementos das Interações Sociais”, 

apresentamos algumas reflexões dos sociólogos Giddens e Focault, este discutindo a 

organização do espaço e do tempo nas instituições, incluindo aí a escola; aquele discorrendo 

sobre as consequências da modernidade para as interações sociais e o esvaziamento do tempo 

e do espaço nesse novo contexto. 

  

2.1. A Educação do Trabalhador 

2.1.1 O Trabalho como Princípio Educativo 

 Em nossa sociedade, se considerarmos as condições precárias da maioria dos 

trabalhadores e desempregados, é muito mais fácil evidenciar os aspectos negativos do 

trabalho: baixos salários, impossibilidade de escolha por falta de oportunidades, trabalho 

repetitivo, exaustivo... 

 Nesse sentido, Frigotto, Ciavatta e Ramos ([2005?]) nos lembram que há três 

aspectos na História do Brasil que reforçam esse caráter negativo, sobretudo, do trabalho 
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manual: a influência da cultura escravocrata alimentada pelas elites dominantes, já que o país 

foi o último a abolir a escravidão em nosso continente; a visão moralizante do trabalho 

reforçada pela religião; e, por último, a limitação da dimensão educativa do trabalho à sua 

função instrumental.  

 Sendo assim, como resgatar os aspectos positivos do trabalho, se a própria crise 

estrutural do desemprego provoca um clima permanente de tensão diante das necessidades de 

sobrevivência?  

 Embora não se tenha uma resposta para solucionar esse problema a curto prazo, o 

enfrentamento dessa situação passa pelo entendimento do conceito de “trabalho como 

princípio educativo”, ou seja: 

a experiência do trabalho [...] relaciona-se à sua especificidade de criador da vida 

humana na resposta, primeiramente, às necessidades básicas – o mundo da 

necessidade. Mas, também, concomitantemente, tem como horizonte a luta para 

ampliar o tempo livre – mundo da escolha e da liberdade – para o desenvolvimento 

intelectual, afetivo, cultural, psicofísico e artístico. A relação que sublinhamos entre 

a experiência do trabalho e a educação, escolar ou não, apreende o que Marx 

entendia por trabalho como princípio educativo e Gramsci como escola básica 

desinteressada (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2010, p. 11, grifos nossos). 

 

 Infelizmente, as aprendizagens não escolarizadas da maioria dos jovens e adultos 

trabalhadores não são reconhecidas, já que, na atual conjuntura, o reconhecimento passa pelos 

diplomas e pelas instituições formais de ensino. 

 Para Arroyo (2017, p. 46, grifos nossos), essa desvalorização dos itinerários 

formativos desses grupos é mais uma evidência de que a sociedade ainda não concebe “[...] o 

trabalho como princípio educativo, formador de seus valores e saberes [...]” e, nesse 

sentido, descarta-se todo o conhecimento que adquiriram ao longo da vida, pois parar de 

estudar para trabalhar não significa ter parado de se formar, de pensar, de ler o mundo ou de 

tentar entender-se nas suas relações políticas e sociais. 

 O autor (2017) ainda realça que na luta pelo direito ao trabalho está embutida a luta 

pelo direito à vida, à saúde, à educação, ao espaço, à moradia, ao conhecimento e à cultura. 

Os jovens e adultos de itinerários escolares interrompidos (na maioria dos casos, pelo trabalho 

na infância e adolescência), não só vêm do trabalho para a escola, mas têm esperança de que, 

ao concluírem a educação básica, o certificado lhes garanta o acesso à diversidade de direitos 

humanos, sobretudo, o direito ao trabalho digno. 
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 Sabe-se que a qualificação profissional é necessária, ou seja, representa a aquisição 

do conhecimento relacionado ao conteúdo do trabalho; por outro lado, na luta contra a 

exploração e alienação do trabalhador, o desenvolvimento da consciência de classe é 

imprescindível, pois diferentemente do animal, que responde institivamente ao seu meio 

natural e, por isso, não projeta ou modifica suas condições de vida, os seres humanos criam e 

recriam, pela ação consciente do trabalho, sua própria existência (LUKÁCS, 1978 apud 

FRIGOTTO, 2010, p.19; KUENZER, 1989). 

 Por essa ótica, Frigotto (2010, p. 29-30) critica o “[...] projeto pedagógico dominante, 

que vincula a educação básica ao mercado e à pedagogia do capital, pedagogia das 

competências e da empregabilidade [...] à formação do cidadão mínimo, fácil de manipular e 

de explorar.”  

 Diante de tais considerações, podemos afirmar que é importante socializar, desde a 

infância, o princípio de que é dever de todos os seres humanos proverem sua subsistência e 

demais necessidades pelo trabalho, contra os privilégios naturalizados por certos grupos ou 

indivíduos que exploram e vivem do trabalho alheio. 

2.1.2 A Educação Profissional no Brasil – Um Breve Histórico  

 Para uma melhor compreensão do contexto atual da Educação Profissional (EP) no 

país, são apresentados, a seguir, alguns dos principais marcos históricos relacionados a esse 

tema. As informações são baseadas nos estudos de Vieira e Souza Jr. (2016) e em consulta à 

legislação, com recorte temporal compreendido entre 1909, início da EP, até a criação dos 

Institutos Federais, no ano de 2008. 

 1909 – A partir do Decreto n. 7.566, de 23/09/1909 assinado pelo presidente Nilo 

Peçanha, foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, uma em cada capital dos 

estados da República. O objetivo era formar operários e contramestres por meio de atividades 

práticas. Nessa época, o desenvolvimento industrial no Brasil era quase inexistente e, para 

Kuenzer (2007, p. 27 apud VIEIRA; SOUZA JR., 2016), havia também “a finalidade moral 

de repressão: educar pelo trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os das 

ruas.” 

 1937 – É a primeira vez que a EP passa a ser abordada na Constituição, que com a 

Lei nº 378 de 1937 transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, 

estendendo o ensino profissional a todos os níveis e ramos. 
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 1942 – Escolas Industriais e Técnicas – Com o Decreto n. 4.244 (BRASIL, 1942), 

mais conhecido como a Reforma Capanema, há a remodelação do ensino no país. A saber:  

Nessa nova estruturação do ensino foram criados os cursos médios de 2º ciclo, 

científico e clássico, com duração de três anos, com o objetivo de preparar os 

estudantes para o ingresso no ensino superior. Assim, a educação profissionalizante, 

parte final do ensino secundário, era constituída pelos cursos normal, industrial 

técnico, comercial técnico e agrotécnico, com o mesmo nível e duração do colegial e 

que, no entanto, não habilitavam para o ingresso no ensino superior (ESCOTT; 

MORAES, 2012, p. 1495 apud VIEIRA; SOUZA JR., 2016, p. 157). 

 

 O sistema S4 também surgiu em 1942, com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e, no ano seguinte, foi criada a Lei Orgânica da Educação Nacional do 

Ensino Comercial. Já em 1946, são criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria (SESI) 

ampliando o atendimento em EP. 

 1959 – “As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em Escolas Técnicas 

Federais, com autonomia didática e de gestão” (BRASIL/MEC, 1959). 

 1964 – Ditadura Militar – a partir desse período, a educação brasileira passa por 

modificações, sobretudo, com a Lei nº 5.692/71. A primeira reforma tenta impor o ensino de 

1º e 2º graus como profissionalizante para todos. Porém, essa obrigatoriedade fracassa, visto 

que a classe média e a elite, ao invés de se engajarem na luta por uma educação de melhor 

qualidade, transferiram seus filhos para as escolas particulares.  

 A partir da Lei nº 7.044/82 (BRASIL, 1982), reafirma-se, conforme Kuenzer (2007, 

p. 30 apud VIEIRA; SOUZA JR, 2016, p. 158), “a organicidade do Ensino Médio ao projeto 

dos já incluídos nos benefícios da produção e do consumo de bens materiais e culturais: entrar 

na Universidade.” 

 1978 – Três Escolas Técnicas Federais (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná) são 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) a partir da Lei nº 

6545/78 (BRASIL/MEC, 1978). 

 1990 – De acordo com Vieira e Souza Jr. (2016) são criados o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional do Transporte (SENAT), o Serviço 

Nacional de Apoio ao Cooperativismo (SESCOOP) e o Serviço Brasileiro de Apoio à 

Pequena e Média Empresa (SEBRAE).  
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 1996 – Com a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, (LDB) nº 9.394/96 

(BRASIL, 1996), retira-se o caráter assistencialista associado à educação profissional até 

aquele momento, transformando-a num mecanismo de promoção da certificação profissional e 

da inclusão social. 

 2008 – A Lei nº 11.892/2008 cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Nesse mesmo ano, os artigos 39 e 42 da LDB são alterados por meio de nova redação dada 

pela Lei nº 11.741/2008, determinando que a Educação Profissional e Tecnológica ‘integra-se 

aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia” (BRASIL, 2008).  

 A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) brasileira compreende, considerando o 

a Lei nº 11.741, em seu Artigo 39, § 2º, os cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional; de educação profissional técnica de ensino médio; de educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (BRASIL, 2008). 

 Vieira e Souza Jr (2016) concluem então que, no Brasil, a EPT tem uma função 

estratégica para o desenvolvimento do país em várias áreas produtivas, além de atender 

diversos grupos.   

2.1.3 A Dualidade Educacional no Contexto Brasileiro 

Na história da Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, como visto, e segundo 

Faria e Moura (2015), pode-se observar que todas as políticas implantadas estiveram pautadas 

na dualidade educacional, ou seja, uma escola para a classe trabalhadora e outra para a classe 

média e elite. Para aqueles, a formação para trabalho manual e, para estes, a educação para o 

trabalho intelectual.  

 Não é por mera coincidência que, em se tratando de Educação Básica, “às escolas 

públicas chegam [...] os filhos e as filhas dos coletivos sociais, étnicos, raciais, das periferias e 

dos campos sobre os quais pesam, ainda, preconceitos e representações sociais 

inferiorizantes” (ARROYO, 2013 p. 131-132).  

 Além da dualidade educacional arraigada por séculos no contexto brasileiro, há 

também um imenso contingente de jovens e adultos sem a devida formação básica, o que para 

Kuenzer (1989, p. 196) demanda, num primeiro momento, a criação de mecanismos para que 
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as escolas atendam esses “[...] trabalhadores adultos, incorporados ao processo produtivo, 

dotados de um saber elaborado na prática cotidiana, para os quais existem reduzidíssimas 

possibilidades de refletir sistematicamente sobre esse saber e ampliá-lo.” 

  Nessa mesma linha de pensamento, Arroyo (2013) esclarece que o atendimento a 

esses grupos exige reconhecer que, infelizmente, no Brasil, desenvolveu-se uma tradição 

política e cultural excludente, a qual deve ser superada, pois a própria dualidade educacional é 

também reflexo da naturalização da divisão dos coletivos humanos de forma preconceituosa e 

injusta:  

De um lado os poucos autodefinidos como racionais, cultos, civilizados, cidadãos 

curtidos na ética do esforço e do trabalho, previdentes, empreendedores, dirigentes; 

de outro lado, a maioria, os Outros, inferiorizados como irracionais, primitivos, 

incultos, preguiçosos, os coletivos indígenas, negros, pobres, trabalhadores, 

camponeses, favelados, subempregados e subcidadãos (ARROYO, 2013, p. 139). 

 

 Quanto à legislação vigente, interessa saber que o Parecer 11/2000 do Conselho 

Nacional de Educação, no qual constam as Diretrizes Nacionais Curriculares, embora 

marcado por limites políticos-ideológicos, é um importante instrumento de valorização da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nele, destacam-se as três funções atribuídas à essa 

modalidade: 

 Função reparadora – para restaurar o direito daqueles que não tiveram acesso à 

educação básica de qualidade em idade regular; 

 Função equalizadora – para fortalecer políticas que visem não só a garantia de 

acesso, mas a permanência no universo escolar que lhes seja próprio, a fim de confirmar 

conhecimentos adquiridos na educação extraescolar e ao longo da vida; 

 Função qualificadora ou permanente – constitui o sentido principal da EJA, pois 

objetiva proporcionar a todos os indivíduos a atualização de conhecimentos por toda a vida. É 

ela que permanecerá quando a função reparadora e equalizadora não forem mais necessárias, 

ou melhor, quando a democratização da educação e da sociedade se efetivarem. 

 Tais funções vão ao encontro do que afirma Kuenzer (1989, p. 32), pois “a história 

da formação do trabalhador no capitalismo é a história de sua desqualificação [...]”.  

 Em se tratando de Educação Básica, a desqualificação do trabalhador passa pela 

desqualificação da escola pública, posto que esta é a única opção para as classes menos 
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favorecidas. Por outro lado, o mesmo não acontece com a educação das classes mais 

abastadas. 

  Por esse ângulo, Frigotto (2006) também observa que as classes dominantes não se 

opõem à universalização do acesso à escola, já que o direito ao acesso escolar legitima uma 

democratização aparente. O que se nega, efetivamente, são as condições concretas para uma 

educação de qualidade. Fato que pode ser verificado, ao longo das últimas décadas, pela 

precarização tanto dos recursos físicos e materiais das escolas públicas de educação básica, 

quanto das condições de trabalho de seus docentes. 

 Portanto, para superar a dualidade educacional tão evidente no cenário brasileiro, 

faz-se necessário que as instituições escolares se desvinculem da lógica da produção e do 

mercado, voltando-se para a justiça social e por uma formação mais humana.  

2.1.4 O PROEJA 

 O Programa Nacional de Integração da Educação Básica na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA), segundo Moll (2010), é instituído por iniciativa do Ministério 

da Educação (MEC), a partir de 2005, por meio do Decreto 5.478. Pautado numa perspectiva 

inclusiva e no dever do Estado em oferecer uma educação básica gratuita, pública e de 

qualidade, o programa é direcionado aos homens e mulheres com 18 anos ou mais que não 

concluíram o ensino básico e que desejam conciliar essa formação com a qualificação 

profissional. 

 Entretanto, Moll (2010, p. 133) explica que em 2006 o Decreto 5.478/2005 é 

revogado e substituído pelo Decreto 5.840/2006, ampliando o horizonte de atuação “do ensino 

médio para a educação básica (nível fundamental e médio), da rede federal para os sistemas 

públicos de ensino e para o Sistema S, além de passar a admitir a possibilidade de sua oferta 

na forma Concomitante [...].”   

Como visto na Introdução deste trabalho, o censo do INEP indicava que em 2016 

havia cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros fora da escola.  

E o que dizer da população sem escolaridade que se encontra em faixas etárias mais 

elevadas, já que esta nem procura a escola ou já desistiu dela?  Basta lembrar que em 2014, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o Plano Nacional por Amostra de 
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Domicílio (Pnad), registrou um contingente de quase 79 milhões de brasileiros que não 

concluíram a educação básica e que se encontram à margem da escolarização. 

O PROEJA surgiu justamente para atender esse tipo de público, embora ainda não 

consiga atender suas metas quantitativas iniciais, devido a dificuldades que o programa 

enfrenta.  

 Diante desse contexto, Manfredi (2016) alerta para a necessidade de se enfrentar, em 

nível nacional, os problemas identificados pelo grupo de pesquisadores do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo
4
, com destaque, no 

âmbito do PROEJA, para três fatores, sendo: 1º – a dificuldade em integrar a EP e EJA; 2º – a 

fragmentação do currículo por conta do distanciamento entre os professores que ministram as 

disciplinas técnicas e os das disciplinas do núcleo comum e 3º – a resistência ao diálogo entre 

professores e alunos, em função das experiências passadas de insucessos, visões autoritárias e 

antidemocráticas na cultura escolar. 

 Frente aos desafios apresentados, vale realçar que um dos objetivos deste trabalho 

relaciona-se com a comunicação interna da escola, ou melhor, com o enfrentamento da 

resistência ao diálogo, considerando como sujeitos da pesquisa alunos participantes do 

PROEJA e os profissionais que lidam diretamente com eles, tais como, professores, técnicos 

administrativos e gestores.  

2.2 Necessidade, Busca e Uso de Informações  

 

 Tendo em conta o objeto de estudo desta pesquisa, isto é, a análise da construção, 

aplicação e avaliação de um material didático voltado para o atendimento das necessidades 

informacionais de alunos do PROEJA, cabem aqui algumas noções acerca do processo que 

compreende a identificação da necessidade, a busca e o uso de informações. Esse tipo de 

conhecimento é fundamental não só aos bibliotecários, documentalistas ou arquivistas, mas a 

todos os profissionais que lidam com processos de ensino-aprendizagem, comunicação de 

ideias e afins. 

 Desde o surgimento dos meios de comunicação de massa (mercado editorial, rádio, 

TV, Internet), o homem experimenta profundas mudanças nas formas de interação social. 

                                                           
4
Pesquisas realizadas nos Institutos Federais de Goiás e Espírito Santo. In: Oliveira, E. C.; Pinto, A. H.; Ferreira, 

M. J. R. EJA e Educação Profissional: desafios da pesquisa e formação no PROEJA. Brasília: Líber Libro, 

2012. 
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Nesse novo cenário, informar-se é requisito básico para participação em praticamente todos os 

eventos socioculturais e econômicos: trabalho, escola, lazer, entre outros. 

 Nesse sentido, o professor e engenheiro da informação, Chu Wein Choo (2003, p. 

21),  por meio de sua teoria sobre a Gestão do Conhecimento, explica que “[...] a necessidade, 

a busca e o uso da informação são determinados pelas demandas do trabalho e do ambiente 

social, pela lacuna de conhecimentos do indivíduo e por sua experiência emocional.”  

 No entanto, mapear as necessidades de informação de certos grupos pode ser uma 

tarefa muito complicada, pois é preciso considerar, inicialmente, como esses usuários 

manifestam tais demandas informacionais. 

 Pensando nisso, ao realizar pesquisas sobre Estudos de Usuários no campo da 

Ciência da Informação e da Biblioteconomia, Figueiredo (1996 apud SOUTO, 2010), com 

base no nível de consciência do indivíduo, identifica três tipos de necessidades 

informacionais: 1) a necessidade expressa, que é consciente e pode resultar na devida busca 

por informação; 2) a necessidade não expressa que, embora percebida, não é manifestada de 

forma adequada e 3) necessidade não ativada, pois o sujeito nem sequer percebe sua 

necessidade de informação, que se mantém como uma necessidade latente. 

 Vale lembrar que, no campo teórico acerca do ciclo de identificação, localização, 

busca e uso da informação: 

as necessidades e os usos da informação devem ser examinados dentro do 

contexto profissional, organizacional e social dos usuários. As necessidades de 

informação variam de acordo com a profissão e o grupo social do usuário, suas 

origens demográficas e os requisitos específicos da tarefa que ele está 

realizando. Os usuários obtêm informações de muitas e diferentes fontes, 

formais e informais [...] CHOO (2003, p. 79). 

 

 Sendo assim, pode-se afirmar que a informação requerida vai depender do nível de 

consciência do usuário, da disposição de fontes formais ou informais e do contexto do qual o 

usuário participa. 

 Como parte do ciclo observado, a busca de informações pode ser definida, conforme 

Choo (2003, p. 84), como “[...] o processo pelo qual o indivíduo procura informações de 

modo a mudar seu estado de conhecimento.” O autor (2003) ainda esclarece que ao buscarem 

e fazerem uso de informações os sujeitos estão, na verdade, respondendo a um objetivo. Tal 

processo também pode ser conflituoso, já que nem todos possuem conhecimento ou 
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consciência sobre os meios para se obter as informações desejadas. O caminho para se 

alcançar tal propósito inicia-se pela tomada de consciência do contexto problemático e, em 

seguida, pela definição das necessidades informacionais em termos de conceitos, questões e 

referências. 

  Por isso, os profissionais que lidam com atendimento desses usuários, no que 

concerne à organização, disponibilização e orientação para acesso e uso de recursos 

informacionais, devem mediar, principalmente, as situações em que esses sujeitos encontram 

mais dificuldades, além de conhecerem bem as etapas do processo de busca de informação. 

 Nessa perspectiva, a partir de estudos junto a grupos de alunos de cursos de 

graduação, em fase de realização de monografia, a pesquisadora americana Carol Kuhlthau 

(1993) desenvolveu um modelo conhecido como Information Search Process (ISP), o qual é 

composto por um conjunto de seis etapas, como visto no Quadro 1. 

   Quadro 1 – Processo de Busca da Informação 

Estágios Tarefa apropriada Sentimentos comuns  

1 Iniciação 

 

Reconhecer a necessidade de informação Insegurança 

 

2 Seleção Identificar um tema geral Otimismo 

3 Exploração  

 

Investigar as informações sobre o tema geral Confusão, frustração, dúvida 

4 Formulação Formular o foco Clareza 

5 Coleta 

 

Reunir as informações pertentences ao foco Senso de direção, confiança 

6 Apresentação Completar a busca de informação 

 

Alívio, satisfação, desapontamento 

 

  Fonte: Baseado em Kuhlthau (1993 apud CHOO, 2003, p. 90) 

 Desde então, esse modelo de “Comportamento de Busca de Informação” passou a ser 

amplamente utilizado, independente do nível de escolaridade dos sujeitos atendidos. A 

relevância desse modelo está justamente no seu aspecto humano, ou melhor, nos sentimentos 

dos usuários. 

 Logo, pode-se afirmar que ao acessar e utilizar uma informação desejada, o 

indivíduo tem a possibilidade de solucionar um problema, responder a um questionamento, 
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tomar uma decisão, dar sentido a uma situação ou, ainda, negociar algo. O resultado desse 

processo é uma mudança no nível de conhecimento do sujeito e em sua proatividade, isto é, 

em sua capacidade de agir (CHOO, 2003). 

 Nosso produto educacional, em formato de revista-guia, foi elaborado justamente 

para facilitar o processo de busca de informação no contexto escolar, visto que, assim como 

mencionado na Introdução deste trabalho, os alunos participantes do programa PROEJA são 

os que têm maior dificuldade em reconhecer e manifestar esse tipo de necessidade.  

 

2.3 Por uma Educação de Qualidade no Espaço Escolar 

 

 Nossa concepção de “espaço escolar”, elemento temático deste trabalho, baseia-se 

em estudos realizados na disciplina “Gestão e Organização dos Espaços Pedagógicos em 

Educação Profissional e Tecnológica”, a qual integra a linha de pesquisa de mesmo nome 

junto ao ProfEPT. 

  O termo “espaço”, do latim spatium, admite várias acepções e combinações. A que 

nos referimos aqui diz respeito à “extensão superficial limitada; área, dimensão, superfície”, 

que ao ser combinada com o adjetivo “escolar” pode ser entendida como “espaço que é 

específico da escola” (MELHORAMENTOS, 2019, online).   

 Na verdade, a escola é uma das principais instituições socializadoras, e por isso 

mesmo, as interações sociais que nela ocorrem imprimem um caráter dinâmico ao espaço 

escolar, como um lugar de passagem, de ciclos de aprendizagem, de convivência, capaz de 

marcar as memórias e histórias dos que passam por ele.  

 A organização da estrutura física de uma escola e a maneira como ela atende sua 

comunidade revelam muito sobre seus valores. 

