
   

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

FORMAÇÃO DE AGRICULTORES: A EFICIÊNCIA DO VÍDEO COMO 

MEDIADOR DE APRENDIZAGEM 

 

  

Tese de Doutoramento em Ciências da Educação 

 

 

 

Rodrigo de Castro Diniz 

 

 

 

Orientadores 

 

Professor Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro 

Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola 

Professora Doutora Marisa Pascareli Agrello 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 



 

  



 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

 

 

Formação de Agricultores: a Eficiência do Vídeo como Mediador de 

Aprendizagem 

 

Tese apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro como 

requisito para a obtenção do grau de Doutor em Ciências da Educação. 

 

 

 

Rodrigo de Castro Diniz 

 

 

Orientadores:  Professor Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro 

Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola 

Professora Doutora Marisa Pascarelli Agrello 

 

 

 

Departamento de Educação e Psicologia 

Escola das Ciências Humanas e Sociais 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

Diniz, Rodrigo de Castro 

Formação de agricultores: a eficiência do vídeo como mediador de 

aprendizagem. / Rodrigo de Castro Diniz – Vila Real, 2018 

 

Orientadores: Armando Paulo Ferreira Loureiro, Joaquim José 

Jacinto Escola, Marisa Pascarelli Agrello 

Tese de Doutoramento - Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro - Escola das Ciências Humanas e Sociais 

 

1 Formação Profissional Rural, 2 Mediação por Vídeo, 3 

Aprendizagem, 4 Mediação por vídeo, 5 Domínios da Aprendizagem 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola das Ciências 

Humanas e Sociais 

 

 

Título em Inglês: Farmer’s training: the efficiency of the video as a learning mediator.  

Palavras-chave em Inglês: Rural Training, Video Mediation, Learning, Farmers' 

Attitude, Learning Domains 

Área de concentração: Ciências da Educação 

Titulação: Doutor em Educação 

Banca examinadora: Prof. Doutor Manuel Luís Tibério, Prof. Doutor Arthur Fernando 

Arede Correia Cristovão, Prof. Doutora Maria Teresa Ribeiro Pessoa, Prof. Doutor 

Fernando Ilídio da Silva Ferreira, Prof. Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro. 

Data da defesa: 11/06/2018 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente pesquisa foi submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado 

de Minas Gerais no Brasil, aprovada por estar adequada ética e metodologicamente conforme 

os preceitos da Resolução 196/96 do Conselho de Nacional de Saúde, e lhe foi atribuído o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, (CAAE) 42709815.8.0000.5112 

(disponível no Apêndice G) 

 

 

 

 

 

É autorizada a reprodução integral desta tese, apenas para efeitos de investigação. 

(Mediante declaração escrita do interessado, que a tal se compromete). 

 

  



 

  



 

Agradecimentos 

“Aos que fazem parte da minha vida e da minha história,  

Aos que comigo caminham ou caminharam,  

Aos que me inspiram e inspiraram,  

Aos que me alentam e alentaram,  

Aos que me estenderam as mãos e aos que as minhas aceitaram,  

Saibam que tudo o que sou e consigo devo a vocês, 

Porque sem vocês tudo teria sido diferente”. 

(Autor desconhecido) 

Obrigado!  

 

 

 

Agradeço aos meus orientadores Professor Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro, 

Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola e Professora Doutora Marisa Pascarelli Agrello, 

pelo apoio e encorajamento durante todo meu percurso. 

 

Ao SENAR Minas pela confiança e apoio, nas pessoas de seu superintendente o Sr. 

Antônio do Carmo Neves e de meus colegas Cláudia Cobianchi, Lucélia Pessoa e Márcio Silva. 

 

Aos instrutores do SENAR Minas, Almir Claret, André Pimenta, Caio Sandoval, 

Cleyton Ferreira e Márcio Daúd. 

  

À cidade de Vila Real, por ter me acolhido como vila-realense. 

 

A todos que de alguma forma contribuíram para que este estudo fosse realizado (e não 

foram poucos),  

 

Sou grato! 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. 

E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em 

lembrança, em narrativa. Quando o viajante se sentou 

na areia da praia e disse: “Não há mais que ver”, 

sabia que não era assim. O fim da viagem é apenas o 

começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver 

outra vez o que se viu já, ver na Primavera o que se 

vira no Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol 

onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o 

fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra 

que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que 

foram dados, para os repetir, e para traçar caminhos 

novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. 

Sempre. O viajante volta já.” 

(José Saramago, Viagem a Portugal) 

 

 

 

  



 

  



 

Resumo 

A mediação de um processo educativo exige que o recurso utilizado consiga traduzir o 

conteúdo abordado, de tal maneira que, permita sua compreensão e aprendizagem com o menor 

esforço cognitivo possível. As Tecnologias da Informação e Comunicação possuem, no meio 

rural, um imenso potencial. Elas permitem reduzir os custos de acesso à informação e as 

distâncias, fatores limitantes da população residente nessas áreas. Uma questão fundamental 

porém, é descobrir até que ponto o agricultor consegue utilizar as informações repassadas por 

esse tipo de recurso na execução de suas tarefas. Comprovar se o vídeo, especificamente o 

didático, pelas suas características pedagógicas e técnicas, é capaz de mediar eficientemente 

processos de Formação Profissional com aplicadores de defensivos agrícolas, foi o objetivo do 

presente estudo. A amostra utilizada foi constituída por 350 trabalhadores nessa ocupação, que 

participaram de cursos de Formação Profissional Rural no estado Minas Gerais. A região onde 

o estudo ocorreu é o sudoeste do Estado, uma grande produtora de café. A atividade de 

aplicação de produtos químicos, com o objetivo de proteger a cultura do ataque de pragas e 

doenças, é uma tarefa importante nessas propriedades. O estudo foi estruturado em dois 

momentos distintos e complementares, um de caráter quantitativo e outro qualitativo. No estudo 

quantitativo foram ministrados os conteúdos Cognitivo e Psicomotor pertinentes à utilização 

do equipamento de proteção individual relativo à ocupação. Para testar a eficiência do vídeo 

foram utilizados dois vídeos didáticos referentes a esses conteúdos e um questionário em escala 

Likert para conhecer a Atitude dos envolvidos diante desse recurso instrucional. No estudo 

qualitativo, os três instrutores que participaram do estudo quantitativo foram entrevistados para 

se obter também sua Atitude em relação ao vídeo didático, através da Entrevista em 

Profundidade e da Análise de Conteúdo. No estudo quantitativo, os agricultores foram divididos 

em dois grupos (CV de 23%), um experimental e um controle. O grupo experimental, composto 

de 178 agricultores, foi exposto aos dois vídeos, o de conteúdo Cognitivo e o de Psicomotor. O 

grupo controle, com 172 indivíduos, participou de uma Exposição Dinamizada sobre o 

conteúdo Cognitivo e a uma Demonstração sobre o conteúdo Psicomotor. Após as atividades, 

os grupos foram avaliados quanto ao conhecimento ou habilidade adquiridos, bem como sobre 

sua Atitude quanto ao recurso. Após a realização da parte quantitativa, os instrutores 

participaram então da Entrevista em Profundidade. A análise dos dados quantitativos obtidos, 

permite afirmar que o agricultor que participa dos cursos de Formação é do sexo masculino 

(97,4%), com idade média de 35 anos (DP 11,2%), e até o Ensino Fundamental completo 



 

(63,2%); recebe acima de 1 e até 3 salários mínimos (68,9%), é um trabalhador empregado 

(71,7%), há mais de cinco anos exerce a ocupação e tem pouco acesso ao equipamento de 

informática (32,9%). A aprendizagem do conteúdo Cognitivo medida pela análise das respostas 

às avaliações, mostra que a exposição presencial foi estatisticamente semelhante à exposição 

ao recurso vídeo (p=0,731). Os agricultores não expostos obtiveram 7,35 acertos em 10 

questões, enquanto os expostos 7,29 acertos (CV de 23%). Em relação ao conteúdo Psicomotor, 

observa-se uma diferença significativa (p<0,001) em relação à utilização ou não do vídeo como 

recurso, sendo a atividade presencial superior. Os agricultores avaliados apresentaram uma 

Atitude positiva em relação ao vídeo (p<0,001). Em relação à Atitude dos instrutores, a análise 

qualitativa também mostrou uma atitude positiva em relação a esse recurso. O presente estudo 

permite concluir que vídeos didáticos adequadamente elaborados podem ser realmente 

eficientes para promover a aprendizagem de conteúdos Cognitivos, haja vista a Atitude 

favorável do público envolvido nos cursos de Formação Rural, mas para conteúdos 

Psicomotores, novos estudos precisam ser realizados para se conhecer melhor os fatores que 

interferem em sua eficiência e minimizá-los. 
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Atitude de Agricultores, Agrotóxicos 

  



 

Abstract 

The mediation of an educational process requires that the source used for it, be able to translate 

the content addressed in such a way to allow its understanding and learning with the minimum 

cognitive effort possible. The Information and Communication Technology in the rural 

environment presents a great potential. Their use reduce the information access costs and the 

distances, limiting factors for the population in these areas. A fundamental question, however, 

is to discover to what extent the farmers can use the information collected from this type of 

source in the execution of their tasks. To verify that the video, specifically the didactic one, for 

its pedagogical and technical characteristics, is able to efficiently mediate the Professional 

Training process with pesticide applicators, was the aim of the present study. The sample used, 

was consisted of 350 workers in this occupation, who participated in the Rural Professional 

Formation in the state of Minas Gerais. The region where the study took place, is the southwest 

of Minas Gerais, a big coffee producer. The chemical products application, with the purpose of 

protecting the culture from the attack of pest and disease, is an important task in these 

properties. The study was structured in two distinct and complementary moments, one of them 

in a quantitative character and the other one in a qualitative character. In the quantitative study, 

were given Cognitive and Psychomotor information pertinent to the use of the personal 

protection equipment. In order to test the efficiency of the video, were used two didactic videos 

about these themes, and a questionnaire in the Likert scale to know the Attitude of the 

individuals when faced with this instructional source. In the qualitative study, the three 

instructors who participate in the quantitative one, were interviewed in order to obtain their 

Attitude in relation to the didactic video, through the Interview in Depth and the Content 

Analysis. In the quantitative study, the farmers were divided in 2 groups (CV of 23%), one 

group was considered the experimental and the other one, the control. The experimental group, 

was composed by 178 farmers and was exposed to two videos, one with a Cognitive content 

and another one with a Psychomotor content. The control group, with 172 individuals, was 

exposed to a Dynamic Exposition about the Cognitive content and to a Psychomotor content 

Demonstration. After the activities, the two groups were evaluated regard to the acquired 

knowledge or skill, as well as their Attitude related to the source. After the quantitative part, 

the instructors were then submitted to the Interview in Depth. The analysis of the quantitative 

data, shows that the farmers who participate in the Training course is male (94%), with an 

average age of 35 years old (SD 11,2%), and with an until complete Primary Education (63.2%), 



 

earns between 1 and 3 minimum wages (68.9%), is an employee (71.7%), has been employed 

for more than five years and has a poor access to computer equipment (32.9%). The learning 

process related to the Cognitive content measured by the analysis of the responses, shows that 

the face-to-face exposure was statistically similar to the video exposition (p=0.731). The non-

exposed farmers answered correctly 7.35 in 10 questions, while the exposed ones, showed 7.29 

corrects answers (CV of 23%). Regard to the Psychomotor content, was observed a significant 

difference (p<0.001) related to the use or not of the video as a knowledge source, being the 

face-to-face action higher. The evaluated farmers showed a positive Attitude regarding this 

video (p<0,001). Regarding to the instructors’s Attitude, the qualitative analysis also showed a 

positive attitude related to this source. The present study allowed us to conclude that the didactic 

videos, if properly elaborated can be really efficient to promote the learning process of the 

Cognitive contents, based in the favorable Attitude of the public involved in the Rural Training 

courses, but for the Psychomotor content, new studies needs to be developed in order to know 

better the factors that interfere with their efficiency and then try to minimize them. 

 

 

 

Keywords: Rural Training, Video Mediation, Learning, Farmers' Attitude, 

Agrochemicals 
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I - INTRODUÇÃO 

Ruben Alves (2008, p. 52), um conhecido escritor brasileiro, compara o jogo de Tênis 

com o jogo de praia Frescobol. Em seu texto ele diz: 

O tênis é um jogo feroz. Seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela 

no seu erro: o outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. 

[...] O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não 

pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre 

com a alegria de um e a tristeza do outro.  

Já sobre o Frescobol, Ruben Alves (2008, p. 52) escreve: 

O frescobol se parece muito com o tênis: dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só 

que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio 

torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-

la e não há ninguém derrotado. Aqui ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém 

fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre.  

A Educação, nesse sentido, parece muito com o Frescobol, pois a aprendizagem só 

ocorre se ambos se esforçarem para que ela ocorra. E como no jogo, todos os esforços devem 

ser feitos para que “a bola meio torta” seja repassada da forma mais perfeita possível. Assim é 

o papel do educador. 

A mediação dos processos educativos ao participar desse jogo de ganha x ganha, precisa 

necessariamente ser um facilitador dos processos de aquisição de conhecimento pelo aprendiz. 

No presente estudo, foram percorridas as teorias que possibilitam que o “jogo” entre educador 

e educando seja sempre “bom” e agradável de ser jogado para ambos. 

Fica a questão: podem as Tecnologias da Informação e Comunicação serem facilitadoras 

da aprendizagem para o agricultor? Mais ainda, quais fatores de seu perfil podem interferir 

nessa facilitação? E finalmente, quais as crenças ou atitudes os “jogadores” (agricultor e 

educador) possuem sobre esse instrumento de mediação, para que possam ou não utilizá-lo?  

Para responder essas perguntas, é necessário percorrer as bases das principais Teorias 

de Aprendizagem, entendendo e conhecendo os processos de aprendizagem dos conteúdos 

Cognitivo e Psicomotor e buscando nas ideias dos principais autores das teorias Behaviorista, 

Sócio-Cognitivista e Cognitivista, elementos para entender as nuances dos processos que 

envolvem o aprendizado do adulto. Tudo isso sem perder o foco no habitante do meio rural, 

especificamente o agricultor que trabalha na aplicação de defensivos agrícolas. Para tanto, 

compreender as peculiaridades desse público e dos meios de informação de que dispõem é 



I - INTRODUÇÃO 

38 

 

fundamental, o que foi realizado pelo estudo da Extensão Rural no Brasil. 

As três teorias mencionadas são a base para o entendimento de como o processo de 

aprendizagem, utilizando recursos multimídia ocorre, e quais fatores estão envolvidos na 

eficiência dessa aprendizagem. 

A inclusão da Atitude dos agricultores e educadores nesse estudo possui duas razões. A 

primeira diz respeito ao facto de pertencer ao Domínio Afetivo, que juntamente com o Domínio 

Cognitivo e Psicomotor, fazem parte dos Domínios da Aprendizagem (Bloom, Englehart, Furst, 

Hill & Krathwohl, 1976). A segunda razão é que a Atitude se refere a uma predisposição de 

alguém (no caso, agricultores e formadores), sobre algo (a Tecnologia Vídeo), cuja base é uma 

crença (Kotler & Keller, 2012). Dessa forma, a aceitação de ambos sobre essa nova maneira de 

mediar ações e sua utilização, permitem aos habitantes do meio rural melhorar a qualidade de 

vida, reduzindo as distâncias geográficas e popularizando o acesso à informação. Comprovar 

sua eficiência é portanto, extremamente relevante. 

1.1 Características Gerais do Estudo 

Prodanov e Freitas (2013), definem Metodologia Científica como a aplicação de técnicas 

e procedimentos que devem ser considerados para a construção do conhecimento, com o 

propósito de comprovar sua utilidade nas diversas áreas da sociedade. Em outras palavras, trata-

se de uma estrutura capaz de conduzir o trabalho de investigação empírica, contendo os 

procedimentos específicos para a obtenção de informações necessárias, cujo objetivo principal 

é responder ao Problema de Pesquisa com eficiência e eficácia.  

O presente estudo é composto por cinco Objetivos Específicos, cada um com duas ou 

mais Hipóteses Especificas. Ambos exploram aspectos relativos ao tema central definido no 

Problema de Pesquisa e visam a obter subsídios para respondê-lo ao final do estudo. Os detalhes 

da estruturação do estudo estão descritos no Capítulo VII, onde foram abordados o tipo e a 

natureza da pesquisa, o locus, os sujeitos, os instrumentos, as variáveis, a amostragem, as 

técnicas de coleta de dados e seus instrumentos, e as técnicas de análise empregadas. Ao final, 

foram discutidos os resultados e feitas as considerações finais. 

1.2 Problema de Pesquisa 

A inclusão de uma nova tecnologia no ambiente educacional pode trazer novas 

oportunidades de ensino e aprendizagem e produzir uma sensação de encantamento nos agentes 

envolvidos. Mas é necessário ter consciência de que também podem surgir obstáculos culturais 
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e sociais.  

O trabalho de Formação Profissional deve ser estruturado com base em uma variedade 

de recursos utilizados num determinado contexto pedagógico. Esses recursos são denominados 

Recursos Instrucionais e têm o propósito de auxiliar o processo educativo, estimulando e 

promovendo o aprendizado dos diversos domínios. 

O grande desafio do educador é a escolha do melhor recurso, capaz de promover o 

desenvolvimento cognitivo e o alcance dos objetivos de aprendizagem. Essa escolha se torna 

mais difícil quando se considera um ambiente de aprendizagem em que o aprendiz deve adquirir 

domínios por conta própria, sem depender que alguém lhe diga como ou qual será sua forma de 

aprender. 

Assim, dada a importância do Recurso Instrucional nos processos educativos, o presente 

trabalho propõe responder a seguinte questão: o vídeo como recurso pedagógico é eficiente na 

formação profissional de agricultores? 

1.3 Justificativa 

O Brasil possui dimensões continentais, são 8.515.767 km² de território, com muitas 

áreas de difícil acesso. O estado de Minas Gerais também possui uma extensa área geográfica, 

com 586.522 km²; é um dos maiores do país (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

[IBGE], 2010). No meio rural, onde a Educação sofre há anos com os escassos recursos públicos 

e capital humano, faz-se necessário oferecer ferramentas que permitam elevar o nível dos 

processos educativos. Nessa perspectiva, a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), passa a ser, como é atualmente para o meio urbano, uma necessidade para 

o meio rural. Elas possibilitam o atendimento de demandas por conhecimento e informações 

atualizadas, de maneira constante (Viero & Silveira, 2011). E o vídeo, como um recurso das 

TIC, ocupa um lugar de destaque, por sua flexibilidade de utilização, facilidade de 

entendimento e pela atratividade para o público rural. 

A utilização do vídeo como Recurso Instrucional é uma ferramenta importante na 

Formação Profissional Rural e os avanços tecnológicos têm tornado esse recurso cada vez mais 

acessível aos profissionais como instrumento pedagógico, contribuindo de maneira substancial 

para a capacitação dos trabalhadores e a melhoria dos processos produtivos no meio rural. 

São várias as experiências de utilização do vídeo como meio de divulgação de 

informações na Extensão Rural, contudo, em se tratando de Formação Profissional Rural não 

existem muitos trabalhos relatados na literatura. Há programas de formação que ainda não 
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utilizam vídeos em suas ações, e outros, ao utilizarem, não sabem exatamente quais as 

possibilidades desse recurso para o público rural. Dessa forma, o conhecimento da eficácia do 

recurso pode contribuir para que as ações de formação profissional rural tenham mais resultado. 

1.4 Objetivos 

Os objetivos do trabalho estão delimitados da seguinte forma: 

1.4.1 Geral 

Verificar a eficiência do vídeo como mediador de aprendizagem na formação de 

agricultores. 

1.4.2 Específicos 

I. Caracterizar os agricultores participantes de cursos de Formação Profissional Rural 

em Aplicação de Agrotóxicos1, promovidos pelo SENAR2, na região sudoeste do 

estado de Minas Gerais. 

II. Avaliar a aquisição de conhecimentos sobre a utilização de equipamentos de 

proteção individual após a exposição do vídeo. 

III. Avaliar a aquisição de habilidades Motoras na colocação de equipamentos de 

proteção individual após a exposição do vídeo. 

IV. Identificar a atitude do agricultor, participante de cursos de Formação Profissional 

Rural, em relação ao vídeo educativo. 

V. Identificar a atitude dos instrutores de cursos de Aplicação de Agrotóxicos que 

participaram da pesquisa, em relação ao uso do vídeo como Recurso Instrucional. 

1.5 Hipótese Geral 

O vídeo, pelas suas características de imagens, sons e atratividade, possibilita a aquisição 

de conhecimento pelo agricultor. 