O respeito, a solidariedade e os princípios éticos revelam-se na organização e 

funcionamento dos espaços escolares. O reconhecimento da existência dos outros na 

atenção, no respeito e no acolhimento que damos a eles estimula ações positivas. 

Fala-se muito da violência na escola sempre de uma perspectiva externa, da 

comunidade ou do aluno que pratica atos violentos em relação ao prédio e às pessoas 

da escola. Contudo, é preciso pensar que esse tipo de atitude não é uma via de mão 

única. A escola também pratica algumas formas de violência em relação aos alunos 

e à comunidade q(COMUNIDADE EDUCATIVA CECAD, 2013, p. 10). 
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 Para Libâneo (2017), em razão da escola lidar com sujeitos concretos, a 

aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades intelectuais devem estar 

condicionados à experiência sociocultural, ou seja, às atividades em contextos locais da vida 

cotidiana dos alunos.  

 O autor (2017) também aponta que não são apenas as condições internas de 

funcionamento de uma escola as responsáveis por suas práticas e objetivos. Fatores externos, 

como questões econômicas, políticas e culturais afetam as condições materiais do trabalho e 

da vida de alunos, professores e pais.  

 Como exemplo de fator externo influenciando o funcionamento das escolas 

brasileiras, pode-se constatar que somente a partir da Constituição Federal de 1988, em seu 

Artigo 206, inciso VI, o princípio de Gestão Democrática passa a ser atribuído ao ensino 

público no país. Princípio esse válido para a educação em todas as esferas: municipais, 

estaduais e federal (BRASIL, 1988). 

 Entretanto, numa escola de fato democrática, segundo Leher ([2011?]),
5
 a “educação 

está sempre relacionada à produção do conhecimento. Produção de conhecimento envolve 

crítica ao conhecimento estabelecido. Envolve questionamentos, perguntas... E isso, no 

governo militar, era muito difícil de ser feito [...].” 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que os mais de vinte anos de ditadura no Brasil 

(1964-1985) influenciaram significativamente os modos de organizar a escola. O 

autoritarismo, nesse período, é uma das características da gestão dos recursos e dos processos 

educativos no espaço escolar. A maior autoridade na escola era o diretor. Na sala de aula, por 

outro lado, era o professor, responsável pelo trabalho pedagógico nos moldes de uma 

educação bancária, como explica Freire (1987, p. 58): 

[...] os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de 

comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os educandos, meras 

incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 

‘bancária’ da educação. [...] não há criatividade, não há transformação, não há saber. 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros.  

 

                                                           
5
 LEHER, Roberto (entrevista a 1 m 25 s). In: Fazendo escola: princípios e bases da gestão democrática. TV 

Escola [2011?], 53 m 37 s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=521&v=-

S_dGiu8Ul4.  Acesso em 11 jul. 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=521&v=-S_dGiu8Ul4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=521&v=-S_dGiu8Ul4
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 Esse era o modelo comum de educação, principalmente nas escolas de formação 

básica, espaços onde se cultuava uma aprendizagem estática, condicionada pela obediência, 

pelos olhares vigilantes das autoridades escolares e pela escuta em silêncio.  

 Tal contexto remete para o que Focault (2014, p. 168) caracteriza como vigilância 

hierárquica, ou seja, “o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do 

olhar: um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em 

troca os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam.” 

 Diante do exposto, vale destacar que o conceito de qualidade escolar está 

intimamente ligado ao atributo humano, assim como analisa o sociólogo Pedro Demo (1998, 

apud LIBÂNEO, 2017, p. 62): 

a qualidade essencial seria aquela que expressa a competência histórica de fazer-se 

sujeito, deixando a condição de objeto ou de massa de manobra. Competência 

histórica significa capacidade de agir, de intervir na realidade, portanto, capacidade 

participativa. Nesse sentido, a educação é o melhor caminho para desenvolver a 

competência histórica de fazer-se sujeito. Em síntese, buscar qualidade em qualquer 

instituição significa trabalhar com seres humanos para ajudá-los a se construírem 

como sujeitos. 

  

 Essa valorização do atributo humano em prol da qualidade educacional alinha-se ao 

tipo de educação defendida por Freire (1987, p. 70), posto que, para esse importante teórico 

brasileiro, “a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim 

como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens.” 

 Sendo assim, a organização dos espaços e recursos pode revelar o tipo de gestão 

administrativa adotado pela escola, mas uma educação democrática e de boa qualidade revela-

se muito mais pela maneira como se estabelecem as relações entre os profissionais da 

educação e a comunidade escolar. Se essa relação é pautada em valores como respeito, 

atenção e acolhimento, consequentemente, a educação também é mais humana, ou seja, de 

melhor qualidade. 

2.4 Tempo e Espaço como Elementos das Interações Sociais 

 

 Como mencionado anteriormente, a valorização do atributo humano é essencial para 

uma educação de boa qualidade. Porém, as relações sociais desenvolvidas em instâncias 
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socializadoras passam por constantes transformações ligadas aos processos históricos, 

econômicos e tecnológicos.  

 No caráter dinâmico da vida social moderna, entre os conjuntos de elementos 

envolvidos, está a separação de tempo e espaço: 

Todas as culturas, é claro, tiveram ou têm de lidar com o tempo, de alguma forma ou 

de outra, e também modos de situar-se espacialmente. Não há sociedade em que os 

indivíduos não tenham sentido de futuro, presente e passado.  Cada cultura tem 

alguma espécie de marcador espacial padronizado que designa uma consciência 

especial de lugar. Em situações pré-modernas, porém, tempo e espaço se 

conectavam através da situacionalidade do lugar (GIDDENS, 2002, p. 22). 

  

 Giddens (2002) explica que é a partir da invenção do relógio mecânico, e com o uso 

generalizado desse instrumento, que o homem experimenta uma nova dimensão do tempo, o 

seu esvaziamento. Essa mesma dimensão é também observada com a representação do espaço 

por meio de mapas, sobretudo com o advento do mapa global, de projeção universal. Esses 

eventos acarretaram mudanças profundas na vida cotidiana.  

 Em se tratando de vida social moderna, importa compreender o significado atribuído 

por Giddens (1991, p. 8) ao termo modernidade, isto é: “[...] estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência.” 

 É interessante notar que a partir do final do século XX, ainda que as Ciências Sociais 

não tenham respondido precisamente quais termos são mais adequados para nomear o 

momento histórico atual, são utilizadas inúmeras expressões que pressupõem o movimento de 

transição entre a modernidade e um novo tipo de sistema social, tais como, sociedade pós-

moderna, sociedade pós-industrial, sociedade de consumo, sociedade da informação 

(GIDDENS, 1991). 

 Focault (2014, p. 144), ao descrever o funcionamento de instituições sociais, como 

por exemplo a escola, no que se refere à modernidade, afirma que o “a organização de um 

espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar no século XVIII. 

Permitiu ultrapassar o sistema tradicional [...]”, pois favoreceu o trabalho simultâneo e o 

controle de cada um pelo ordenamento dos indivíduos no espaço e pela economia do tempo. 

A escola passa a ser uma máquina de ensinar, vigiar, hierarquizar, recompensar e punir. 
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 Até mesmo a organização por fileiras reflete a separação dos indivíduos no espaço 

escolar. O ordenamento indicava que cada grupo de alunos nesses alinhamentos obrigatórios 

era classificado conforme idade, comportamento, desempenho, ritmo de aprendizagem, entre 

outros critérios. Os deslocamentos se davam à medida em que superavam os estágios ou 

etapas estabelecidas. A própria arquitetura hierárquica e funcional das escolas era planejada 

com o objetivo de estabelecer os espaços de circulação e de fixação dos indivíduos.  

(FOCAULT, 2014). 

 Além disso, com a invenção dos meios de comunicação de massa na modernidade, 

mesmo que a vigilância se refira à supervisão das atividades da população, essa supervisão, 

passa a ser realizada de duas maneiras: a) de forma direta e localizada, como nas instituições 

discutidas por Focault (locais de trabalho, prisões e escolas); e b) de forma indireta, por meio 

do controle da informação (GIDDENS, 1991). 

 A evolução dos meios de comunicação também modifica a concepção dos elementos 

tempo e espaço nas instâncias socializadoras, já que, de acordo com os estudos de Giddens 

(1991, p. 22), além da estrutura física local e visível “[...] os locais são completamente 

penetrados e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles.”  

 Grosso modo, a separação de tempo e espaço diz respeito à dimensão vazia de 

tempo, que separa também o espaço do lugar: 

‘Lugar’ é melhor conceitualizado por meio da ideia de localidade, que se refere ao 

cenário físico da atividade social como situado geograficamente. Nas sociedades 

pré-modernas, espaço e tempo coincidem amplamente, na medida em que as 

dimensões espaciais da vida social são, para a maioria da população, e para quase 

todos os efeitos, dominadas pela ‘presença’ – por atividades localizadas (GIDDENS, 

1991, p. 22-23). 

 

 Ademais, o próprio sentido de “comunidade” nas interações sociais tem sido 

destruído, pois os espaços tornam-se fragmentados territorialmente. Os lugares são únicos e 

específicos, mesmo que aparentemente iguais e genéricos. E mesmo que a sociedade consiga 

armazenar um conjunto cada vez maior de informações sobre os lugares, a dinâmica das 

relações faz com que se perca, simultaneamente, o senso de lugar (SACK, 1988 apud 

GIDDENS, 1991). 

 Lembrando que, instâncias socializadoras, mais especificamente a escola, a família e, 

por último, as mídias são instituições que coexistem numa relação de dependência mútua e 
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permanente. Como tal, “as relações estabelecidas entre elas podem ser de aliados ou de 

adversários. Podem ser relações de continuidade ou de ruptura. Podem, pois, determinar uma 

gama variada e heterogênea de experiências singulares de socialização” (SETTON, 2002, p. 

60). 

 Enfim, Giddens (2007, p. 22) sugere que o processo de esvaziamento de tempo e 

espaço nas interações sociais parece ser imperceptível à maioria dos indivíduos, pois, por 

exemplo, “quando a imagem de Nelson Mandela pode ser mais familiar para nós que o rosto 

de nosso vizinho de porta, alguma coisa mudou na natureza da experiência cotidiana.”  

 Tais observações nos permitem considerar que a perda do sentido de comunidade e o 

esvaziamento de tempo e espaço nas interações sociais são consequências negativas da 

Modernidade, pois se antes as principais instâncias socializadoras eram representadas pela 

família e pela escola, nas quais os processos de interação social se pautavam na presença 

simultânea dos indivíduos, no mesmo tempo e mesmo espaço; hoje, por outro lado, com as 

novas mídias atuando também como instância socializadora, ao invés do fortalecimento do 

sentimento de pertença ao grupo, o individualismo e a competição é que ganham cada vez 

mais força. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, apresentamos o conjunto de procedimentos metodológicos adotados 

neste trabalho, compreendendo o tipo de abordagem e método, o locus da pesquisa, os 

sujeitos participantes, os instrumentos de coleta de dados e a técnica para interpretação e 

análise dos resultados. 

3.1 Abordagem e Método  

 Em virtude dos objetivos da investigação, optamos pela abordagem qualitativa, a 

qual fundamenta-se em dados e informações subjetivos procedentes das interações e da 

coparticipação dos sujeitos informantes.  

  Por sua vez, as ações da pesquisa baseiam-se no Estudo de Caso. Esse método, de 

acordo com Yin (2005 apud GIL, 2010, p. 37) pode ser entendido como “[...] o delineamento 

mais adequado para investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos.” É 

também uma modalidade amplamente empregada nas Ciências Sociais, pois compreende o 

estudo exaustivo de um ou alguns poucos objetos, visando alcançar um conhecimento mais 

amplo acerca desses elementos. 

 Yin (2011) explica que o uso do Estudo de Caso, como estratégia de pesquisa, 

demanda três condições. A primeira refere-se à forma da questão de pesquisa, pois esta deve 

buscar respostas que dizem respeito aos processos e as causas (como? por quê?).  Além disso, 

a obtenção de dados e informações não deve exigir o controle sobre os eventos 

comportamentais e, por fim, deve-se ter o foco em acontecimentos contemporâneos.  

 Nesse sentido, o problema da pesquisa corresponde à primeira exigência para uso do 

método, pois, ao tentar descobrir “como as necessidades informacionais de alunos do 

PROEJA podem ser atendidas”, buscamos alguma alternativa ligada ao processo desse 

fenômeno. A segunda e terceira condições também são contempladas, já que não houve 

controle sobre os eventos ligados ao comportamento dos participantes, estando o enfoque da 

pesquisa em fatos atuais. 

 Quanto à natureza das fontes empregadas, considerando a abordagem qualitativa, 

optamos pela pesquisa de campo, isto é, aquela em que “[...] o objeto/fonte é abordado em seu 

meio ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos 
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ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção ou manuseio por parte do 

pesquisador” (SEVERINO, 2007, p. 123). 

 Ressalva-se que as escolhas metodológicas elencadas devem-se também às 

exigências dos mestrados profissionais em Educação que, conforme Moreira (2004, p. 134), 

têm como um de seus requisitos, a “elaboração de um trabalho final de pesquisa profissional, 

aplicada, descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de natureza educacional 

visando à melhoria do ensino na área específica [...]”.  

3.2 Locus da Pesquisa 

 O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Câmpus Sertãozinho, é uma das unidades da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica brasileira. Está situado na 

Rua Américo Ambrósio, 269, bairro Jardim Canaã, no município de Sertãozinho, região de 

Ribeirão Preto, a cerca de 320 km da capital. 

 Em 2016, o Câmpus concluiu uma grande reforma e ampliação, totalizando 9.175,06 

m
2 

de área construída num terreno de 48.400,00 m
2
. 

 A escola oferece atualmente doze cursos regulares e gratuitos, entre licenciaturas, 

cursos técnicos, tecnológicos, engenharias e pós-graduação, além de inúmeros cursos de 

extensão, dentre os quais destacam-se o Centro de Línguas (Celin) e o Cursinho Popular. 

 O Câmpus funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno, atendendo 

aproximadamente 1500 alunos e possui em seu quadro de servidores cerca de 60 técnicos 

administrativos e 92 docentes.  

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 Para seleção dos sujeitos da pesquisa, foram convidadas duas turmas de alunos 

matriculados no Curso Técnico de Mecânica do PROEJA, sendo uma de 2018 e a outra de 

2019, além de outro grupo formado pelos servidores do Câmpus, entre docentes, gestores e 

técnicos administrativos. 

 Nosso propósito, com tais sujeitos, foi obter dados e informações para a criação, 

aplicação e avaliação participativa do produto educacional, pois desse modo, temos a 

perspectiva dos alunos, para os quais o recurso é indicado e dos profissionais da educação, em 

razão de seus conhecimentos técnicos e pedagógicos.  
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 Como visto anteriormente, o PROEJA foi instituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de 

julho de 2006 e tem como desafio a integração de duas grandes modalidades de ensino: a 

Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos, sendo direcionado a jovens e 

adultos que não tiveram a oportunidade de cursar o Ensino Fundamental e/ou Médio na idade 

regular e que buscam, além da formação básica, um curso de profissionalização. 

 Atualmente, pelo PROEJA, no IFSP Câmpus Sertãozinho, são oferecidas 40 vagas 

do curso Técnico em Mecânica em nível médio. Sendo assim, como requisito para matricular-

se, o aluno precisa ter concluído o ensino fundamental e ter idade mínima de 18 anos.  

3.3.1 Grupo 1 – Alunos Não Usuários do Produto Educacional 

 Para identificarmos os tipos de necessidades informacionais de alunos participantes 

do PROEJA, convidamos a turma do primeiro ano do curso técnico em Mecânica integrado ao 

Ensino Médio do ano letivo de 2018, pois após frequentarem a escola por cerca de seis meses, 

já tinham desenvolvido um repertório de experiências em meio a suas buscas de informação 

no espaço escolar.  

 Assim, com a autorização do coordenador do curso e de um dos professores da 

turma, nos reunimos com o grupo no dia 12 de agosto de 2018. Havia quinze alunos na lista e 

nove presentes. Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

(Apêndice B, p. 125), sete alunos aceitaram participar da pesquisa. A participação desses 

sujeitos restringiu-se à discussão de um roteiro em torno das questões iniciais da pesquisa, no 

formato de grupo focal (Apêndice C, p. 127), sendo este gravado em áudio para a devida 

transcrição. 

 Lembrando que, nessa etapa, tínhamos como foco as facilidades e dificuldades 

vivenciadas pelo grupo em meio a suas necessidades de informação na escola. Os dados 

coletados, juntamente com aqueles oriundos da observação sistemática e da pesquisa 

documental in loco, serviram como base para a elaboração do material descrito no próximo 

capítulo.  

3.3.2 Grupo 2 – Alunos Usuários do Produto Educacional 

 O grupo de alunos usuários do produto educacional pertence à turma do primeiro ano 

do curso técnico em Mecânica integrado ao Ensino Médio do ano letivo de 2019, já que tal 
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recurso é voltado para estudantes que acabaram de ingressar na escola e, portanto, ainda não 

têm familiaridade com o espaço escolar e seus recursos informacionais.  

 O primeiro contato com a turma ocorreu na primeira semana de aulas, em 06 de 

fevereiro de 2019, após autorização do coordenador do curso. Nessa ocasião, pudemos 

explicar os objetivos da pesquisa, assim como as condições para participação como sujeitos 

da investigação, mediante a leitura e assinatura do TCLE (Apêndice D, página 129). 

 Foram distribuídas vinte e oito revistas-guia, uma para cada aluno presente. No 

entanto, para que tivessem tempo e pudessem utilizar adequadamente tal material, o segundo 

encontro ficou programado para 12 de março de 2019, data em que foram distribuídos os 

questionários (Apêndice E, p. 132) àqueles que concordaram em respondê-los.  

 É preciso salientar que alguns alunos que ingressaram e receberam a revista-guia no 

início do ano letivo não estavam presentes no segundo encontro. Assim, dos vinte e oito 

sujeitos convidados, vinte responderam ao questionário aplicado. 

3.3.3 Grupo 3 – Professores, Gestores e Técnicos Administrativos Participantes 

 Foram convidados todos os professores que lecionavam junto à turma do primeiro 

ano do curso técnico em Mecânica do PROEJA em 2019, além dos coordenadores dos setores 

da escola e dos professores gestores, ou seja, mais de vinte sujeitos. Todos os convidados 

receberam um exemplar da revista-guia e um questionário impresso (Apêndice F, página 

135). Foram também orientados em relação aos objetivos da pesquisa e das condições para 

participação como respondentes por meio da leitura de TCLE (Apêndice G, página 138). 

 Participaram, efetivamente, três professores gestores (PG), dois técnicos 

administrativos (TA) e sete professores das disciplinas de núcleo comum (PNC), totalizando 

doze sujeitos. A saber, os professores de formação profissional (PFP) ministram aulas 

somente a partir do segundo ano letivo, motivo pelo qual não houve participantes dessa área. 

3.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 Para a coleta de dados, foram empregadas quatro técnicas: a observação sistemática, 

a pesquisa documental, o grupo focal e a aplicação de questionários. 

3.4.1 Observação Sistemática, Pesquisa Documental e Grupo Focal 
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 A observação sistemática, segundo Gil (2010, p. 121) é “adequada para os estudos de 

caso descritivos. [...] o pesquisador sabe quais aspectos da comunidade, da organização ou do 

grupo são significativos para alcançar os objetivos pretendidos.” Essas características 

favorecem a elaboração de um plano que orienta não só a coleta dos dados, mas sua devida 

interpretação. 

 Já a pesquisa documental recorre a fontes primárias, ou melhor, a documentos que 

não tiveram nenhum tipo de tratamento científico, como relatórios, mapas, documentos 

administrativos, cartas, fotografias, gravações etc. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANE, 

2009). 

 O uso de grupo focal, por outro lado, permite a reunião de um grupo não muito 

grande de pessoas (entre seis e doze sujeitos), selecionado por pesquisadores, a fim de que se 

discuta/comente um tema ligado ao objeto de uma pesquisa, a partir de sua experiência 

pessoal (POWEL; SINGLE, 1996 apud GATTI, 2005, p. 7).  

 Além disso, Gatti (2005, p. 9) aponta que a realização do grupo focal é capaz de 

estimular a interação em grupo, já que não se trata de uma entrevista coletiva. Desse modo, o 

pesquisador/moderador pode “conseguir uma boa quantidade de informação em um período 

de tempo mais curto”, mediante a manifestação dos pontos de vista, das críticas e análises 

manifestadas pelos sujeitos durante a interação discursiva. 

 A observação sistemática, a pesquisa documental e o grupo focal foram realizados a 

partir de 06 de junho de 2018, data da autorização cedida pela Direção de Escola, conforme 

Anexo A, p. 141. Os dados e informações obtidos por meio dessas técnicas foram utilizados, 

num primeiro momento, para a elaboração do recurso educacional, concluído em outubro de 

2018. 

 Levando-se em conta a importância da fala dos alunos não usuários do recurso 

educacional, participantes do grupo focal, parte dos registros dessa interação discursiva é 

retomada posteriormente para complementarmos a análise dos resultados.  

3.4.2 Questionários para Avaliação do Produto Educacional 

 Para elaboração do questionário semiaberto (Apêndice E, p. 132), destinado ao grupo 

de alunos usuários do recurso educacional, nos valemos dos três eixos para análise e 
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NO 

construção de mensagens educativas de Kaplún (2003): o conceitual, o pedagógico e o 

comunicacional.  

  Já o questionário direcionado ao grupo de servidores (Apêndice F, p. 135) foi 

elaborado à luz da teoria de Ruiz et al. (2014), com a qual a validação de materiais educativos 

se dá de forma participativa, isto é, não só com as opiniões dos usuários, mas também com os 

pareceres de especialistas. Decorre daí a seleção de docentes, gestores e técnicos 

administrativos como sujeitos participantes da pesquisa, uma vez que possuem conhecimentos 

nas áreas de Ensino e/ou Gestão Escolar, fundamentais à boa avaliação de recursos 

educacionais. 

 Tanto a teoria de Kaplún (2003) quanto a de Ruiz et al. (2014) são elucidadas nos 

capítulos seguintes, posto que, juntamente com outras referências, norteiam a própria 

elaboração e avaliação do material educativo, objeto de análise deste trabalho. 

3.5 Análise dos Resultados 

 Para análise dos resultados, nos valemos da hermenêutica-dialética, entendida como 

método “capaz de dar conta de uma interpretação aproximada da realidade. Essa metodologia 

coloca a fala em seu contexto, para entendê-la a partir de seu interior e no campo da 

especificidade histórica e totalizante em que é produzida” (MINAYO, 1996 apud OLIVEIRA, 

2001, p. 72).   

 Vale destacar que, em razão das demandas da pesquisa, o conjunto de dados colhidos 

foi organizado em dois núcleos: o da fase exploratória, para delineamento do plano de criação 

do material educativo, e o das etapas que contemplam tanto a aplicação, quanto a avaliação do 

recurso.  Desse modo, utilizamos duas vezes a técnica hermenêutico-dialética. 

 Figura 1 – Caminho Reflexivo para a Análise Hermenêutico-dialética 

(Fase exploratória) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Fonte: Baseado em Cardoso, Santos e Alloufa, 2013, p. 9 
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NO 

 Na primeira aplicação da técnica, o enfoque está em como os alunos do PROEJA, 

sujeitos da etapa exploratória da pesquisa, manifestam/descrevem suas necessidades de 

informação no IFSP, Câmpus Sertãozinho, incluindo aí suas percepções acerca do 

atendimento presencial nos setores da escola, da relação entre trabalho e estudos, das 

expectativas com a realização do curso, entre outros. Nesse caso, o contexto imediato é o 

próprio espaço escolar e o mediato corresponde à história de vida dos sujeitos participantes. 

 A técnica também nos permitiu analisar os resultados da avaliação do produto 

educacional sob o ponto de vista de especialistas. Temos, então, como contexto imediato, o 

PROEJA nessa mesma instituição escolar (IFSP, Câmpus Sertãozinho) e, como contexto 

mediato, a história dos profissionais com experiência em ensino e gestão de recursos 

educacionais nesse mesmo espaço escolar.  

Figura 2 – Caminho Reflexivo para a Análise Hermenêutico-dialética 

(Fase final) 

  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Baseado em Cardoso, Santos e Alloufa, 2013, p. 9 

 Em síntese, Minayo (1996) propõe um conjunto de procedimentos que abarcam não 

apenas os objetivos e as questões da pesquisa, mas seu contexto de fundamentação. Assim, no 

primeiro momento, tem-se a sistematização de todos os dados recolhidos; em seguida, a 

classificação de fatos relevantes da ação dos atores sociais na comunidade. A identificação 

desses fatos se dá por meio de questionamentos que fazemos sobre eles a partir dos 

fundamentos teóricos estudados. Ao final desse processo, tem-se a articulação entre os dados 

e os referenciais teóricos da pesquisa. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

 Neste capítulo, apresentamos as principais características do produto educacional 

“Revista PROEJA: um guia para não se perder na escola”, considerando sua criação, 

finalidade, bases teóricas que o fundamentam e a importância de sua aplicação no contexto da 

EPT.  

 Esse recurso encontra-se disponível na íntegra no repositório eduCAPES, um portal 

de objetos educacionais abertos, de acesso público. Para fins de consulta, compartilhamento 

ou citação deve-se mencionar seus autores e respectivo link de acesso:  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/560043. 

 

4.1 Definição  

 Um material didático ou produto educacional relaciona-se sempre com o tipo de 

suporte que viabiliza a materialização de seu conteúdo. Essa definição foi proposta pelo 

historiador francês Chartier (2002, p. 61-62 apud BANDEIRA, 2009, p. 15) ao afirmar que “o 

texto não existe fora dos suportes materiais que permitem sua leitura (ou sua visão) e nem 

fora da oportunidade na qual pode ser lido (ou sua audição).” 

 Partindo desse conceito, ao estudar o processo de produção de materiais didáticos no 

Brasil, Bandeira (2009) os classifica em três categorias: impresso, audiovisual e novas mídias; 

sendo essa última a que se utiliza de computadores e Internet, por exemplo. 

 Apesar do avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a maior 

parte dos recursos educacionais no Brasil ainda é produzida em formato impresso, já que, 

entre outros fatores: 

Na educação, o material impresso, tradicionalmente conhecido, sempre foi aceito 

por alunos, professores e especialistas; de fácil manuseio, o material impresso pode 

ser utilizado em todas as etapas e modalidades da educação, o aluno e o professor 

podem consultá-lo fora da sala de aula; o material impresso não requer equipamento 

ou recurso tecnológico para sua utilização (BANDEIRA, 2009, p. 17). 

  

 Consideramos não apenas esses fatores positivos da categoria “material impresso” 

para a escolha de nosso produto educacional, mas também o baixo custo e a possibilidade de 

se realizar uma produção independente e artesanal, isto é, sem a necessidade de contratação 

de serviços especializados, como por exemplo gráfica ou editora. 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/560043
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 Optamos, então, por elaborar uma revista impressa, cuja primeira edição contempla 

textos informativos, além de tutoriais e orientações típicas de um guia. 

 A saber, o termo “revista” refere-se à “publicação periódica, destinada a grande 

público ou a um público específico [...]. Algumas revistas destinam-se a um público 

especializado, assumindo, portanto, um determinado formato: jornalístico, científico, literário, 

esportivo, etc.” (HOUAISS, 2009, p. 1664). Podem ser publicadas em meio impresso ou 

virtual e reúnem, em geral, temas de interesse de seu público-alvo. 

 Já o termo “guia”, de acordo com a norma NBR 10518 (2005) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é basicamente uma obra de referência que traz 

informações sobre localização, recursos humanos, tipos de recursos informacionais e assuntos 

cobertos por bibliotecas e centros de informação. Esse tipo de documento pode ser periódico 

ou não e é muito comum sua apresentação no formato de folder, principalmente em museus, 

centros culturais, bibliotecas ou espaços que recebem visitantes ou turistas.  

4.2 Características e Função  

 O recurso educacional (Apêndice A, p. 84) com o título “Revista PROEJA: um guia 

para não se perder na escola”, enquadra-se na categoria “material textual”. Apresenta 40 

páginas com ilustrações coloridas e livres de direitos autorais. Elaborada no formato A4, em 

meio digital e impressa no formato livreto, com dimensões de 14 x 20 cm. A redação, 

diagramação, revisão, impressão e distribuição dos exemplares foram de responsabilidade da 

pesquisadora e de seu professor orientador.  

Fotografia 1 – Exemplares Impressos do Produto Educacional 

       

 Fonte: Da autora, 2019. 
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 É indicado para alunos do IFSP, Câmpus Sertãozinho, sobretudo, ingressantes do 

curso do PROEJA. Essa primeira edição foi finalizada em outubro de 2018, tendo como 

função básica o favorecimento do acesso e uso dos recursos informacionais disponíveis na 

escola. 

 Por se caracterizar como revista-guia, esse material é passível de atualização, 

preferencialmente, com seriação anual, ou seja, um fascículo para cada ano letivo, pois o seu 

conteúdo temático sofre alterações conforme mudanças de calendário, do quadro de 

servidores, de funcionamento dos sistemas de informação, entre outros. 

4.3 Elaboração  

 Para a criação desse material educativo, nos valemos dos dados e informações 

coletados por meio da pesquisa de campo e da teoria de Kaplún (2003), que propõe três eixos 

para elaboração de mensagens educativa: o eixo conceitual, o pedagógico e o comunicacional.  

4.3.1 A Confecção da Revista-guia e seu Eixo Conceitual 

  O eixo conceitual refere-se à seleção e organização temática, pelas quais se objetiva 

gerar alguma experiência de aprendizado (KAPLÚN, 2003). 

 A partir de 06 de junho de 2018, fizemos um levantamento com os principais tipos 

de informação necessárias aos alunos ingressantes, mais especificamente, aos que participam 

do PROEJA e que ainda não têm familiaridade com os recursos informacionais/espaço 

escolar. Como resultado dessa etapa, selecionamos as cinco principais ideias a compor o 

produto educacional: 

 estrutura física da escola (planta do prédio e sinalização dos espaços 

escolares, salas, laboratórios, corredores, banheiros e afins); 

 recursos disponíveis (produtos e serviços, profissionais responsáveis pelo 

atendimento junto aos alunos, horários de funcionamento dos setores da 

escola); 

 meios de acesso aos sistemas de informação e comunicação disponíveis; 

 pequenos contos literários com temática ligada ao tempo de escola e a 

memórias sobre eventos ocorridos no espaço escolar; 

 calendário anual e horário de aulas específico para a turma ingressante no 

PROEJA 2019; atividades extracurriculares; exames/processos seletivos 

nacionais para ingresso no ensino superior etc. 
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 A partir desses tópicos, definimos os nomes das seções: 1) O Espaço Escolar; 2) 

Setores e Serviços; 3) Tutoriais para Acesso a Serviços de Informação; 4) Tempo de Escola, 

Lugar de Memórias e 5) Fique por Dentro!  

 Outros elementos que dizem respeito ao eixo conceitual do produto educacional são 

o texto de “Apresentação” das seções e o “Sumário”, os quais compõem as páginas iniciais. 

Por meio desses elementos, o aluno/usuário desse material educativo pode ler/consultar os 

textos, conforme sua preferência temática.  

4.3.2 A Confecção da Revista-guia e seu Eixo Pedagógico 

 Kaplún (2003) explica que o eixo pedagógico, também conhecido como itinerário 

pedagógico, tem o foco nos destinatários do material educativo. Esse eixo é o principal 

articulador desse tipo de recurso, pois mais que classificar tais sujeitos de acordo com 

variáveis de idade, gênero, ocupação etc., é preciso considerar se o produto educacional pode 

responder às necessidades específicas dos grupos para os quais ele é indicado. 

 Como visto no capítulo introdutório deste trabalho, o problema da pesquisa pôde ser 

identificado a partir da aplicação de uma enquete ao final do primeiro bimestre de 2018, junto 

aos alunos participantes do PROEJA. Naquela ocasião, vários alunos manifestaram sua falta 

de conhecimento, tanto do espaço escolar quanto dos recursos e serviços disponíveis, assim 

como suas dificuldades em relação à disposição de tempo para se dedicarem à escola.  

 A partir dessa experiência surgiu a ideia de nosso produto educacional, indo ao 

encontro do eixo pedagógico proposto por Kaplún (2003), uma vez que a criação de materiais 

educativos deve se basear, primeiramente, nas necessidades de seus destinatários. 

 Um dos aspectos considerados para fortalecer o caráter pedagógico de nosso produto 

relaciona-se com o tipo de abordagem adotado, uma vez que optamos por partir de ideias mais 

gerais para as mais específicas. Por esta razão, convidamos o aluno a observar primeiramente 

a unidade escolar em meio a suas dimensões geográficas (mapas, sinalização, planta do 

prédio); na sequência, a observar os setores da escola e, em um terceiro momento, os tutoriais 

para acesso aos sistemas de informação. Deste modo, parte-se de atividades simples para as 

mais complexas. 

 Além disso, pensando nesses destinatários (jovens e adultos trabalhadores), optamos 

pela versão impressa do produto educacional a fim de que pudessem carregá-lo, manuseá-lo e 

utilizá-lo de forma livre e individual no espaço escolar e também fora dele. 
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 Tais fatores remetem para a seguinte afirmação de Kaplún (2003, p. 49): 

[...] lhe propomos um caminho, que ele é convidado a percorrer uma nova 

perspectiva que queremos abrir para ele, ou que lhe propomos que descubra. Ao fim 

desse caminho, poderá ele, ou não, ter efetivamente mudado ou ter enriquecido 

algumas de suas concepções, percepções, valores etc. De qualquer maneira, a 

possibilidade estará aberta.  

 Vale destacar que, embora a relação dos três eixos para a elaboração de mensagens 

educativas seja dinâmica e de interdependência, o eixo pedagógico é o principal articulador 

do material educativo, já que é nele que se manifesta o percurso a ser percorrido pelo 

destinatário. 

4.3.3 A Confecção da Revista-guia e seu Eixo Comunicacional 

 O eixo comunicacional relaciona-se com a linguagem, formato e diagramação 

utilizados no material educativo, visto que “[...] propõe, através de algum tipo de figura 

retórica ou poética, um modo concreto de relação com os destinatários” (KAPLÚN, 2003, p. 

60). Diante disso, no âmbito da linguagem, combinamos textos verbais (palavras) e não 

verbais (imagens, figuras etc.), o que pode tornar sua leitura mais leve.  

Figura 3 – Linguagem do Produto Educacional

  

Fonte: Da autora, 2019. 

 Outra preocupação se deu em relação a terminologias técnicas próprias da Gestão 

Escolar/Políticas Educacionais, cujas ocorrências, ao longo dos textos, são acompanhadas de 

suas definições/esclarecimentos, como, por exemplo, siglas e abreviaturas (CAE, SUAP, 

ENEM, ProUni...). 
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 A maior parte das informações apresentadas nos textos do produto educacional é 

embasada por pesquisas realizadas junto ao portal do IFSP, Câmpus de Sertãozinho 

(https://srt.ifsp.edu.br/); nos dados coletados por meio da observação sistemática no campo, 

locus da pesquisa; e em documentos cedidos pela direção da escola (planta do prédio, 

relatórios administrativos etc.).  

 Ressaltamos que, na quarta seção do material educativo, apresentamos contos 

redigidos pela própria pesquisadora, os quais não têm função informativa/instrucional, mas 

que representam uma possibilidade de leitura literária. Vale destacar que em revistas 

populares é muito comum esse tipo de “coluna” dedicada às Artes/Cultura/Entretenimento. 

 Por não dispormos de recursos financeiros para a contratação de um editor ou mesmo 

um ilustrador, as ilustrações do produto são resultado de três tipos de fonte: adaptação de 

documentos cedidos pela Administração do Câmpus (planta do prédio, por exemplo); 

fotografias de alguns setores e espaços da escola; e, por último, imagens livres de direitos 

autorais obtidas por meio de pesquisas na Internet.  

 Parte dessas fotos e imagens passou por filtros do aplicativo adquirido pela 

pesquisadora, o Cartoonizer Premium. 

Fotografia 2 – Amostra de Transformação de Foto em Ilustração 

        

 Fonte: Da autora, 2019. 

 Outro aspecto ligado ao eixo comunicacional de nosso produto diz respeito à sua 

circulação, pois sendo voltado para fins educativos, entendemos que a licença mais adequada 

para proteger a integridade de seu conteúdo é a Creative Common BY-NC-ND. Ela libera a 

reprodução por meio de downloads, desde que os créditos sejam atribuídos ao autor e não 

permite nenhuma alteração da forma ou o uso para fins comerciais. 

 

https://srt.ifsp.edu.br/
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Figura 4 – Licença do Produto Educacional 

 

Fonte: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/br/legalcode. Acesso em 19 jul. 2019 

 Por ser um produto personalizado, a ser utilizado em escola já definida, com público-

alvo também pré-definido, as cópias via Internet podem servir como referência para 

confecção de outros produtos similares (manuais, cartilhas), o que seria benéfico para 

divulgação do presente trabalho. 

4.4 Aplicação   

4.4.1 Encontro, Distribuição e Orientações Junto aos Alunos Usuários 

 A aplicação do produto se deu no próprio lócus da pesquisa, Câmpus Sertãozinho do 

IFSP, durante as cinco primeiras semanas do ano letivo de 2019. 

 Como a escola organiza um conjunto de atividades de integração e acolhimento aos 

calouros de cada ano, aproveitamos a oportunidade concedida pelo coordenador do setor de 

Apoio ao Ensino (CAE) para o encontro inicial com a turma do primeiro ano do curso técnico 

em Mecânica do PROEJA, cujas aulas ocorrem no período noturno. 

 Assim, em 06 de fevereiro de 2019, foram distribuídos os exemplares da revista-guia, 

ocasião em que pudemos também conversar com os alunos, explicar a função e o tipo de 

conteúdo temático desse recurso. 

 Os alunos foram orientados a trazer diariamente a revista-guia junto com seus 

materiais escolares, pelo período compreendido entre 06 de fevereiro e 12 de março de 2019, 

pois embora sua leitura não fosse obrigatória, à medida em que fossem surgindo curiosidades, 

dúvidas ou necessidade de se obter informações sobre espaços, serviços, recursos humanos e 

materiais ligados à escola, eles poderiam consultar esse produto.  

 Ao final do período mencionado (março de 2019), foi agendado um reencontro com 

a turma, com tempo considerado razoável pela pesquisadora para que os sujeitos participantes 

fizessem uso do material.  Vale destacar que durante o primeiro encontro, os 28 alunos 

matriculados e presentes também receberam uma cópia do TCLE (Apêndice D, p. 129), lido 

em voz alta pela pesquisadora, e após a leitura por todos assinado.  
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 Nesse segundo encontro, apenas 20, de um total de 28 alunos que receberam os 

exemplares estavam presentes e concordaram em responder, de forma individual e por escrito, 

os questionários (Apêndice E, p. 132).  Esses questionários foram recolhidos ao final desse 

encontro. 

 Sendo a revista-guia indicada a alunos ingressantes do PROEJA apenas os alunos 

responderam ao questionário específico para usuários desse material, uma vez que a 

participação do grupo de professores e técnicos administrativos destina-se à avaliação coletiva 

do produto educacional. 

4.4.2 Encontro, Distribuição de Exemplares e Orientações Junto aos Especialistas 

 O convite aos professores e técnicos administrativos se deu durante os meses de 

março e abril, período em que visitamos a escola semanalmente e que pudemos explicar aos 

convidados, individualmente, o objetivo da pesquisa e do produto. Para cada um deles, 

entregamos um exemplar da revista-guia para leitura e avaliação, uma cópia do questionário 

aberto e uma cópia do TCLE específico (Apêndice G, p. 138). 

 Dos mais de 20 convidados, participaram efetivamente, 12 sujeitos: 03 professores 

gestores (PG), 02 técnicos administrativos (TA) e 07 professores das disciplinas do núcleo 

comum (PNC). 

 De qualquer maneira, os dados e informações obtidos junto aos grupos de sujeitos 

participantes da pesquisa serviram como base para a avaliação do recurso e, por essa razão, 

são apresentados e analisados no próximo capítulo. 

 Quanto à justificativa da aplicação de nosso produto educacional no âmbito da EPT, 

lembramos que o PROEJA é um programa direcionado a trabalhadores que desejam conciliar 

a formação profissional com a conclusão da educação básica e que, grande parte desses 

sujeitos desiste da escola por uma série de dificuldades, como visto nos capítulos 1 e 2 deste 

trabalho. 

 Portanto, além da função principal desse material educativo ser a de favorecer o 

atendimento das necessidades informacionais desses alunos no contexto escolar, ele também 

pode ser utilizado como uma referência para estimular o uso dos espaços e o reconhecimento 

da escola como instituição pública aberta a toda comunidade.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesta seção, trazemos as análises e a discussão dos resultados obtidos junto aos três 

grupos participantes da pesquisa, assim como a retomada das principais teorias que 

fundamentam nossa investigação. 

  Como já relatado na Introdução, temos como objeto de estudo a análise do processo 

de elaboração, aplicação e avaliação do produto educacional “Revista PROEJA: um guia para 

não se perder na escola”, cujas etapas ilustramos na Figura 5: 

Figura 5 – Ações das Três Etapas da Pesquisa

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Para melhor organizar a exposição e análise dos dados, seguimos a ordem 

cronológica de sua coleta com a respectiva análise hermenêutico-dialética proposta por 

Minayo (1996). Essa técnica foi utilizada primeiro na fase exploratória, para compreensão de 

elementos do contexto imediato dos alunos do PROEJA, o espaço escolar; e, depois, na fase 

de avaliação do material didático a partir das opiniões dos especialistas, que lidam 

diretamente com esses alunos. 

5.1 Elementos para Elaboração do Produto Educacional 

 Na etapa inicial da pesquisa de campo, aplicamos a técnica de grupo focal para 

obtenção de dados e informações a fim de melhor delinearmos as escolhas temáticas e/ou 

ANÁLISE DO OBJETO DE ESTUDO 

1ª  -  EXPLORATÓRIA 

Parte-se da escuta dos alunos 
não usuários (AN): o que 
entendem, do que precisam e o 
que recomendam. Relação com 
a teoria acerca do problema 
investigado. 

2ª - CRIAÇÃO  DO PRODUTO EDUCACIONAL (PE) 

Com a análise dos dados 
iniciais , opera-se a relação 
com os dois conjuntos de 
teorias: um para criação e 
avaliação do PE; outro que 
abarca o contexto problemático 
da EPT em se tratando das 
necessidades informacionais de 
alunos do PROEJA no contexto 
escolar (Bases Conceituais em 
EPT, Ciência da Informação +  
Produção de Materiais 
Educativos) 

3ª  - USO  E AVALIAÇÃO  

Alunos usuários avaliam a 
usabilidade e qualidade do 
Produto Educacional (PE). 
Professores , gestores e 
técnicos administrativos  
avaliam o PE em seus 
aspectos gerais. Resultados 
associados para análise e 
avaliação do PE. 
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comunicativas do produto educacional. Os resultados dessa interação de grupo mostraram-se 

muito significativos e complementaram também a discussão acerca das teorias que 

fundamentam a pesquisa e a vivência dos sujeitos em relação ao problema investigado. 

 Participaram do grupo focal (Apêndice C, p. 127) quatro mulheres e três homens, 

num total de sete participantes. Tal instrumento foi aplicado no dia 12 de agosto de 2018, 

tendo como moderadora a própria pesquisadora, que registrou toda a discussão em áudio. A 

transcrição aqui exposta preserva as identidades dos sujeitos, visto serem identificados pela 

abreviação AN, que corresponde a “aluno não usuário” do material educativo. A atribuição de 

números de 1 a 7 se deu conforme a sequência inicial das ocorrências das falas. 

 Para transcrever os trechos da discussão seguimos o padrão ABNT NBR 10520 

(2002). Assim, as falas desses sujeitos são apresentadas no formato de citação direta. Já os 

símbolos ((duplos parênteses)) indicam as observações da moderadora; enquanto os sinais (+), 

(-) e (*) equivalem, respectivamente, ao aspecto positivo, negativo e sugestão 

(recomendação). 

 Os agrupamentos dos trechos por homogeneidade ou singularidade estão em ordem 

de preenchimento da esquerda para direita, a partir do processo de síntese e categorização dos 

temas identificados, como ilustrado na Figura 6: 

Figura 6 – Processo Hermenêutico 

  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Da parte para o todo, tem-se a análise para compreensão dos sentidos socializados 

pelos sujeitos a partir de sua história, considerando como eles explicam seu contexto e as 

relações dentro dele. 

Exame da 
totalidade dos 
dados: escuta, 

transcrição  

(imersão nos 
dados) 

Temas gerados 
como unidades 

de sentido 

Agrupamento de 
falas (e dados) 
com unidade de 

sentido 
semelhante 

(homogêneo) e 
específico 

CATEGORIZAÇÃO 

DOS TEMAS 
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 No Quadro 2, apresentamos o recorte das falas mais significativas acerca da escolha 

e das características do curso técnico em Mecânica do PROEJA, e sua respectiva 

categorização. 

Quadro 2 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato Espaço Escolar [a escola] - discussão em grupo focal) 
 

 

Recortes das falas transcritas 

 

 

Unidade de 

Sentido 

 

Categoria  

((Sobre a escolha/características do curso técnico 

em Mecânica do PROEJA)) 
AN5: Na verdade, acho que todos aqui não foi nem questão 

de escolha. Porque você não tem uma escolha. É o que 

oferece. Porque se tivesse tipo dois cursos de EJA que 

pudesse você escolher...não, eu não quero fazer Mecânica, 

mas tem o EJA Administração. AN3: E não tem! Você não 

tem essa opção. Então você é imposto a fazer o que eles 

oferecem. AN5: E aqui só tem um segmento, né? AN1: Eu 

acho que [...] por conta da cidade, mas já não é mais esse 

segmento! AN5: Já não é mais! Já não tem mais esse 

segmento. AN1: Já não tá mais caminhando para esse lado. 