                                                 

1 Conforme D’Avila et al. (2016), embora exista uma legislação específica sobre a utilização do termo 

“agrotóxico”, a expressão “defensivo agrícola” também é utilizada em trabalhos científicos, teses e 

dissertações. Nesse estudo, utilizaremos os dois termos com o mesmo significado. 
2SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, instituição responsável pelas ações de formação 

profissional rural no Brasil (vide Capítulo V).  
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1.5.1 Hipóteses Específicas 

I. Os participantes dos cursos de Formação possuem um perfil semelhante em termos 

demográficos, acesso e utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e 

obtenção de informações técnicas. 

II. A utilização do vídeo como mediador em processos de formação permite a aquisição 

do seu conteúdo pelos agricultores. 

III. As características de perfil dos agricultores interferem na aquisição de seu 

conhecimento. 

IV. A utilização do vídeo como mediador em processos de formação permite a aquisição 

de habilidades Motoras pelos agricultores. 

V. As características de perfil dos agricultores interferem na aquisição de habilidades 

Motoras. 

VI. Os agricultores possuem uma atitude positiva em relação às potencialidades do 

vídeo como recurso.  

VII. Os agricultores possuem uma atitude positiva em relação à confiabilidade e 

acessibilidade do vídeo como recurso. 

VIII. Os agricultores possuem uma atitude positiva em relação ao vídeo como instrumento 

mediador da aprendizagem. 

IX. Os instrutores dos cursos possuem um perfil semelhante de satisfação na atividade 

e tempo de atuação. 

X. Os instrutores possuem uma atitude positiva diante da utilização do vídeo para 

formação de agricultores 

XI. Os instrutores possuem uma atitude positiva em relação às potencialidades do vídeo 

como recurso.  

XII. Os instrutores possuem uma atitude positiva em relação à confiabilidade e 

acessibilidade do vídeo como recurso. 

XIII. Os instrutores tiveram uma experiência positiva ao utilizarem o vídeo como recurso 

durante o experimento. 

 

As hipóteses acima citadas, possuem como função inicial responder aos objetivos desse 

estudo e foram submetidas à avaliação empírica. 

A relação entre o Problema de Pesquisa, os Objetivos Específicos e as Hipóteses 
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Específicas são apresentadas no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Relação entre o Problema, as Hipóteses e os Objetivos propostos no estudo  

Problema: O vídeo como recurso pedagógico é eficiente na formação profissional de agricultores? 

 

Hipótese geral: O vídeo, pelas suas características de imagens, sons e atratividade, possibilita a aquisição de 

conhecimento pelo agricultor. 

 

Objetivo geral: Verificar a eficiência do vídeo como mediador de aprendizagem na formação de agricultores. 

 

Objetivos Específicos Hipóteses Específicas 

I. Caracterizar os agricultores participantes de 

cursos de formação profissional rural em 

Aplicação de Agrotóxicos, promovidos pelo 

SENAR, na região sudoeste do estado de 

Minas Gerais. 

I. Os participantes dos cursos possuem um perfil 

semelhante em termos demográficos, acesso e 

utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação e obtenção de informações 

técnicas. 

II. Avaliar a aquisição de conhecimentos sobre a 

utilização de equipamentos de proteção 

individual, após a exposição do vídeo. 

II. A utilização do vídeo como mediador em 

processos de formação permite a aquisição do 

seu conteúdo pelos agricultores 

 

III. As características de perfil dos agricultores 

interferem na aquisição de seu conhecimento. 

III. Avaliar a aquisição de habilidades Motoras na 

colocação de equipamentos de proteção 

individual, após a exposição do vídeo. 

IV. A utilização do vídeo como mediador em 

processos de formação permite a aquisição de 

habilidades Motoras pelos agricultores. 

 

V. As características de perfil dos agricultores 

interferem na aquisição de habilidades 

Motoras. 

IV. Identificar a atitude do agricultor participante 

de cursos de Formação Profissional Rural, em 

relação ao vídeo educativo. 

VI. Os agricultores possuem uma atitude positiva 

em relação às potencialidades do vídeo como 

recurso.  

 

VII. Os agricultores possuem uma atitude positiva 

em relação à confiabilidade e acessibilidade 

do vídeo como recurso. 

 

VIII. Os agricultores possuem uma atitude positiva 

em relação ao vídeo como instrumento 

mediador da aprendizagem. 

V. Identificar a atitude dos instrutores de cursos 

de Aplicação de Agrotóxicos que 

participaram da pesquisa, em relação ao uso 

do vídeo como Recurso Instrucional. 

IX. Os instrutores dos cursos possuem um perfil 

semelhante de satisfação na atividade e 

tempo de atuação. 

 

X. Os instrutores possuem uma atitude positiva 

diante da utilização do vídeo para formação 

dos agricultores. 

 

XI. Os instrutores possuem uma atitude positiva 

em relação às potencialidades do vídeo como 

recurso.  

 

XII. Os instrutores possuem uma atitude positiva 
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 Fonte: Criado pelo autor. 

em relação à confiabilidade e acessibilidade 

do vídeo como recurso. 

 

XIII. Os instrutores tiveram uma experiência 

positiva ao utilizarem o vídeo como recurso 

durante o experimento.. 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar a resposta dos agricultores participantes de 

eventos de Formação, frente ao meio Vídeo, no que refere ao aprendizado e sua atitude em 

relação a esse novo meio, bem como a do instrutor dos eventos de Formação Profissional Rural. 
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II – TEORIAS DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE AGRICULTORES 

A eficiência da Educação está relacionada à quantidade de informação que o aprendiz 

apreende daquilo que o educador deseja transmitir (Adler & Doren, 2010). Essa medida de 

eficiência aparentemente simples, direciona todas as teorias sobre a aprendizagem, cujo 

objetivo maior é entender a eficiência do processo de transmissão e recepção de mensagens 

entre educador e educando.  

Entender como o aprendizado acontece na mente do indivíduo que aprende é um desafio, 

e tornar mais eficientes os processos mediados utilizando essas teorias, deve ser uma busca 

constante. Os próximos capítulos descrevem os processos mentais através das teorias que 

sustentam a aprendizagem. Posteriormente, será abordada a mediação dos processos 

educativos, para conhecer as possibilidades das Tecnologias da Informação e Comunicação 

aumentarem a eficiência da Educação. Pretende-se fazer esse caminho ligando todas as 

informações obtidas nas revisões ao trabalho de Formação Profissional Rural, área do presente 

estudo. 

2.1 Educação e Aprendizagem 

As discussões sobre a Educação de Adultos devem passar inicialmente pela distinção de 

dois conceitos-chave: Educação e Aprendizagem. A Educação pode ser definida como um 

planejamento ou uma organização da experiência de aprendizagem de forma racional (Kidd, 

1973).  

Para Vianna (2006), o conceito de Educação possui um sentido amplo e um restrito. O 

primeiro envolve os aspectos relativos à promoção do desenvolvimento do ser humano. E o 

segundo, envolve a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades.  

Para Knowles, Holton e Swanson (2011), Educação é uma ação efetuada com o intuito 

de realizar mudanças no conhecimento, na habilidade e nas atitudes de pessoas. 

Freire (2011a) define Educação como a construção do conhecimento, um processo de 

transformação, em que a singularidade de cada sujeito deve ser respeitada, assim como suas 

raízes e vivências, num contexto que o possibilite interagir na construção de sua cidadania. 

Escola (2011), utilizando os conceitos de Gaston Mialaret, descreve três aspectos 

básicos de uma escola como organização. O primeiro deles é a própria instituição, que abrange 

as estruturas do sistema educativo e as regras que regulamentam seu funcionamento. O segundo 

se refere ao resultado do processo educativo que normalmente é a tônica do sistema educativo. 
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O terceiro e último foca o processo que une, pela comunicação, duas ou mais pessoas em uma 

situação de troca constante em que ambas se modificam. 

No que diz respeito à aprendizagem, autores  renomados trazem seu conceito a respeito 

do assunto: 

É uma mudança na capacidade intelectual do ser humano, que pode ser retida na 

memória e não atribuída só ao processo de crescimento físico (Gagné, 1965).  

Para Kidd (1973), a aprendizagem é o resultado da observação, do estudo ou da 

experiência vivida. Ela pode ocorrer sem ser necessariamente um processo planejado e 

promover mudanças em diferentes características do indivíduo, seja em nível intelectual, com 

a aquisição de novas ideias, seja em atitudes, levando o indivíduo a ser mais eficiente ao realizar 

suas tarefas do dia a dia.  

Para Pozo (2002), o ser humano possui apenas duas formas de adaptação ao ambiente: 

a sua constituição genética, que promove respostas específicas diante de determinados 

estímulos e/ou contextos, e a aprendizagem, que possibilita a alteração do comportamento ao 

se deparar com um novo estímulo ou uma modificação no ambiente em que vive.  

Illeris (2007), diz que a aprendizagem é qualquer processo que promova uma mudança 

duradoura, que não seja causada pelo simples amadurecimento ou envelhecimento do 

organismo vivo. Para ele, os processos de aprendizagem são amplos e complexos, e a 

compreensão deles envolve  o conhecimento das condições que os influenciam. 

Adler e Doren (2010), distinguem aprender de informar. Para os autores, a 

aprendizagem se refere ao processo de entender mais sobre algo, o que é diferente de lembrar 

de informações que já se possui. Assim, enquanto informar é saber apenas que algo existe, 

aprender é entender o que não se entendia; é saber mais sobre algo: do que se trata, porque é 

assim, como suas características se relacionam entre si, as diferenças e semelhanças existentes 

entre elas.  

Ormrod (2012), define aprendizagem como uma mudança de longo prazo nas 

associações mentais obtidas pela experiência. 

Para Schunk (2012), a aprendizagem é uma mudança durável ou não, na capacidade de 

se comportar de uma maneira específica, resultante de uma experiência. Esse conceito de 

aprendizagem pode ser delimitado em três aspectos distintos:  

 A mudança do indivíduo;  

 A permanência dessa mudança ao longo do tempo; 
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 Sua ocorrência como resultado da experiência vivida. Um aspecto importante 

quando se aprofunda nesse conceito é que a identificação da mudança só pode ser 

observada no indivíduo pela constatação da alteração em seu comportamento, pelo 

que é dito, realizado ou escrito.  

Zapata-Ros (2015), define aprendizagem como um conjunto de processos pelos quais se 

adquire ou mesmo se modifica ideias, competências, habilidades, comportamentos e valores, 

através do estudo, experiência, instrução, raciocínio e observação. Ela permite a atribuição de 

significado e valor ao conhecimento, tornando-o operativo em condições novas e muitas vezes 

complexas. Uma vez acrescido de valor, o conhecimento pode então ser transferido e utilizado 

por outros indivíduos ou grupos, em outros locais e épocas. 

Sob o ponto de vista da aquisição de habilidades Motoras, a aprendizagem é uma 

melhoria na capacidade de desempenho mediante uma atividade física, aliada a condições 

específicas, como a disposição e as peculiaridades do ambiente. Para conhecer a eficácia do 

processo de aprendizagem é necessário que os meios utilizados em uma avaliação, levem em 

conta as condições citadas (Magill, 2000). 

A maioria das definições de aprendizagem se refere à construção do conhecimento e à 

organização das informações recebidas pelas vias aferentes e registradas na memória do sujeito, 

mediante a significação dada por ele mesmo, de acordo com a vivência e o ambiente no qual 

está inserido (Agrello, 2016).  

Embora haja distinção entre os diversos tipos de conteúdos de aprendizagem, a cognição 

está presente em todos eles, haja vista que experiências afetivas estão normalmente relacionadas 

a conteúdos Cognitivos e muitas vezes também ao desempenho de habilidades Psicomotoras. 

A classificação da aprendizagem, nesse aspecto, é muito mais uma questão de foco, em que a 

aprendizagem Cognitiva concentra a atenção no ato de conhecer, enquanto a Afetiva, nas 

experiências como dor, ansiedade, alegria ou tristeza, e a Psicomotora, nas respostas musculares 

(Moreira, 1999). 

A grande maioria dos autores estabelece uma forte ligação entre a aprendizagem e o 

processo de adaptação do indivíduo ao seu ambiente através da mudança. Essa ligação pode ser 

observada nas definições de Agrello (2016), Gagné (1965), Illeris (2007), Kidd (1973), Ormrod 

(2012), Pozo (2002), Schunk (2012), os quais ligam o processo de adaptação e de mudanças do 

indivíduo às experiências vividas e seu ambiente, fazendo uma relação desse processo com os 

mecanismos de Processamento da Informação. Magil (2000), foca estritamente na habilidade 

Motora e o contexto onde ela ocorre. Freire (2011a), foca o indivíduo que aprende, direcionando 
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seu conceito para o respeito à individualidade do sujeito que aprende. Já Moreira (1999), 

direciona a aprendizagem para seus domínios, distinguindo o conhecimento, a habilidade e a 

atitude. Zapata-Ros (2015), além de reunir muitas das perspectivas anteriores, introduz um 

conceito fundamental, o valor. Quando possui valor para o aprendiz adulto, a aprendizagem se 

justifica, motivando, gerando riqueza e evolução para sociedade. E esse é o foco desse estudo, 

utilizar o vídeo em um setor onde o ser humano utiliza suas habilidades para gerar valor, o 

trabalho. 

2.2 Teorias de Aprendizagem na Formação Profissional 

De modo geral, uma teoria é uma forma particular de perceber a realidade (coisas e 

situações), de resolver problemas e de prevê-los; é uma forma de sistematizar um conhecimento 

(Knowles et al., 2011). Uma teoria deve explicar corretamente os fenômenos e orientar as ações 

a ela relacionadas. As teorias são compostas por conceitos e princípios. Os conceitos são 

indicadores de constância e possuem a função de fornecer respostas contínuas e estáveis aos 

acontecimentos. Os princípios, por sua vez, são as relações realmente significativas existentes 

entre os conceitos. Fornecendo sustentação às teorias estão os sistemas de valores, chamados 

de filosofias (Moreira, 1999; Schunk, 2012).  

 As teorias também são descritivas por natureza, uma vez que tratam das relações de 

causa e efeito, do fluxo de acontecimentos em ambientes humanos ou sociais. Ela preveem 

relações cujos fatores causais aumentam a possibilidade de ocorrência do efeito previsto 

(Zapata-Ros, 2015). Em se tratando de teorias relacionadas ao comportamento humano, estas 

devem apresentar hipóteses sobre a natureza humana e incluir o propósito da Educação e seus 

valores.  

Uma teoria de aprendizagem deve organizar e sistematizar o conhecimento sob o ponto 

de vista de um determinado autor, procurando explicar o que ela é, porque ocorre e a forma 

como ocorre (Moreira, 1999). O entendimento mais profundo das diversas teorias de 

aprendizagem pode levar o indivíduo a tomar decisões mais assertivas sobre as experiências de 

aprendizagem e obter melhores resultados (Knowles et al., 2011). 

Muitas teorias propuseram conceitos específicos sobre a aprendizagem humana na 

tentativa de compreender seus processos. Por estarem em constante evolução três se destacam:  

2.2.1 Teoria Behaviorista  

Essa teoria dominou a Psicologia da Aprendizagem na primeira metade do século XX, 
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como uma reação à análise não-científica (não-empírica), que prevalecia até então. Naquela 

época, as teorias existentes careciam de uma metodologia precisa e estruturada, pois possuíam 

menos rigor. A teoria Behaviorista surgiu para suprir essa deficiência. (Bélanger, 2011; 

Ormrod, 2012; Schunk, 2012).  

Pelo enfoque Comportamentalista, a Psicologia deveria considerar apenas as respostas 

observáveis, e a melhor forma de estudá-las seria pela utilização de modelos até então 

empregados em animais. Essa forma de conduzir a Ciência da Aprendizagem eliminava 

qualquer variável subjetiva e tornava o estudo muito mais preciso. A abordagem dos estudiosos 

comportamentalistas tornou a Psicologia da Aprendizagem mais mecanicista, objetiva e 

materialista, passando a possuir status científico. Assim, ao se estabelecer como Ciência, a 

Psicologia Comportamental se interessou cada vez mais pela aprendizagem, influenciando 

profundamente a maneira como era estudada até então (Silva, 2004). 

Pela Teoria Behaviorista ou Comportamentalista, o comportamento é explicado por 

experiências observáveis e não por processos mentais, como a motivação, os sentimentos ou os 

pensamentos, que podem ser vivenciados, mas não visualizados pelo observador. O 

comportamento é então, apenas o que se faz ou que se diz, e mais especificamente, o que se 

pode diretamente ver ou ouvir (Santrock, 2011).  

O que distingue a Teoria Behaviorista das demais é o facto de explicar a aprendizagem 

por meio de eventos ambientais. Ela não nega a existência de fenômenos mentais durante a 

aprendizagem, simplesmente considera-os desnecessários para explicá-la (Schunk, 2012). 

2.2.1.1 Condicionamento Clássico 

É um tipo de aprendizagem associativa, através da qual um indivíduo aprende a associar 

estímulos a respostas específicas. Nela, um estímulo neutro é associado a um estímulo 

predeterminado, adquirindo após o estabelecimento dessa associação, a capacidade de provocar 

uma resposta esperada (Ormrod, 2012; Santrock, 2011; Schunk, 2012).  

O Condicionamento Clássico foi desenvolvido pelo fisiologista russo Iván Pavlov 

(1849-1936), que realizou suas pesquisas condicionando um cão a uma campainha. Em seu 

experimento, Pavlov associou um estímulo neutro (som) a uma resposta (salivação), que por 

sua vez, estava associado a outro estímulo (comida). Transferindo esse experimento para a 

Educação, ele concluiu que o processo de aprendizagem se baseava no estabelecimento de uma 

associação entre um estímulo e uma resposta, aprendida através da repetição. Pavlov observou 

ainda que essa associação envolve alguma espécie de conexão no sistema nervoso central, capaz 
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de ligar o estímulo à resposta de forma automática (Alves, 2014; Silva, 2004). Já no processo 

de aquisição de habilidades motoras, a aprendizagem ocorre através da repetição do movimento, 

até que seja atingido um padrão de desempenho previamente estabelecido (Silva, 2004). 

Em seu experimento, Pavolv definiu quatro etapas distintas do processo de 

Condicionamento, cada uma com um papel específico (Santrock, 2011; Schunk, 2012): 

 Estímulo incondicionado: produz uma resposta sem a necessidade de 

aprendizagem prévia (alimento no experimento); 

 Resposta incondicionada: resposta não aprendida (salivação); 

 Estímulo condicionado: estímulo inicialmente neutro, associado a uma resposta 

incondicionada (campainha); 

 Resposta condicionada: resposta aprendida pela associação a um estímulo 

condicionado (salivação ao som da campainha). 

Ao associar o alimento (estímulo condicionado) à campainha (estímulo incondicionado), 

obtendo como resultado a salivação (resposta condicionada), Pavlov ressaltou que outros sons 

também parecidos com a campainha, provocavam salivação no animal e denominou esse 

comportamento de Generalização (Bower & Hilgard, 2004; Ormrod, 2012; Schunk, 2012). A 

Generalização ocorre, por exemplo, quando um agricultor participante de um treinamento é 

exposto a uma situação constrangedora em uma avaliação ou teste. Ele passa a manifestar 

ansiedade e nervosismo sempre que participa de um treinamento e é submetido a uma situação 

de avaliação. Por outro lado, quando o indivíduo responde a determinados estímulos e é 

resistente a outros, acontece o processo de Discriminação. A Discriminação é, pois, a 

capacidade do indivíduo de identificar especificamente o estímulo que lhe desencadeia a 

resposta automática e responder apenas a ele (Bower & Hilgard, 2004; Ormrod, 2012; Schunk, 

2012). Isso pode ser notado quando um agricultor, por ter danificado um equipamento em seu 

trabalho, fica sempre nervoso ao manuseá-lo, mas não se altera quando o manuseia próximo a 

um técnico de sua confiança.  

O processo de estímulo e resposta estabelecido pelo Condicionamento Clássico é útil 

para se compreender algumas reações involuntárias dos indivíduos diante de respostas 

fisiológicas ou emocionais (Ormrod, 2012). As preferências e aversões por alimentos são 

situações típicas em que o condicionamento acontece. A aquisição da aversão ocorre na maioria 

das vezes, com a apresentação de apenas um estímulo gustativo. Particularmente, no que diz 

respeito ao paladar, é muito mais fácil adquirir aversão que preferência. Já a aprendizagem da 

preferência alimentar possui um caminho diferente, pois a simples exposição contínua a 
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determinado alimento, sem que esse traga qualquer consequência negativa, provoca um 

aumento da preferência por ele (Grau & Bach, 1999).  

Aranda (2016), menciona que a aversão a alimento ocorre para proteger o indivíduo de 

algo que possa lhe fazer mal, e confirma que esse aprendizado pode acontecer, sem que sejam 

necessárias mais de uma ingestão. O autor também destaca que uma associação entre o sabor 

de um alimento e uma enfermidade, é mais fácil de ser estabelecida que uma associação entre 

um som e uma enfermidade, por exemplo.  

O Condicionamento Clássico pode ser utilizado também para influenciar atitudes em 

relação a alguma coisa ou situação. Olson e Fazio (2001), executaram um experimento com 

estudantes, associando alguns personagens de um jogo virtual (“Pokemon”) a imagens e 

palavras que traduziam um sentimento positivo. Outros personagens do mesmo jogo foram 

associados a imagens e palavras que traduziam sentimentos negativos. Posteriormente, os 

autores solicitaram aos participantes que pontuassem os personagens com notas de (-4 a +4: 

desagradável a agradável). Os resultados obtidos comprovaram que os personagens associados 

a sentimentos positivos, receberam pontuação mais elevada em relação aos personagens 

associados a sentimentos desagradáveis. 

 O medo do fracasso é outro exemplo de Condicionamento Clássico, quando o indivíduo 

associa um sentimento negativo a um evento. Em algum momento, pessoas que  têm medo do 

fracasso, associam um erro a uma circunstância ou sentimento desagradável. A partir daí, elas 

evitam realizar tarefas semelhantes, por receio de que situação parecida volte a acontecer. Isso 

acontece, por exemplo, quando um aluno é chamado diante dos colegas para responder a uma 

questão. Caso a experiência seja negativa (zombaria ou provocações), ele evitará participar de 

qualquer outra atividade que o exponha ao grupo (Ormrod, 2012). Por outro lado, o 

Condicionamento Clássico pode se apresentar como uma associação positiva. Canções e 

eventos podem provocar sentimentos singulares em crianças e adultos, quando envolvidos no 

processo de aprendizagem, permitindo que ela ocorra mais facilmente (Santrock, 2011).  

Há, por fim, o processo de Extinção de um Condicionamento, que acontece quando o 

indivíduo passa a reduzir sua resposta condicionada ao estímulo incondicionado (Bower & 

Hilgard, 2004; Ormrod, 2012; Schunk, 2012). A Extinção ocorre, por exemplo, quando o 

agricultor, após observar um parente ou amigo utilizando eficientemente uma técnica que ele 

rejeita, resolve experimentá-la e passa a utilizá-la normalmente em sua propriedade. 

Os estímulos descritos até o momento, capazes de produzir respostas condicionadas, são 

denominados de Sistema de Sinais Primários. Os seres humanos, por possuírem sentimentos e 
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a possibilidade de expressão verbal, possuem uma capacidade muito maior de 

condicionamento. Tanto os sentimentos quanto a fala podem representar eventos ou objetos 

capazes de gerar estímulos condicionados, denominados de Sistema de Sinais Secundários 

(Schunk, 2012). Pensar em um dano a uma máquina de elevado valor ao ouvir o instrutor dizer 

que a manutenção daquela máquina será avaliada, pode desencadear ansiedade em um 

agricultor. Nesse caso, embora o dano não tenha ocorrido, houve uma representação mental do 

mesmo, tornando o treinando ansioso.  

Pavlov não foi o único teórico na área da Educação a divulgar as ideias 

Comportamentalistas Clássicas. Estudiosos como John Watson, Edwin Guthrie e Clark Hull, 

também desenvolveram trabalhos a partir das conclusões dos seus estudos.  

O Quadro 2 abaixo mostra os teóricos citados e um resumo das características de suas 

teorias. 

 

Quadro 2: Teóricos Behavioristas Clássicos e algumas características de suas teorias 

Teórico Características 

 

John Broadus Watson 

 Demonstrou que respostas emocionais podem 

ser condicionadas e introduziu o conceito de 

Generalização. 

 Toda aprendizagem é consequência de um 

Condicionamento Clássico; novos e 

complexos comportamentos podem ser 

aprendidos pela combinação de reflexos em 

série. 

 Os reforços e as punições são conceitos muito 

subjetivos para serem considerados como 

causa da aprendizagem. A conexão entre um 

estímulo e uma resposta é aprendida 

simplesmente por ocorrerem juntos. 

 A aprendizagem pode ser explicada por dois 

princípios: 

o O princípio da frequência: quanto mais 

uma resposta é associada a um estímulo 

específico, mais fortemente eles serão 

associados entre si. 

o O princípio da imediaticidade: quanto 

mais próximo temporalmente da resposta 

o reforço estiver, mais eficaz ele será. 

 Tudo que o indivíduo pensa, sente, diz ou faz, 

envolve variáveis de respostas de seu corpo. 

 O comportamento significa em última análise, 

um movimento muscular. 

 

Edwin Guthrie 

 A intensidade da ligação estímulo-resposta 

(hábito) ocorre durante o primeiro pareamento 

entre eles, e não é reforçada pela prática. 

 Apesar de não considerar a importância da 

prática, achava importante a repetição dos 

movimentos para que ocorressem novas 
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conexões estímulos-resposta. 

 Preocupou-se especificamente com a mudança 

de hábitos na Educação, descrevendo três 

técnicas pelas quais ela pode ocorrer: 

o A técnica da fadiga: o estímulo é repetido 

até que a resposta antiga seja substituída 

por uma nova; 

o A técnica do limiar: o estímulo é 

apresentado de maneira tão sutil que 

deixa de provocar a resposta, permitindo 

que seja provocada uma resposta 

desejada; 

o A técnica do estímulo incompatível: o 

estímulo é apresentado em um momento 

no qual a resposta não pode ocorrer, o que 

induz o aparecimento da resposta 

desejada. 

 Não utiliza o conceito de reforço positivo ou 

negativo para explicar mudanças de 

comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clark L. Hull 

 Foi o mais formal dos teóricos behavioristas. 

 Produziu uma teoria bastante estruturada, 

lógica, com postulados corolários e teoremas. 

Foram escritos 17 postulados, dos quais 

derivaram 133 teoremas e vários corolários. 

 Sua teoria pode ser descrita como uma teoria 

behaviorista típica, do tipo E-O-R, ou seja, 

estímulo E, que afeta o organismo O, 

produzindo uma resposta R. 

 Afasta-se das demais teorias behavioristas, na 

medida em que admite outras influências sobre 

o organismo além do ambiente, chamadas por 

ele de “intervenientes”. 

 A utilização de variáveis “intervenientes” 

permite chamá-lo de neobehaviorista. 

 Alguns dos postulados produzidos por ele são: 

o Postulado 1: Algumas conexões 

estímulos-resposta não são aprendidas, o 

indivíduo nasce com elas; 

o Postulado 2: Os estímulos, ao atingirem o 

receptor, provocam impulsos neurais 

aferentes; 

o Postulado 4: A tendência de um estímulo 

provocar uma resposta a ele associada 

(hábito) aumenta em função do número 

de ensaios ocorridos, desde que sejam 

regularmente distribuídos e o reforço 

ocorra em todos eles; 

o Postulado 8: O potencial de reação a um 

estímulo é influenciado pelo hábito, pelo 

impulso em reagir, pela intensidade do 

estímulo e pela motivação do incentivo. 

 Pela teoria proposta por Hull, o reforço é a 

explicação básica para a ocorrência da 

aprendizagem pelo indivíduo. Por este motivo 

ele é chamado de teórico do reforço. 

 Ao longo do processo de aquisição de hábitos, 
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diferentes tipos de respostas podem ser dadas 

pelo indivíduo e muitas delas o levarão ao 

mesmo resultado. 

Fonte: Criado pelo autor utilizando informações de Moreira (1999). 

 

Outros pesquisadores como Edward Thorndike, Albert Brandura, Burrhus Frederic 

Skinner e Robert Gagné, concentraram-se no estudo dos efeitos dos estímulos que ocorriam 

após as respostas (as consequências e as recompensas), denominado Condicionamento 

Operante (Bower & Hilgard, 2004). 

2.2.1.2 Condicionamento Operante 

A convicção de que as recompensas influenciam o comportamento, tem feito parte do 

pensamento humano há mais de um século e ocupado um lugar de destaque entre as teorias 

Comportamentalistas de Aprendizagem. Os trabalhos de dois estudiosos do 

Comportamentalismo, B. F. Skinner e Edward Thorndike merecem destaque, pois formam a 

base da Teoria do Condicionamento Operante (Ormrod, 2012). A teoria de que a aprendizagem 

ocorria no sistema nervoso e que era uma manifestação do funcionamento desse sistema, foi a 

base do pensamento de Pavlov. Skinner por sua vez, não negava a influência desse sistema e 

seu efeito sobre o comportamento, mas acreditava que seu estudo poderia ocorrer 

independentemente de mecanismos neurais (Schunk, 2012).  

Os estudos de Skinner para comprovar a teoria utilizavam ratos colocados em uma caixa, 

a “caixa de Skinner”, em cujo interior havia uma barra de metal que, ao ser acionada pelo 

animal, liberava água. Após várias sessões reforçando o mesmo comportamento, o animal 

aprendeu a pressionar a barra para conseguir água quando sentisse sede. Skiner denominou esse 

processo de condicionamento de Modelagem de Comportamento. Por sua teoria, o reforço 

(saciar a sede) de um comportamento (pressão na barra), altera a probabilidade de repetição do 

mesmo comportamento no futuro (sempre que o animal sentir sede), gerando a Modelagem do 

Comportamento (saciar a sede pressionando a barra) (Alves, 2014; Santrock, 2011; Schunk, 

2012). 

O comportamento de um indivíduo também sofre influência do tipo de consequência a 

que é exposto. Quando se diminui a probabilidade de ocorrência da conduta no futuro, é 

denominada castigo; caso aumente é chamada de Reforço. Este, por sua vez, pode ser Positivo, 

quando a frequência de conduta é aumentada por ser o reforço gratificante, ou Negativo, quando 

a ausência de um determinado reforço desagradável, aumenta a possibilidade de ocorrência de 
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um comportamento anteriormente inibido por ele (Alves, 2014; Bower & Hilgard, 2004; 

Schunk, 2012).  

Settle, Soumaré, Sarr, Garba e Poisot (2014), descreveram a utilização de um reforço 

positivo através do treinamento de agricultores que cultivavam algodão em Mali. Por um 

período de oito anos, parte do grupo foi treinada na utilização de técnicas mais econômicas e 

no controle de pragas das plantas. Diante das vantagens obtidas (reforço) pela utilização das 

novas técnicas, os agricultores substituíram os hábitos antigos pelo controle racional de pragas 

(conduta), reduzindo em 92% a utilização de inseticidas. Já o reforço negativo é exemplificado 

pela baixa utilização do equipamento de proteção (ausência de comportamento), provocado 

pelo desconforto do calor excessivo (reforço negativo), sentido pelo agricultor que utiliza o 

referido equipamento (comportamento), durante a aplicação de agrotóxicos (Rocha & Oliveira, 

2016; Santos & Veita, 2010).  

Da mesma forma que no Condicionamento Clássico, os fenômenos de Generalização, 

Discriminação e Extinção também existem no Condicionamento Operante. A Generalização 

ocorre quando estímulos semelhantes provocam o mesmo comportamento. Uma situação muito 

comum é aquela em que um instrutor valoriza (reforço) constantemente a participação dos 

agricultores (conduta) em treinamentos, e ao participarem de outro treinamento com outro 

instrutor (nova situação), eles continuam mantendo a forma de participação (manutenção da 

conduta), embora não recebam qualquer valorização (ausência de reforço) por parte do novo 

instrutor. 

A Discriminação, por sua vez, implica em distinguir os estímulos e não responder a 

todos com a mesma forma de comportamento (Schunk, 2012). Os instrutores de cursos de 

formação profissional geralmente esperam que os treinandos utilizem o que aprenderam em 

situações de trabalho semelhantes (comportamento). A capacidade de identificar se um 

problema observado em uma máquina é semelhante ao ensinado ou não (identificação da 

situação), aumenta a qualidade do trabalho executado e consequentemente, a competência do 

profissional. É importante que o instrutor reforce quais as características do problema estão 

presentes e que critérios devem ser utilizados para identificá-los, a fim de corrigir o problema. 

Na Extinção, uma resposta, alvo de reforço anterior, passa a não ocorrer mais, ou ocorrer 

com menor intensidade ao reforço aplicado (Ormrod, 2012; Santrock, 2011). É comum em um 

treinamento que os participantes levantem a mão (conduta) para que possam responder a uma 

pergunta (reforço); se o instrutor ignora esse comportamento e concede a um participante que 

não levantou a mão (ausência de reforço) esse direito, os agricultores ignorados deixarão de 



II – TEORIAS DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE AGRICULTORES 

58 

 

responder aos questionamentos do instrutor (ausência de conduta). 

2.2.1.2.1 Uso de Instigadores e de Modeladores de Comportamento  

Instigadores ou Estimuladores são estímulos utilizados pouco antes da resposta, com a 

função de aumentar a possibilidade de ocorrência da mesma. Nomes ou apelidos divertidos em 

equipamentos ou definições ajudam a memorizar e facilitam a resposta correta. Pode-se ainda 

utilizar sinais como colocar a mão no ouvido para estimular o grupo a falar com mais firmeza 

a resposta desejada. Ao usar Instigadores, o instrutor mostra que seus treinandos sabem a 

resposta, mas os incita a deixá-la pública para o grupo. Já os Modeladores de Comportamento, 

são utilizados quando o indivíduo possui alguma dificuldade de realizar toda a tarefa desejada. 

Na Modelagem, estabelecem-se metas sucessivas que vão aproximando o aprendiz do 

desempenho final desejado. Por isso, para ensinar conteúdos que requerem tempo, é preciso 

persistência e habilidade (Ormrod, 2012; Santrock, 2011). No presente estudo, a Modelagem 

(ou Aproximações Sucessivas) foi utilizada com o conteúdo de habilidade Motora. Nele, a 

tarefa de colocação e retirada do respirador foi dividida em operações menores, de forma que, 

uma vez atingido um objetivo, passava-se para o próximo, até que a tarefa de colocação e 

retirada fosse completada. É uma estratégia empregada no treinamento presencial para facilitar 

o aprendizado e melhorar o desempenho final. 

A implementação de Estratégias de Modelação devem seguir algumas regras, a fim de 

gerar o comportamento desejado (Ormrod, 2012; Santrock, 2011): 

 Escolher o reforço mais eficaz: essa escolha deve considerar que alguns indivíduos 

são mais sensíveis a determinado tipo de reforço que outros. A escolha do reforço 

mais eficaz pode ser feita de duas maneiras: analisar o passado (história de reforços 

e seus resultados), perguntar diretamente ao indivíduo ou variar o tipo de reforço 

utilizado e analisar os resultados; 

 Utilizar um reforço congruente e oportuno: o reforço obtido pela realização do 

comportamento desejado deve ser superior ao reforço obtido por não realizá-lo. 

Ele também deve ser aplicado o mais próximo possível do comportamento 

pretendido; 

 Seleção do melhor programa de reforço: programas de reforço contínuo 

promovem uma fixação do comportamento rapidamente, mas também podem 

tornar o indivíduo dependente do reforço aplicado, além de que, ele pode ser 

facilmente extinto. Estratégias de reforços parciais, previamente combinadas, 
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também podem ser utilizadas; elas promovem uma persistência maior do 

comportamento e são dificilmente extintas; 

 Elaboração de contratos: consiste em um acordo firmado com o aprendiz que se 

compromete a exibir um determinado comportamento e em contrapartida recebe 

um reforço específico. O acordo pode ser feito verbalmente, mas frequentemente 

é realizado por escrito e assinado pelos envolvidos de forma participativa e 

comprometida. Qualquer que seja o modo de elaboração, o comportamento 

acordado deve ser claramente definido e observável. Uma especial atenção deve 

ser dada à duração do contrato: contratos mais curtos são mais motivadores e 

possuem maior capacidade de reforço (Schunk, 2012); 

 Emprego eficaz de reforço negativo: o reforço negativo é a remoção de uma 

consequência ruim ocorrida após um determinado comportamento. Sua eficácia 

depende da capacidade do indivíduo de se comportar corretamente. 

Especificamente para o público rural, longas exposições teóricas e monótonas 

levam o agricultor a sentir sono ou a se dispersar e constituem um reforço negativo 

ao seu desempenho durante o treinamento. Ao mesclar atividades práticas com 

explicações teóricas, o reforço negativo (aulas teóricas e monótonas) é retirado e 

o desempenho do grupo automaticamente melhora (Ormrod, 2012; Santrock, 

2011). 

2.2.1.2.2 Aplicações práticas nos processos educativos 

Skinner (1953), considerava que o Condicionamento Operante era empregado pelos 

professores de maneira incoerente e no momento incorreto. Para ele, boa parte do conteúdo 

ensinado aos alunos seria útil apenas em um futuro relativamente distante. Sob esse prisma, a 

aplicação do reforço tardiamente desmotiva bastante a dedicação ao estudo. A forma de 

resolução de uma equação, por exemplo, não possui qualquer utilidade para um aluno de 15 

anos; provavelmente ela lhe será útil apenas aos 22 ou mais, ao cursar o Ensino Técnico ou 

Superior. Como consequência, o estímulo ou reforço para se dedicar ao conteúdo ensinado não 

é valorizado. Para minimizar essa situação, os professores lançam mão de reforços artificiais 

como notas ou elogios para valorizar o desempenho e a motivação dos alunos. Essa atitude, 

embora melhore a motivação, não resolve o distanciamento entre o conteúdo ministrado e o 

reforço aplicado pelo educador, deixando essa relação pouco evidente para o aluno (Ormrod, 

2012).  
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Quando se avalia a percepção de risco para os agricultores que utilizam defensivos 

agrícolas, observa-se que eles não conseguem estabelecer claramente a relação entre a 

manipulação do veneno e os sinais de intoxicação. Isso acontece porque o tempo decorrido 

entre a exposição ao veneno (conduta) e a observação do sintoma de intoxicação (reforço) é 

longo, dificultando a identificação da relação entre os dois fatores. O trabalho de Gasparini 

(2012), demonstra claramente a inexistência dessa relação na mente do agricultor. O 

pesquisador estudou a percepção do risco da utilização de agrotóxicos pelos agricultores que 

produziam flores no estado do Rio de Janeiro. Ele relatou em seu estudo que embora metade 

dos produtores entrevistados assumisse que a aplicação de defensivos agrícolas era um dos seus 

maiores motivos de preocupação, prevaleceu entre eles uma postura de minimização do risco 

de intoxicação pela manipulação do produto. Na falta de condição de se fazer uma relação direta 

entre uma situação e outra, os agricultores ampliaram os agentes de causas, citando a idade, o 

sexo e até mesmo fatores sócio-demográficos e históricos como causadores dos problemas de 

intoxicação. 

Partindo do princípio da imediaticidade, em que o reforço deve ser dado logo após o 

comportamento, Skinner (1953) desenvolveu uma técnica denominada de Instrução 

Programada. Utilizada inicialmente em um equipamento chamado “máquina de ensinar”, 

consistia em uma caixa com mecanismos internos, onde era possível ver as partes do conteúdo 

a ser estudado em uma sequência cuidadosamente elaborada. Os programas de ensino 

elaborados para essa máquina eram desenhados para reduzir erros e dar retorno imediato ao 

aluno caso algum erro ocorresse (Benjamim, 1988). 

A Instrução Programada possui quatro princípios intrínsecos de funcionamento, que, 

segundo Ormrod (2012), caracterizam seu funcionamento:  

 Perguntas Específicas: ao serem respondidas possibilitam o estudo de determinado 

conteúdo; 

 Modelamento do Conteúdo: à medida que a instrução avança, o grau de 

dificuldade do conteúdo também aumenta e progressivamente dirige o aprendiz 

para os objetivos da aprendizagem; 

 Reforço Imediato devido ao Modelamento: o conteúdo avança lentamente, 

permitindo maior número de acertos, que são reforçados imediatamente; 

 Modelamento do Conteúdo e Progressão da Aprendizagem: ambos são 

individuais, permitindo que cada caminhe dentro de suas possibilidades. 

Como uma evolução natural da Instrução Programada, a Instrução Assistida por 
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Computador possui os mesmos conceitos anteriormente descritos, com a vantagem de utilizar 

instrumentos gráficos que tornam o processo bem mais atrativo, e a grande capacidade de 

armazenamento dos equipamentos de informática, que facilitam o acompanhamento e a 

avaliação dos resultados de cada aprendiz. 

Enquanto em meados da década de 60, argumentava-se que os tradicionais exames 

acadêmicos não garantiam o êxito no trabalho e muito menos na vida, Bloom (1968) escrevia 

um artigo utilizando os conceitos de Skinner, para quem cinco variáveis deveriam ser focadas 

para resolver o problema da aprendizagem: o tempo necessário para a aprendizagem; a 

qualidade da instrução; a capacidade do aluno de compreender a instrução; a perseverança em 

se dedicar aos estudos e o tempo necessário a cada um para que ocorra a aprendizagem. Bloom 

concluiu dizendo que, 90 a 95% dos alunos aprenderiam o conteúdo, caso lhes fossem 

oferecidas condições para isso e que o ensino deveria também considerar três grandes áreas: a 

Cognitiva, a Afetiva e a Psicomotora. As colocações de Bloom formaram a base para uma teoria 

de ensino denominada Aprendizagem de Domínio, que inclui a definição do Domínio, o 

Planejamento, o Ensino e a Avaliação (Schunk, 2012). Segundo Guskey (1985), esse tipo de 

aprendizagem utiliza conceitos do Condicionamento Operante, em que uma resposta 

relativamente simples é reforçada e direciona o aluno a um tema ligeiramente mais complexo 

e assim por diante. Ao final do processo, obtém-se do aluno o domínio desejado de uma tarefa. 