AN5: Não tem. As indústrias tudo fechando. AN1: Então, 

eu acho que tá ficando inviável esse tipo de curso aqui no 

IFSP! Eu acho que eles têm de ver o segmento que tá sendo 

pedido. O que o Mercado tá solicitando e fazer uma 

pesquisa e começar a mostrar o campo, né?  

[...] AN6: No meu caso, eu tô fazendo só pra cumprir a 

escola. Não é nem para eu trabalhar nessa área. 

[...] AN4: Porque na verdade, é um curso bom. Não é um 

curso ruim [...] Porque os professores, né? São muito 

dedicados. O curso é bom e então eu acho que tinha que ser 

mais assim... aberto, explicar mais e dar mais opções para 

quem não quer esse curso. [...] AN1: O curso dado aqui...eu 

escolhi o curso porque o curso dado aqui é superior dos 

outros cursos lá fora. [...]AN6: A escola particular que eu 

estudei nem se compara porque aqui se você tá com 

dificuldade eles te ajudam...e deveria ser o contrário porque 

lá você paga. Aqui se você tá com uma dificuldade, o 

professor chega em você e pergunta se você entendeu ou 

não e ele te ensina. Aqui você só não aprende se você não 

quiser mesmo. AN7: É verdade!  AN2: Eu concordo! AN5: 

Também concordo! Os cursos são de ótima qualidade. Os 

professores são muito bem instruídos. Tudo bem formado. 

AN7: Mas a divulgação do curso também é bem pouco, eu 

acho. Só pela Internet, muita gente nem tem acesso. 

[...] AN1: A intenção minha, do curso, é prestar o ENEM e 

ter uma boa pontuação para conseguir fazer... prestar 

Direito. [...] AN4: Eu gosto de Serviço Social. Ela, Direito 

((apontando para AN2)).   

 

 

 

(-) Falta de opções 

(dentro do 

programa) 

(*) Mais cursos 

 

 

(-) Segmento 

enfraquecido no 

Mercado 

 

 

 

(+) Conclusão do 

ensino básico 

 

 

 

 

 

(+) Boa qualidade 

do curso e dos 

professores  

 

 

 

(-) Falta divulgação 

 

(+) Oportunidade 

ingresso no ensino 

superior 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualização  

(da oferta de 

cursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN sigla para “aluno não usuário do produto educacional”; (( )) parênteses duplos indicam os 

comentários/observações da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto negativo; (*) sugestões dadas 

pelos alunos. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 Ao discutirem os motivos de terem escolhido o curso técnico em Mecânica, no 

âmbito do PROEJA, revelaram algumas contradições sobre a oferta do curso. Consideram os 

professores e o curso bons, sobretudo para quem quer fazer faculdade depois, porém 

entendem que a cidade não apresenta mais oportunidades de emprego nesse segmento 

industrial e que, se a escola ampliasse a oferta com novos cursos, poderiam escolher de 

acordo com suas preferências. 

 Interessante notar que, de modo geral, o grupo descreve o corpo docente como bem 

qualificado e com boa relação junto aos alunos (“dedicados”, “ajudam”, “chega em você e 

pergunta”, “ensina”, “bem instruídos”...), o que remete para um processo de ensino-

aprendizagem pautado no diálogo, ou seja, numa relação que valoriza o atributo humano 

(FREIRE, 1997; DEMO, 1998 apud LIBÂNEO, 2017; MOLL, 2010). 

 Por outro lado, em outro trecho da discussão surge a evidência de uma contradição 

fora da sala de aula, como pode ser visto no próximo recorte:  

Quadro 3 – Recorte do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato Espaço Escolar [a escola] - discussão em grupo focal) 
 

 

Recortes das falas transcritas 

 

 

Unidade de 

Sentido 

 

Categoria  

((Falas manifestadas ao final da interação, a partir da 

pergunta “Gostariam de comentar algo que não foi 

discutido, antes de encerrarmos?”)). 
 

AN6: Já que a gente tá falando, eu queria falar dos alunos 

da faculdade daqui que acham melhor não ter o curso 

PROEJA. Tem uma discriminação, entre parênteses, 

entendeu? Eu acho. E o curso agrega bastante. Tem que 

divulgar mais para quem não sabe. AN4: Isso é verdade!   

((AN2 e AN3 chacoalham a cabeça em concordância)). 

 

 

 

 

 

(-) Discriminação 

 pelos 

universitários 

 

 

 

 

 

Segregação 

 

AN sigla para “aluno não usuário do produto educacional”; (( )) parênteses duplos indicam os 

comentários/observações da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto negativo; (*) sugestões dadas 

pelos alunos. 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Pelo relato dos alunos, constata-se que há um certo preconceito com o PROEJA por 

parte dos universitários. Essa desvalorização do programa vai ao encontro da negação de 

direitos aos coletivos sociais menos favorecidos, para os quais existem reduzidíssimas 

oportunidades de ensino de qualidade.  Nesse caso, percebe-se também que, ao frequentarem 
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os espaços de convivência com os demais grupos, ainda pesam nesses jovens e adultos 

trabalhadores as representações sociais inferiorizantes (KUENZER, 1989; ARROYO, 2013). 

 Já no Quadro 4, trazemos o recorte sobre as dificuldades vivenciadas pelo grupo, em 

suas buscas de informação nos setores da escola. Os trechos mais significativos da discussão 

revelam que há ruídos no processo de comunicação.    

Quadro 4 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato Espaço Escolar [a escola] - discussão em grupo focal) 
 

Recortes das falas transcritas 

 

Unidade de Sentido Categoria  

((Sobre as dificuldades em relação à busca de 

informações nos setores da escola e o uso de 

computadores/ Internet)) 

AN5: Dificuldade aqui é o seguinte: toda vez que você 

precisa de uma informação e que você vai buscar essa 

informação na secretaria, eles falam assim “mas você não 

viu no site? Mas você olhou lá? Não! Você tem que ver lá!” 

AN1: Eu concordo com ela! AN5: Tudo que você vai 

perguntar, em qualquer setor que seja, é tão difícil eles 

darem uma informação. É mais fácil eles falarem assim 

“você viu no site? Não! Vê lá! Depois que você ver lá, você 

volta aqui!” Eu acho isso muita falta de interesse. Muita, 

muita, muita falta de interesse.  AN5: Porque às vezes a 

pessoa tem mais essa facilidade de lidar com o site, de saber 

mexer, de saber onde tá essa informação. Ou até mesmo de 

por lá na tela e falar “Oh! Tá vendo aqui? Você vai seguir 

nesse sentido, assim e tal.” E isso não tem aqui! Em 

qualquer departamento que for, não tem aqui! [...]. AN6: 

Como você vai entrar no site se você não tem como... se a 

pessoa não fala  “olha, entra aqui, faz isso, faz aquilo!”? [...] 

E se fosse para eu ver no site, não precisava dela estar ali, 

entendeu? Porque se for para eu ter de ver na internet, o 

emprego dela não taria ali. [...] AN1: Tenho ((acesso a 

computador e Internet))! AN6: Também tenho! AN5: Às 

vezes, até tem, né? O que não tem é o tempo. É! Porque se 

você vem aqui, a pessoa tá ali pronta para te atender, já te 

agiliza, já te ajuda, te economiza tempo. [...]. AN1: Eu acho 

assim... Bom, a gente tá estudando à noite...e, todo 

mundo...é, até eu que já me encontro aposentando, ainda 

continuo trabalhando. Então, você encontra uma certa 

dificuldade de tempo para ficar procurando no site. Então, 

eu acho que deveria ter um pouco mais de vontade da 

pessoa que vai atender lá e ser um pouco mais atenciosa 

com a pessoa. Isso aí é uma falha do Instituto. [...] AN5: 

Concordo plenamente! AN6: Concordo! ((AN3, AN2 e 

AN1 chacoalham a cabeça concordando)). 

 

 

 

(-) Informação 

inicial  

(apenas no site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) Instrução para 

busca no site 

 

 

 

(+) Acesso a 

computadores e 

Internet 

 

(-) Dificuldade de 

tempo (pelo 

trabalho) 

 

(*) Atenção (com 

os alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento 

(presencial 

falho) 

AN sigla para “aluno não usuário do produto educacional”; (( )) parênteses duplos indicam os 

comentários/observações da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto negativo; (*) sugestões dadas 

pelos alunos. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 De acordo com o modelo de “Comportamento de Busca de Informação”, desenvolvido 

por Kuhlthau (1993), dos seis estágios (vide Quadro 1, p. 29), os alunos conseguem passar 

pelos dois primeiros, já que reconhecem o tipo de informação de que precisam (1º estágio) e 

selecionam o tema geral por meio da identificação do setor responsável (2º estágio).  

 No entanto, encontram as maiores dificuldades na etapa de exploração das fontes (3º 

estágio), pois durante o atendimento pessoal nos guichês da escola são orientados a 

procurarem antecipadamente as informações desejadas no site da instituição.  

 Alegam também, não receberem as devidas instruções que agilizam a busca nesse 

sistema e que, pela falta de tempo fora da escola para esse tipo de tarefa, sentem-se frustrados 

ao não receberem um atendimento com “mais atenção”. 

Figura 7 – Estágios do Comportamento de Busca de Informação 

  

 Fonte: Elaborado pela autora com base em Kuhlthau (1993). 

 Esse cenário confirma uma das observações de Choo (2003) sobre possíveis falhas 

no processo de busca de informações, já que nem todos os usuários têm conhecimento sobre 

os caminhos para se alcançar as informações desejadas, o que torna essa experiência, no 

mínimo, desconfortável e conflituosa. 

 Ademais, ainda que a escola possua uma boa organização da estrutura física e 

disponha de uma grande quantidade de recursos informacionais, a maneira como ela atende a 

comunidade reflete nos processos de ensino-aprendizagem, visto que “[...] o reconhecimento 

Necessidade 
reconhecida 

Seleção do 
tema geral   

Exploração 

Formulação 

(foco) 

Coleta 

Apresentação 

Estágio 

problemático 
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da existência dos outros na atenção, no respeito e no acolhimento que damos a eles estimula 

ações positivas [...]” (CECAD, 2013, p. 10). 

 No Quadro 5, os recortes sobre “o que gostariam de falar antes do encerramento da 

interação” indicam que, pela perspectiva dos alunos, há falhas tanto na comunicação interna 

da escola quanto na divulgação de cursos e serviços oferecidos à comunidade.  

 Quadro 5 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato Espaço Escolar [a escola] - discussão em grupo focal) 
 

Recortes das falas transcritas 

 

Unidade de Sentido Categoria  

((Falas manifestadas ao final da interação, a partir da 

pergunta “Gostariam de falar algo que não foi 

discutido, antes de encerrarmos?”)). 
[...]AN7: Mas a divulgação do curso também é bem 

pouco, eu acho. Só pela Internet, muita gente nem tem 

acesso. [...] AN5: Divulgar mais os cursos rápidos. As 

vezes tem um curso rápido, de sábado por exemplo. Ter 

também outra opção de EJA, né? ...sem ser a Mecânica. 

AN4: Outra coisa. Diz que tá tendo dança aí, né? Aí, a 

filha dela ((apontando para AN3)) quer entrar...e a gente 

tava interessado em saber quais tipos de dança. Ela (AN5) 

também tava interessada, mas até agora a gente não 

descobriu qual que é e nem o horário. AN5: Nem se já 

começou. Nem a faixa etária. [...] AN7: Como o curso do 

EJA é mais para as pessoas com idade mais alta, que 

pararam de estudar bastante tempo, eu acho que a 

divulgação também deveria ser mais focada para isso. 

Porque geralmente, os mais novos começam e a metade 

para. No começo, a gente achou que nem iria entrar por 

conta das vagas. Agora a gente tá o quê? Em 15 alunos? 

AN1: 15 ou 12.  AN4: [...] Não conhecem o curso! Então 

eu acho uma judiação sim [...].  AN6: Tem gente que vem 

e fica só até o meio do ano, depois para e não volta. AN7: 

Eu acho que também deveria ser levado mais para as 

comunidades, pros bairros, explicar como funciona. AN6: 

[...] Hoje é feito tudo através do site. A pessoa vem aqui 

saber, igual eu mesmo...eu fiquei sabendo porque eu tinha 

um colega no último ano. E aí ele me falou. Eu vim uma 

vez pedir informação e mandaram eu olhar no site. Só que 

você entra no site, para você achar o negócio desse curso, 

você tem de ler várias bíblias. AN1: Site você tem de ler 

todo dia, porque se passar um dia...AN5: Renova a 

informação, né? Aí você se perde. AN7: E a inscrição é 

feita pelo site. Eu acho que deveria mudar. Deveria ser 

feita aqui na escola. ((AN5, AN1, AN4, AN2: 

Chacoalhando a cabeça em concordância com AN7)).  

 

 

 

(-) Divulgação do 

curso 

 

(*) Divulgação dos 

cursos de extensão 

 

 

 

 

(*) Divulgação junto 

aos mais velhos, que 

estão fora da escola 

 

(-) Desperdício de 

vagas  

 

(*) Divulgação nos 

bairros 

(-) Divulgação 

apenas pelo site 

 

(-) Dificuldade em 

ler as informações 

no site  

(-) Inscrição pelo site 

(*) Inscrição na 

própria escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação 

(interna e 

externa) 

AN sigla para “aluno não usuário do produto educacional”; (( )) parênteses duplos indicam os 

comentários/observações da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto negativo; (*) sugestões dadas 

pelos alunos. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 Essas observações remetem para o fato de que há um imenso contingente de 

brasileiros sem a escolaridade básica, chegando a quase 79 milhões no ano de 2014, conforme 

registros do IBGE.  E, apesar do Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer 

11/2000, destacar as funções atribuídas à modalidade EJA: reparadora, equalizadora e 

qualificadora, nem mesmo a primeira, ligada ao direito de acesso à educação básica de 

qualidade, é garantida.  

 Cabe, então, às escolas responsáveis pelo oferecimento de cursos no âmbito do 

PROEJA, incluir novas práticas para que se efetive, num primeiro momento, o acesso às 

vagas por aqueles que residem nas periferias, nos campos, ou melhor, aqueles que têm,  na 

luta pelo direito ao trabalho, uma série de outras necessidades embutidas. Uma das ações 

nesse sentido é divulgar os serviços da escola em contextos específicos da vida cotidiana 

desses sujeitos, ou seja, em seus bairros e comunidades (MOLL, 2010; ARROYO, 2017, 

LIBÂNEO, 2017). 

  Já no Quadro 6, da próxima página, o primeiro recorte diz respeito às experiências 

escolares anteriores ao PROEJA. Nota-se que o grupo apresenta-se, inicialmente, cabisbaixo e 

envergonhado. Porém, assim que esses alunos se sentem mais à vontade com a interação, 

passam a relatar alguns fatos que caracterizam o tipo de educação com que estavam 

acostumados. Reconhecem inúmeras diferenças entre as escolas do passado e o Câmpus do 

IFSP Sertãozinho.  

 Destacam-se o longo tempo fora da escola e a convivência com professores 

autoritários, o que é compatível com escolas antidemocráticas. Isso porque, além das 

dificuldades de acesso: “quando eu era mais nova, era difícil a minha mãe matricular [...]” 

(AN2, 2018), e da evidente falta de diálogo na relação professor-aluno: “os professores, 

diferente daqui, eram muito bravos, muito rígidos [...], tacavam...era apagador, reguada [...]” 

(AN3, 2018), os relatos indicam um padrão hierárquico entre professor e aluno, condicionado 

pela vigilância, obediência e pela escuta em silêncio (FREIRE, 1987; LEHER, [2011?]; 

FOUCAULT, 2014). 

 No último recorte do Quadro 6, temos alguns trechos da discussão sobre as 

condições psicológicas geradas a partir das experiências ligadas à busca de informações junto 

aos setores da escola, o que nos permitiu identificar duas unidades de sentido com aspecto 

negativo: o medo e a frustração. 



59 
 

 Quadro 6 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato Espaço Escolar [a escola] - discussão em grupo focal) 
 

Recortes das falas transcritas 

 

Unidade de Sentido Categoria  

((Sobre as experiências escolares anteriores, tópico 

inicial da interação)).  
((cochichos e indecisão antes de falarem nos primeiros 

minutos. Cabisbaixos, se entreolham e apontam para AN1)). 

AN1: Eu não vou falar! Não lembro da escola onde estudei. 

Faz 30 anos que tô fora da escola. Não tem como falar nada. 

[...] AN2: quando eu era mais nova, era difícil a minha mãe 

matricular nós, principalmente perto de casa. Eu morava lá 

no São João [...]. AN3: Bom, a minha... a minha escola era 

pública. Os professores, diferente daqui, eram muito bravos, 

muito rígidos. Eram...jogavam,  tacavam...era apagador, 

reguada [...]. AN4: A que estudei era escola bem simples. 

Era uma escola simples. Não tinha informática. Não tinha 

Inglês. A maioria das matérias que hoje eu vejo, aqui no 

EJA, eu tô vendo pela primeira vez. [...]. 

 

 

 

(-) Vergonha 

 

 

(-) Muito tempo fora 

da escola 

 

(-) Professores 

autoritários 

 

(-) Mudanças na 

matriz curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegurança 

((Sobre como se sentem ao precisarem de pedir 

informações nos setores do IFSP Câmpus 

Sertãozinho)) 
AN5: Ah! Eu prefiro evitar. AN4: Eu tenho até medo! AN5: 

Porque tudo que você pergunta, eles nunca te dão de pronto 

aquilo que você precisa. Sempre mandam olhar no site. 

Então, eu prefiro nem perguntar. Não sei os demais. ((AN1, 

AN3 e AN6 concordam com AN5, chacoalhando a cabeça)). 

 

 

(-) Medo 

 

(-) Frustração 

 

 

AN sigla para “aluno não usuário do produto educacional”; (( )) parênteses duplos indicam os comentários 

da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto negativo; (*) sugestões dadas pelos alunos. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

  

 Embora os dois recortes da interação se refiram a escolas diferentes, pelas vivências 

ocorridas nesses espaços, os sentimentos convergem para uma mesma categoria, a 

insegurança. 

 Podemos afirmar que as categorias identificadas na fase exploratória, apresentadas na 

Figura 8, representam aspectos negativos ligados aos repertórios de experiências decorrentes 

das manifestações de necessidades informacionais em diferentes espaços escolares. 

 Em vista disso, durante o processo de elaboração da revista-guia, procuramos 

combinar elementos temáticos, pedagógicos e comunicacionais que favorecem o 

enfrentamento desses obstáculos, dada a importância de se garantir o direito não só do acesso 

ao espaço escolar, mas à devida permanência e êxito no novo ciclo de ensino-aprendizagens. 
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Necessidades 
informacionais  

Atualização 

 (das ofertas) 

Divulgação 

Segregação 
Atendimento 

pessoal 

 Insegurança
   

Figura 8 – Categorias da Fase Exploratória 

  

 

 

 

 

 

 

      Fonte: elaborado pela autora. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 O uso do método hermêutico-dialético nessa fase da pesquisa permitiu relacionar as 

contradições e similaridades inerentes ao contexto investigado, valorizando as opiniões e falas 

dos sujeitos participantes. Dessa forma, a reflexão da parte para o todo (falas e corpus inicial 

da pesquisa), seguida da respectiva síntese das unidades de sentidos e das categorias geradas 

possibilitaram o reconhecimento de três proposições sintéticas, indicadas na Figura 9:  

Figura 9 – Proposições Sintéticas da Fase Exploratória 

  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 As proposições sintéticas do contexto imediato (espaço escolar) remetem para dois 

aspectos ligados à hipótese inicial do problema que pretendemos amenizar, uma vez que as 

Atendimento 
pessoal 

Comunicação  

interna 

Comunicação 

externa 

Contexto Mediato – História Contexto Imediato – O Espaço Escolar 
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principais queixas dos sujeitos relacionam-se especificamente com as falhas no atendimento 

presencial da escola e, de modo mais geral, à sua comunicação interna.  

 Os relatos a partir de suas histórias de vida, isto é, seu contexto mediato, nos 

permitiu compreender que as informações sobre as oportunidades escolares do IFSP, Câmpus 

Sertãozinho, não chegam em suas comunidades locais. Emerge daí a proposição sintética 

“comunicação externa”, já que é preciso divulgar os cursos e serviços oferecidos pelo Câmpus 

nos bairros daqueles que se encontram há muito tempo fora da escola e que, muitas vezes, 

desconhecem não apenas a existência do PROEJA, mas da própria escola.  

 Tais proposições nos fazem repensar nas relações entre a escola e a sociedade, uma 

vez que, na pós-modernidade, em se tratando dos espaços cada vez mais fragmentados, o 

sentido de “comunidade” tem sido destruído. O armazenamento de um imenso conjunto de 

informações sobre as instituições, por si só, não garante o fortalecimento do sentimento de 

pertença ao lugar (SACK, 1988 apud GIDDENS, 1991) se as relações nesses espaços 

reproduzem valores de mercado, isto é, o individualismo e a competição (FRIGOTTO, 2010). 

 Com os resultados da fase exploratória, reafirmamos a importância da valorização do 

atributo humano nos processos de comunicação da escola, sobretudo naqueles direcionados às 

populações menos favorecidas, pois “[...] buscar qualidade em qualquer instituição significa 

trabalhar com seres humanos para ajudá-los a se construírem como sujeitos” (FREIRE, 1997; 

DEMO, 1998, apud LIBÂNEO, 2017, p. 62). 
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5.2 – Elementos para a Avaliação Participativa do Produto Educacional 

5.2.1 Avaliação do Produto Educacional pelos Alunos Usuários 

 Apresentamos aqui os resultados da aplicação dos questionários junto aos alunos 

usuários do produto educacional. 

 O roteiro de perguntas (Apêndice E, p. 132) tem como base a teoria dos três eixos 

para criação de mensagens educativas de Kaplún (2003), a qual também fundamenta a 

elaboração do material educativo descrito no capítulo 4 deste trabalho. 

 Como o grupo de sujeitos selecionado para experimentar o recurso é composto por 

alunos ingressantes, a primeira questão relaciona-se com seu histórico em torno das 

dificuldades que geralmente encontram em meio a busca por informações. O resultado é 

ilustrado no Gráfico 1: 

Gráfico 1– Dificuldades na busca por informações 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 As respostas mais comuns foram: “não saber com quem falar”; a “vergonha/timidez” 

e a “localização dos setores/responsáveis”. Esses resultados condizem com algumas 

categorias identificadas na fase exploratória da pesquisa, uma vez que tais dificuldades giram 

em torno do atendimento pessoal.  

 Sugere-se, assim, que esses sujeitos consideram de extrema importância a 

comunicação interna na escola, pois como adultos trabalhadores e, portanto, com menos 

10 

12 

8 

2 

5 

3 

a) vergonha/timidez

b) não saber com quem falar

c) localização dos setores/responsáveis

d) não saber quais recursos a escola oferece

e) falta de tempo

f) dificuldade com tecnologias de informação

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motivos que dificultam a busca por informações 

Sujeitos respondentes: 20 (assinalando 2 alternativas)
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tempo para se dedicarem aos estudos e a atividades correlatas, preferem obter informações de 

forma presencial e pessoal. 