De acordo com o Princípio de Modelagem, a Aprendizagem de Domínio é composta por cinco 

características básicas: 

 Unidades de conteúdo pequenas e distintas: possibilitam uma aprendizagem mais 

fácil e a aplicação imediata do reforço; 

 Sequência lógica: os conceitos e habilidades aprendidas inicialmente servem de 

base para conceitos e habilidades mais complexas. A técnica de análise e 

identificação dos conteúdos que compõem a sequência lógica é realizada por uma 

técnica denominada Análise de Tarefas; 

 Necessidade de demonstrar o domínio do conteúdo ao encerrar cada unidade: 

constitui um pré-requisito para se iniciar uma nova; 

 O domínio do conteúdo é demonstrado por um critério concreto e específico, 

estabelecido previamente; 

 Estabelecimento de atividades extras para estudantes que não atingem o domínio 

necessário. 

Schunk (2012), ao revisar alguns trabalhos sobre a eficiência da Aprendizagem de 
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Domínio, concluiu que existe um efeito positivo no aproveitamento e retenção do conteúdo 

quanto ao curso escolhido e ao tempo dedicado aos estudos, pois o tempo de aprendizagem 

diminui à medida que o conteúdo avança. Por outro lado, ela possui limitações para ser aplicada 

nos níveis iniciais de ensino, onde se obtém os piores resultados. Sendo assim, a Aprendizagem 

de Domínio necessita de condições específicas no que se refere à planejamento, metodologia e 

avaliação.  

Em relação ao planejamento, ela deve envolver atividades tanto do aprendiz quanto do 

formador, e incluir ações de instrução corretiva para aqueles alunos que não atingiram o 

domínio esperado em alguma área. No que se refere à metodologia, as atividades devem 

abranger toda a classe, um grupo ou mesmo atividades individuais com monitoria. Já a 

avaliação inclui a avaliação formativa (durante as atividades) e somativa (ao final). Essa 

envolve o estabelecimento de uma pontuação máxima para os que obtiveram um nível superior 

de domínio (Schunk, 2012). 

2.2.1.2.3 Críticas à Teoria Comportamentalista 

A Teoria Comportamentalista não é unanimidade entre os teóricos, seja no âmbito 

acadêmico, seja nas discussões públicas sobre o tema. Carrara (2005) e Pacca (2013) enumeram 

algumas críticas mais comuns ao behaviorismo:  

 Atenção excessiva no comportamento do indivíduo em detrimento do estudo de 

sua consciência. Por esse ponto de vista, o comportamento é observado e estudado 

na teoria behaviorista, enquanto as manifestações da consciência são também 

considerados fatos comportamentais; 

 Generalização da pesquisa dos animais para os seres humanos. O trabalho 

utilizando animais em experimentos, nem sempre vem acompanhado de uma 

análise teórica e seu possível alcance para o ser humano. Embora exista uma 

continuidade entre as espécies, deve-se levar em conta que há uma distância 

significativa entre o ser humano e os demais animais, e para se transferir os 

resultados para o homem, muitas adaptações devem ser feitas. Segundo os autores, 

alguns behavioristas disseminaram indiscriminadamente princípios e pressupostos 

obtidos com animais, antes que fossem feitos estudos em humanos, o que resultou 

em equívocos éticos;  

 O behaviorismo explica as relações estímulos-resposta de forma rígida, é uma 

teoria mecanicista. Para esses críticos, o Comportamentalismo tem por base a ideia 
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de que as ações humanas poderiam ser explicadas a partir da comparação do 

homem com uma máquina, ignorando-se o que ocorre dentro dessa máquina, mais 

precisamente no cérebro. A crítica se refere à impossibilidade de entender o ser 

humano como um todo, e o behaviorismo não se preocupam com o todo; 

 O Comportamentalismo objetifica a pessoa humana. Esse raciocínio possui como 

base a ideia de que o mundo humano é apenas de natureza física e somente através 

da Ciência, é possível explicar as relações funcionais e até causais da conduta 

humana.  

Em contrapartida, ao revisar os mitos e os equívocos dirigidos ao behaviorismo, 

Rodrigues (2006), concluiu que vários autores atribuem a essa teoria, rótulos desprovidos de 

qualquer sustentação. Dentre as causas dos mitos, a autora cita o conhecimento incorreto sobre 

a teoria, sua terminologia relativamente complexa, a volumosa obra produzida por Skinner, e 

ainda a discordância filosófica, epistemológica e metodológica sobre a teoria. Entre os 

equívocos, ela cita as percepções negativas ou enviesadas sobre a toria, o conhecimento 

incorreto e muitas vezes deturpado. Nesses, encontram-se a maior parte das críticas ao 

Behaviorismo. 

Pacca (2013) considera que o educador se identifica e aceita as ideias behavioristas, 

embora as conheça pouco. Segundo ele, qualquer teoria está sujeita a críticas e essas devem ser 

debatidas de maneira aberta, principalmente nos meios acadêmicos. Mas ao que parece, além 

das críticas, algumas vezes pertinentes, existe também um elevado grau de desconhecimento da 

teoria behaviorista de muitos profissionais de Educação. 

2.2.2 Teoria Sócio-Cognitivista 

A teoria Sócio-Cognitiva desenvolvida por Albert Brandura, afirma que os estudantes, 

ao aprenderem, podem representar ou transformar cognitivamente suas experiências. O modelo 

mais representativo é chamado de Determinismo Recíproco e é composto por três fatores: o 

comportamento, o indivíduo que aprende e o ambiente. Nesse modelo, o ambiente influi no 

comportamento, que por sua vez, atua sobre o cognitivo do indivíduo. No que se refere ao 

indivíduo, é importante ressaltar que ele possui características cognitivas próprias, como 

expectativas, crenças, atitudes, pensamentos e inteligência, assim como características não-

cognitivas, como o temperamento e a personalidade. Todas interagem com os demais fatores, 

determinando a aprendizagem (Santrock, 2011; Schunk, 2012). Portanto, além de utilizar 

conceitos do behaviorismo, essa teoria também agrega conceitos cognitivistas, pois apesar de 
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considerar que a maior parte do comportamento é controlada por fatores ambientais, considera 

também que mecanismos internos de representação da informação, atuam para que a 

aprendizagem ocorra. (Arancibia, Herrera & Strasser, 2008).  

A teoria Sócio-Cognitiva possui duas ideias centrais: a de que processos mediadores 

ocorrem entre o estímulo e a resposta e que o comportamento é aprendido por meio da 

observação. Os processos mediadores atuam quando o indivíduo avalia o comportamento do 

modelo observado e utiliza essa avaliação para definir a melhor maneira de se comportar. 

Existem quatro processos mediadores básicos: a Atenção, a Retenção, a Reprodução e a 

Motivação. A Atenção se refere ao comportamento que é realmente relevante entre todos 

aqueles a que estamos expostos. A Retenção se refere à memorização do comportamento 

observado, possibilitando sua reaplicação ou imitação no futuro. A Reprodução se refere à 

possibilidade de reaplicação do referido comportamento, pois embora um determinado 

comportamento chame a atenção, pode ser difícil procedê-lo, por incapacidade física, por 

exemplo. A Motivação leva em conta as recompensas ou punições que seguirão ao 

comportamento observado e que determinam o custo/benefício de se imitar aquele 

comportamento (Fonseca et al., 2008; McLeod, 2016; Santrock, 2011). 

Mas o que leva um indivíduo a reproduzir o comportamento de outro? Uma das 

explicações mais aceitas é a da teoria de Conformidade ao Grupo, descrita por Salomon Asch 

em 1952. De acordo com a teoria, o indivíduo tende a realizar julgamentos e a se comportar de 

acordo com as normas de um grupo ao qual foi exposto, mesmo quando estejam em desacordo 

com os seus (Ferreira, 2010; Levine, 1999; Martins & Gomes, 2011).  

Para Asch (1952, como citado em Martins & Gomes, 2011), existem dois tipos de 

conformidades:  

 A Conformidade Normativa: diz respeito à aceitação da opinião da maioria por 

pressão do grupo, apesar do indivíduo possuir uma opinião diferente da dos 

demais; 

 A Conformidade Informativa: refere-se a uma situação em que a ausência de 

informação ou conhecimento sobre o tema leva o indivíduo a considerar o 

conhecimento do grupo como correto.  

Levine (1999), revisando a obra de Asch, revela que as emoções e a cognição 

desempenham um importante papel no funcionamento dos indivíduos em grupo. Segundo ele, 

para que um grupo tenha sucesso, é necessário que possua um consenso emocional e cognitivo 

sobre seus objetivos e necessidades. A ocorrência de um conflito com as normas sociais indica 
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um desencontro entre o esperado e o realizado, sujeito a um reforço negativo para redirecionar 

e/ou reajustar o comportamento (Bendor & Swistak, 2001; Klucharev, Hytönen, Rijpkema, 

Smidts & Fernández, 2009). 

Gonçalo e Duguid (2012), avaliaram a Pressão por Conformidade sobre a criatividade 

de grupos durante a realização de tarefas e concluíram que, para grupos com pouca criatividade, 

ela tem um efeito positivo, enquanto que para grupos mais criativos tem o efeito inverso. Para 

Heine e Ruby (2010), existe uma forte interação entre a forma como o indivíduo se vê e sua 

resposta aos anseios do grupo. Se o indivíduo se percebe a partir de seus  atributos internos, ele 

é emocionalmente mais estável e menos susceptível ao comportamento do grupo. Se por outro 

lado se vê como resultado de suas relações com o grupo ao qual pertence, seu comportamento 

é mais influenciado pelas percepções, pensamentos, sentimentos e ações dos outros. Cada ser 

humano é, em última análise, um ser único, e ao mesmo tempo extremamente social. A tensão 

gerada entre a busca de objetivos individuais e sociais pode revelar um dos aspectos em que 

cada cultura difere de outra na sua forma de pensar. A origem das diferenças culturais no que 

tange à forma como priorizam seus objetivos individuais e/ou coletivos é uma questão 

importante e difícil que ainda está para ser respondida. 

No momento em que o indivíduo observa outro executando uma tarefa, ele elabora uma 

série de imagens desse comportamento na memória e as utiliza como um referencial em ações 

futuras. Essas imagens ou representações mentais são denominadas “sequências de respostas 

perceptuais e simbólicas”, e permitem que os movimentos sejam reproduzidos em um momento 

futuro, constituindo a base da Aprendizagem por Observação (Sheffield, 1961). A 

Aprendizagem por Observação é um aspecto bastante interessante da teoria Sócio-Cognitiva: 

ela permite que a aquisição de habilidades, estratégias e crenças sejam aprendidas pela simples 

observação de um comportamento. E embora esse tipo de aprendizagem compreenda a 

imitação, não está limitada a ela mesma, pois o que se aprende na verdade é uma estratégia 

geral. Além disso, possui como vantagens: demanda menos tempo que o Condicionamento 

Operante, evita que os indivíduos sofram experiências negativas para aprenderem, e possibilita 

a eliminação da aprendizagem por tentativa e erro, que é tediosa e cara (Santrock, 2011; Schunk, 

2012; Spessato & Valentini, 2013). 

Nascimento e Pellegrini (2013) avaliaram a aquisição de habilidades Motoras em vinte 

e quatro crianças, com idade entre quatro e sete anos e concluíram que a observação de outras 

crianças é uma importante forma de aprendizagem. Ela ocorre pelas relações estabelecidas entre 

as crianças ao explorarem suas próprias ações e a orientarem as ações Motoras de outras 
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crianças durante as brincadeiras do recreio. No meio rural, essa forma de aprendizagem é muito 

comum entre os agricultores.  

Binotto (2005), comparando as formas de aquisição de conhecimento de agricultores 

brasileiros e australianos observou que a maioria dos agricultores pesquisados obteve algum 

tipo de conhecimento originado do compartilhamento da prática ou da própria observação, em 

algum momento de suas vidas. E que os agricultores australianos parecem ser mais competitivos 

que os brasileiros e menos apegados às tradições. Da mesma forma, Silva (2013, p. 71), ao 

avaliar a forma de aquisição de conhecimento dos agricultores no estado do Rio Grande do Sul, 

atestou que “a observação de parentes e amigos é uma importante forma de aprendizagem entre 

eles”. Quando questionados sobre como obtiveram o conhecimento necessário para trabalhar 

em suas propriedades, os agricultores demonstraram possuir forte vínculo com as tradições 

familiares. A frase “aprendi isso com a minha família” (sic.), foi quase unânime entre os 

entrevistados. 

Os ensinamentos repassados por um formador, não se restringem ao conteúdo da 

disciplina. Através de seu comportamento e estilo de relacionamento com os aprendizes, torna-

se um forte modelo a ser reproduzido. O comportamento e a atitude do  educador, uma vez 

modelados pelos alunos, permitem inferir que tipo de comportamento eles terão. Se um 

professor passa tarefas aos seus alunos e não cobra sua realização, está ensinando-os a não 

realizar as suas. Da mesma forma, um formador  nervoso que solicita a realização delas em voz 

alta e em tom ameaçador, ensina a realizar seus trabalhos apenas sob ameaça. A Aprendizagem 

por Observação abre uma perspectiva bastante diferente da relação entre o educador e o 

aprendiz, onde o primeiro atua ensinando comportamentos, habilidades e atitudes aos seus 

alunos. Ao passar a ser um modelo que é seguido pelos aprendizes, ele determina a percepção 

de seus alunos sobre suas capacidades de aprendizagem futura, pois participa da construção da 

visão que terão de si mesmos e de suas potencialidades (Arancibia et al., 2008).  

Ormrod (2012), afima que, algumas condutas podem ser aprendidas através de outros 

indivíduos, a saber: o gosto pela leitura; por habilidades atléticas; a capacidade de resistir a 

tentações ou convites de uma pessoa estranha; enfrentar situações difíceis. Por conseguinte, três 

áreas têm sido foco de estudo na atualidade: as Capacidades Acadêmicas, a Agressão e a Moral.  

 As Capacidades Acadêmicas se referem à competência de aprender através de 

interações em sala de aula.  A ajuda aos colegas, a observação do colega e do 

educador e a argumentação do indivíduo e de seus pares, desempenham um papel 

importante na aprendizagem (Anderson et al., 2001; Mayweg-Paus, Macagno & 
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Kuhn, 2016; Murphy, Wilkinson, Soter, Hennessey & Alexander, 2009; Ormrod, 

2012). Anderson et al. (2001), observando alunos em ambiente escolar, 

constataram que determinadas estratégias de argumentação de um indivíduo são 

modeladas a partir de  outros e utilizadas em seu próprio círculo de 

relacionamento. Após a identificação de uma estratégia eficaz, a possibilidade de 

aparecimento da mesma em outros grupos é elevada. Mayweg-Paus et al. (2016), 

avaliaram o efeito da interação com um interlocutor especialista durante diálogos 

eletrônicos com estudantes. O grupo que interagiu com esse interlocutor mostrou 

mais capacidade de contra-argumento, bem como uma melhoria imediata de 

estratégias de argumentação em seus diálogos posteriores; 

 A Agressão: uma manifestação mais agressiva pode ocorrer em crianças após 

observarem modelos agressivos (Anderson & Bushman, 2001; Bandura, Ross & 

Ross, 1963; Ormrod, 2012; Paik & Comstock, 1994). Num experimento clássico 

de Bandura, Ross e Ross (1961), crianças foram expostas a modelos adultos 

agressivos e não-agressivos e, em seguida, foram avaliadas na ausência do modelo. 

As primeiras reproduziram os atos pouco amistosos observados em seus modelos 

e difeririam tanto das crianças expostas aos modelos não-agressivos, quanto 

daquelas que não foram expostas a nenhum modelo; 

 A Moral: é fortemente influenciada pela observação de outros indivíduos. 

Características pessoais como generosidade, autocontrole e resistência às 

tentações possuem quase sempre uma grande parcela de componente modelado 

(Ormrod, 2012). Friedrich e Stein (1973), realizaram um experimento com trinta 

crianças, expostas a programas de televisão por trinta minutos, durante quatro 

semanas. Os programas promoviam valores como cooperação, simpatia e 

generosidade. Após esse período, as atitudes das crianças em relação a esses 

valores foram avaliadas. A conduta delas era socialmente mais apropriada e menos 

agressiva que as crianças expostas a programas que mostravam agressividade e 

violência, pelo mesmo período de tempo. 

Muitos comportamentos apresentados por um indivíduo no dia a dia são adquiridos 

mediante a observação de outras pessoas com as quais conviveram. Mas além disso, existe a 

aprendizagem através de modelos simbólicos, ou seja, uma pessoa ou um personagem que 

aparece em um filme, em um programa de televisão, em um livro ou qualquer outro meio de 

comunicação (Ormrod, 2012).  
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Ainda segundo Ormrod (2012), o facto das crianças reproduzirem comportamentos 

agressivos observados nas mídias tem implicações óbvias no seu comportamento, não apenas 

por reproduzir a agressividade, mas também por imitarem os padrões comportamentais 

ressaltados nos filmes assistidos. Anderson e Bushman (2001), avaliando o comportamento de 

crianças e adultos jovens expostos a jogos violentos, concluíram que esse tipo de exposição 

aumenta a excitação fisiológica, assim como pensamentos e sentimentos relacionados à 

agressividade. Boog, Vieira, Oliveira, Fonseca e L’abbate (2003), utilizaram vídeo na educação 

nutricional de catorze jovens de uma instituição pública e atestaram que ele despertou a 

reflexão, levando-os a adoção de uma postura mais crítica quanto aos alimentos industrializados 

e ao marketing desses produtos.  

Em relação ao uso da Tecnologia Vídeo como instrumento de aprendizagem, Kolling 

(2006), avaliando a mediação da televisão entre os agricultores, constatou que ao assistirem um 

comercial sobre um determinado insumo agrícola, eles conseguem distinguir a informação 

jornalística da publicitária e caso o tema lhes interesse, buscam outras fontes de referência para 

confirmar da eficácia dos mesmos. A experiência dos agricultores permite-lhes prever os 

resultados de determinada técnica assistida na televisão e a necessidade de serem adaptadas ou 

não à sua realidade. 

Embora sob o ponto de vista do Condicionamento Operante a modelagem de um 

comportamento seja dependente de um reforço contínuo, na Aprendizagem por Observação ou 

Demonstração esse fenômeno não ocorre. Mesmo não havendo um reforço frequente, ele é 

suficientemente significativo para que o comportamento seja mantido no indivíduo, podendo 

inclusive haver um momento em que a imitação se converta em hábito (Ormrod, 2012).  

Descrevendo os reforços existentes na Aprendizagem por Observação, Santrock (2011) 

aponta quatro tipos de reforço que podem ser utilizados para estimular um comportamento: 

premiar o modelo e o modelador, ensinar o modelador a premiar a si mesmo e mostrar que o 

comportamento desejável causa benefícios a ele mesmo. Para Arancibia et al. (2008) e Schunk 

(2012), a motivação para a imitação ou reprodução de um comportamento necessita de 

incentivos específicos, organizados em três grandes grupos: os incentivos diretos, os incentivos 

de observação ou vicários e os incentivos autoproduzidos. Os incentivos diretos são obtidos 

pelos ganhos de se realizar o comportamento modelado; os vicários são obtidos ao se modelar 

o comportamento de um indivíduo. Em relação a esse último, quanto mais prestigiado e 

competente for, mais atenção o observador prestará e maior a possibilidade de que o 

comportamento seja reproduzido. Quando o benefício obtido depender do próprio indivíduo, o 
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incentivo é denominado de autoproduzido. Nele, a imagem que o aprendiz faz de si mesmo tem 

grande importância, pois a autoavaliação e o sentimento de autoeficácia, determinam seu grau 

de atenção e seu esforço direcionados ao processo de aprendizagem. Aplicar um determinado 

conhecimento é diferente de adquiri-lo e essa aplicação depende de fatores como interesse, 

motivação, necessidade, condição física, pressões sociais e o tipo de competência. E para se 

utilizar um determinado conhecimento o sentimento de autoeficácia é muito importante. 

Atingir um bom nível de desempenho é uma tarefa árdua, requer muito tempo e uma 

motivação contínua do aprendiz, que obviamente depende de reforço constante. Uma das 

formas de realizá-lo pode ser pelo “princípio incremental”, estratégia em que são criadas metas 

atingíveis que reforçam o comportamento do indivíduo, preparando-o para uma nova meta que 

o desafiará. Mas existem também mudanças no cotidiano que influem diretamente em seu 

desempenho, reforçando-o negativamente. Essas mudanças envolvem questões pessoais, 

financeiras, sociais, biológicas (saúde, por exemplo), que devem ser reduzidas para que não 

afetem o desempenho do aprendiz (Ziegler, Fidelman, Reutlinger, Vialle & Stoeger, 2010). 

2.2.2.1 Teoria Sócio-Cognitivista e Aprendizagem Motora 

A aprendizagem de uma habilidade Motora diz respeito às mudanças ocorridas no 

indivíduo, em relação à sua capacidade de executar movimentos para garantir maior eficiência 

dos mesmos. Ela é fruto da experiência e da prática desses movimentos e ocorre em três 

estágios:  

 Cognitivo, caracterizado pela alta demanda cognitiva e ocorrência de muitos erros;  

 Associativo, caracterizado pela detecção e correção dos erros, e  

 Autônomo, caracterizado pela pouca necessidade de processamento da informação 

para a realização da tarefa (Neiva, 2010).  

Para Magill (2000) e Santos (2011), os termos Aprendizagem Observacional, 

Modelamento e Demonstração, possuem o mesmo significado, embora esse último seja mais 

comumente usado para caracterizar a aprendizagem de Habilidades Motoras. O SENAR 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural [SENAR], 2013b), também considera a 

Demonstração como uma metodologia específica para o ensino de aprendizagem motora na 

formação de agricultores, uma vez que fornece informações suficientes para que ele realize 

corretamente uma tarefa em um tempo menor. Como técnica de ensino, a Demonstração possui 

muitas vantagens em sua utilização: oferece uma visão ampla da tarefa que será realizada; 

possibilita a visualização de diferentes partes da atividade; permite que sejam ressaltados os 
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detalhes relevantes da tarefa executada; evita descrições longas, pouco precisas e confusas; 

valoriza o executor, tornando-se um importante fator de motivação (Quina, 2009). 

McCueeagh, Weiss & Ross (1989), sugerem que a Demonstração seja utilizada apenas 

em ocasiões onde se possa assegurar sua eficácia em relação às demais formas de ensino. 

Seguem listados alguns fatores que a asseguram segundo (Magill, 2000): 

 A Demonstração é mais eficiente quando as habilidades ensinadas requerem um 

novo padrão de coordenação. Em tarefas que requerem habilidades já conhecidas, 

essa metodologia não difere de outras; 

 A Demonstração é mais eficiente quando o instrutor realiza com habilidade e 

destreza os movimentos da tarefa. Instrutores pouco hábeis conseguem 

desempenho também pouco hábil do treinando, haja vista que esse observa mais a 

coordenação e a estratégia do instrutor para resolver o problema do movimento, 

que propriamente o movimento; 

 Quando o observador é principiante, a observação de um instrutor pouco hábil já 

possibilita a obtenção de ganhos significativos. É importante ressaltar, no entanto, 

que essa vantagem ocorre apenas quando tanto o modelador quanto o modelado 

são iniciantes; 

 A observação de um modelo menos hábil possui também a vantagem de permitir 

ao observador se envolver mentalmente para resolver o problema, o que traz 

benefícios para o aprendiz. A observação de outros colegas principiantes pode 

ajudar na aquisição de habilidade, mesmo que não tenham recebido feedback sobre 

seus acertos e erros; 

 A frequência de Demonstração de uma atividade leva à aprendizagem da 

habilidade, por fornecer uma melhor ideia dos movimentos. Por essa razão, o 

instrutor deve repetir a prática quantas vezes forem necessárias; 

 Os aprendizes modelam eficientemente tanto visual como auditivamente. E em 

alguns momentos, o modelamento auditivo ainda é mais eficiente, como por 

exemplo, no caso da aprendizagem do ritmo de passos de dança; 

 Os aprendizes mantêm melhor o foco na Demonstração quando são feitos 

comentários, pois aumenta a capacidade de atenção; 

 Os aprendizes modelam melhor quando os aspectos críticos da habilidade podem 

ser vistos com clareza. Nesse caso, é importante chamar a atenção para esses 

aspectos, antes de se realizar a Demonstração; 



II – TEORIAS DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE AGRICULTORES 

71 

 

 Caso os aspectos críticos não possam ser mostrados, a utilização de outros recursos 

como vídeos, filmes ou imagem devem ser utilizados. 

Modelos simbólicos como personagens de filmes, animações, eletrônicos, veiculados 

pelas diversas mídias, ou modelos impressos em livros e revistas, podem ser aplicados com 

eficiência no ensino de habilidades Motoras. Essas fontes da Aprendizagem por Observação ou 

Demonstração não-presenciais, oferecem como vantagem a aprendizagem de comportamentos 

que conduzem mais ao êxito que ao fracasso (Garcia, 2012; Schunk, 2012; Smith, 2004).  

Höffler e Leutner (2007), compararam animações e imagens estáticas. Quando a 

visualização tem uma função meramente decorativa, as animações não são superiores às 

imagens estáticas, mas quando o movimento apresentado reflete explicitamente o tópico 

ensinado, as animações são especialmente superiores às imagens. E concluíram que as 

animações facilitam a aprendizagem. Garcia (2012), por sua vez, comparou a demonstração ao 

vivo e por meio de vídeo dos movimentos do jogo de tênis. O autor não viu diferença 

significativa entre os grupos experimentais, mas para a exatidão do movimento, a demonstração 

ao vivo teve relevante importância na melhoria do desempenho motor dos grupos testados. 

Outras questões referentes à implementação da Demonstração em situações de 

aprendizagem merecem ser citadas. A primeira delas diz respeito ao efeito da posição da 

informação na ordem em que é repassada ao executor. Sobre o tema, Magill (2000) e Hurlstone, 

Hitch e Baddeley (2014), afirmam que as primeiras e as últimas informações de uma sequência, 

são mais facilmente lembradas que as informações posicionadas no meio. Os autores chamam 

o fenômeno de “efeito de posição serial”, em que, quanto maior a sequência e maior o número 

de itens, mais pronunciado é o efeito. O efeito de posição serial é válido tanto para conteúdos 

cognitivos, como para psicomotores, e se reduz na medida em que a proficiência do treinando 

aumenta. Uma forma de minimizá-lo é enfatizar as informações intermediárias e demonstrá-las 

com mais frequência nos processos de aprendizagem. Outra estratégia é a representação 

simbólica da tarefa mentalmente, também chamada de prática mental.  

Para Fonseca et al. (2008), Hardy (2006) e Spessato e Valentini (2013), a prática mental 

é a recordação (pela verbalização ou não) dos movimentos necessários para a realização de uma 

determinada tarefa, sem a correspondente realização física dos movimentos. Ela possui sua base 

na Teoria da Aprendizagem Simbólica e nada mais é que a repetição mental dos símbolos 

cognitivos da tarefa motora. É um importante fator na aquisição de uma habilidade Motora, e 

pode ser realizada por intermédio da prática física, mental e da combinação das duas. Guillot et 

al. (2015), avaliaram a utilização de imagens mentais no treinamento de tenistas e verificaram 
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que ela é benéfica no desenvolvimento da habilidade física durante o desempenho da tarefa 

analisada.  

Rao, Tait e Alijani (2015), estudaram os benefícios da criação de imagens mentais em 

nove ensaios com 474 estudantes de Medicina, para a aquisição de habilidades cirúrgicas. A 

experiência mostrou que a imagem mental pode ser uma ferramenta suplementar importante de 

aprendizagem, quando realizada em conjunto com o treinamento físico. 

A utilização de instruções verbais durante a realização de uma tarefa também é um 

aspecto importante a ser considerado na Demonstração. Para Magill (2000), Silva et al. (2013) 

e Spessato e Valentini (2013), o uso de pistas verbais, frases curtas e objetivas orientam o 

modelador na execução de sua tarefa. Elas são utilizadas com dois objetivos básicos: o primeiro 

é chamar a atenção para questões relacionadas à execução da tarefa, facilitando sua correção; o 

segundo é preparar o executor para a realização de um movimento específico fornecendo uma 

ideia do referido movimento. A eficiência de uma pista verbal depende da associação que o 

modelador faz entre a pista e o movimento, facilitando a execução do mesmo pela redução do 

número de instruções recebidas e focando a atenção na tarefa e seus movimentos.  

Magill (2000), enumera alguns critérios para a utilização de instruções ou pistas verbais 

eficazes: 

 O tamanho da instrução é importante, devendo conter uma ou duas palavras. A 

quantidade de pistas fornecidas deve ser mínima, evitando sobrecarga e dispersão 

da atenção; 

 As pistas devem orientar uma sequência de vários movimentos; 

 Devem focar apenas as questões mais críticas ou difíceis da tarefa a ser executada; 

 Devem ser utilizadas para evitar a dispersão de atenção durante a execução; 

 São úteis para montar uma estrutura rítmica específica para uma sequência de 

movimentos, como por exemplo, na dança; 

 Elas devem melhorar o desempenho da tarefa e não interferir negativamente no 

desempenho da mesma. 

Carroll e Bandura (1990), avaliaram o efeito de pistas verbais na modelagem dos 

movimentos e observaram que elas aumentaram a precisão cognitiva e a reprodução dos 

movimentos realizados pelos participantes do experimento.  

Moura (2006), avaliou e utilização de pistas verbais como facilitador no ensino da dança 

e notou indícios de que o uso de dicas verbais pode ter efeito positivo, principalmente no que 

se refere à qualidade dos movimentos.  
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Janelle, Champenoy, Coombes e Mousseau (2003), avaliaram a eficácia das pistas 

verbais na precisão do passe de futebol. Nesse experimento, os grupos expostos a pistas visuais 

e verbais apresentaram menos erros e melhor retenção das atividades modeladas, favorecendo 

a reprodução das tarefas.  

Xeroulis et al. (2007), avaliaram o efeito de pistas verbais para estudantes de Medicina 

na aquisição de habilidade para realizar suturas, e concluíram que a realização delas é mais 

eficiente com a presença das pistas. 

2.2.3 Teoria Cognitivista 

A partir dos anos 70, o foco dos estudos da Psicologia começou a mudar: deixou de ser 

restrito ao estímulo e ao comportamento e passou a procurar respostas sobre o funcionamento 

da mente. Estudiosos passaram a estudar processos cognitivos essenciais como a percepção, o 

pensamento, a representação do conhecimento e a memória, utilizando o comportamento 

humano para inferir sobre as estruturas de conhecimento e os processos mentais que os 

influenciam (Arancibia et al., 2008). A transição da era Comportamentalista para a Cognitivista 

ocorreu de forma silenciosa, mas pesquisas sobre o desenvolvimento da linguagem 

apresentaram evidências contra essa perspectiva e o surgimento dos computadores ofereceu 

uma metáfora plausível para o processamento da informação pelo homem, possibilitando a 

elaboração de modelos e a exploração dos processos cognitivos, que colaboraram ainda mais 

para a mudança (Bruning, Schraw & Norby, 2012).  

Mas algumas teorias Cognitivistas surgiram bem antes da transição propriamente dita, 

datando das primeiras décadas do século XX, com os psicólogos alemães da Gestalt, o 

psicólogo suíço Jean Piaget e o psicólogo russo Lev Vygotsky dentre outros, e que exercem até 

hoje grande influência sobre o Cognitivismo Contemporâneo (Ormrod, 2012). 

A Teoria Cognitivista estuda os processos envolvidos na gestão da informação pelo 

aprendiz, mais precisamente em como os seres humanos aprendem ao utilizarem a percepção, 

a memória, a atenção, a linguagem e o raciocínio na resolução de problemas (Arancibia et al., 

2008). Essa teoria entende o ser humano como um processador de informações recebidas, 

ressaltando a importância das estratégias e estruturas mentais para sua compreensão e criação 

de significado. Seu foco é a interação entre crenças, metas e cognição, além de estudar a forma 

como o aprendizado ocorre no contexto escolar e familiar. Apesar de ser a teoria dominante, é 

utilizada apenas parcialmente nos processos educativos hoje em dia (Bruning et al., 2012).  

A utilização da metáfora do computador como modelo para processar as informações 
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recebidas gerou um conjunto de teorias Cognitivas que possuem como base o processamento 

da informação por etapas, denominada de Teoria de Processamento da Informação. Esse 

modelo realmente se assemelha a um computador, que é alimentado com informações 

armazenadas na memória e recuperadas quando necessário (Ormrod, 2012; Schunk, 2012). 

Devido a sua importância, a Teoria do Processamento da Informação será o foco principal dessa 

revisão. 

2.2.3.1 Atenção e cognição 

A maneira de se informar sobre o ambiente no qual o indivíduo está inserido, é chamada 

de Percepção. Ela abrange a apreciação estética, o reconhecimento, a previsão, a compreensão 

e o controle da ação. A adaptação dos diferentes sistemas (visual, olfativo, auditivo, tactativo e 

gustativo), às diferentes tarefas perceptivas do ser humano está a cargo de um conjunto de 

sistemas de controle, a Atenção. Ela pode ser direcionada a diferentes aspectos do ambiente e 

de diferentes maneiras, como em um ponto específico ou de maneira ampla (Treisman, 2006). 

A Atenção nada mais é que a concentração de recursos mentais, com o objetivo de melhorar o 

processamento cognitivo do indivíduo. Como o adulto não consegue direcionar sua atenção 

para muitos estímulos ao mesmo tempo, ele precisa escolher para onde e como irá direcioná-la 

(Bruning et al., 2012; Santrock, 2011).  

Goldberg, Gold e Braff (1991, como citado em Rueda, 2011), apontaram que a Atenção 

pode ser considerada como uma das mais importantes funções cognitivas do ser humano, por 

possuir um papel relevante em diversas operações mentais. Os vários tipos de Atenção foram 

classificados pelos psicólogos Cognitivistas da seguinte forma (Rueda, 2011; Santrock, 2011; 

Tanaka, 2008): 

 Atenção Seletiva: refere-se ao fenômeno de concentração da atenção em uma 

característica especifica de uma situação observada, em detrimento de outras; 

 Atenção Dividida: diz respeito à concentração da atenção em mais de uma 

característica da situação observada, ao mesmo tempo; 

 Atenção Sustentada: está relacionada à capacidade de um indivíduo de conseguir 

manter sua atenção por um tempo prolongado; 

 Atenção Executiva: diz respeito à concentração da atenção em aspectos diferentes 

do mesmo evento em momentos distintos: durante os objetivos de uma ação; para 

detectar erros e corrigi-los; para gerenciar situações novas e difíceis que possam 

surgir. 
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Por estar sujeita às características do ambiente, é importante considerar que nem todos os 

estímulos conseguem despertar a atenção de todas as pessoas. O fenômeno da Atenção é, 

portanto, o resultado da interação entre o indivíduo e o estímulo.  

Kotler e Keller (2012) estudando esse tema sob o ponto de vista do marketing, relaciona 

três situações onde a interação entre indivíduo e estímulo atua de maneira significativa para 

despertar a Atenção. A primeira delas diz que os indivíduos são mais sensíveis a estímulos 

relacionados à sua necessidade atual. Um agricultor que precisa de chuva em sua lavoura 

observará mais rapidamente qualquer mudança no clima. A segunda diz que as pessoas tendem 

a notar mais facilmente estímulos que elas conseguem antecipar e sobre os quais possuem 

alguma expectativa. Em um treinamento sobre regulagem de uma máquina, por exemplo, os 

participantes devem manter a atenção no conteúdo e não em outros temas que possam surgir. 

Por fim, ele relata que estímulos cujas características se desviam muito da normalidade, 

despertam mais a atenção. Uma semente de milho cuja produtividade seja 50% superior 

chamará mais a atenção que uma variedade cujo aumento é de 10%. 

Pesquisas utilizando mudança no foco de atenção permitiram identificar a existência de 

dois sistemas complementares relacionados ao processo de determinação do objeto observado 

(Fernández-Duque, 2008). O primeiro dos sistemas é a Atenção Voluntária. Ela pode ser 

aprendida e/ou desenvolvida através da organização das tarefas nas quais o indivíduo terá que 

concentrar sua atenção, desenvolvendo gradativamente sua habilidade (Brasil, 1984; Luria, 

1991; Woolfolk, 2014). Brasil (1984), apresenta dois tipos de Atenção Voluntária: a 

Temporária e a Permanente. A Temporária se manifesta quando existe uma motivação 

específica para perceber algum aspecto de uma situação. Um bom exemplo é a situação em que 

um agricultor, tendo prejuízo em sua atividade, passa a ficar atento a todo e qualquer 

desperdício que por ventura ocorra na condução da lavoura. A Permanente se refere ao tipo de 

atenção que será satisfeita ao longo de determinado período de tempo. O gosto pela atividade 

profissional pode ser um bom exemplo de uma Atenção Voluntária Permanente. Uma de suas 

principais características é que quando esse tipo de atenção é reforçada positivamente, ela se 

mantém com pouco reforço.  

O segundo tipo de sistema é o da Atenção Involuntária. Ela pode ser entendida como um 

simples reflexo de reorientação da atenção para um novo e forte estimulo, que possui um papel 

relevante para sua ocorrência (Brasil, 1984; Luria, 1991). Entre as características desses 

estímulos que chamam para si a atenção, estão sua intensidade ou força (por exemplo, um clarão 

ou um som alto); o tamanho (muito grande ou muito pequeno); a extensão (longo ou curto); a 
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intensidade de definição da imagem em contraposição ao desfocado ou indefinido; a coloração 

em detrimento do preto e branco; movimento em contrapartida ao estático; o novo em relação 

ao conhecido; a incongruência (uma mulher em um banheiro masculino, por exemplo), e a 

repetição que deve ser dosada, pois em excesso tem o efeito inverso, inibindo a atenção (Brasil, 

1984; Luria, 1991).  

As características das tarefas realizadas influenciam bastante o desempenho final. 

Segundo Bruning et al. (2012), elas se dividem em dois tipos: aquelas cuja atenção é limitada 

pela quantidade de recursos e as que são limitadas pela qualidade dos dados ou informações 

disponíveis. No caso da primeira, quanto mais recursos se disponibiliza, mais atenção será 

depositada e mais corretamente será executada. Na utilização de vídeo em um treinamento, 

quanto mais fatores motivadores estiverem presentes, mais atenção será dada e provavelmente 

melhor será a retenção do conteúdo. Já as tarefas limitadas pela qualidade dos dados, o 

desempenho na sua realização não melhora, por mais atenção que se dê a elas. Um vídeo com 

um áudio de qualidade ruim limitará o entendimento de seu conteúdo, por mais atenção que o 

agricultor dê a ele. Cuidar da qualidade dos recursos didáticos é fundamental para a sustentação 

da atenção e para o desempenho final do aprendiz.  

À medida que uma atividade é aprendida, gradativamente se torna rotineira e passa a 

requerer menos atenção para ser executada. Esse processo permite que a atenção se concentre 

em uma nova tarefa ou atividade e o processo se reinicie. (Bruning et al., 2012; Schunk, 2012). 

Sustentar a atenção em determinada tarefa por certo período de tempo, requer do indivíduo uma 

estratégia de ação multidimensional, pois ele deve manter vigilância constante sobre o tema 

observado e ao mesmo tempo ignorar os demais estímulos recebidos (Schunk, 2012; Thorne & 

Thomas, 2009). Por esse motivo, a capacidade de controle da atenção é bastante variável entre 

os aprendizes, influenciada pela idade, inteligência, hiperatividade e problemas de 

aprendizagem. O papel do educador é incentivar o estudante a concentrar sua atenção no 

conteúdo relevante, iniciando a apresentação de forma interessante e utilizando estratégias 

motivadoras como desenhos (Schunk, 2012). 

 A alternância de tipo de conteúdo em um treinamento pode ser uma forma interessante 

de manter a atenção dos agricultores participantes. Ao alternar o conteúdo Cognitivo com um 

Psicomotor, o instrutor varia os materiais utilizados, a metodologia e gera movimento no grupo. 

A Tabela 1 mostra outras estratégias para ativar e manter a Atenção em um processo de 

aprendizagem. 
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Tabela 1: Diferentes estratégias para chamar a atenção e suas aplicações 

Estratégia Aplicação 

Sinais 

Fornecer sinais aos aprendizes quando iniciar um conteúdo ou mesmo ao mudar de 

atividade. Evitar sinais ou barulhos que possam dividir a atenção, como bater um lápis na 

mesa enquanto fala. 

Instruções 
Passar instruções de forma breve, antes e não durante as tarefas. Falar com voz firme, mas 

não rude. Chamar sempre as pessoas pelo nome.  

Movimento 
Movimentar-se enquanto apresenta o conteúdo ou mesmo quando os aprendizes executam 

uma tarefa individualmente. Olhar diretamente nos olhos das pessoas enquanto caminha. 

Conteúdo 

Escrever as metas e objetivos no quadro, justificar o novo conteúdo e ligá-lo a conteúdos já 

ministrados. Questionar o grupo sobre a importância do conteúdo. Separar conteúdos 

complexos em grupos ou agrupamentos menores. 

Variedade 

Utilizar materiais e metodologias diversificados, gesticular e evitar se expressar de maneira 

monótona. Alterar o ambiente físico ou mudar para um ambiente diferente quando possível. 