 Por se referirem ao conjunto de aspectos em torno da qualidade do material, 

combinamos as respostas das questões objetivas de 2 a 5 no Gráfico 2: 

Gráfico 2 – Respostas das questões 2, 3, 4 e 5 (Alunos Usuários) 

 

 Fonte: Elaborado pela autora., 2019. 

 Na questão 2, pedimos para os alunos avaliarem a importância do conteúdo temático 

do produto; na 3, sua utilidade em relação às atividades propostas; e na 4, a adequação de seu 

formato físico para leitura. Vale frisar que, na questão 5, o enfoque esteve na “linguagem”, a 

qual contempla tanto o eixo pedagógico quanto o comunicacional, já que a adequação do 

material educativo demanda também uma linguagem compreensível e atrativa para seus 

destinatários. 

Numa perspectiva quantitativa, podemos afirmar que a maioria dos alunos considerou 

o produto com bom nível de importância, utilidade e adequação, pois as duas últimas faixas 

somadas abarcam mais de 90% das respostas. Ademais, essa avaliação confirma o equilíbrio 

entre os eixos do produto, isto é, o produto apresenta uma boa combinação entre os temas, o 

itinerário de atividades e seus recursos linguísticos. 

Vejamos no Gráfico 3, a síntese da avaliação da “usabilidade” do produto. 

Questão 2:
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Questão 3:
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comunicacio

nal

Não utilizei 1 1 1 1
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0 0 0 0
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Gráfico 3 – Respostas das questões 6 e 7 (Alunos Usuários) 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 As respostas sintetizadas no Gráfico 3 indicam que, no período de aplicação do 

produto, a seção mais utilizada foi “o espaço escolar”, seguida por “setores e serviços”. Tais 

seções estão mais ligadas à função de guia, posto apresentarem mapas e layouts para a devida 

localização de setores, salas e espaços de interesse. A usabilidade inicial responde 

basicamente as primeiras necessidades de informação de alunos ingressantes, os quais 

desconhecem tanto a organização (layout) quanto os recursos materiais e humanos da escola. 

 Os alunos entendem que a seção mais útil do material é a de “tutoriais para acesso 

aos sistemas de informações da escola”, uma vez que, por meio desses canais, poderão se 

atualizar sobre seu rendimento (notas, frequência), além de poderem acompanhar notícias e 

informações sobre os eventos da rotina escolar. 

 Em relação a última questão do questionário, um dos usuários mencionou que 

gostaria que acrescentássemos “uma explicação sobre os horários de atendimento dos 

professores (AU8)”, no entanto, 15 responderam que não acrescentariam nada e quatro não 

responderam.  

 Esses resultados nos permitem concluir que a maioria desses usuários está satisfeita 

com os temas selecionados para a revista-guia. 

 Em síntese, se combinarmos todos os itens avaliados, podemos afirmar que a partir 

da aplicação do produto educacional, nas cinco primeiras semanas do ano letivo de 2019, os 

alunos usuários o aprovaram como recurso importante, útil, adequado e com boa usabilidade.  

No entanto, ressaltamos que se faz necessário um estudo do uso desse material em longo 

prazo para o alcance de análises mais completas. 
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Tutoriais [...] Fique por

dentro!

Nenhuma
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5.2.2 Avaliação do Produto Educacional pelos Especialistas 

 Nos próximos quadros, apresentamos recortes dos conjuntos de respostas obtidas 

com o questionário (Apêndice F, p. 135) junto aos gestores, docentes e técnicos 

administrativos, isto é, aos avaliadores especialistas.  

 O roteiro de perguntas desse questionário baseia-se na avaliação participativa de 

RUIZ et al. (2014), a qual contempla os cinco componentes indicados:  

atração: consiste em averiguar se o material chama a atenção do grupo destinatário;  

compreensão: implica perguntar se os conteúdos do material são entendidos pelo 

grupo destinatário; envolvimento: se trata de averiguar se o grupo destinatário sente 

que o material é para pessoas como eles/elas; aceitação: este aspecto permite 

confirmar se o enfoque, os conteúdos e a linguagem são aceitos; mudança de ação: 

com este ponto buscamos comprovar se o material contribui para que os 

destinatários adotem uma mudança de atitude (RUIZ et al., 2014, p. 20, grifos 

nossos). 

  

 Importante frisar que o grupo de especialistas participantes da pesquisa é composto 

por três professores gestores (PG), dois técnicos administrativos (TA) e sete professores do 

núcleo comum (PNC). A média de tempo de experiência profissional desses sujeitos na rede 

federal de ensino gira em torno de sete anos. 

 Para transcrição das respostas, seguimos o padrão ABNT NBR 10520 (2002), no 

formato de citação direta. Já os símbolos ((duplos parênteses)) indicam as observações da 

moderadora; enquanto os sinais (+), (-) e (*) equivalem, respectivamente, ao aspecto positivo, 

negativo e sugestão (recomendação). Os números associados aos símbolos correspondem à 

quantidade de ocorrências de unidades de sentido equivalentes. 

 Lembramos que, embora as questões do questionário sejam semiestruturadas, o 

enfoque de cada pergunta volta-se para um dado componente do material educativo, o que 

imprime objetividade no agrupamento de unidades de sentido semelhantes.  

 Apresentamos nos Quadros 7 e 8, as sínteses das respostas relacionadas a três 

aspectos do componente “atração”: as características físicas do material, seu conteúdo 

temático e os principais destaques que podem chamar a atenção de destinatários.  
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Quadro 7 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato – O PROEJA na escola) – Questionário para especialistas 

Recortes das respostas transcritas 

COMPONENTE: ATRAÇÃO 
Unidade de sentido Categoria 

((Sobre as características físicas do 

produto educacional)) 
PG1: Creio que são atrativas [...]. PG2: 

ótimas. [...]. TA1: [...] ideal para levar 

informações ao aluno. PNC2: Os textos 

informativos são objetivos e de fácil 

entendimento em conjunto com as ilustrações 

[...] aos novos alunos. PNC3: São atrativos. 

PNC4: Sim. Não mudaria nenhum item.  

PNC6: A apresentação da revista-guia está 

excelente. As ilustrações estão com boa 

resolução, as legendas e notas de rodapé são 

esclarecedoras, o formato é fácil de manusear 

e carregar.  

PNC3: Achei a revista muito bem feita e 

atrativa.  Como sugestão de melhoria, indico 

ampliar o tamanho das letras. TA2: [...] 

possui o tamanho adequado. Se houver verba 

suficiente, talvez mudaria só as imagens para 

fotos reais, mas este não é um problema. 

PNC1: São atrativos e de grande importância 

para [...]os ingressantes. Uma sugestão é 

aumentar o tamanho de algumas imagens. 

PNC5: Talvez seja cansativa para os 

alunos[...] prefiro a impressão a laser. PNC7: 

[...] bem adequadas e atrativas. Talvez fosse 

interessante testar outros tipos de fonte em 

alguns trechos para trazer diversidade 

estética. 

 

 

(4+) atrativas 

(+) ótimas 

(+) ideal  

(+) fácil entendimento 

(+) apresentação excelente 

(+) formato de fácil 

manuseio 

 

 

 

(+) bem feita  

 

(*) aumento da fonte 

(+) tamanho adequado 

(*) fotos reais 

 

(*) aumento das imagens 

(-) talvez cansativa 

 (+) bem adequadas  

(*) outras fontes 

 

 

 

 

 

 

 

(+)  

atratividade 

estética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: PG, “professor gestor”; PNC, “professor de disciplina do núcleo comum” TA, “técnico 

administrativo”; (( )) parênteses duplos indicam os comentários/observações da moderadora; (+) aspecto 

positivo; (-) aspecto negativo; (*) sugestões dadas pelos sujeitos respondentes. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Podemos afirmar que, de modo geral, as características físicas do material 

educativo foram bem avaliadas, pois embora haja quatro recomendações em relação ao 

tamanho e tipo de fonte/imagem; nove dos doze respondentes atribuíram avaliações 

positivas ao produto, expressas por adjetivos e locuções adjetivas do tipo “atrativa”, 

“ótima”, “ideal”, “bem feita” etc. Apenas um dos respondentes considerou a revista-

guia como “talvez cansativa para os alunos”. 

 A partir das unidades de sentido, identificamos a categoria “atratividade 

estética (positiva)”.  

* pequenos 

ajustes 
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 Quadro 8 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato – O PROEJA na escola) – Questionário para especialistas 
 

Recortes das respostas transcritas 

COMPONENTE: ATRAÇÃO 
Unidade de sentido Categoria 

((Sobre o conteúdo temático do produto 

educacional)) 
PG3: Os conteúdos são relevantes [...]. TA1: A 

abordagem de temas variados [...] promove uma 

aproximação e conforto ao aluno ingressante. TA2: 

[...] apresenta os principais conteúdos de interesse do 

aluno, de forma clara e concisa PNC1: Os conteúdos 

temáticos são compatíveis com as necessidades de 

informação dos alunos do PROEJA. PNC2: [...] 

essencial para [...] o conhecimento dos discentes. 

PNC3: Interessantes e pertinentes. São objetivos e vão 

ao encontro das necessidades dos alunos. PNC4: São 

apropriados e necessários aos alunos. PNC5: Os 

conteúdos foram bem abrangentes. PNC6: A seleção 

de conteúdos é bastante acertada, pois abarca os 

assuntos fundamentais da vida escolar que podem 

suscitar dúvidas nos ingressantes. PNC7: Os 

conteúdos estão bem setorizados e organizados.  PG1: 

[...] o conteúdo está bem completo. Porém, achei que 

existe muito texto temo que isso não atraia alunos 

ingressantes do EJA. [...]. PG2: No geral, estão ótimos 

Tenho dúvidas se não foi informação demais ou texto 

em excesso. 

 

 

 

 

(+) relevante 

 

(+) interessante 

(+) compatível 

 

(+) essencial 

(+) pertinente 

(+) objetivo 

(+) apropriado 

(+) abrangente 

(+) seleção acertada 

 

(+) organizados 

 

(+) bem completo 

(-) texto em excesso 

(-) talvez muito texto 

(+) ótimo 

 

 

 

 

 

(+) 

atratividade 

temática  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Sobre o aspecto que mais chama a atenção 

no produto educacional)) 
PG2: as figuras e ilustrações [...]. PG3: a linguagem 

acessível e as ilustrações. TA1: [...] ilustrações em 

cada tema da revista [...]. PNC1: A linguagem 

acessível [...] e o bom uso de imagens [...]. PNC3: As 

figuras [...]. PNC5: A funcionalidade, pois algo que 

você precisa [...], pode fazer pela revista-guia. PNC6: 

A forma como reflete uma pesquisa cuidadosa de quais 

aspectos da vida escolar podem ser desafiadores para o 

aluno ingressante[...]. PG1: [...] pode ser adaptada para 

todos os cursos. TA2: [...] em poucas páginas, toda a 

orientação necessária para sua vida acadêmica no 

Câmpus [...]. PNC2: [...] foi elaborado com clareza, 

sintetizando cada função dos setores [...] os meios 

virtuais. Material excelente para todo o período 

acadêmico dos alunos. PNC4: Os contos são 

inusitados. PNC7: [...] a quarta seção, “Tempo de 

Escola – Lugar de Memórias”, pois trouxe um 

elemento artístico e cultural para dentro da revista-

guia, o que o tornou não só burocrático.  

 

 

(2+) figuras e ilustrações 

 

 (2+) linguagem acessível 

 (+) funcionalidade 

(+) pesquisa cuidadosa 

(na elaboração) 

(+) passível de adaptação 

 

(+) objetividade  

(+) clareza 

 

(+) uso em todo período 

acadêmico 

(+) contos inusitados  

(+) contos (elemento 

artístico e cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(+)  

diversidade  

(de elementos) 

 

Siglas: PG, “professor gestor”; PNC, “professor de núcleo comum”, núcleo propedêutico; TA, “técnico 

administrativo”; (( )) parênteses duplos indicam os comentários da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) 

aspecto negativo; (*) sugestões dadas pelos sujeitos respondentes. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Vejamos, nos parágrafos seguintes, a interpretação das avaliações do Quadro 8. 

* tamanho 

dos textos 
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 Todos os respondentes avaliaram a temática apresentada no material educativo como 

positiva, o que pode ser observado pelas expressões “relevante”, “interessante”, “compatível”, 

“essencial”, “seleção acertada”, entre outros. E, novamente, duas menções sobre o tamanho 

dos textos, ficando subentendidas como recomendações para os devidos ajustes nesse aspecto. 

Temos, então, como categoria identificada a “atratividade temática (positiva)”. 

 Para o último recorte referente ao componente atração, os respondentes analisaram se 

havia elementos que se destacam, considerando todo o conjunto da revista-guia. Para esse 

item, todas as respostas foram positivas e variadas, como “figuras e ilustrações”, “linguagem 

acessível”, “funcionalidade”, “adaptabilidade”, “contos inusitados” etc. Esse conjunto de 

unidades de sentido gerou a categoria “diversidade”. 

 Em síntese, os três aspectos do componente “atração” foram bem avaliados e 

podemos afirmar que a revista-guia apresenta atratividade estética, temática e uma 

diversidade de elementos que fortalecem esse componente.  

 Já no Quadro 9, quanto ao componente “aceitação” sobre a existência de elemento 

irritante, ofensivo ou discriminatório no produto, todas as respostas foram negativas. 

Quadro 9 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato – O PROEJA na escola) – Questionário para especialistas 

Recortes das respostas transcritas 

COMPONENTE – ACEITAÇÃO 
Unidade de sentido Categoria 

((Sobre o produto possuir algum elemento 

irritante, ofensivo ou discriminatório)). 
PG1: não. PG2: Não vejo conteúdos irritantes ou 

ofensivos. Para mim está tudo ótimo.  PG3 Não 

considerei nada irritante ou ofensivo ou 

discriminatório. TA1: Não há ponto irritante, ofensivo 

ou discriminatório. TA2: O material não possui 

conteúdo discriminatório ou ofensivo. PNC1: Não há 

nada irritante ou ofensivo. PNC2: A revista-guia está 

perfeita, todos os detalhes da instituição foram 

incluídos para beneficiar os alunos a desenvolverem 

melhor convivência com todos os setores da instituição 

e seus colegas. PNC3: Não achei nada ofensivo nem 

discriminatório. PNC4: Não. PNC5: Não há no 

material nada ofensivo. PNC6: Não tenho alterações a 

sugerir. PNC7: Não. Talvez fosse interessante deixar, 

ao final, algumas páginas em branco para anotações. 

  

 

 

 

(12+) nenhum 

elemento irritante, 

ofensivo ou 

discriminatório 

 

 

(*) páginas em 

branco para 

anotações 

 

 

 

 

 

 

 

(+) 

 aceitabilidade  

Siglas: PG, “professor gestor”; PNC, “professo de núcleo comum”; TA, “técnico administrativo”; (( )) 

parênteses duplos indicam os comentários/observações da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto 

negativo; (*) sugestões dadas pelos sujeitos respondentes. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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  Deste modo, podemos concluir que o produto educacional foi bem avaliado nesse 

componente, já que todos os respondentes consideraram a revista-guia como de boa 

aceitabilidade. No entanto, há uma recomendação para inclusão de páginas em branco para 

anotações, o que não diminui a aceitabilidade do produto.  

 No Quadro 10, sobre o componente “compreensão”, as avaliações também foram 

favoráveis. Praticamente todos os sentidos atribuídos pelos respondentes condizem com a 

categoria gerada ao final da análise, ou seja, “compreensão acessível”. 

Quadro 10 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato – O PROEJA na escola) – Questionário para especialistas 

Recortes das respostas transcritas 

COMPONENTE: COMPREENSÃO 
Unidade de sentido Categoria 

((Sobre a linguagem em relação à leitura)) 
PG2: A linguagem está ótima. PG3: [...] adequada, [...]. 

TA1: [...] apropriada. O vocabulário simples [...]. TA2: 

[...] extremamente adequada ao público-alvo. PNC1: 

[...] excelente. PNC 2: [...] de fácil compreensão. PNC 

5: Penso que seja adequada, embora extensa. PNC6: [...] 

bastante apropriada, [...] pela concisão e [...] adequação 

do vocabulário às características do público-alvo.  

PNC7: [...] adequada e perfeitamente acessível [...].  

PNC3: As ilustrações e legendas são apropriadas, 

porém, o vocabulário ainda deveria se adequar mais. 

PNC4: [...] adequada, porém, a leitura poderia ser 

realizada com os alunos, orientada pelo coordenador do 

curso ou docentes. PG1: Achei bom, mas tentaria 

diminuir a quantidade de textos. 

((Sobre as explicações para siglas e uso de 

palavras complexas)) 
PG1, PG2, PG3, TA1, TA2, PNC1, PNC2, PNC4, 

PNC5, PNC6 e PNC7: [...] satisfatórias. PNC3: Os 

termos são bem explicados, mas há palavras difíceis 

(promover, diariamente, respectivos, verificação, 

tutorial...). 

((Sobre a distribuição das informações nas 

seções)) 
PG1: [...] boa. PG3: [...] boa. TA1: [...] excelente. TA2: 

[...] razoável. PNC1: [...] suficiente e adequada. PNC2: 

bem estruturada [...]PNC 3: [...] satisfatória. PNC5: [...] 

adequada. PNC6: Excelente. PNC4: Adequada, porém 

exige leitura compartilhada. PG2: A quantidade talvez 

seja demais. PNC7: Razoável. 

 

(+) ótima 

(5+) adequada 

(2+) apropriada com 

vocabulário simples 

(+) excelente 

(+) de fácil 

compreensão 

(+) vocabulário 

adequado 

(+) perfeitamente 

acessível 

(*) mais adequação do 

vocabulário 

(*) leitura mediada 

(*) redução de textos 

 

(2+) explicações 

satisfatórias 

(-) algumas palavras 

difíceis 

(2+) boa 

(2+) excelente 

(2+) razoável 

(+) satisfatória 

(2+) adequada 

(*) leitura 

compartilhada 

(*) redução de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+) compreensão 

acessível  

 

 

 

 

 

Siglas: PG, “professor gestor”; PNC, “professor de núcleo comum”; TA,“técnico administrativo”; (( )) 

parênteses duplos indicam os comentários/observações da moderadora; (+) aspecto positivo; (-) aspecto 

negativo; (*) sugestões dadas pelos sujeitos respondentes. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 A maioria dos adjetivos atribuídos à leitura, às explicações e à distribuição das 

informações têm valores positivos, como: “ótima”, “adequada”, “excelente”, “perfeitamente 

* mais 

adequação 

vocabular 

 

*leitura 
mediada 
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acessível”, entre outros. Entretanto, repete-se, duas vezes, a sugestão da leitura com a 

orientação de docentes, além de um apontamento negativo sobre a existência de algumas 

palavras difíceis. Essas observações são muito significativas, uma vez que demonstram uma 

preocupação, por parte desses avaliadores, em relação ao aproveitamento do recurso por todos 

os alunos. 

 No Quadro 11, a respeito do produto estimular a mudança de atitude dos alunos, a 

avaliação também foi bem positiva. 

Quadro 11 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato – O PROEJA na escola) – Questionário para especialistas 

Recortes das respostas transcritas 

COMPONENTE – MUDANÇA DE AÇÃO 
Unidade de sentido Categoria 

((Sobre o produto favorecer a mudança de 

comportamento dos alunos)). 
PG1: [...] reduz o impacto ((negativo)) nos primeiros 

dias. [...]. PG2: sim. Provavelmente se sentirão mais 

acolhidos. PG3: [...] os alunos terão uma 

compreensão [...] do Câmpus e poderão aproveitar 

melhor os recursos disponíveis para eles. TA1: A 

preocupação com a adaptação dos alunos no novo 

ambiente escolar pode estimular o desejo de sua 

permanência [...] conclusão do curso. TA2: Os 

alunos podem se interessar mais pelas atividades, 

produtos e serviços que o Câmpus oferece. PNC1: 

Pode aproximar o aluno da instituição, permitindo a 

produção de identidade escolar, maior êxito e 

permanência, maior uso dos serviços e espaços do 

Câmpus e maior integração do aluno com o contexto 

escolar. PNC2: [...] desperta a responsabilidade dos 

alunos no uso do ambiente da instituição [...].PNC3: 

Talvez [...] possam buscar regularizar sua situação na 

escola, saber onde buscar ajuda e promover reflexões 

sobre a vida. Sugiro ainda que essa revista seja 

trabalhada em sala por alguns docentes [...].PNC4: 

[...]pode contribuir para ampliar a sensação de zelo, 

de atenção com o grupo que, historicamente, recebe 

menos atenção docente e de gestores. [...] contribui 

com o sentimento de pertencimento, pois os alunos 

poderão compreender que a escola é espaço público e 

o uso de todos os serviços que ela oferece são 

direitos de todos que a frequentam. PNC5: [...]útil e 

funcional para que possam estar no ambiente escolar. 

PNC6: [...] facilita o processo de apropriação do 

espaço escolar [...]. PNC7: [...] é fundamental para 

uma boa integração e receptividade. PG2: [...] Não 

sei se os alunos leriam por vontade própria. . É 

preciso alinhar com algumas ações de acolhimento. 

 

 
(+) redução do impacto 

negativo nos primeiros 

dias (acolhimento) 

 

(4+) acolhimento 

(+) aproveitamento dos 

recursos  

(3+) estimular 

permanência e êxito 

(2+) interesse pela escola 

 

 

(+) responsabilidade no 

uso do ambiente 

(2+) integração aluno-

escola 

 

(*) uso em sala de aula 

(com orientação docente) 

 

 (+) compreensão da 

escola como espaço 

público e de direitos 

  

 

 

(*) necessário alinhar 

ações de acolhimento 

 

 

(+)  

acolhimento 

 

(+) 

permanência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem notas explicativas do quadro anterior 

 Fonte: Elaborado pela autora,2019. 

* uso em sala 

de aula 

 

*alinhamento 

com outras 
ações 
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 Entre as unidades de sentido específicas, destacamos o “aproveitamento dos 

recursos” e a “compreensão da escola como espaço público e de direitos”. No entanto, as 

respostas mais comuns foram “acolhimento”, “estímulo para permanência e êxito” e 

“integração aluno-escola”. Foram constatadas duas recomendações: uma para que o material 

educativo seja “utilizado em sala de aula” e outra indicando seu “uso alinhado com ações de 

acolhimento”. 

 Vejamos agora o Quadro 12, sobre o componente “envolvimento”, que completa a 

avaliação do produto educacional pelos especialistas. 

Quadro 12 – Recortes do Processo de Categorização 

(Contexto Imediato – O PROEJA na escola) – Questionário para especialistas 

Recortes das respostas transcritas 

COMPONENTE – ENVOLVIMENTO 
Unidade de sentido Categoria 

((Sobre o atendimento do objetivo proposto 

com o uso do produto educacional)) 
PG1: Sim. [...]. PG2: Sim. Atende. Para mim, está 

ótimo [...]. PG3: Atende.  TA1: [...] atende o seu 

propósito [...]. TA2: O objetivo foi atendido. PNC1: 

Perfeitamente. [...].PNC3: Atende. PNC5: Penso que 

sim. [...].PNC6: Sim, atende [...].PNC7: O objetivo 

proposto é atingido. [...] poderia haver referência 

específica à assistência social, psicologia e enfermagem. 