Alterar os canais sensoriais (visão, audição, olfato, etc.). 

Interesse 
Utilizar material estimulante na apresentação do conteúdo, despertando interesse dos 

aprendizes em diferentes momentos. 

Perguntar 

Solicitar aos aprendizes que expliquem um tema com suas próprias palavras e informá-los 

de que são responsáveis por sua aprendizagem. Despertar a curiosidade perguntando: “O 

que aconteceria se...?” 

Fonte: Schunk (2012) e Woolfolk (2010), aptado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em torno de um ano e meio a dois anos de vida, a criança começa a cumprir as instruções 

verbais do adulto de maneira mais estável e sua atenção seletiva passa a ser mais atuante (Luria, 

1991). Segundo Rueda (2011) a atenção aumenta no ser humano até a idade de adulto jovem e, 

a partir daí, começam a ocorrer perdas significativas de sua capacidade. Com base nessa 

premissa, o autor avaliou a capacidade de atenção em mais de um objeto ao mesmo tempo 

(atenção dividida), em 878 indivíduos com idade entre 18 e 72 anos. Os resultados confirmaram 

a existência de uma relação inversa e significativa entre a capacidade de manter a atenção e a 

idade. Indivíduos com 36 anos ou mais mostraram menor capacidade que os indivíduos abaixo 

dessa idade. É importante, pois, adequar a metodologia de formação profissional, de maneira 

que o adulto ou o idoso possa ser menos exigido quanto à sustentação da atenção. Vídeos bem 

elaborados são ferramentas eficientes para atingir esse objetivo.  

Cunha (2015), revendo as estratégias utilizadas por um programa de TV para conquistar 

a atenção de pequenos agricultores, aponta que um dos aspectos considerados pelos jornalistas 

para definir uma pauta é a possibilidade de a notícia ser ou não interessante para seu público-

alvo. Nesse caso, os valores-notícias incluem uma série de itens que devem ser levados em 

conta pelo jornalista ao escolher uma notícia. Utilizar notícias com significância para os 

agricultores de produção familiar, incluindo na pauta acontecimentos que dizem respeito aos 
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interesses e à cultura dessa comunidade, naturalmente captam sua atenção e aumenta a 

audiência. Assim, ao realizar um levantamento das manchetes do referido programa, o autor 

observou que o tema “Agricultura Familiar” esteve presente em 16 das 40 manchetes 

analisadas, representando 40% do total de manchetes do programa. Essa categoria de produtores 

(Agricultura Familiar) era alvo prioritário das ações jornalísticas da emissora em questão. 

Conteúdos culturalmente significativos para o público-alvo de ações de formação profissional 

rural devem ser considerados e incluídos, de maneira que possam atrair e sustentar a atenção 

dos participantes. 

2.2.3.2 Percepção e atribuição de significado 

Percepção é o processo de identificação de um estímulo através dos sentidos para 

fornecer-lhe um significado (Schunk, 2012; Woolfolk, 2010). O fenômeno da Percepção é 

importante não só na área da Educação, mas em muitas outras, como a de Markenting, a qual 

será também incluída nessa revisão. Smith (1975, como citado em Woolfolk, 2010), mostra que 

quando se pergunta sobre o significado do símbolo I3, por exemplo, podem-se gerar respostas 

distintas dependendo da bagagem de informações que o indivíduo possui. Se se questiona que 

letra é esta, a resposta pode ser “B”. Por outro lado, se se questiona que número é este, a resposta 

pode ser treze. As respostas diferem de acordo com a capacidade do respondente de reconhecer 

uma letra do alfabeto ou um número arábico, embora o símbolo seja o mesmo. Para alguém que 

nunca viu um número ou uma letra, o símbolo pode não possuir qualquer significado. O 

processo de Percepção é complexo, e requer que sejam identificadas as características do 

estímulo recebido (cor, forma, propriedades táteis, peso, sabor), e os diferencie das 

características anteriormente conhecidas do mesmo estímulo. Se nessa comparação o objeto 

proposto possuir as mesmas características das informações armazenadas na memória, ele será 

identificado e o processo encerrado. Caso não possua, a busca por uma solução adequada 

continuará até que seja identificado (Luria, 1991; Schunk, 2012). Bordenave (1985, p. 13), 

exemplifica o processo de Percepção e atribuição de significado ao descrever o caso de um 

Extensionista que, “buscando introduzir o hábito de beber água filtrada em uma comunidade 

rural, elaborou um cartaz com uma criança bebendo água ao lado de um filtro e uma frase com 

os dizeres: ‘Beba água filtrada!’”. Ao tentar descobrir as causas do insucesso dessa campanha, 

ele verificou que duas questões estavam dificultando o processo de comunicação com o 

público-alvo. A primeira era o analfabetismo e a segunda que os moradores não conheciam um 

“filtro” e não tinham ideia do que o desenho representava. Assim, a interpretação da imagem 
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ficava comprometida, pois eles não conseguiam ligar o ato de beber água ao filtro. Não 

conseguiam perceber também, que o garoto da foto estava bebendo água. Quando questionados 

sobre a figura do cartaz, algumas interpretações dos agricultores foram: “Está bebendo cachaça” 

(sic.) ou “Ele bebe café” (sic.). Realmente, eles nunca viram um filtro e, por isso, não sabiam o 

que era “filtrar água”. 

No início do século XX, os psicólogos alemães estudaram a percepção humana e 

observaram que ela se organiza em padrões. Desenvolveram a teoria Leis da Gestalt, segundo 

a qual, os seres humanos organizam as informações recebidas através dos sentidos, na forma de 

padrões ou relações. Assim, informações partidas e sem relação, são naturalmente percebidas 

de maneira organizada e significativa. Os princípios de organização da Percepção descritos 

pelas Gestalt orientam os estudos sobre como os componentes visuais são percebidos e 

organizados em padrões ou conjuntos, ao invés de suas partes ou componentes. Alguns dos 

princípios que determinam como os indivíduos agrupam os objetos de acordo com sua 

percepção visual são mostrados na Tabela 2 (Schunk, 2012; Solomon, 2013; Woolfolk, 2010).  

A complexidade com que a mente organiza as informações é na verdade maior que os 

teóricos da Gestalt imaginavam. Ao observar um dado objeto, são comparadas informações sua, 

com modelos armazenados no cérebro que possuam características semelhantes. Assim, para 

conectar rapidamente modelos armazenados aos objetos observados, além de analisar as 

características, utiliza-se o contexto onde eles se inserem e o que se sabe sobre eles (Solomon, 

2013; Woolfolk, 2010). Perceber determinado objeto não depende somente da recepção de 

estímulos físicos, mas também da interação desses estímulos com o ambiente e do indivíduo 

que o recebe. Kotler e Keller (2012) e Solomon (2013), descrevem esse fenômeno sob o ponto 

de vista do Marketing e afirmam que alguns estímulos, apesar de chamarem a atenção, podem 

não causar o efeito esperado para quem os emitiu. O fenômeno Distorção Seletiva é descrito 

como uma tendência do receptor da mensagem de interpretá-la adaptando-a aos seus valores e 

pré-julgamentos. Outro fenômeno é a Retenção Seletiva, em que as pessoas retêm informações 

que reforçam suas crenças e atitudes, esquecendo ou desconsiderando o restante das 

informações da mensagem. 
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Tabela 2: Fatores determinantes para o agrupamento visual segundo a Gestalt 

Imagem Fatores determinantes 

 

Figura-fundo: qualquer campo perceptual pode ser subdividido em uma 

figura contrastando com um fundo. As características mais perceptíveis 

(cor, forma, tamanho e tonalidade) distinguem a figura de seu fundo. Os 

rostos ou a jarra são vistos por contraste. 

 

Proximidade: os objetos mais próximos entre si são percebidos como 

grupos separados dos mais distantes. Assim, as linhas são vistas em três 

grupos. 

 

Similaridade: elementos semelhantes em tamanho ou cor são percebidos 

juntos. As linhas são percebidas em um padrão alternado devido à 

semelhança de altura entre elas. 

 

Fechamento: o cérebro completa os componentes que faltam para 

interpretar uma figura incompleta como um todo. Enxerga-se um círculo 

ao invés de linhas curvas. 

Fonte: Schunk (2012) e Woolfolk (2010), adaptado pelo autor. 

 

Schiffman e Kanuk (2010) e Solomon (2013), descrevem dois outros comportamentos 

dos indivíduos, ao serem expostos a estímulos: a Defesa Perceptiva e o Bloqueio Perceptivo ou 

Seleção Perceptiva.  

 A Defesa Perceptiva se refere à situação em que o subconsciente do indivíduo 

bloqueia estímulos que considera psicologicamente ameaçadores, impedindo sua 

percepção, mesmo que ele tenha sido exposto tão intensamente quanto um 

estímulo neutro;  

 Já o Bloqueio Perceptivo ou Seleção Perceptiva se refere à ação de selecionar, 

dentre todos os estímulos recebidos, aqueles que lhe interessa, bloqueando os 

demais. Ao realizar essa ação, o indivíduo faz uma “economia psíquica”, 

protegendo a consciência da quantidade esmagadora de estímulos a que está 

exposta em seu dia a dia.  

Outro comportamento relativamente comum é a adaptação a determinado estímulo, 

gerando hábito. O fenômeno de Adaptação é influenciado, segundo Solomon (2013), por cinco 

fatores: 

 Intensidade: cores obscuras ou sons suaves geram hábito com maior facilidade; 

 Duração: estímulos que exigem um tempo maior de atenção para seu 

processamento tendem a gerar hábito; 
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 Discriminação: estímulos simples geram hábito com maior facilidade que os 

complexos; 

 Exposição: estímulos comuns e corriqueiros geram hábito com maior facilidade; 

 Relevância: estímulos irrelevantes ou sem importância, atraem menos atenção, 

gerando hábito com maior facilidade. 

A interação entre o indivíduo e o objeto percebido é com certeza um dos aspectos mais 

importantes do processo perceptivo. Fonseca (2006) realizou estudo etnográfico com 

agricultores que cultivavam flores no município de Barbacena, estado Minas Gerais, com o 

objetivo de identificar a percepção de riscos e a maneira de agir deles ao manipular agrotóxicos. 

O autor concluiu que a percepção de risco dos agricultores era resultado de uma construção 

cultural composta por crenças e representações, que determinavam suas reações e 

comportamentos ao lidarem com a substância química. O conhecimento dos riscos associados 

à manipulação do produto, não era suficiente para utilizarem habitualmente medidas de 

proteção que impedissem sua contaminação pelo produto. 

 Um trabalho interessante sobre esse mesmo tema foi realizado por Belo (2014), no 

município de Lucas do Rio Verde, um importante polo agrícola do estado de Mato Grosso. Para 

avaliar os fatores que interferem na percepção de risco dos agricultores que utilizavam 

defensivos agrícolas, o autor entrevistou cinquenta e uma pessoas e concluiu que existem seis 

fatores determinantes na percepção de risco em utilizar esses produtos: 

 A percepção de risco de intoxicação difere de acordo com o indivíduo envolvido, 

podendo ser mais elevada para mulheres e crianças e mais baixa para homens 

adultos; 

 A percepção de risco é fortemente influenciada pelos meios de comunicação, 

assim como são limitadas as informações sobre os riscos a que o agricultor tem 

acesso; 

 A visibilidade e a previsibilidade da ameaça de se intoxicar influenciam 

diretamente a percepção sobre o risco do agricultor; 

 As exposições voluntárias ao agrotóxico são percebidas como menos arriscadas 

que as exposições involuntárias; 

 Em grande parte dos casos, a aceitação do risco é influenciada pela relação 

custo/benefício da exposição. Se o benefício é maior o indivíduo se expõe mais ao 

produto; 
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 A percepção do risco é fortemente influenciada pela familiaridade que o indivíduo 

possui com o produto, assim como a sensação de controle sobre a situação como 

um todo. 

O autor comprova ainda que a dificuldade de interpretação das informações disponíveis 

para o agricultor, aliada à ausência de assistência técnica, contribuem para o uso inadequado 

dos defensívos agrícolas. 

2.2.3.3 A Memória Sensorial no Processamento da Informação 

A Memória é um processo que permite identificar e classificar sons, sinais, cheiros, 

gostos e sensações, transformadas em informações retidas, armazenadas e recuperadas ao longo 

do tempo. Ela constitui a base da Teoria do Processamento da Informação, capaz de manipular 

e compreender o mundo, considerando o momento presente e as experiências de cada indivíduo 

(Ormrod, 2012; Santrock, 2011; Solomon, 2013; Woolfolk, 2010). Em termos gerais, as 

informações são recebidas no cérebro, codificadas de forma a serem reconhecidas, armazenadas 

de maneira integrada ao conhecimento já existente e recuperadas em um dado momento onde 

possam ser utilizadas (Ormrod, 2012; Santrock, 2011; Solomon, 2013).  

Uma distinção interessante é feita por Ormrod (2012) em relação à aprendizagem e à 

memória. Enquanto na aprendizagem, a experiência modifica de forma relativamente 

permanente as representações mentais do indivíduo, a memória recupera o que foi aprendido, 

tanto no que se refere à localização quanto à retenção da informação. Bruning et al. (2012) e 

Ormrod (2012) descrevem um modelo de armazenamento de informações, denominados 

Modelo Modal ou Dual, em que o processo de memorização é dividido em três etapas: a 

aquisição, o armazenamento e a recuperação (Figura 1). O texto a seguir apresenta o 

detalhamento de cada tipo de memória. 

 

Figura 1: Representação do Modelo Modal da Memória 

 
Fonte: Brunning et al. (2012) e Ormrod (2012), adaptado pelo autor. 
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A Memória Sensorial se refere especificamente ao processamento inicial de 

armazenamento dos estímulos recebidos (sons, imagens e sensações), em seu formato original, 

por um breve período (Santrock, 2011). Os estímulos são armazenados de forma semelhante às 

sensações provocadas pelo estímulo original, e os processos de Atenção e Percepção possuem 

um papel determinante no armazenamento nesse tipo de memória. As imagens são armazenadas 

como sensações visuais breves, quase como uma fotografia, e os sons como padrões sonoros 

semelhantes ao eco (Ormrod, 2012; Woolfolk, 2010). Ao ser alvo da Percepção e da Atenção, 

a informação é retida pela Memória Sensorial e transferida para a Memória de Trabalho, onde 

será processada. (Ormrod, 2012; Solomon, 2013).  

Em relação às imagens, a representação visual de uma cena na Memória Sensorial é 

bastante rica, mas comporta apenas uma imagem de cada vez. Normalmente as pessoas 

possuem dificuldade em detectar mudanças em cenas a que foram expostas, por não 

conseguirem representar e comparar duas percepções visuais diferentes, ou seja, nesse tipo de 

memória, a segunda cena substitui a representação visual da primeira impedindo comparações 

entre elas (Becker, Pashler & Anstis, 2000). Um trabalho clássico foi realizado por Sperling 

(1960), que analisou o tempo e o volume de informações de uma imagem armazenada na 

Memória Sensorial. Ele utilizou imagens com letras em tempos variados (15 a 500 

milissegundos) e concluiu que as pessoas armazenam as informações por tempos curtos (500 

milissegundos ou 0,5 segundos) após serem retiradas do espaço visual e que, de um total de 

doze letras, apenas quatro podiam ser lembradas. Segundo Bruning et al. (2012), as informações 

visuais precisam ser processadas, atribuindo algum significado a elas para que sejam mantidas 

por um pouco mais de tempo.  

Em relação à memorização de sons, um detalhe importante sobre o armazenamento 

nesse tipo de memória foi descrito por Wingfield e Byrnes (1981, como citado em Ormrod, 

2012). Segundo eles, a retenção de sons possui uma duração maior que as imagens, já que a 

maior fonte de informação auditiva humana provém da fala, e esta só pode ser compreendida 

de maneira sequencial. A grande frequência de sons ambíguos presentes na fala, tornaria a 

compreensão um trabalho quase impossível se os sons emitidos não permanecessem retidos por 

um tempo maior na memória, até que tenham sido recebidos sons complementares ao som 

inicial. De maneira semelhante ao trabalho de Darwin, Turvey e Crowder (1972) e Sperling 

(1960), realizaram um experimento clássico sobre a retenção de sons na Memória Sensorial e 

concluiriam que a capacidade de memorização de traços fonológicos (nomes, letras ou 

números) é de dois a três segundos, bastante prejudicada por estimulação sonora semelhante. 
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Qual a interferência da cultura na percepção de imagens por um indivíduo? Alotaibi 

(2016) realizou um interessante experimento ao avaliar o efeito da cultura sobre a percepção de 

uma cena entre indivíduos britânicos e sauditas. O autor observou que os indivíduos sauditas 

analisaram mais as cenas inteiras em comparação aos grupos britânicos. Os participantes 

britânicos também foram mais afetados por mudanças de fundo da imagem, indicando uma 

tendência de ligar os objetos focais aos seus contextos. Essas descobertas indicam que os 

participantes britânicos são mais capazes de dirigir a Atenção para os objetivos da tarefa. O 

autor constatou também que as diferenças culturais na atenção visual são consequência de 

estilos de pensamento característicos da cultura de origem de cada indivíduo. Em culturas onde 

os indivíduos possuem um pensamento mais analítico, eles dão maior atenção aos detalhes e 

um foco à parte mais relevante da cena, enquanto que indivíduos de culturas com pensamento 

preponderantemente holístico dão maior atenção para a estrutura global de uma cena em 

detrimento de suas partes. Segundo o autor, as práticas sociais de uma cultura desempenham 

um papel importante em enfatizar determinados valores em relação a outros, o que reflete em 

como os indivíduos dessa cultura se vêm e se descrevem. Essas práticas também desempenham 

um papel importante no pensamento e no processamento de informações, de forma a atender às 

suas necessidades culturais específicas.  

  Nesse sentido, o habitante do meio rural possui também características culturais 

que o distingue do habitante do meio urbano. Seu isolamento, forma de pensar e de agir são 

peculiares e devem ser considerados em ações educativas (Bordenave, 1985; Freire, 2011b; 

Rogers, 2003). Bordenave (1985) afirma que a percepção de detalhes pelos agricultores é 

relevante para o entendimento de uma imagem. Como os sauditas, os agricultores 

provavelmente possuem a tendência de observar o todo. O trabalho de Peres e Rozemberg, 

(2003) também indica essa tendência, pois a interpretação das imagens de bulas de defensívos 

mostra que o agricultor liga a imagem ao seu trabalho diário. Ao desenhar uma figura com base 

em seu referencial cultural, o indivíduo urbano considera aspectos de sua percepção, que 

obviamente difere da percepção do indivíduo rural. 

2.2.3.4 Memória de Trabalho e Memória de Curto Prazo 

Embora a Memória de Trabalho e a Memória de Curto Prazo sejam normalmente 

descritas em conjunto, elas diferem quanto ao tipo. Enquanto a primeira se refere a um local 

onde a nova informação é manipulada e armazenada por tempo limitado (Bruning et al., 2012; 

Sweller, Merrienboer & Paas, 1998), a outra realiza o armazenamento imediato da nova 
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informação que dura em torno de quinze a vinte segundos (Baddeley, 2002; Bruning et al., 

2012). Assim, enquanto a Memória de Trabalho se relaciona com o processamento e 

armazenamento temporário da informação permitindo o raciocínio, a tomada de decisões e 

determinando o comportamento, a Memória de Curto prazo apenas armazena a informação sem 

qualquer manipulação ou organização da mesma por um período muito curto de tempo (Mourão 

& Melo, 2011; Woolfolk, 2010). Como o mecanismo de armazenamento da informação é 

também o local onde ocorre o processamento cognitivo, a maioria dos teóricos considera a 

utilização do termo Memória de Trabalho, como mais adequada (Ormrod, 2012). 

O processo-chave das informações que chegam à Memória de Trabalho é a Codificação. 

Ela prepara as informações recebidas de forma que posam ser armazenadas na Memória de 

Longo Prazo e resgatadas posteriormente, relacionando a informação nova às já existentes na 

Memória de Longo Prazo. Outras maneiras de codificação que facilitam a memorização são a 

organização, a elaboração e a estruturação de esquemas (Schunk, 2012).  

A organização da informação melhora o armazenamento por meio do relacionamento de 

cada item registrado com os demais, de forma hierárquica ou não, fazendo com que a recordação 

de um elemento permita a dos demais que se relacionam com ele (Basden, Basden, Devecchio 

& Anders, 1991). A organização das informações na memória também pode ser realizada 

através da utilização de técnicas mnemônicas (associação a uma informação pessoal, espacial 

ou com alguma importância para o indivíduo) ou a imagens. Esse tipo de estratégia na 

elaboração de recursos audiovisuais pode auxiliar a imaginação e a memorização dos 

aprendizes (Schunk, 2012). 