Repensar a Informação sobre o Webdiário, que foi 

extinto. PNC 4: Atende o objetivo. [...] insisto no apelo 

ao seu uso contínuo pelos alunos. PNC 2: A Essa revista 

é um material essencial que deve [...] ser apresentada no 

processo de entrada dos alunos para o ano letivo. 

((Sobre as possíveis aprendizagens com a 

seção de contos)) 
PG2: As relações ou situações feitas no ambiente 

escolar. PG3: [...] o aluno pode iniciar o hábito da 

leitura, refletir sobre situações cotidianas vivenciadas, 

ampliar seu vocabulário TA1: [...] trazer lembranças aos 

alunos ingressantes do seu tempo de escola. TA2: [...] 

nos lembram que o ambiente escolar não é apenas para 

estudar; faz parte das nossas vidas. [...].PNC1: [...] 

dialogam com o cotidiano dos alunos e “quebram” a 

rigidez dos manuais e guias. [...] trazem o lúdico, a 

literatura  [...]. Excelente! PNC2: O aluno passa a sentir 

o ambiente escolar como uma extensão da sua casa;  

[...].PNC3: Postura, ética, valores, interesse e 

participação. PNC4: Os contos contêm humor e ironia. 

Os alunos podem se apropriar de conceitos, da regra 

padrão da língua, identificar-se com os temas. [...].  

PNC 5: não saberia dizer. PNC6: [...] de forma lúdica 

suscita a rememoração das vivências dos alunos [...] no 

ambiente escolar [...].PNC7: [...] podem até serem 

trabalhados como conteúdo em alguns componentes ou 

provocar discussões sobre os temas. PG1 [...] legal ter 

estes textos. [...]. 

 
(12+) atendimento do 

objetivo 

(*) acréscimo dos 

serviços de 

assistência social, 

psicologia e 

enfermagem 

(*) mediação da 

revista-guia pelo 

coordenador 

(*) uso contínuo 

(além do início do 

ano letivo) 

 

 

 (+) hábito da leitura 

(3+) lembranças de 

escola 

(+) lúdico, arte 

  

(2+) sentimento do 

ambiente escolar 

 

 (+) norma padrão 

 

(+) identificação com 

os temas 

 

 (*) conteúdo de 

algumas disciplinas 

(+) estímulo a 

discussões 

 

 

(+) 

funcionalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+) leitura de 

memórias 

escolares 

 

Idem notas explicativas do quadro anterior 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

* conteúdo 

para 

disciplinas 

 
 

* acréscimo de 

serviços  

* leitura 

mediada  

*uso contínuo 
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Produto 
Educacional 

Atratividade 

Aceitabilidade 

Compreensão 
acessivel 

Funcionalidade 

Acolhimento  

Permanência 

 Pode-se observar que os dois itens desse elemento foram bem avaliados. De acordo 

com os especialistas, o produto atende aos objetivos para o qual foi elaborado e  possibilita 

aprendizagens com a leitura dos contos com temática ligada às memórias escolares.  

 As recomendações indicadas para o aprimoramento desse componente são o 

acréscimo de algumas informações acerca de serviços ligados à assistência social, do apoio 

psicopedagógico e da enfermagem; a mediação da aplicação desse material pelo coordenador 

do curso; o uso contínuo do recurso e da indicação da seção de contos como conteúdo para 

disciplinas da matriz curricular. 

 Para a última etapa da pesquisa, analisamos o conjunto de respostas no movimento 

parte-todo. Consideramos as perspectivas dos sujeitos avaliadores do produto educacional no 

contexto imediato. A partir dos recortes dos componentes temáticos, procedeu-se a 

interpretação das unidades de sentidos e de possíveis contradições encobertas. Com esse 

movimento hermenêutico, foram geradas as principais categorias que destacam os aspectos 

positivos do produto educacional, ilustradas na Figura 10 a seguir. 

 Figura 10 – Principais Categorias da Avaliação do Produto Educacional 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 Procuramos estabelecer as relações teórico-empíricas desses resultados a partir de 

homogeneidades e divergências temáticas, estas últimas são listadas na Figura 11. 

Figura 11 – Sugestões para Revisão de Elementos e/ou Tipo de Atividade 

(divergências temáticas) 

  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Compreendemos, assim, que as divergências correspondem a fatores que explicam as 

recomendações dos especialistas, em virtude de sua maior aproximação dos processos de 

ensino-aprendizagem junto aos destinatários do produto educacional.  

 Ao final desse movimento dialético, identificamos três proposições sintéticas, 

indicadas a seguir: 

Figura 12 – Proposições Sintéticas da Avaliação do Produto Educacional  

  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

Problemas de leitura  

tamanho dos textos 

excesso de textos 

adequação vocabular 

leitura cansativa 

leitura a ser mediada 

leitura  a ser compartilhada 

Participação docente  

uso em sala de aula 

conteúdo para disciplinas 

alinhamento com outras ações 

acompanhamento do 
coordenador/docentes 

  Leitura 
acompanhada 

Trabalho docente 

Contexto Mediato: História  

 

Contexto Imediato: PROEJA na escola 

Ações de acolhimento 
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 As proposições sintéticas do contexto imediato sugerem que, embora o produto 

educacional tenha sido avaliado de maneira positiva, tanto pelos alunos usuários quanto pelos 

especialistas, é necessário que seu uso seja combinado com as “ações de acolhimento” da 

escola, uma vez que apenas sua distribuição não garante sua utilização. Para um melhor 

aproveitamento desse material educativo, a proposta de “leitura acompanhada”, seja pelo 

coordenador do curso ou pelos demais docentes, representa uma alternativa para resultados de 

aprendizagens mais efetivas.  

 No contexto mediato, propõe-se o uso do material educativo como parte dos recursos 

didáticos das disciplinas ministradas pelos professores, ou seja, pode-se adequar seu uso para 

a sala de aula. 

 À luz da teoria de Ruiz et al. (2014) e de Kaplún (2003), podemos afirmar que o 

material educativo responde positivamente tanto às demandas dos cinco componentes para 

avaliação participativa quanto aos três eixos para elaboração de mensagens educativas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao finalizarmos as etapas da realização desta pesquisa, constatamos que o principal 

objetivo foi atingido. Conseguimos construir, aplicar e avaliar o produto educacional 

denominado “Revista PROEJA: um guia para não se perder na escola”. 

 A ideia da criação desse recurso surgiu, inicialmente, como uma possível alternativa 

a favorecer o atendimento das necessidades informacionais de alunos da Educação de Jovens 

e Adultos em novo contexto escolar. Essa hipótese também se confirmou, uma vez que o 

material educativo, por meio da devida aplicação e avaliação participativa, respondeu bem aos 

propósitos para os quais foi planejado, tendo sido avaliado, em todos os seus componentes, de 

maneira satisfatória.  

 A figura abaixo apresenta a síntese das ações realizadas. A criação do produto 

educacional e descrição de suas principais características encontram-se registradas no quarto 

capítulo deste trabalho. Os resultados da fase exploratória e final são retomados, em seus 

aspectos mais significativos, nos próximos parágrafos. 

Figura 13 – Síntese das Etapas da Pesquisa 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 Logo ao final da etapa exploratória, o primeiro objetivo específico da pesquisa foi 

alcançado, pois a partir da análise de dados obtidos com a técnica de grupo focal, 

3ª FASE: USO  E AVALIAÇÃO  

Alunos usuários utilizam o produto educacional e o avaliam a partir de três eixos: o temático, 
pedagógico e comunicacional. Professores , gestores e técnicos administrativos  avaliam o PE 
em seus aspectos gerais. Resultados associados para análise e avaliação do PE. 

2ª FASE: CRIAÇÃO  DO PRODUTO EDUCACIONAL (PE) 

Com a análise dos dados iniciais , operou-se a relação com os dois conjuntos de teorias: um 
para criação e avaliação do PE; outro para compreensão do contexto problemático da EPT em 
se tratando das nececissidades informacionais de alunos do PROEJA no espaço escolar (Bases 
Conceituais em EPT, Ciência da Informação +  Produção de Materiais Educativos) 

ANÁLISE DO OBJETO DE ESTUDO 

1ª FASE: EXPLORATÓRIA 

Estudos bibliográficos sobre o tema + pesquisa documental + grupo focal com alunos não 
usuários do produto (o que entendem, do que precisam e o que recomendam) + observações 
registradas in loco. Relações com a teoria acerca do problema investigado. 
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NO 

identificamos as principais dificuldades de comunicação vivenciadas pelos alunos do 

PROEJA, as quais se relacionam com as categorias da próxima figura. 

Figura 14 – Categorias do Contexto Problemático Inicial 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Com os resultados da análise hermenêutica-dialética da fase exploratória da pesquisa, 

ilustrada na Figura 15, identificamos três proposições sintéticas, que representam as possíveis 

causas das dificuldades encontradas pelos alunos do PROEJA em relação ao atendimento de 

suas necessidades informacionais, são elas: o atendimento pessoal oferecido, a comunicação 

interna da escola e sua comunicação externa junto às comunidades locais. 

 Figura 15 – Síntese da Análise Hermenêutico-dialética 

(Fase exploratória) 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Baseado em Cardoso, Santos e Alloufa, 2013, p. 9 

 Embora a confecção do produto educacional tenha sido finalizada em outubro de 

2018, sua aplicação ocorreu somente a partir do início do ano letivo de 2019, já que tal 

recurso é indicado para ingressantes. Após cinco semanas experimentando o material 

educativo, os alunos participantes da pesquisa o avaliaram basicamente como funcional, 

adequado e importante. Pela perspectiva dos usuários, o produto foi aprovado. 

atendimento 
pessoal 
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atualização 
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insegurança 

Movimento 

Hermenêutico 

Contexto Imediato 

(Espaço Escolar) 

 

Contexto Mediato 

(História) 
 

3) Comunicação 

Externa 

Falas em 
grupo focal 

 

Linguagem 

 

1) Atendimento pessoal 

 

2) Comunicação 

Interna 

Movimento 

Dialético 
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NO 

  Constatamos, por meio da avaliação participativa do produto educacional  que os dois 

últimos objetivos específicos da pesquisa também foram alcançados: num primeiro momento, 

o material pode cooperar com os processos de ensino-aprendizagem dos alunos pela 

publicização dos recursos informacionais disponíveis na escola; e, num segundo momento, 

incentivá-los à mudança de comportamento em relação a suas necessidades informacionais, 

tanto no aspecto da percepção quanto da manifestação 

 A partir da avaliação do material educativo pelos especialistas, com foco nos 

componentes “atração”, “aceitação”, “entendimento”, “envolvimento” e “mudança de ação”, 

foram identificadas as categorias da Figura 16: 

Figura 16 – Categorias da Avaliação do Produto Educacional por Especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 Verificamos que, além de o produto ter sido considerado atrativo, bem aceito, 

funcional e com linguagem acessível, ele também pode favorecer o “acolhimento” e a 

“permanência” na instituição escolar, o que superou positivamente nossas expectativas. Sendo 

assim, os resultados dessa avaliação mostraram-se bastante satisfatórios.  

 Na figura 17 temos as três proposições sintéticas geradas a partir da análise 

hermenêutico-dialética, as quais são esclarecidas nos parágrafos a seguir.  

 Figura 17 – Síntese da Análise Hermenêutico-dialética (Fase Final) 

 

 

   

 

 

  

 Fonte: Baseado em Cardoso, Santos e Alloufa, 2013, p. 9. 
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Mediato 
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 Observamos que as proposições sintéticas do contexto imediato sugerem que, 

embora o produto educacional tenha sido avaliado de maneira positiva, é recomendável que 

seu uso seja combinado com “ações de acolhimento”, pois apenas sua distribuição não garante 

sua utilização. Para um melhor aproveitamento desse material educativo, a segunda 

proposição sintética “leitura acompanhada” pode representar uma alternativa para resultados 

mais efetivos de aprendizagens.  

 Propõe-se, no contexto mediato, o uso do produto educacional como recurso de 

apoio ao “trabalho docente”, uma vez que sua aplicação pode ser adaptada à sala de aula e às 

disciplinas da matriz curricular. 

 Concluímos ainda que para que esse material educativo seja adotado nos próximos 

anos letivos, em virtude das informações ligadas ao funcionamento da escola, como 

calendário, horários, eventos culturais e afins; exige-se sua constante atualização orientada 

pela própria gestão da escola.  

 Com a realização da pesquisa, reiteramos a importância da valorização do atributo 

humano e do diálogo nos processos de comunicação da escola, principalmente àqueles que 

envolvem os alunos do PROEJA, sobre os quais ainda pesam preconceitos e representações 

sociais inferiorizantes. 

 Ressaltamos também que se faz necessário um estudo do uso desse recurso em longo 

prazo para o alcance de análises mais completas e que os resultados da fase exploratória da 

pesquisa, apontando falhas no atendimento presencial da escola, não contemplam a opinião da 

comunidade escolar como um todo, pois os dados e informações apresentados são procedentes 

de opiniões de alunos do primeiro ano do curso técnico em Mecânica integrado ao Ensino 

Médio do ano letivo de 2018, sujeitos participantes da pesquisa. 

 Por fim, os resultados alcançados junto aos especialistas e usuários do produto 

educacional assinalam a sua “aprovação”, já que os dois grupos manifestaram, de modo geral, 

pareceres positivos em suas respectivas análises.   
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APRESENTAÇÃO  

6  

 Prezado(a) estudante, 
 

 Seja bem-vindo(a) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFSP), Câmpus de Sertãozinho! 

 Esta é a Revista PROEJA, um produto educacional criado especialmente para 

você, aluno(a) do curso técnico em Mecânica. 

 A nossa primeira edição vem com o subtítulo “um guia para não se perder na 

escola”, pois os temas e textos foram organizados com o objetivo de favorecer a 

busca, localização e uso de serviços oferecidos pela instituição. Sendo assim, esta 

revista-guia pode facilitar o atendimento de suas necessidades informacionais 

ligadas ao seu contexto escolar. 

Apresentamos, a seguir, um breve resumo do conteúdo de cada seção deste 

exemplar. 

                                                           
6 Ilustração adaptada de CEDAE/PRX/IFSP. Disponível em 

<http://prx.ifsp.edu.br/registros/2016/index.html>. Acesso em 01 out. 2018. 
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 Na primeira parte, O Espaço Escolar, vamos no situar no espaço geográfico. 

Daí o mapa da Rede Federal de Ensino e o da Região em que a escola está 

localizada. Temos ainda a planta do prédio em tamanho reduzido e ilustrações com 

a divisão da estrutura em três blocos: A, B e C. Precisa localizar uma sala? Um 

auditório? Algum setor de atendimento? Consulte essa parte do guia! 

 Já na segunda seção, Setores e Serviços, você encontra uma breve 

descrição dos serviços da Secretaria, do Apoio ao Ensino, do Sociopedagógico, da 

Extensão e da Biblioteca. Há também informações sobre horários de funcionamento 

desses setores e a indicação dos profissionais responsáveis pelo atendimento.  

 A terceira parte, Tutoriais para Acesso a Serviços e Informações, traz 

orientações detalhadas sobre como acessar o Sistema Unificado de Administração 

Pública (SUAP); como fazer empréstimos e renovações de livros da Biblioteca local e 

como acessar o acervo da Biblioteca Virtual da Pearson.  Além disso, explica como 

cadastrar-se junto ao “Aurora”, ao “Webdiário” e ao “Comunica”. Por esses canais, 

você poderá acompanhar seu rendimento e frequência escolar e receberá 

diariamente os e-mails com notícias sobre os principais eventos da escola.  

 A quarta seção, Tempo de Escola, Lugar de Memórias, é reservada à 

Literatura. Traz três pequenos contos inspirados em histórias que aconteceram no 

espaço escolar. Ao final, um texto do gênero receita para aqueles que vivem 

perdendo a hora. Leia e experimente, se precisar! 

 Na última parte, Fique por Dentro!, apresentamos algumas dicas de cursos 

de extensão e informações básicas sobre o ENEM e outros processos dos quais você 

poderá participar com a conclusão do seu curso, além do calendário e horário de 

aulas de sua turma. 

Que esta publicação facilite um pouquinho a sua vida, pois assim como bem definiu 

o nosso grande poeta Vinícius de Moraes: “A vida não é de brincadeira [...]. A vida é 

arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida”. 
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I – O ESPAÇO ESCOLAR 

1.1 ONDE ESTAMOS 
 

                             7 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8 

 

 

 

 

 

 

O IFSP Câmpus Sertãozinho é uma das unidades da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Está situado na região de Ribeirão Preto, no 

nordeste paulista, a cerca de 320 km da capital. 

                                                           
7   BRASIL. Ministério da Educação. Mapa da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. Disponível em <http://redefederal.mec.gov.br/instituicoes> Acesso 

em 19 ago. 2018. 

 
8 OPY EDITORA LTDA. Mapa da Região de Ribeirão Preto.  Disponível em 

<http://www.editora.opy.com.br/mapas/mapa-regiao-de-ribeirao-preto/> Acesso em 23 

ago. 2018. 

IFSP - 
Sertãozinho 

http://www.editora.opy.com.br/mapas/mapa-regiao-de-ribeirao-preto/
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1.2 O PRÉDIO E SUA DIVISÃO9 

 

  Em 2016, o Câmpus passou por uma grande reforma e ampliação, 

totalizando 9.175,06 m2 de área construída num terreno de 48.400,00 m2. Assim, 

a estrutura do prédio está organizada em três blocos, identificados como A, B e C. 

Atualmente, a entrada é feita pela Rua Américo Ambrósio, 269, mas o projeto de 

conclusão da reforma prevê a mudança da fachada e entrada principal para e pelo 

Bloco A. Daí a seguinte divisão/sinalização10:  

 

 

                                                           
9  IFSP (Sertãozinho). Planta do Prédio. Documento recebido do Setor 

Administrativo via e-mail set. 2018.  

10
  Divisão do Prédio. Elaborado pela autora. 
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1.3 BLOCO A                                                  11 

 

12 BLOCO A: Primeiro Piso

 

  

 No Primeiro Piso do Bloco A, você encontra os principais setores de 

atendimento aos alunos e à comunidade externa, como as Secretarias, Apoio ao 

Ensino, Extensão e Tecnologia de Informação (T.I.).  

 Há também a cantina, banheiros e uma ampla sala reservada aos estudantes 

para que possam descansar nos intervalos entre as aulas. 

 Ao final do corredor, à direita, encontra-se o setor Administrativo, onde 

trabalham, por exemplo, os diretores e parte dos técnicos administrativos. À 

esquerda, temos quatro salas reservadas para os futuros laboratórios de 

informática. 

 

 

                                                           
11 Bloco A, Primeiro Piso. Ilustração adaptada de foto da autora. 

 
12 Bloco A, Primeiro Piso. Baseado em ilustrações elaboradas pela Direção do Câmpus, 

maio-jul. 2018. 
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BLOCO A: Segundo Piso13 

 

 No Segundo Piso do Bloco A, você encontra 14 (catorze) salas de aula. Por 

estarem localizadas nesse Bloco, tais salas são nomeadas pela letra A, seguida do 

número do piso (Primeiro Piso = 1; Segundo = 2; Terceiro = 3), além do número 

correspondente à sala em sequência crescente (de 01 a 14). 

 Então, para encontrar a Sala A201, por exemplo, você procura o Bloco A; 

depois, sobe do Primeiro para o Segundo Piso e, obedecendo à sequência numérica, 

verá que ela é a primeira sala ao final do corredor, ao lado da rampa. Observe 

também que as salas são distribuídas em duas fileiras: uma de números ímpares 

(201, 203, 205, 207, 209, 211 e 2013) e outra, de números pares (202, 204, 206, 

208, 210, 212 e 214). 

 

 

                                                           
13 Bloco A, Segundo Piso. Baseado em ilustrações elaboradas pela Direção do Câmpus, 

maio-jul. 2018 
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BLOCO A: Terceiro Piso14 

 

 

 No Terceiro Piso do Bloco A, você encontra os 16 (dezesseis) gabinetes dos 

professores, o Centro de Línguas, as salas dos coordenadores de cursos e a dos 

professores. Há também o setor Sóciopedagógico, banheiros, bebedouros e dois 

espaços reservados para os servidores (um para descanso e outro como refeitório). 

 Cada gabinete é reservado a 4 (quatro) professores. E, para facilitar a 

localização, a distribuição desses gabinetes se dá em duas fileiras, assim como as 

salas de aulas. De um lado, temos os gabinetes de números ímpares (301, 303, 

305, 307, 309, 311, 313 3 315) e do outro, os de números pares (302, 304, 306, 

308, 310, 314 e 316). 

 

  

 

                                                           
14 Bloco A, Terceiro Piso. Baseado em ilustrações elaboradas pela Direção do Câmpus, maio-

jul. 2018 
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1.4 BLOCO B15 

 

 

 

 Logo depois de passar pela portaria e pelo bicicletário, indo para o lado 

esquerdo, você encontra a entrada do Bloco B, localizada entre a Biblioteca e o 

refeitório. É nesse Bloco que estão os laboratórios da área de Mecânica.  

 

 

 

 

                      16                                                                                                            

  

 Há também banheiros, bebedouros e, na lateral do lado direito, você 

encontra os corredores de acesso aos outros blocos.  

 

 

                                                           
15

 Baseado em ilustrações elaboradas pela Direção do Câmpus, maio-jul. 2018 

 
16 Entrada do Bloco B, entre a Biblioteca e o Refeitório. Ilustração adaptada de foto da 

autora. 

CORREDOR DE ACESSO AOS BLOCOS 
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1.5 BLOCO C17 

  

 No Bloco C, você encontra vários laboratórios, como os de Química, o de 

Física e o de Computação/Programação. 

 Há também banheiros, bebedouros, um espaço reservado a atividades 

ligadas às Artes e salas de aula para Pesquisa/Ensino/Extensão. Destacam-se, 

ainda, os dois Auditórios, onde são realizadas palestras, reuniões coletivas e outros 

eventos culturais da escola. A entrada principal para esse Bloco se dá pelo corredor, 

cujas paredes são vazadas em formato de círculos18. 

                                                           
17 Baseado em ilustrações elaboradas pela Direção do Câmpus, maio-jul. 2018 

 
18 Corredor de acesso ao Bloco C. Ilustração adaptada de foto da autora. 
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II - SETORES E SERVIÇOS19 

             

Nesta seção apresentamos um breve resumo dos serviços prestados pelos setores 

mais procurados pelos alunos, além de sua localização, equipe e horário de 

atendimento. 

2.1 A SECRETARIA 

20                                                A Coordenadoria de Registros 

Acadêmicos (CRA), mais conhecida 

como secretaria, é o setor 

responsável pelo controle, registro, 

verificação e arquivamento dos 

documentos da vida escolar dos 

alunos regulares.         

Serviços: realiza as matrículas dos cursos regulares; recebe, protocola e 

encaminha requerimentos solicitados pelos estudantes. É por meio deste 

setor que você tem acesso a documentos como “atestado de matrícula”, 

“transferência”, “cancelamento de matrícula”, “carteirinha estudantil”, 

“histórico escolar”, “certificado de conclusão de curso/diploma”, entre 

outros. 

Localização Bloco A, Primeiro Piso, terceiro guichê.   

Equipe para atendimento de alunos do Ensino Médio/Técnico: Maíra, Rose e 

Isabel. 

Horário de atendimento: 2ª à 6ª feira, das 9h30 às 21h30. 

Mais Informações: e-mail: cra.srt@ifsp.edu.br ou Ramal: 1179 

                                                           
19

 Texto baseado em dados e informações coletadas junto ao portal do IFSP, Câmpus 

Sertãozinho. Disponível em https://srt.ifsp.edu.br/ Acesso em ago.-set. 2018. 
 

20 CRA, Bloco A, Primeiro Piso, terceiro guichê. Ilustração adaptada de foto da autora. 

mailto:cra.srt@ifsp.edu.br
https://srt.ifsp.edu.br/
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2.2 O APOIO AO ENSINO  

        21                   

 A Coordenadoria de Apoio ao 

Ensino (CAE) é responsável por 

várias funções, dentre as quais 

se destaca o acolhimento dos 

estudantes, professores, pais e 

comunidade externa no ambiente 

escolar. 

 

Serviços: informa os alunos sobre os horários das disciplinas e suas 

respectivas salas de aula; administra o uso dos recursos didáticos 

disponíveis na escola; registra as reservas de auditórios, laboratórios e afins; 

faz cumprir as regras disciplinares para o bom funcionamento da 

instituição; acompanha os alunos desde sua chegada até a saída; orienta a 

distribuição de merenda escolar; entre outros. 

Localização Bloco A, Primeiro Piso, quarto guichê.   

Assistentes de aluno: Ana Paula, Fernando Amaral e Mateus Gasparotti 

Atendimento no guichê: Renato, Fernando Kock, Luís Gustavo, Susette e 

Helaine 

Horário de atendimento: 2ª à 6ª feira, das 8h00 às 22h00. 

Mais Informações: e-mail: cae.srt@ifsp.edu.br ou Ramal: 1184 

 

 

 

                                                           
21 CAE, Bloco A, Primeiro Piso, último guichê. Ilustração adaptada de foto da autora. 

mailto:cae.srt@ifsp.edu.br
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2.3 A EXTENSÃO  

22                                

 A Diretoria Adjunta de Extensão 

(DAEX) desenvolve atividades 

educativas, culturais e científicas 

voltadas tanto para a comunidade 

interna (alunos e servidores) quanto 

para a comunidade externa.   

 

Serviços: além de promover vários cursos e projetos, a DAEX também é 

responsável por registrar atividades de estágio (obrigatório ou não) para fins de 

inclusão no histórico escolar e arquivo. Orienta os estagiários quanto aos prazos, 

procedimentos e documentos necessários e zela pelo cumprimento do Termo de 

Compromisso mediante o serviço de integração escola-empresa.  

Destacamos alguns dos atuais Projetos Extensão na seção “Fique por dentro!”, 

página 35. 

Localização: Bloco A, Primeiro Piso, primeiro guichê. 

Equipe: Lívia, Graziela e Anelise. 

Horário de atendimento: de 2ª e 4ª feira, das 08h00 às 20h00; 3ª, 5ª e 6ª feira, 

das 08h00 às 18h00. 

Mais informações site: http://extensao.ti.srt.ifsp.edu.br/ ou ramal 1177 

 

  

                                                           
22 DAEX, Bloco A, Primeiro Piso, primeiro guichê. Ilustração adaptada de foto da autora. 

http://extensao.ti.srt.ifsp.edu.br/
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2.4 O SÓCIOPEDAGÓGICO  

                                              23 

A Coordenadoria Sóciopedagógica 

(CSP) trabalha para garantir 

condições de permanência e êxito dos 

estudantes em suas trajetórias 

escolares. Suas ações são pautadas 

na Política Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). 

Todos os alunos regularmente 

matriculados no IFSP, Câmpus de Sertãozinho, podem participar dos Editais de 

Assistência Estudantil. Porém, é preciso ficar atento aos critérios e exigências de 

cada Programa, cujas orientações são publicadas nos respectivos editais. 

Serviços: a CSP organiza, orienta e registra os processos para acesso à assistência 

em transporte, alimentação, moradia, suporte aos estudantes-pais e promoção da 

saúde.  Promove também ações que visam à inclusão de alunos com necessidades 

educacionais específicas e o acesso aos materiais didáticos-pedagógicos. Integra os 

Conselhos de Classe e os Pedagógicos, entre outras atividades. 

Localização: Bloco A, Terceiro Piso, última sala à direita, sentido saída da 

escadaria. 

Equipe: pedagogos: Fabiano, Leonardo e Renata; assistente social: Milena; técnico 

em assuntos educacionais: Camilo; nutricionista: Marina. 

Horário de atendimento: 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 20h00. 

Mais informações: e-mail csp.srt@ifsp.edu.br ou ramais 1182 ou 1213 

 

 

 

 

                                                           
23  CSP, Bloco A, Terceiro Piso, última sala à direita, sentido saída da escada.  Ilustração 

adaptada de foto da autora. 

mailto:csp.srt@ifsp.edu.br


102 
 

2.5 A BIBLIOTECA 

24 

A Coordenadoria de Documentação e Biblioteca (CDB) tem como principal função 

proporcionar aos alunos e servidores o acesso à informação e a recursos 

informacionais. Apoia as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, além de 

desenvolver ações de incentivo à leitura. 

Principais recursos e serviços:  

 Mais de 3.000 títulos e cerca de 10.000 exemplares entre livros, revistas, 

dicionários e apostilas pré-vestibular (vide tutorial para empréstimo, 

renovação e devolução de livros, nas páginas 24-25); 

 Assinatura para acesso à Biblioteca Virtual da Pearson Editora (vide tutorial 

para acesso e uso da plataforma na página 26); 

 Cerca de 10 computadores com acesso à Internet; mesas para estudo em 

grupo; baias para estudo individual; armários para guarda de bolsas e 

mochilas, além de climatização com ar condicionado. 

Localização: Bloco B, com entrada próxima ao refeitório. 

Equipe: auxiliares de biblioteca: Adriane, Fabiane e Luciana; bibliotecária: Aline. 

Horário de atendimento: de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 22h00. 

Mais informações: e-mail biblioteca_srt@ifsp.edu.br ou ramal-1187. 

 

                                                           
24 Biblioteca, Bloco B (entrada e ala do acervo de livros).  Ilustrações adaptadas de fotos da 

autora. 

mailto:biblioteca_srt@ifsp.edu.br
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III – TUTORIAIS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO25 

  Os tutoriais desta seção explicam, passo a passo, como acessar os sistemas 

de informação da escola. 

 Tenha em mãos a sua carteirinha (identidade estudantil) ou seu protocolo de 

matrícula, pois neles você encontra o número de seu prontuário, que representa 

seu código de aluno.  

 

3.1 SUAP  

 Começaremos pelo SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública.  

 Todos os usuários dos serviços de Tecnologia da Informação (TI) do IFSP 

são, de certa forma, usuários do SUAP, sejam estes servidores, alunos ou 

terceirizados. Assim, podem utilizar o sistema para acesso a informações da 

Instituição. 

 Por meio deste sistema você pode consultar/acompanhar processos de sua 

vida escolar, além de links úteis para você acessar o catálogo com o acervo da 

Biblioteca local ou o acesso direto de livros virtuais na Biblioteca Virtual da 

Pearson. 

 Vejamos, a seguir, como realizar o primeiro acesso e/ou trocar a senha. 

 

 

                                                           
25

  O texto desta seção é baseado em dados e informações coletadas junto ao portal do IFSP, 

Câmpus Sertãozinho e sites dos respectivos sistemas, apresentados em cada subseção.  

Disponível em https://srt.ifsp.edu.br/ Acesso em ago.-set. 2018. 

https://srt.ifsp.edu.br/
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1º passo: no portal SUAP https://suap.ifsp.edu.br Clique em Primeiro 

Acesso/Trocar minha senha:  

 

 

2 º passo:  digite st + número de seu prontuário no espaço para Matrícula e, na 

sequência, o número de seu CPF (conforme exemplo). Aparecerá na parte superior 

da tela o e-mail pessoal para onde foi enviado o link de recuperação. Então, clique 

em enviar. 

 

st1791052 

18235895916 

https://suap.ifsp.edu.br/
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3 º passo:  você receberá um e-mail com um link do SUAP. Ao clicar no link, você 

será redirecionado para o SUAP para completar a operação.  

4 º passo: crie uma senha conforme as orientações apresentadas no site: 

 

 

5 º passo: se for seu primeiro acesso, leia o Termo da página completamente. Para 

isso, é preciso utilizar a barra de rolagem vertical da tela até o final. Então, clique 

em Li e concordo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º passo: clique em  e pronto! Você será redirecionado para a página 

inicial do SUAP, podendo acessar todos os recursos informacionais disponíveis.  
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3.2  COMUNICA 

 

26  

  

 O Comunica é uma espécie de email informativo direcionado aos estudantes 

e servidores do Câmpus. 

 Para cadastrar-se, envie um e-mail com o assunto “cadastro” para 

<srt@ifsp.edu.br>. 

 Assim, você receberá diariamente os e-mails com informações relacionadas a 

eventos da rotina escolar, bolsas (monitoria, extensão), cursos da extensão, auxílio 

estudantil, entre outros. 

 Os e-mails trazem informações completas sobre os eventos, incluindo os 

mais variados tipos de documentos, como editais, cronogramas, resultados de 

processos seletivos, regulamentos, links de páginas relacionadas e afins.  

 Quer saber das últimas novidades ou sobre os próximos eventos? Atualize-

se, lendo o Comunica! 

3.3  WEBDIÁRIO E AURORA 

WEBDIÁRIO 

Durante o bimestre, para acompanhar sua situação parcial de notas e faltas 

(frequência), acesse o Webdiário!1º passo: Acesse o endereço a seguir: 

https://webdiario.ti.srt.ifsp.edu.br/webdiario/  

 

                                                           
26

 Ilustração adaptada de foto da autora. 

mailto:srt@ifsp.edu.br
https://webdiario.ti.srt.ifsp.edu.br/webdiario/
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2º passo: digite o seu “Prontuário” e “Senha”, conforme orientação abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º passo: digite a senha atual (prontuário); depois, uma nova senha e confirme em 

seguida.  

Como dica de segurança para elaboração de senha, evite sequências como 

abcdefg... ou 123456...; não utilize datas de nacimento e evite utilizar o número do 

seu próprio prontuário. Combine letras, números e caracteres especiais. 

Digite o código (Captcha) que aparece ao final e conclua a operação clicando em 

Alterar  

 

 

 

 

 

 

 

1º Acesso  

Prontuário = 

prontuário 

Senha = 

prontuário 
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AURORA 

Para acompanhar sua situação final de notas e faltas, isto é, seu boletim escolar, 

acesse o Aurora!  

1º passo: Acesse o endereço a seguir: 

https://aurora.ifsp.edu.br/principal.php?go=login  

 

2º passo: clique em Primeiro Acesso.  

 

3º passo: preencha as lacunas com os dados:  

Campus; Prontuário, RG; Data de nascimento;  

e o código Captcha.  

Conclua a operação, clicando em Enviar     

 

 

https://aurora.ifsp.edu.br/principal.php?go=login%20
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4ºpasso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 LIVROS DA BIBLIOTECA LOCAL 

FAZENDO EMPRÉSTIMOS     27 

1 º passo: você pode escolher até 

cinco livros diferentes. Se não 

entende ainda como os livros estão 

organizados nas estantes, peça 

ajuda às auxiliares de biblioteca. 

2 º passo: com os livros 

selecinados, vá até o balcão de 

atendimento e apresente-os junto à 

sua carteirinha de estudante ou 

seu protocolo de matrícula. 

3 º passo: confira os dados, a data para devolução dos itens e assine o cupom de 

empréstimo. Lembre-se de que você tem 7 dias para devolver ou renovar seus itens! 

A renovação pode ser feita pessoalmente, mas é preciso apresentar os livros e 

carteirinha/protocolo novamente. Se prefirir, renove pela Internet, conforme tutorial 

a seguir. 

                                                           
27 Ilustração adaptada de foto da autora. 

Confirme ou 
atualize seu e-
mail e crie sua 

senha 
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RENOVANDO OS LIVROS PELA INTERNET 

1º passo: acesse o catálogo online pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br (dê preferência 

ao navegador FireFox!) 

 

2º passo: vá ao canto superior direito em e entre com seu 

prontuário e a mesma senha do SUAP/Aurora. 

 

 

  

 

3º passo: Localize, no alto da página, ou o ícone no canto 

esquerdo da página;                 confirme tudo que está com 

você e clique em             

DEVOLVENDO OS LIVROS 

A devolução pode ser feita por qualquer pessoa, mas fique atento às datas limites, 

pois para cada item não devolvido no prazo, o usuário fica suspenso por dois dias 

vezes o período em atraso. 
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3.5 BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON 

A Biblioteca Virtual da Pearson possui um acervo de livros digitais, que abordam 

várias áreas do conhecimento, como Administração, Direito, Educação, Psicologia, 

Economia, Engenharias, entre outras. 

Para acessar à plataforma, pesquisar títulos e realizar leituras, basta seguir os 

seguintes passos: 

1º passo: acesse o SUAP https://suap.ifsp.edu.br/accounts/login/?next=/ 

e preencha os campos com a sigla st + o número de seu prontuário e com sua 

senha.  Feito isso, clique em  

2º passo: ao entrar no SUAP , localize  

Links Úteis-IFSP e clique em  

Biblioteca Virtual Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

3º passo: Na primeira página da Biblioteca, clique em Explorar  

 

 

 

 

 

https://suap.ifsp.edu.br/accounts/login/?next=/
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4º passo: na lateral esquerda da página, você encontra os assuntos. Clicando em 

um deles, irão aparecer os livros disponíveis para leitura.   

 

 

5º passo: clique sobre o livro de interesse e comece a leitura 
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6º passo: para folhear o livro, você utiliza as setas voltar < ou seguir  > 

Observe que no canto superior direito você tem várias ferramentas para fazer 

anotações, buscar palavras, aumentar o zoom, grifar, etc.  

Se desejar criar uma lista com livros selecionados para retomar leituras ou ler tais 

livros mais tarde, basta clicar em Adicionar à lista, ao selecionar o item. 

 

 



114 
 

IV - TEMPO DE ESCOLA: LUGAR DE MEMÓRIAS 

4.1                              O Diabo no refeitório28 

  

 

 

  

 

 ― O Diabo tá muito sujo...  

 Até então, meu foco era a comida do meu prato: arroz, feijão, filé de 

frango e salada. Não que falassem baixo. Havia uma algazarra em nuvens 

nas alas do novo refeitório.  

 Com um repertório para 48 horas ao dia, os alunos falavam de dois 

vira-latas que esperavam nossos restos. Não entendi o porquê de terem dado 

o apelido de Diabo ao cachorro preto que, a meu ver, entendida de etiqueta.  

Os cães, para minha surpresa, observavam nossas refeições sem 

latir, comportando-se como quem espera sua vez chegar. O de pelos bege, 

sem nome ainda, tinha as costelas à mostra, mas me parecia esperto. 

 Já satisfeita, divido em duas partes iguais o resto do meu filé e saio 

com o agrado canino em mãos. Eles me seguem pelo cheiro.  

  Jogo um pedaço no gramado à direita e o outro à esquerda, na 

direção deles e, nesse momento, me irrito profundamente com aquele que, 

num golpe traiçoeiro, come os dois pedaços e deixa o Anônimo lambendo a 

grama. 

  ― ENTÃO É POR ISSO QUE SEU NOME É DIABO?! 

                                                           
28 Texto Elaborado pela autora, 2019.Ilustração adaptada de Mellish, B. Animal-black-blue-
169524-1. Disponível em <https://www.pexels.com/> Acesso em 02 out. 2018 

 

https://www.pexels.com/
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4.2                              O fantasma da Biblioteca29 

 

  

 

 

 

 

 Reza a lenda que muitas almas moram nas bibliotecas e, quando 
anoitece, elas passeiam pelas alas das estantes. 

 Bastou meus colegas de trabalho terem ido embora, para eu, uma 
simples bibliotecária, lembrar disso. 

 Férias de alunos e professores. 

 Cantina fechada. 

 Chuva e escuridão do lado de fora... 

 De repente, um livro cai. 

 Finjo que foi o vento, mas as janelas estão fechadas. 

 A guarita, com os seguranças, fica longe. 

 Outro livro cai no corredor das “Biografias”.  

 Biografias são livros que trazem a história de.... Ai, meu Deus! De 
quem já morreu! 

[...] 

 ― Mas que “merda” é essa?! Questiono, diante de John Lennon, Madre 
Teresa, Steve Jobs... 

 ― Anjos e fantasmas defecam?! 

 Acho que não!  

 Mas um passarinho, mais assustado que eu, sim!  

                                                           
29

 Texto Elaborado pela autora, 2019.Ilustração adaptada de book-shelves-bookcase-books-

926680-2 Disponível em <https://www.pexels.com/>.  Acesso em 02 out. 2018. 

https://www.pexels.com/
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4.3                             Eu odeio essa menina!30 

 

 

 

Muitos haviam se matriculado naquela escola por conta da merenda, 

considerada a melhor da cidade. Para conseguir uma vaga no período 

noturno, os candidatos tinham de comprovar estarem trabalhando. Ainda 

assim, nenhum aluno podia entrar após às 19:10, horário em que o portão 

era rigorosamente fechado pelo seu João, o terror dos atrasados.  

É de supor que não deveria ser fácil conciliar trabalho com escola, 

tanto que, do primeiro para o terceiro ano do Ensino Médio (naquela época, 

colegial) o número de alunos a concluir o curso girava em torno de doze, no 

máximo vinte. Entre os futuros concluintes, destacavam-se Gilda e Marcos.  

Ela era a melhor aluna de Humanas. Ele, o melhor de Exatas. Talvez, 

por estarem em uma turma tão reduzida, pudessem aproveitar mais a 

atenção dos professores. Ambos sentavam-se bem à frente, como se até entre 

as carteiras disputassem uma posição melhor. 

                                                           
30  Texto Elaborado pela autora, 2019.Ilustração adaptada de Tokarnia, M. Disponível em 

<http://www.rondoniadinamica.com/uploads/4ge9gfx6ighxxqm.jpg>. Acesso em 02 out. 

2018. 

http://www.rondoniadinamica.com/uploads/4ge9gfx6ighxxqm.jpg
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E tudo corria bem até Gilda, por sorte (ou azar), tirar nota dez em 

Física. O inferno começou aí! 

Marcão sentia algo muito forte por Gika, apelido da mocinha que se 

vestia como menino: cabelos curtos em navalha, jeans, tênis e camiseta de 

uniforme. 

Depois de perder o posto de melhor aluno de Exatas, classificou seu 

sentimento: 

 ― Odeio essa menina! 

Se ela matava aula, ele dedurava. Se ela perdia o ônibus, ele parava 

com sua moto no ponto, onde ela esperava o próximo, e oferecia carona para 

quem estivesse ao lado dela. Se ela fazia um seminário, ele ria justo no 

momento em que ela falava. 

Bom, ela também não se continha e sempre se vingava. Embora 

Marcão fosse um rapaz magro e sem bunda, um dia, sentou-se em 

percevejos, que ela, caprichosamente, fixou com adesivos em sua cadeira.  

Nesse dia, a pequena turma explodiu em risadas e ele segurou o 

choro, porque homens não choram em público.  

Terminando o ano letivo, Marcão quis fazer ciúmes nela. Pegou uma 

foto 3 x 4 de uma prima e disse para os colegas: 

― Essa é minha namorada! 

A foto circulou pela classe e chegou à principal destinatária, Gika, 

que apenas confirmou:  

― Bonita! 

Dois anos depois, um carro, que acabara de sair da loja, estaciona 

em frente à casa de Gika. Dele desce Marcão, dando de cara com a ex-colega 

e, meio decepcionado, não faz o convite planejado há anos. Ao invés de dizer 

"Quer ir ao cinema comigo?", pergunta:  

― Nossa! Que anel é esse no seu dedo?! 
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4.4                        Receita para quem vive perdendo a hora 31 
Ingredientes 

Um relógio despertador ou celular com alarme ativado 

Um litro de água potável 

Um compromisso inadiável (trabalho, escola, médico...) 

Modo de preparo 

1) Programe seu despertador/celular para o horário desejado. No caso de 
celular, selecione a música de que você menos gosta como som do alarme, 

volume máximo; 
 
2) Encha o bucho de água por volta da meia-noite; 

 
3) Deixe o celular/despertador na cozinha, de preferência, ao lado da 
cafeteira ou fogão, com utensílios já organizados para o preparo do seu café 

(água, coador, filtro, açúcar, pó...); 
 

4) Durma! 

                      
5)  Susto, corrida, aperto de tecla, botão e bexiga... fogo para a água a ser 

fervida e, enquanto isso, o som da cachoeira:  
       
xxi 

iiiii 
iiiii 

iiiii 
iiiii 
 Parabéns! Você acordou! 

                                                           
31

 Texto Elaborado pela autora, 2019. Ilustrações disponíveis em <https://pixabay.com/pt/guy-

sof%C3%A1-dormir-homem-livro-32820/>; <https://pt.clipartlogo.com/istock/cartoon-ringing-alarm-

clock-1530422.html>; <https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/hand-drawn-sleepy-owl-cup-

coffee-607512182?src=KX9OnU-9sz7iH6DiGAly4g-1-24>. Acesso em 02 out. 2018. 

 

 

 

https://pixabay.com/pt/guy-sof%C3%A1-dormir-homem-livro-32820/
https://pixabay.com/pt/guy-sof%C3%A1-dormir-homem-livro-32820/
https://pt.clipartlogo.com/istock/cartoon-ringing-alarm-clock-1530422.html
https://pt.clipartlogo.com/istock/cartoon-ringing-alarm-clock-1530422.html
https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/hand-drawn-sleepy-owl-cup-coffee-607512182?src=KX9OnU-9sz7iH6DiGAly4g-1-24
https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/hand-drawn-sleepy-owl-cup-coffee-607512182?src=KX9OnU-9sz7iH6DiGAly4g-1-24
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V – FIQUE POR DENTRO 

5.1 ENEM, PROUNI E SISU 

32 

 

 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)33 avalia o desempenho de 

alunos ao final da Educação Básica. Podem participar do exame estudantes 

que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos 

anteriores. 

O Enem é utilizado como critério de seleção para quem pretende concorrer a 

vagas de cerca de 500 universidades públicas espalhadas pelo Brasil. Para 

isso, você também precisa se inscrever no Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu), pelo qual são realizadas as chamadas para matrícula dos cursos 

oferecidos. 

Além disso, com a nota do Enem você também pode concorrer a uma bolsa 

no Programa Universidade para Todos (ProUni), obtendo desconto parcial ou 

integral (100%) nas mensalidades de instituições particulares. 

O edital com orientações, cronograma e demais informações sobre o Enem 

costuma ser publicado a partir de março e as provas são realizadas em 

novembro. 