A elaboração consiste na criação de uma ligação da nova informação com o que já se 

sabe. Possui um importante papel na codificação ou no resgate de informações já existentes 

(Anderson, 1996). Conteúdos abstratos são mais difíceis de aprender e memorizar pela 

dificuldade de serem relacionados a outros conhecimentos (Schunk, 2012). O agricultor, por 

exercer sua atividade em um trabalho concreto, possui maior dificuldade em lidar com 

conteúdos abstratos. E por não possuir conhecimento anterior que possa ligar uma informação 

antiga à nova a memorização é muitas vezes mais difícil em comparação ao indivíduo urbano. 

Para Shunk (2012), quando se codifica uma informação na Memória de Trabalho, ela não é 

necessariamente elaborada. Pode ser armazenada por repetição e não por relacionamento com 

conhecimentos prévios. Um aplicador pode simplesmente memorizar que precisa utilizar o 

equipamento de proteção ou relacioná-lo à proteção de sua saúde. 

Os limites de capacidade e duração da Memória de Trabalho são reduzidos ou mesmo 
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eliminados quando se trata de informações familiares, que já estão armazenadas na Memória 

de Longo Prazo na forma de Esquemas Cognitivos. Esses esquemas são utilizados para 

armazenar e organizar conhecimentos, incorporando ou dividindo os vários elementos de 

informação em um único elemento com uma função específica. A construção de um número 

crescente de esquemas cada vez mais complexos, combinando de maneira significativa 

elementos de nível hierárquico inferior com esquemas de nível superior, possibilita a 

localização e resgate das informações de maneira rápida e eficaz (Paas & Ayres, 2014). Eles 

ajudam a se relacionar com o ambiente, pois incluem o conhecimento geral sobre um contexto 

capaz de gerar e controlar ações sequenciais rotineiras. Essa construção de significado é 

fundamental para que ocorra a codificação (Schunk, 2012). 

Ackermann et al. (2017), avaliaram o efeito de repassar informações médicas aos 

pacientes de maneira estruturada (organizada) ou não-estruturada, sobre a recuperação de 

lembranças das recomendações dadas a eles. Observaram que a lembrança do conteúdo passado 

de maneira estruturada, foi 17% superior em relação aos que receberam a informação de 

maneira não-estruturada. Porém, ao avaliarem esse efeito sobre o nível de conhecimento prévio 

dos pacientes, constataram uma recuperação 42% superior para aqueles que possuíam baixo 

nível de informações prévias sobre o conteúdo passado. Portanto, a estruturação das 

informações repassadas é bastante útil para promover a lembrança das recomendações aos 

pacientes, porém é particularmente eficiente para aqueles com baixo nível de informações 

médicas. 

Uma outra forma de codificação de informações foi descrita por e Gross (2009) e Mayer 

e Moreno (1998), e como Modelo de Codificação Dupla, onde as percepções verbais e visuais 

são processadas separadamente, mas mediadas por vínculos referenciais que levam a dois tipos 

de respostas, as verbais e as não-verbais. Mayer e Moreno (2002), realizaram três estudos 

avaliando o efeito sobre a aprendizagem de alunos, da adição ou não de texto na tela em um 

equipamento multimídia. Os alunos compreenderam melhor a explicação quando as palavras 

foram apresentadas de forma auditiva e visual, em vez de apenas auditivas, desde que não 

existisse outro material visual concorrente. Esses resultados podem ser explicados pelo Modelo 

de Codificação Dupla, base para o Design de Instruções Multimídia.  

Mas qual seria a capacidade da Memória de Trabalho? Muitos teóricos consideram que 

ela possui dois ou mais sistemas de armazenamento especializados em diferentes modalidades 

sensoriais. Em seus estudos, Baddeley (2000, 2003), Corso e Dorneles (2012) e Mourão e Melo 

(2011), descrevem um modelo de estratégias múltiplas de armazenamento na Memória de 
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Trabalho, com três componentes: o Executivo Central, o Laço ou Alça Fonológica e o Bloco 

de Esboço Visoespacial. O Executivo Central possui a função de controle e regulação dos 

processos decidindo em que se deve prestar atenção e como realizar uma sequência de 

operações. Para Baddeley (2000), o Executivo Central possui as seguintes capacidades:  

 Atenção seletiva - habilidade de focar a atenção em uma informação relevante e 

ao mesmo tempo inibir distrações;  

 Flexibilidade mental - capacidade de coordenar atividades cognitivas variadas ao 

mesmo tempo;  

 Selecionar e executar estratégias;  

 Capacidade de alocar recursos em outras partes da Memória de Trabalho; 

 Capacidade de obter informações armazenadas na Memória de Longo Prazo.  

O Laço Fonológico pode manter armazenado um volume pequeno de informações 

sonoras, organizado de forma temporal e sequencial, por um curto período de tempo. Ele pode 

também reciclá-las por reverberação (repetição subvocal ou vocal), caso seja necessário mantê-

las por mais tempo (Baddeley 2000, 2003; Corso & Dorneles, 2012; Mourão & Melo, 2011). 

Esse componente da Memória de Trabalho possui dois subcomponentes: o Armazenador 

Fonológico ou Memória Fonológica de Curto Prazo, cuja função é armazenar as informações 

verbais, escritas ou faladas; e um Mecanismo de Reverberação ou de Ensaio Articulatório 

Subvocal, que possibilita o resgate de informações verbais, mantendo-as na Memória de 

Trabalho por repetição subvocal ou vocal. Ela também possui a capacidade de transformar os 

estímulos visuais ou sonoros em Códigos Fonológicos, que incluem propriedades acústica, 

temporal e sequencial do estímulo verbal (Baddeley, 2003).  

 O Bloco de Esboço Visuoespacial garante que informações visuais sejam memorizadas 

temporariamente através da criação e manutenção de imagens mentais para serem manipuladas. 

Ele pode trabalhar simultaneamente com o Laço Fonológico processando estímulos visuais e 

auditivos, sem que um interfira no processamento do outro (Galera, Garcia & Vasques, 2013). 

Para Logie (1995), esse bloco possui dois componentes: o Cache Visual, que armazena 

informações sobre forma e cor, e o Escriba Interior, que é responsável pela informação espacial 

e de movimento, assim como também por coletar informações no Cache Visual e transferi-las 

para o Executivo Central.  

Baddeley (2003), Corso e Dorneles (2012) e Mourão e Melo (2011), descrevem ainda 

um sistema de armazenamento com capacidade limitada, denominado Buffer Episódico. O 

sistema é responsável pela integração de informações visuais, espaciais e verbais em ordem 
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cronológica, como por exemplo, a recordação de uma história ou cena de um filme.  

A capacidade da Memória de Trabalho parece estar fortemente relacionada ao 

desempenho do indivíduo em tarefas cognitivas complexas, como a compreensão de textos e a 

solução de problemas (Conway, Kane & Engle, 2003). Dentre essas tarefas, as que mais 

refletem sua capacidade são aquelas que exigem a seleção e a manutenção de múltiplas 

representações relevantes. Manter a atenção concentrada em situações dispersivas, é uma 

característica do individual (Kane & Engle, 2002).  

Outros autores argumentam que a Memória de Trabalho se relaciona com a capacidade 

de entender o relacionamento entre dois ou mais elementos ou entre diferentes informações 

recebidas (Halford, Baker, McCredden & Bain, 2005). Seja qual for a capacidade da Memória 

de Trabalho, sua maior proporção está direcionada para o formato auditivo e mais 

especificamente quando o som é de origem verbal (Ormrod, 2012). 

Dados verbais são armazenados pela combinação sonora ou pelo significado semântico. 

Os dados visuais, assim como os sonoros, podem ser armazenados através da combinação de 

pequenas peças que formam pedaços maiores, em um processo conhecido como “chunking” 

(nesse contexto, codificação) (Baddeley, 2001; Solomon, 2013). O agrupamento de elementos 

em um “chunk” permite a manipulação de um grupo de dados como uma unidade. Miller 

(1956), em um trabalho clássico, destacou que os indivíduos apresentam naturalmente uma 

limitação no armazenamento de informações que podem ser lembradas sem ajuda externa, e 

que o número de elementos que pode ser lembrado é de 7 ± 2. O número sete é denominado de 

“Número Mágico de Miller” em referência ao trabalho do autor. Esse número não é fixo e varia 

conforme a idade. Em crianças de dois e sete anos é de cinco elementos e de doze anos é sete. 

Estudantes universitários podem se lembrar de listas de oito a nove elementos, mas essa 

capacidade também possui uma variação individual (Santrock, 2011). O Número Mágico de 

Miller foi questionado por inúmeros autores que convergiram para um número menor de 

elementos, 4 ± 1 (Mathy & Feldman, 2012; Solomon, 2013). Mathy e Feldman (2012), após 

realizarem três experimentos em série, concluíram que quatro é a capacidade observada quando 

a Memória de Longo Prazo não é utilizada para combinar os “chunks”. Nesse caso, os conjuntos 

de informação são mais simples e regulares, enquanto sete é o limite quando o conjunto é mais 

complexo e utiliza a Memória de Longo Prazo. Os autores afirmam que os dois valores podem 

ser utilizados: 7 ± 2 ou 4 ± 1, mas se referem a diferentes quantidades e complexidade de 

informações. 

O armazenamento de dados visuais apresenta variações de acordo com a quantidade de 
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informações presentes na imagem visualizada. Diferentes estudos têm indicado que a Memória 

de Trabalho, no que se refere a imagens, possui sua capacidade limitada pela complexidade das 

mesmas. Imagens mais ricas em detalhes seriam de mais difícil memorização que imagens mais 

simples e com menos detalhes (Alvarez & Cavanagh, 2004; Awh, Barton & Vogel, 2007). 

Tanto os dados visuais quanto os espaciais precisam ser armazenados para que sejam 

manipulados. O armazenamento ocorre no Esboço Visuoespacial, que guarda as informações 

passivamente sobre forma e cor, e ativamente as informações espaciais e de movimento 

(Darling, Sala & Logie, 2009). Evidências indicam que o armazenamento de dados visuais 

ocorre por intermédio de códigos. Dois fenômenos em particular contribuem para essa 

conclusão. O primeiro deles se refere à Similaridade Visual onde imagens semelhantes são mais 

dificilmente armazenadas que imagens diferentes. O segundo é semelhante ao primeiro e se 

refere à Similaridade Fonológica onde sons semelhantes são menos lembrados que sons muito 

diferentes. (Galera et al., 2013). 

Laughery (2006), realizou uma extensa revisão sobre os fatores que interferem na 

eficácia da comunicação de risco utilizando pictogramas. Seu estudo focou a efetividade da 

compreensão das mensagens transmitidas. No que diz respeito à imagem o autor lista: 

 Tamanho: quanto maior, maior a codificação e memorização; 

 Cor: a cor ou outras formas de provocar contraste na imagem, aumentam a 

visibilidade dos avisos, bem como a probabilidade de que a informação seja mais 

adequadamente codificada e processada; 

 Pictogramas: As imagens gráficas podem assumir diferentes formas, incluindo 

fotografias reais, desenhos representativos e símbolos abstratos. Eles são 

particularmente eficientes para atrair a atenção e transmitir informações sobre seu 

conteúdo. Uma de suas principais vantagens é a possibilidade de promover a 

comunicação quando existem barreiras linguísticas e analfabetismo. Torna-se 

então importante que a informação representada seja reconhecida e compreendida 

a partir de experiências e conhecimentos gerais. 

Caffaro, Mirisola e Cavallo (2017), avaliaram a compreensão de figuras pictóricas de 

segurança utilizadas em máquinas agrícolas na Itália e observaram que muitas imagens não 

eram compreendidas pelos operadores, exceto aquelas que haviam sido vistas anteriormente 

por eles, e concluíram que campanhas educativas e treinamentos onde o significado dessas 

imagens de segurança sejam ressaltados são muito importantes. Quanto à compreensão de 

imagens por aplicadores de defesívos, um estudo realizado na Costa do Marfim, entre 
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produtores de algodão, mostrou que 50% dos agricultores têm uma compreensão precisa das 

imagens dos rótulos de segurança de agrotóxicos; 17% os entendem parcialmente e 33% 

entendem de forma precária (Ajayi & Akinnifesi, 2007). No Brasil, Peres e Rozemberg (2003), 

avaliaram a compreensão de pictogramas das embalagens de defensivos agrícolas por 

agricultores e constataram que, muitas vezes, a interpretação das mensagens contidas nas 

imagens vai em direção oposta ao objetivo da figura ou pictograma utilizado pelo fabricante do 

produto (Figura 2). 

 

Figura 2: Diferença entre o significado de um Pictograma e sua interpretação pelo agricultor 

 

 

Significadode acordo com o fabricante: 

 

 “Lave após o uso”  

 

Significado de acordo com o produtor rural:  

 

"Misturando o remédio.” (sic.) (agricultor de 59 anos) 

Fonte: Peres e Rozemberg (2003, p. 337). 

 

Os mecanismos envolvidos no armazenamento de Dados Fonológicos ainda não foram 

totalmente elucidados, principalmente aqueles relacionados ao aumento da amplitude de 

memória em crianças pré-escolares. Em termos gerais, a capacidade de armazenamento 

fonológico melhora juntamente com um aumento na velocidade da fala: quanto mais rápida 

melhor é a velocidade de lembrança (Swanson & Howell, 2001). O aumento ou diminuição da 

capacidade de armazenamento da Alça Fonológica pode ser influenciado por três fenômenos: a 

Similaridade Fonológica, a Extensão de Palavras e a Supressão Articulatória (Uehara & 

Landeira-Fernandez, 2010). No efeito de Similaridade Fonológica, os sons, as letras ou as 

palavras semelhantes auditivamente são de lembrança mais difícil. No efeito de Extensão das 

Palavras, a lembrança é influenciada pelo seu tamanho, quanto maior a palavra, mais difícil de 

ser armazenada e recordada (Henry, 1991; Galera et al., 2013). Já o efeito de Supressão 

Articulatória está relacionado à dificuldade de memorização quando se verbaliza, ao mesmo 

tempo e continuamente, sílabas ou números (Richardson & Baddeley, 1975). Salamé e 

Baddeley (1982), descrevem um outro fenômeno, o efeito da Fala Irrelevante, através do qual 

o processo de memorização é prejudicado quando há vozes de fundo.  

Furnham e Strbac (2002), realizaram um experimento interessante: avaliaram o efeito 

de Distratores (música de fundo, televisão) na aprendizagem de 76 indivíduos, sendo 38 
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introvertidos e 38 extrovertidos para tarefas de compreensão de texto, de recordação de um 

diálogo e de aritmética mental. Os autores concluíram que os indivíduos introvertidos são mais 

afetados negativamente em seu desempenho que os indivíduos extrovertidos. Isso pode ser 

particularmente importante para melhorar ações educativas com a população rural, que por suas 

características de isolamento e menor interação social, tende a ser mais introvertida. 

A Alça Fonológica e o Esboço Visuoespacial desenvolvem-se de forma relativamente 

independente. Esses dois componentes passam a apresentar um maior grau de interdependência 

por ser uma função do Executivo Central a mediação da comunicação entre eles. O 

desenvolvimento do Executivo Central tem sido estudado através de tarefas complexas que 

requerem tanto o armazenamento quanto a manipulação mental da informação (Uehara & 

Landeira-Fernandez, 2010). 

A Memória de Trabalho desempenha um papel importante nos processos de 

aprendizagem, raciocínio e compreensão da linguagem, e o funcionamento inadequado de um 

ou mais de seus componentes produz consequentemente, dificuldades de aprendizagem 

(Alloway, 2006). Ao executar os processos necessários para a compreensão de um texto de 

maneira ineficiente, o indivíduo consome grande parte dos seus recursos da Memória de 

Trabalho, passando a ter menos recursos para armazenar as informações já processadas, assim 

como recursos necessários para dar continuidade ao processo de leitura (Daneman & Capenter, 

1980). Outros estudos indicam também que adultos com uma pobre compreensão de leitura têm 

prejuízo em mecanismos inibitórios para suprimir significados de palavras ambíguas e 

irrelevantes, o que dificulta a compreensão (Barnes, Faulkner, Wilkinson & Dennis, 2004). A 

amplitude do vocabulário parece também possuir grande influência sobre a capacidade da 

Memória de trabalho. Assim, quanto mais amplo e rico o vocabulário, maior a capacidade de 

consolidação na memória de Longo Prazo (Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998). No caso 

de aplicadores de agrotóxicos, a baixa escolaridade (Vicente, Baptistella & Coelho, 1998) e 

consequentemente um vocabulário menor, dificultam a compreensão e o conhecimento do 

aprendiz. 

2.2.3.5 A Memória de Longo Prazo e suas funções 

Enquanto a Memória de Trabalho armazena informações obtidas no momento em que 

foram percebidas pelos órgãos de sentido, a Memória de Longo Prazo armazena as informações 

realmente aprendidas. Mas essa é apenas uma das diferenças entre esses dois tipos de memória. 

Embora a informação que entra na primeira se perca muito rapidamente, na segunda é 
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necessário mais tempo e esforço para que as informações sejam armazenadas. Por outro lado, 

a capacidade da Memória de Trabalho é limitada e ao que tudo indica, para fins práticos, a da 

Memória de Longo Prazo não o é. Uma vez nela armazenada, o acesso à informação demanda 

tempo e esforço, enquanto que na Memória de Trabalho é imediato (Woolfolk, 2014). Na 

Tabela 3 abaixo estão resumidas as principais diferenças entre os dois tipos de memória: 

 

Tabela 3: Diferenças entre a Memória de Trabalho e a Memória de Longo Prazo 

Tipo de 

memória 

Velocidade de 

entrada 
Capacidade Duração Conteúdo Recuperação 

Memória 

de 

Trabalho 

Muito rápida Limitada 

Muito breve 

(de 5 a 20 

seg.) 

Palavras, imagens, 

ideias e orações 
Imediata 

Memória 

de Longo 

Prazo 

Relativamente 

lenta 

Praticamente 

ilimitada 

Praticamente 

ilimitada 

Redes de 

proposições, 

esquemas, 

situações, imagens 

e produções 

Depende da 

organização e do 

tipo de 

representação 

Fonte: Woolfolk (2014) adaptado pelo autor. 

 

Existem, segundo os estudiosos, duas grandes categorias de Memória de Longo Prazo: 

a Explícita e a Implícita. A Memória Explícita é aquela que recorda e analisa informações de 

maneira consciente e/ou deliberada. Ela engloba dois subtipos (Bruning et al., 2012; Santrock, 

2011; Schunk, 2012): 

 A Memória Semântica: que possui como base os significados, e abrange o 

conhecimento que um indivíduo possui independente de suas experiências, teorias, 

conceitos, vocabulários, valores; 

 A Memória Episódica: também chamada de Autobiográfica e que se baseia em 

uma sequência de fatos que incluem a lembrança de cunho pessoal de pessoas e/ou 

momentos específicos.  

A Memória Semântica possui diversas estratégias para armazenamento de informações. 

Uma delas é chamada de Rede de Proposições, onde as informações ou proposições são 

ordenadas por ligações entre si. Assim, quando se necessita de uma informação, procuram-se 

palavras, frases familiares ou imagens mentais que a traduza. Buscar uma lembrança pode 

também suscitar muitas outras relacionadas ao tema em questão (Anderson 1995, como citado 

em Wolfolk, 2014).  

Uma outra estratégia de armazenamento utilizada pela Memória Semântica é o 

agrupamento de informações através de conceitos sobre ideias, objetos e indivíduos 
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semelhantes, que ajudam a organizar grandes quantidades de informações em unidades 

gerenciáveis de memória pela forma como são percebidas. Uma das melhores maneiras de 

representar um conceito é utilizar exemplos ou protótipos. Um protótipo é, portanto, uma 

imagem, um objeto, um ser vivo ou um símbolo, que possui a essência daquele conceito, e é 

seu melhor representante. As características comuns que os exemplos de um conceito 

compartilham são denominados atributos (todos os agrotóxicos são úteis e ao mesmo tempo 

perigosos, por exemplo). Já atributos de definição são aquelas características essenciais que 

definem um conceito. Aprender um conceito envolve a descoberta de seus atributos de definição 

e a (s) regra(s) que relacionam atributos entre si (Rosch 1973, como citado em Bruning et al., 

2012; Wolfolk (2014). Citar as características de um agrotóxico informa aos agricultores seus 

atributos e os auxilia a utilizá-los de forma correta, evitando danos ao meio ambiente e a eles 

mesmos. 

Para a estratégia de memorização de imagens, não existe um consenso sobre como são 

armazenadas. Alguns pesquisadores acreditam que elas sejam retidas na memória como 

fotografias, outros como proposições, recuperadas e convertidas quando requisitadas na 

Memória de Trabalho. As imagens são lembradas através de suas características físicas e/ou da 

organização espacial da informação nela contidas. Dois tipos de memória estão provavelmente 

envolvidos no processo de memorização de imagens: uma memória específica para imagens e 

outra para algumas descrições ou proposições verbais da imagem (Driscoll, 2005).  