Para mais informações: acesse https://enem.inep.gov.br/ 

 

                                                           
32 Ilustração adaptada de <https://2019enem.com.br/enem-2019-sisu-e-prouni.htm>. 

Acesso em 03 out. 2018.   

 
33 Informações baseadas em BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791>. Acesso em 02 out. 2018.  

https://enem.inep.gov.br/
https://2019enem.com.br/enem-2019-sisu-e-prouni.htm
http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791
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5.2 ALÉM DO CURSO TÉCNICO34 

Você sabia que, além dos cursos técnicos, licenciaturas e engenharias, a 

escola promove diversos cursos de curta duração voltados aos alunos, 

servidores e comunidade externa?  Destacam-se, atualmente, os seguintes 

temas: 

PRÉ-VESTIBULAR – DANÇA – IDIOMAS – CERVEJA ARTESANAL – PLANTAS 

MEDICINAIS – REDAÇÃO PARA CONCURSO - EMPREGABILIDADE – ESPORTES – 

MÚSICA – CIÊNCIAS – FILOSOFIA, ENTRE OUTRAS. 

Nesta seção, selecionamos informações básicas sobre alguns Projetos 

Extensão. Todos os cursos são divulgados pelo Comunica e na página da 

Extensão <http://extensao.ti.srt.ifsp.edu.br/?pag=home>.   

Para saber sobre os próximos cursos, procure a DAEX, no Primeiro Piso do 

Bloco A, primeiro guichê.  

VAI PRESTAR O ENEM/VESTIBULARES?  

O INFOVEST é um projeto que funciona como um Sistema de Informação ao 

Vestibulando. Por ele, você tem acesso a informações sobre carreiras, cursos 

e instituições de Ensino Superior, além dos procedimentos necessários à 

preparação e à realização dos exames. Dessa maneira, você pode acessar os 

calendários de inscrições, saber sobre os pedidos de isenção para realização 

de provas, conhecer o formato dos processos seletivos e das provas. 

Destacam-se as orientações para acesso ao ENEM-SISU, outros vestibulares, 

PROUNI e FIES. O projeto também inclui a participação em Congresso de 

Profissões para que os candidatos possam, não só conhecer as carreiras 

profissionais, mas optar por cursos que estejam mais ligados aos seus perfis 

e interesses. Coordenador: Reinaldo Tronto. 

 

                                                           
34

 Texto baseado em dados e informações coleadas junto ao DAEX, IFSP, Câmpus 

Sertãozinho. Disponível em <http://extensao.ti.srt.ifsp.edu.br/?pag=home>.   Acesso em 

ago.-set. 2018. 

http://extensao.ti.srt.ifsp.edu.br/?pag=home
http://extensao.ti.srt.ifsp.edu.br/?pag=home
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PROCURANDO EMPREGO? 

O IFEMPREGA promove ações de suporte à elaboração de currículo; dá 

orientações de como se comportar em entrevistas de seleção e tipos de 

condutas mais adequadas ao local de trabalho. Além disso, busca parcerias, 

por exemplo, com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).  

Coordenadora: Fabiana Alexandre Ferreira 

GOSTA DE DANÇAR?  

O DANÇA IFSP é um projeto que visa à prática de atividade física – dança – 

para o desenvolvimento cultural e da saúde cardiovascular. São oferecidos 

oficinas e cursos em diferentes modalidades: dança contemporânea, dança 

fitness e dança do ventre. Coordenadora: Renata Filipak 

QUE TAL UMA CERVEJA ARTESANAL?  

Pesquisa aplicada e extensão em CERVEJA ARTESANAL como 

fortalecimento ao arranjo produtivo local. Um dos objetivos do projeto é 

desenvolver conhecimento técnico e científico sobre a produção de cerveja 

artesanal. O curso de qualificação na produção de cerveja artesanal envolve 

pesquisa aplicada e extensão, apoiando também o desenvolvimento do 

arranjo produtivo da região de Ribeirão Preto e Sertãozinho. 

Coordenador: Jean Carlos Rodrigues da Silva 

QUER APRENDER A USAR PLANTAS MEDICINAIS?  

JARDIM DAS SENSAÇÕES: o horto de plantas medicinais como espaço de 

aprendizado e socialização. As plantas medicinais têm tradição de uso como 

remédio, mas para usá-las, é preciso conhecer a planta, saber como e onde 

colhê-la e como prepará-la. Geralmente, são usadas na forma de chás e 

infusões. O projeto objetiva o acesso e a preservação desse conhecimento e a 

conscientização da população de Sertãozinho e Região quanto ao uso correto 

de plantas para o tratamento de doenças. Coordenadora: Gisele Baraldi 

Messiano. 



122 
 

5.3 CALENDÁRIO ACADÊMICO 2019 

      

06/02 = Início das aulas   04 a 06/03 = recesso, carnaval e feriado (Cinzas) 

      14 e 15/03 = não haverá aula (formaturas) 

 

                

19/04 = Paixão de Cristo (feriado)   01/05 = Dia do trabalhador (feriado) 

24/04 = Conselho (não haverá aula)   27 a 31/05 = Semana da Mecânica 

 

              

20/06 = Corpus Christi (feriado)       08/07 = Recesso 

21 e 22/06 = Recesso             09/07=Revolução Constitucionalista (feriado) 

           10 a 24/07 = Férias 

           25 e 26/07 = Planejamento Pedagógico 

           29/07 = Início do segundo semestre 
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07/08 = Conselho (Não haverá aula) 23/09 Atividades do aniversário do  FSP 

                 

12/10 = Nossa Senhora Aparecida (feriado)         15/11 = Proclamação da República (feriado) 

14/10 = Recesso         20/11 = Atividades Dia da Consciência Negra             

15/10 = Dia do Professor (feriado escolar) 

16/10 = Conselho (não haverá aula) 

28/10 = Dia do Servidor Público (feriado) 

      

05/12 = Feriado municipal 

06/12 = Recesso 

19/12 = Conselho Deliberativo 

21 a 31/12 = Recesso acadêmico 
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5.4 HORÁRIO DE AULAS – TURMA 176  

 SEGUNDA TERÇA  QUARTA QUINTA SEXTA 

19:00 GEOGRAFIA LITERATURA FILOSOFIA FÍSICA QUÍMICA 

 Reinaldo Marinéia Carlos Ailson Francisco 

 

19:45 BIOLOGIA INGLÊS SOCIOLOGIA FÍSICA QUÍMICA 

 Fabiana Elizabeth Juliana  Ailson Francisco 

 

20:30 BIOLOGIA INGLÊS HISTÓRIA FÍSICA QUÍMICA 

 Fabiana Elizabeth Elaine Ailson Francisco 

 

 

21:30 LITERATURA INFORMÁTICA ARTES MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

 Marinéia Josemar Renata Alex Alex 

 

22:15 LITERATURA INFORMÁTICA ARTES MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

 Marinéia Josemar Renata Alex Alex 

 

ANOTE AQUI! 

 SEU NÚMERO DE PRONTUÁRIO:  

 

BONS ESTUDOS! 

  

INTERVALO DE 15 MINUTOS, A PARTIR DAS 21:15 
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     APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 Você está convidado a participar da pesquisa de campo, na área de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), intitulada “As necessidades informacionais de alunos do 

PROEJA: o uso de um guia como produto educacional no espaço escolar”. 

  Os objetivos desse estudo são construir, aplicar e avaliar um produto educacional no 

formato de revista impressa, do tipo “guia”, a fim de favorecer o atendimento das 

necessidades informacionais de alunos do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus de Sertãozinho. 

 Como critério de inclusão do participante exige-se que o mesmo tenha matrícula 

regular no curso técnico de Mecânica na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) do IFSP/câmpus Sertãozinho. E, como critério de exclusão, a não participação 

nas atividades propostas. Sua participação não é obrigatória, nem remunerada. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

 A sua participação, após concordar com este termo, consistirá em: 

 Discutir um roteiro de questões ligado à temática da pesquisa, no formato de grupo 

focal e consentir a observação e registro por parte da pesquisadora das situações e 

comportamentos dos participantes; 

 Não haverá riscos, uma vez que sua participação na pesquisa não estará sujeita a 

situações de constrangimento ou desconforto. 

 O benefício com a sua participação está relacionado ao seu auxílio na obtenção de 

dados e informações importantes para a construção de conhecimentos na área de EPT, 

sobretudo para a linha de pesquisa Gestão e Organização do Espaço Pedagógico. 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, pois caso haja menção a nomes, a eles serão atribuídas letras/números, com a 

garantia de anonimato nos resultados e publicações. 
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 Os dados coletados serão utilizados exclusivamente nesta pesquisa e não serão 

armazenados para pesquisas futuras. Sendo assim, com a conclusão da pesquisa, os áudios 

serão totalmente destruídos, isto é, os registros de áudios “apagados”. 

 Você receberá uma via deste termo onde constam o telefone e o endereço 

institucional da pesquisadora, do orientador da pesquisa e do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

    

DOUTOR PAULO SÉRGIO CALEFI 

Orientador 

E-mail: calefi@ifsp.edu.br 

Endereço –  

Bodowski/SP 

Telefone: 

Coordenador Institucional do ProfEPT 

IFSP - Campus Sertãozinho 

 

 

 GISELE MACHADO DA SILVA 

Pesquisadora 

Estudante de Pós-Graduação do 

PROFEPT 

E-mail: gisele_machado@ifsp.edu.br 

Endereço –  

Telefone:  

 

 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Rua Pedro Vicente, 625 Canindé – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3775-4569 

E-mail: cep_ifsp@ifsp.edu.br 

  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 Nome completo: ____________________________________Turma: _____. 

 Sertãozinho, _______ de _____________________de 2018. 

_______________________________________ 

(assinatura do participante da pesquisa) 
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     APÊNDICE C 

 
ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL COM OS ALUNOS 

Objetivos 

 

   Identificar a visão dos estudantes do PROEJA acerca de suas dificuldades 

comunicacionais em meio aos setores do espaço escolar; 

 

 Levantar os tipos de necessidades informacionais dos alunos do PROEJA, em seu dia-

a-dia, conforme suas experiências, dificuldades e expectativas. 

 

Estudantes 

Aproximação inicial 

Apresentar os objetivos da pesquisa assim como o TCLE, ressaltando o caráter confidencial 

do Grupo Focal e que o mesmo será gravado. 

A discussão ocorrerá da seguinte forma:  

Inicialmente, vamos ler o TCLE coletivamente e, em seguida, passamos para que todos que 

concordarem em participar do Grupo Focal, o assine. 

Depois apresentaremos as questões a serem discutidas. É importante que só fale um de cada 

vez, pois a discussão será registrada por meio da gravação de áudio e, posteriormente, 

transcrita. 

 

I- Identificação 

Informações a obter: dados do grupo: turma; nº de homens e mulheres; nº de participantes. 

Roteiro de questões 

1 – Falem sobre como eram as escolas onde vocês estudaram antes. 
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2 – Vocês têm dificuldade em pedir informações aqui na escola? 

 

3 – Como é, para voces, trabalhar e estudar?  

 

3 – Por que escolheram fazer o curso técnico de Mecânica do programa PROEJA? 

 

5 – O que pretendem fazer após terminarem o curso? 

 

6 – Vocês têm computadores/Internet para acessar as informações sobre os serviços/recursos 

oferecidos pela escola? 

7 - Quais os setores que vocês mais procuram? Sabem qual é a função e os serviços de cada 

um deles? 

8 – Vocês se sentem à vontade para pedir informações na escola (IFSP Câmpus Sertãozinho)? 

 9 – O que vocês gostam de fazer no tempo livre? 

10 – Há algo mais que vocês gostariam de comentar? 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA ALUNOS 

  

 Você está convidado a participar da pesquisa de campo, na área de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), intitulada “As necessidades informacionais de alunos do 

PROEJA: o uso de um guia como produto educacional no espaço escolar”. 

  Os objetivos desse estudo são construir, aplicar e avaliar um produto educacional no 

formato de revista impressa, do tipo “guia”, a fim de favorecer o atendimento das 

necessidades informacionais de alunos do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus de Sertãozinho. 

 Como critério de inclusão do participante exige-se que o mesmo tenha matrícula 

regular no curso técnico de Mecânica na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) do IFSP/câmpus Sertãozinho. E, como critério de exclusão, a não participação 

nas atividades propostas. Sua participação não é obrigatória, nem remunerada. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

 A sua participação, após concordar com este termo, consistirá em: 

 receber o guia no formato de uma revista impressa juntamente com as orientações 

para sua utilização e consentir a observação e registro por parte da pesquisadora 

das situações e comportamentos dos participantes; 

 responder, individualmente, a um questionário para a avaliação do produto 

educacional, após sua utilização.  

 Não haverá riscos, uma vez que você será orientado(a) quanto ao uso do produto 

educacional e sua participação na pesquisa não estará sujeita a situações de constrangimento 

ou desconforto. 
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 O benefício com a sua participação está relacionado ao seu auxílio na obtenção de 

dados e informações importantes para a construção de conhecimentos na área de EPT, 

sobretudo para a linha de pesquisa Gestão e Organização do Espaço Pedagógico. 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, pois caso haja menção a nomes, a eles serão atribuídas letras/números, com a 

garantia de anonimato nos resultados e publicações. 

 Os dados coletados serão utilizados exclusivamente nesta pesquisa e não serão 

armazenados para pesquisas futuras. Sendo assim, com a conclusão da pesquisa, os  

questionários serão totalmente destruídos, isto é,  serão fragmentados e incinerados. 

 Você receberá uma via deste termo onde constam o telefone e o endereço 

institucional da pesquisadora, do orientador da pesquisa e do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

    

DOUTOR PAULO SÉRGIO CALEFI 

Orientador 

E-mail: calefi@ifsp.edu.br 

Endereço  

Telefone:  

Coordenador Institucional do ProfEPT 

IFSP - Campus Sertãozinho 

 

 

 GISELE MACHADO DA SILVA 

Pesquisadora 

Estudante de Pós-Graduação do PROFEPT 

E-mail: gisele_machado@ifsp.edu.br 

Endereço –  

Telefone:  

 

 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Rua Pedro Vicente, 625 Canindé – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3775-4569 

E-mail: cep_ifsp@ifsp.edu.br 
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Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

  

 Nome completo: ____________________________________Turma: _____. 

 

 Sertãozinho, _______ de _____________________de 2019. 

_______________________________________ 

(assinatura do participante da pesquisa) 
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APÊNDICE E         

 

QUESTIONÁRIO SEMIABERTO PARA ALUNOS USUÁRIOS DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

NOME:_____________________________________________________Turma 176 

 

Objetivos 

 

 Avaliar, junto aos alunos do PROEJA, participantes da pesquisa, a utilidade e a 

qualidade do produto educacional denominado “Revista PROEJA: um guia para não 

se perder na escola”, considerando suas necessidades informacionais no espaço 

escolar; 

 

 

QUESTÕES 

 

1 – Assinale, de acordo com sua experiência, quais os dois principais motivos que mais 

dificultam a busca por informações na escola, no caso de alunos recém-chegados: 

 

a) (      ) a vergonha/timidez 

b) (      ) não saber com quem falar 

c) (      ) não saber quais são e onde ficam os setores responsáveis pelas informações 

d) (      ) não saber quais são os recursos que a escola oferece 

e) (      ) falta de tempo 

f) (      ) falta de familiaridade com tecnologias de informação (computador/Internet) 

Acrescente, caso queira, algum comentário: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2 – Como você avalia o conteúdo, isto é, os temas apresentados na Revista PROEJA em 

relação a suas necessidades informacionais dentro da escola?  

 

a) (      ) muito importante 

b) (      ) importante 

c) (      ) mais ou menos importante 

d) (      ) não é importante 

e) (      ) não utilizei
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Acrescente, caso queira, algum comentário: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3 – A revista-guia permite aos alunos novos do PROEJA conhecerem melhor o espaço 

escolar e os procedimentos para busca, localização e uso de recursos informacionais. 

 

a) (      ) Concordo totalmente    

b) (      ) Concordo 

c) (      ) Indiferente 

d) (      ) Discordo 

e) (      ) Discordo totalmente 

f) (      ) Não utilizei 

 

Acrescente, caso queira, algum comentário: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4 – Considerando o seu perfil de aluno(a), para você o formato físico da revista-guia 

(material impresso, tamanho 14 x 20 cm, ilustrado, colorido, 40 páginas) é: 

 

a) (      ) muito adequado  

b) (      ) adequado 

c) (      ) pouco adequado 

d) (      ) inadequado 

e) (      ) não utilizei  

 

Acrescente, caso queira, algum comentário: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5 – A linguagem apresentada na revista-guia (vocabulário, tipos de texto, ilustrações e 

tamanho da letra) favorece a leitura para os alunos do PROEJA, permitindo a compreensão 

das informações e das atividades. 

 

a) (      ) Concordo totalmente    

b) (      ) Concordo 

c) (      ) Indiferente 

d) (      ) Discordo 

e) (      ) Discordo totalmente 

f) (      ) Não utilizei 

Acrescente, caso queira, algum comentário: _______________________________________ 
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6 – Cite alguma situação em que utilizou a revista-guia para obter informações ligadas aos 

serviços e recursos da escola. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

7 – Qual das seções da revista-guia você considera mais útil? Por quê? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

8 – Gostaria de acrescentar algum tema que não foi apresentado na revista? Qual? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Objetivo 

Avaliar o produto educacional denominado “Revista Proeja: um guia para não se perder na 

escola”, sob a perspectiva docente, de gestores e de técnicos administrativos 

 

Disciplina que leciona/Cargo:___________________________________________________ 

 

Tempo de trabalho no IFSP Câmpus Sertãozinho:__________________________________ 

 

Ocupa ou ocupou alguma função no Câmpus? ____________________________________ 

 

Se sim, qual a função e por quanto tempo?_______________________________________ 

 

QUESTÕES 

As questões a seguir baseiam-se nos cinco componentes para validação participativa de 

produtos educacionais, conforme Ruiz et al. (2014) 
35

 

 

1 – Atração  

a) As características físicas da revista-guia (material impresso, formato de livreto, ilustrado, 

tamanho 14 x 20 cm, 40 páginas) são atrativas do ponto de vista estético e da organização 

textual? O que mudaria para melhorá-la? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Qual a sua análise em relação aos conteúdos temáticos da revista-guia?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

c) O que mais chama a atenção nesse material? Por quê? 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                           
35

 RUIZ, L ...et al. . Producción de materiales de comunicación y educación popular. Buenos Aires: 

Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires, 2014. Disponível em <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2015/07/2-Prod-

Materiales-B.pdf>. Acesso em 14 jan. 2018. 
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_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

2 – Compreensão  

a) Considerando a possível leitura pelo público-alvo da revista-guia, qual a sua opinião acerca 

da linguagem apresentada (vocabulário, ilustrações, legendas)?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

b) As palavras como siglas (CRA, CAE, CSP, DAEX, ENEM, SUAP...) e termos específicos 

da instituição, como “Comunica”, “Aurora”, “Biblioteca Virtual da Pearson” são explicados 

de modo a facilitar o entendimento pelo público-alvo? Há palavras de difícil compreensão nos 

textos apresentados que não foram esclarecidas? Quais?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

c) Como você analisa a quantidade e a distribuição das informações nas seções da revista-

guia? 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3 – Envolvimento 

a) Na apresentação da revista-guia (p. 4-5) temos um breve resumo do conteúdo de cada seção 

e a indicação de seu principal objetivo (“favorecer a busca, localização e uso de serviços 

oferecidos pela instituição”). Para você, esse produto educacional atende o objetivo proposto? 

Comente. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

b) A seção “Tempo de Escola, Lugar de Memórias” traz pequenos textos que contemplam a 

relação de certos personagens com seu tempo no espaço escolar. Essa seção foi desenvolvida 

para incentivar o reconhecimento dos leitores como destinatários da revista-guia, os quais 

podem identificar situações também vivenciadas por eles, como por exemplo, a dificuldade de 

conciliar trabalho e estudos, os cães presentes no espaço escolar, entre outros.  

Quais as possíveis aprendizagens com a leitura desses textos? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

4 – Aceitação 

a) Há algo no material que você considera irritante ou ofensivo? A linguagem e as imagens 

utilizadas são discriminatórias?  Você sugere alguma alteração de texto? Comente sua 

resposta. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

5 – Mudança de ação 

a) Considerando o conjunto de características da revista-guia, como esse material pode 

estimular uma mudança de olhar e atitude por parte dos alunos no contexto escolar?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Você está convidado a participar da pesquisa de campo, na área de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), intitulada “As necessidades informacionais de alunos do 

PROEJA: o uso de um guia como produto educacional no espaço escolar”. 

  Os objetivos desse estudo são construir, aplicar e avaliar um produto educacional no 

formato de revista impressa, do tipo “guia”, a fim de favorecer o atendimento das 

necessidades informacionais de alunos do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus de Sertãozinho. 

 O critério para inclusão do participante foi seu perfil profissional e experiência 

prévia com alunos do curso técnico de Mecânica na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) do IFSP/câmpus Sertãozinho. E, como critério de exclusão, a não 

participação nas atividades propostas. Sua participação não é obrigatória, nem remunerada. A 

qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

 A sua participação, após concordar com este termo, consistirá em: 

 receber o guia no formato de uma revista impressa juntamente com as orientações 

para a devida avaliação do produto, considerando aspectos conceituais, 

pedagógicos e comunicacionais. 

 responder, individualmente, a um questionário aberto para a avaliação do produto 

educacional. 

 Não haverá riscos, uma vez que você será orientado(a) quanto ao uso do produto 

educacional e sua participação na pesquisa não estará sujeita a situações de constrangimento 

ou desconforto. 
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 O benefício com a sua participação está relacionado ao seu auxílio na obtenção de 

dados e informações importantes para a construção de conhecimentos na área de EPT, 

sobretudo para a linha de pesquisa Gestão e Organização do Espaço Pedagógico. 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, pois caso haja menção a nomes, a eles serão atribuídas letras/números, com a 

garantia de anonimato nos resultados e publicações. 

 Os dados coletados serão utilizados exclusivamente nesta pesquisa e não serão 

armazenados para pesquisas futuras. Sendo assim, com a conclusão da pesquisa, os  

questionários serão totalmente destruídos, isto é, serão fragmentados e incinerados. 

 Você receberá uma via deste termo onde constam o telefone e o endereço 

institucional da pesquisadora, do orientador da pesquisa e do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

 

    

DOUTOR PAULO SÉRGIO CALEFI 

Orientador 

E-mail: calefi@ifsp.edu.br 

Endereço –  

Telefone:  

Coordenador Institucional do ProfEPT 

IFSP - Campus Sertãozinho 

 

 

 GISELE MACHADO DA SILVA 

Pesquisadora 

Estudante de Pós-Graduação do PROFEPT 

E-mail: gisele_machado@ifsp.edu.br 

Endereço –  

Telefone:  

 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Rua Pedro Vicente, 625 Canindé – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3775-4569 

E-mail: cep_ifsp@ifsp.edu.br 
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 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

  

 Nome completo: _____________________________________________ 

 Sertãozinho, _______ de _____________________de 2019. 

 

______________________________________ 

(assinatura do participante da pesquisa) 
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ANEXO A 

 

 