Paivio (1986, como citado em Bruning et al., 2012), sugere que a informação é 

representada por dois sistemas diferentes que se comunicam entre si: um codifica e armazena 

as informações verbais e enfatiza as associações verbais e o outro icônico, para imagens. Isso 

posto, as palavras, as frases, o conteúdo das conversas e as narrações são codificadas pelo 

sistema verbal, e as imagens, sensações e sons, são armazenadas por um sistema de codificação 

não-verbal, denominado Sistema de Codificação Dupla, abordado anteriormente ao se 

descrever o processo de codificação realizado na Memória de Trabalho. Para Gross (2009) e 

Mayer e Moreno (1998) o Sistema de Codificação Dupla descreve a possibilidade do indivíduo 

de se recordar mais facilmente de uma palavra que possui uma referência concreta com sua 

imagem. Palavras que possuem significado mais abstrato, são particularmente mais difíceis de 

serem recordadas, por não possuírem referencial icônico e consequentemente ativarem apenas 

o sistema não-verbal. Uma forma interessante de se abordar um conteúdo com agricultor, seria 

justamente utilizar palavras, termos ou expressões que possuam esse referencial, caminhando 

posteriormente para termos mais abstratos. Freire (2011a, 2011b), utiliza esse conceito para 
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descrever o processo de Educação de Adultos de menor nível de Educação Formal. A distinção 

entre informações verbais e icónicas deve indicar aos educadores a necessidade de não se 

confiar excessivamente na instrução oral como único recurso didático. A utilização de recursos 

auditivos e visuais melhoram o funcionamento da Memória de Trabalho e facilitam o 

armazenamento e recuperação de informações contidas na Memória de Longo Prazo. Assim, 

conteúdos simples de serem imaginados são lembrados com mais facilidade e indivíduos que 

foram ensinados a aprender gerando imagens, mostram melhor desempenho (Bruning et al., 

2012). As imagens também são úteis para se tomar decisões práticas e melhorar ou apoiar o 

raciocínio abstrato (Kosslyn & Koenig 1992, como citado em Wolfolk, 2014). 

A Memória de Longo Prazo que armazena informações ligadas a um horário e local 

determinados, e em particular, relacionada a situações ocorridas na vida de alguém, é 

denominada Memória Episódica. Uma de suas principais funções é recordar o momento no 

tempo em que tal situação ocorreu, ao contrário da Memória Semântica, onde o momento em 

que a informação foi armazenada se perde (Ormrod, 2012; Santrock, 2011). Um exemplo de 

armazenamento nesse tipo de memória é um agricultor não se lembrar do dia em que aprendeu 

o significado da palavra intoxicação, mas se recordar perfeitamente do dia em que se intoxicou. 

As lembranças de momentos dramáticos ou emocionais são chamadas de Memórias Repentinas, 

normalmente bastante detalhadas e persistentes, fisiologicamente explicadas porque em 

situações de estresse, ocorre um aumento na produção de energia e maior disponibilização de 

glicose para a atividade cerebral, ao mesmo tempo em que os hormônios do estresse informam 

ao cérebro que algo importante está acontecendo e melhorando o desempenho da memória 

(Myers 2005, como citado em Wolfolk, 2014).  

A Memória Implícita é aquela em que um conhecimento é recordado e utilizado sem que 

se esteja consciente de que este está sendo lembrado. Por esse motivo, quando um indivíduo 

toma uma atitude, provavelmente o faz sem perceber que está utilizando informações 

armazenadas (Bruning et al., 2012; Wolfolk, 2014). Nesse tipo de memória existem três tipos 

de lembranças: o Condicionamento Clássico, a Memória Processual e os Efeitos de Preparação 

(Bruning et al., 2012; Ormrod, 2012; Wolfolk, 2014):  

 O Condicionamento Clássico, visto anteriormente na abordagem da Teoria 

Comportamentalista, refere-se às lembranças inconscientes que podem fazer o 

indivíduo apresentar comportamentos ou sentimentos de maneira automatizada 

após ser submetido a um estímulo específico; 
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 A Memória Processual armazena o conhecimento sobre os processos referentes à 

recordação de como as tarefas são realizadas. As informações demoram mais para 

serem aprendidas, mas ao mesmo tempo permanecem armazenadas por mais 

tempo nesse tipo de memória. Para que os processos de uma tarefa sejam 

recordados e seguidos, os indivíduos lançam mão de roteiros e regras de produção: 

o Os roteiros são a primeira forma de representação dos eventos de uma 

criança. Eles contêm espaços livres que podem ser completados com 

diferentes tipos de informações como papéis a desempenhar, sequência 

de ações, objetos, caminhos, metas e principais ações. Dessa maneira, 

liberam parte da Memória de Trabalho para aprender coisas novas e 

identificar quando alguma coisa está inadequada em um contexto (Plana, 

Silva & Borzon, 2011; Santamaría, Mata & Ruiz, 2012); 

o As regras de ação indicam as relações que existem entre um processo 

antecedente e seu consequente. Elas estabelecem condições como por 

exemplo “para se proteger do agrotóxico, deve-se utilizar o respirador”. 

Essas regras são fixadas na Memória por Repetição e por esse motivo, 

quanto mais o procedimento é praticado, mais automático se torna e mais 

implícita é a memória (Bruning et al., 2012; Wolfolk, 2014); 

o A preparação ou ativação para a ação é um processo onde a Memória 

Implícita recupera a informação armazenada na Memória de Longo Prazo. 

Por ser um processo inconsciente ao se pensar em uma palavra, as 

primeiras sílabas ativam várias palavras que iniciam da mesma forma na 

memória. Esse é um importante processo para a recuperação, pois as 

associações são ativadas em todo o sistema de memória (Ashcraft 2005, 

como citado em Wolfolk, 2014). 

Mager e Beach (1979), ao descreverem as estratégias de Planejamento do Ensino em 

cursos de Formação, apontam uma etapa desse processo denominada por eles de Análise de 

Tarefas, cuja função é mostrar detalhadamente em forma de roteiro todas as tarefas empregadas 

na realização de um trabalho, e que serve de base para a estruturação de um treinamento. 

Segundo os autores, o roteiro traçado pela Análise de Tarefas, permite o planejamento dos 

procedimentos, das etapas, das lições, e a avaliação da eficácia em uma ação de formação 

profissional, sendo considerada uma ferramenta auxiliar do formador no planejamento de seu 

trabalho. 
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Para Korman, Dagan e Karni (2015), existem evidências de que o desempenho do motor 

diminui com a idade. A partir da informação, levantou-se a hipótese de que, ao invés de diminuir 

a capacidade de desempenho da Memória Processual, o envelhecimento apenas modifica os 

processos que nela ocorrem. Para tanto, foi avaliado o efeito do sono pós-treinamento sobre 

esse tipo de memória em idosos e jovens. O desempenho diminui com o aumento de horas 

acordado e o sono substitui algumas das restrições da idade, para consolidação da Memória 

Processual. Para os autores, o sono pode ser prescrito para otimizar os protocolos de 

treinamento de habilidade Motora, para indivíduos mais velhos.  

2.2.3.5.1 Armazenamento de Informações 

A forma como se aprende uma informação possui grande influência sobre a 

possibilidade de lembrar dela posteriormente. Alunos eficazes utilizam estratégias específicas 

de codificação e decodificação na memória, de acordo com o tipo de informação que desejam 

recordar. Algumas dessas estratégias têm sido estudadas em processos educativos. 

Didaticamente, elas são divididas de acordo com a complexidade da informação codificada: são 

as estratégias para informações simples e estratégias para informações complexas (Bruning et 

al., 2012; Ormrod, 2012).  

Para se codificar informações simples, Bruning et al. (2012), citam a Mediação, as 

Técnicas Mnemônicas, a prática e a utilização de imagens. Conceitualmente, a Mediação se 

refere ao papel de construção de sentido, é o elo entre o que emite a mensagem e o que a recebe, 

garantindo a coerência e a continuidade da comunicação (Silva, 2010). Para Vygotsky (2007), 

existem dois tipos de mediadores: os instrumentos físicos e os instrumentos psicológicos ou 

signos. Os primeiros são externos e servem para conduzir o conhecimento ou a informação até 

alcançar um determinado objetivo em um contexto específico. Já os signos influenciam a 

formação da mente e do comportamento do indivíduo e atuam internamente. Dentre eles pode-

se citar: a linguagem; o sistema de numeração; as técnicas mnemônicas; os símbolos algébricos; 

as obras de arte; os esquemas, diagramas, mapas e todos os tipos de sinais convencionais.  

Para o autor, a principal forma de mediação da comunicação humana é a linguagem, 

pois é por meio dela que o raciocínio humano é formado, construído e transmitido por meio da 

cultura. Em relação à codificação da informação na Memória de longo Prazo, a Mediação é 

uma das formas mais simples ao ligar elementos de memorização mais difíceis com elementos 

mais simples e fáceis de serem lembrados (Bruning et al., 2012).  

Boog et al. (2003), utilizaram o vídeo como mediador no processo de Educação 
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Nutricional para 14 alunos de uma instituição pública. Os autores levantaram os dados 

coletivamente, através de uma oficina e posteriormente de forma individual, utilizando 

entrevistas, três meses após assistirem ao vídeo. E concluíram que o conteúdo mediado pelo 

vídeo levou os alunos à reflexão, ao retratar a influência das marcas e o poder da publicidade. 

Nesse aspecto, cenas que pontuavam aspectos negativos tiveram maior impacto que as cenas 

que procuravam abordar aspectos positivos. Já as cenas mudas, as abstratas e as baseadas em 

valores de classe social diferente daquela a qual pertenciam os alunos, foram consideradas 

elementos dificultadores do entendimento.  

No presente experimento, o vídeo realiza a mediação na transmissão de conceitos e 

informações sobre a utilização do equipamento de proteção pelos agricultores. Pela sua riqueza 

de estímulos como cor, imagem e movimento, ele potencializa o conhecimento. 

Uma outra forma de facilitar a codificação de informações é a utilização das Técnicas 

Mnemônicas. Essas técnicas envolvem a criação de rimas, frases ou outros mecanismos com o 

objetivo de ajudar a memorização de informações. Existem três tipos principais (Bruning et al., 

2012; Silva, 2011):  

 Técnica dos Cabides: consiste em visualizar uma série de cabides onde são 

penduradas as informações. Neles pode-se pendurar qualquer lista de elementos já 

memorizados, relacionados a conceitos fáceis de serem recordados (Glover, 

Harvey & Corkill, 1988); 

 Método de Vínculo ou LINCS: refere-se à memorização de listas de nomes de 

objetos, bastante eficaz na ampliação de vocabulário. O aprendiz liga uma imagem 

a cada item na lista a ser memorizada; a imagem é então representada pela 

interação dela com o próximo elemento da lista, de modo que todos os elementos 

fiquem ligados (Silva, 2011); 

 Técnica do Loci: estratégia mnemônica visuo-espacial com a função de recordar 

informações. O indivíduo memoriza em detalhes um determinado ambiente, onde 

posteriormente coloca as informações que deseja memorizar (imagens, fatos, 

pessoas). Ao relacionar o espaço ao que se deseja lembrar, a sequência estruturada 

de imagens fornece pistas para a memória e facilita a recuperação da informação 

(Gross et al., 2014). O grande problema desse tipo de estratégia é a relutância dos 

aprendizes em imaginar e memorizar detalhes de um local, haja vista que o 

processo exige um certo esforço (Kilpatrick 1985, como citado em Bruning et al., 

2012). 
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Silva (2011), utilizou a Técnica Mnemônica de LINCS para avaliar a ampliação do 

vocabulário de uma língua estrangeira em 26 alunos. É uma técnica motivadora e de fácil 

aplicação, embora o processo seja moroso. A autora concluiu que a estratégia utilizada mostrou-

se eficaz na aprendizagem de vocabulário por alunos sem e com dificuldades de aprendizagem. 

Gross et al. (2014), utilizaram a técnica Loci em 1.401 adultos com idade mais avançada, 

durante cinco anos. Apesar do estudo ter sido exigente, após o treinamento, em pelo menos 

25% dos adultos gerou-se uma melhoria imediata da memória. Os adultos mais velhos 

equilibraram a complexidade com a novidade para escolher sua estratégia de memorização. 

Os resultados acima sugerem que Estratégias Mnemônicas podem ser uma opção 

interessante na capacitação de agricultores, embora não tenham sido encontrados trabalhos 

descrevendo sua utilização para esse público em ações educativas. 

A prática é sem dúvida uma forma eficiente de armazenamento de informações. Mas 

existem nuances em sua execução que podem interferir no resultado, como um ensaio, por 

exemplo. Uma outra questão é a existência de diferenças na facilidade de memorização quando 

se realiza a prática de uma tarefa que possui significado em relação à realização da mesma 

atividade, desvinculada de significado (Bruning et al., 2012; Ormrod, 2012). Outros 

pesquisadores ligam a execução com o significado da informação, e concluem que a prática só 

favorece o armazenamento na Memória de Longo Prazo se relacionada ao conhecimento que o 

executor já possui (Polyn, Norman & Kahana, 2009).  

Uma prática pode ser vinculada ou não ao conhecimento que o executor possui: 

 Prática Elaborativa: é a execução de uma atividade prática permitindo aos 

aprendizes estabelecerem associações entre as habilidades adquiridas e as que já 

possuem e conhecem (Bruning et al., 2012; Craik & Watkins, 1973);  

 Aprendizagem Mecânica: baseia-se unicamente na repetição da informação ou 

tarefa sem qualquer tentativa de dar sentido à informação, relacionando-a com 

conhecimentos já existentes. Isolada de outros conhecimentos, é esquecida 

facilmente, embora consiga se manter na Memória de Trabalho por um curto 

período (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978).  

A prática de colocação do respirador no presente estudo, foi realizada após o repasse ao 

grupo do conteúdo referente à utilização do equipamento de proteção individual. Dessa forma, 

implementou-se uma Prática Elaborativa da tarefa de colocação do respirador, pois os 

participantes do treinamento sabiam sua função, importância, momento de utilização e demais 

cuidados com o referido equipamento.  
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Quanto à duração de uma atividade Wolfolk (2014), distingue dois tipos de prática: 

 Prática Massiva: refere-se à prática realizada durante um único e extenso período 

de tempo, o que gera cansaço e baixa motivação do aprendiz; 

 Prática Distribuída: realizada por períodos curtos de tempo, intercalados com 

intervalos de descanso. Ela permite um processamento mais profundo e 

consequentemente maior retenção e facilidade de recuperação. 

A tarefa de colocação do respirador foi distribuída em três etapas: preparação, colocação 

e retirada. Ao mesmo tempo, foi realizada uma Prática Massiva após a realização das três 

etapas, onde cada participante realizava todo o processo (vide Anexo F). 

A utilização de imagens como forma de memorização de informações é uma estratégia 

poderosa, rápida e que permite a manutenção da informação na memória por um período 

relativamente longo. Por outro lado, algumas informações possuem maior possibilidade de 

serem retidas como imagens do que outras. Por exemplo, palavras que possuem uma referência 

concreta permitem a criação de uma imagem mental e são por isso mais facilmente lembradas. 

A criação de imagens mentais de sílabas ou palavras sem sentido exigem um maior esforço para 

gerar sua memorização, o que também ocorre para conceitos ou partes de informação (Bruning 

et al., 2012; Schunk, 2012). De acordo com Kozhevnikov, Kosslyn e Shepard (2005), o 

processamento de imagens distingue e codifica os objetos de acordo com suas propriedades e 

de maneira distinta. As propriedades físicas de um objeto como forma e cor são processadas de 

forma diferente de suas propriedades espaciais, como localização e relações espaciais, o mesmo 

ocorrendo para imagens mentais. As características das imagens também interferem na 

memorização, logo, imagens estranhas, coloridas e incomuns são mais simples de serem 

memorizadas. Construir imagens mentais considerando essas características seria uma 

estratégia interessante para facilitar a memorização, embora os resultados de alguns trabalhos 

sejam inconclusivos (Bruning et al., 2012; Schunk, 2012).  

A visualização de informações costuma ser mais eficiente que uma representação 

baseada apenas em texto. Isso ocorre porque ela permite uma melhor distribuição dos recursos 

cognitivos necessários ao processamento de informações no subsistema Verbal e Visual, bem 

como no subsistema Visual e Espacial. Os autores também consideram que a visualização de 

imagens podem gerar uma menor Carga Cognitiva Estranha, o que é benéfico para a 

aprendizagem - em comparação com um contexto de utilização apenas de texto. No entanto, os 

resultados indicaram que nem todos os tipos de visualizações possuem a mesma eficiência na 

aquisição de conhecimento. A utilização de imagens bidimensionais permite um desempenho 
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significativamente maior de memorização que uma representação de informações baseadas 

apenas em texto ou mesmo em imagens tridimensionais (Keller, Gerjets, Scheiter & Garsoffky, 

2006). 

Kozhevnikov, Kosslyn e Shepard (2005), verificaram a influência das imagens na 

memorização e a probabilidade de ocorrência de diferenças individuais entre os alunos, na 

capacidade de representar a informação através delas. Os resultados da pesquisa indicaram que 

alguns alunos são mais capazes de usar imagens do que outros e que essas diferenças podem 

refletir no desempenho da memória. Eles observaram, por exemplo, que cientistas e 

engenheiros apresentavam um desempenho superior em imagens espaciais e preferiam utilizar 

estratégias espaciais de memorização, enquanto os artistas apresentavam um melhor 

desempenho em imagens de objetos, preferindo estratégias baseadas na visualização deles para 

memorização. 

Kozhevnikov, Motes e Hegarty (2007), avaliaram a eficiência da visualização espacial 

na resolução de problemas, em 60 estudantes de Física. Eles afirmam que a habilidade espacial 

está relacionada à resolução de muitos tipos de problemas no campo da Física e que a 

visualização dos problemas através de Tecnologias da Informação para estudantes que possuem 

dificuldade em elaborar essas visualizações por conta própria, pode compensar suas 

deficiências e melhorar o desempenho dos mesmos. 

Quando a informação armazenada é mais complexa, há três estratégias básicas para 

promover a memorização: a Ativação de Conhecimento Prévio, as Perguntas Orientadoras e os 

Níveis de Processamento. Essas três perspectivas envolvem o conhecimento anteriormente 

adquirido e a forma como ele é codificado, e são determinantes na qualidade e facilidade com 

que as informações são lembradas. Um outro aspecto importante no processo de codificação é 

o significado da informação, que resulta em uma codificação mais eficiente e consequentemente 

uma melhor memorização do conteúdo informacional (Bruning et al., 2012). 

A ativação do Conhecimento Prévio nada mais é que a estimulação do conhecimento 

que o indivíduo possui sobre o tema a ser abordado na instrução, de forma a prepará-lo para o 

processo de aprendizagem. Como as novas informações são sempre codificadas através de 

ligações com informações já existentes, uma vez que os conceitos básicos sobre determinado 

conhecimento estejam compreendidos, o raciocínio e entendimento de novas informações é 

facilitado. A coleta e ativação do conhecimento existente é, portanto, um dos fatores mais 

importantes para o armazenamento na Memória de Longo Prazo (Bruning et al., 2012; Ormrod, 

2012).  
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As ações educativas possuem como principais objetivos fornecerem novas informações 

aos aprendizes e/ou corrigir crenças equivocadas. Infelizmente, o resultado final desse trabalho 

pode não ser o esperado. Os aprendizes, na tentativa de manter suas convicções, passam a 

ignorar a nova informação ou mesmo distorcê-la, na tentativa de adequá-la à sua crença inicial 

(Ormrod, 2012). O confronto com uma nova informação normalmente leva o indivíduo ao 

desequilíbrio, pois as representações que lhe explicavam a realidade, passam a ser questionadas, 

gerando dois tipos de conflitos: um em relação à autoestima e outro em relação à sua imagem 

diante dos demais. O novo conhecimento pode gerar portanto, uma mudança bastante 

significativa nos esquemas de valores, significados e conceitos do aprendiz, que até então eram 

utilizados como base de sua relação com o entorno. Recodificar uma nova informação envolve 

a reconstrução da realidade, da qual o sentimento e a razão participam. A possibilidade do 

indivíduo se apoiar em conhecimentos que já possui sobre a realidade onde vive, permite que a 

construção de uma nova informação seja assimilada de uma maneira mais leve e eficiente 

(Roschke, 1997). 

Segundo Sousa (1986), o conhecimento que o agricultor já possui se baseia na relação 

com seu entorno e se encontra de certa forma cristalizado, ou seja, em uma espécie de equilíbrio 

dinâmico. As ações de Educação Rural devem por esse motivo, ter como base seu estilo de vida 

em geral, assim como questões específicas como tecnologias de plantio, colheita, 

armazenamento e comercialização da safra. As formas corriqueiras de Difusão de tecnologias, 

baseadas apenas no convencimento, são pouco eficientes. A autora afirma que ações de 

construção conjunta de conhecimento, de informações, de aprendizagem e de identificação das 

referidas relações desse agricultor com seu meio são muito mais eficazes. 

Fazer Perguntas Orientadoras é uma estratégia que pode melhorar consideravelmente a 

compreensão de uma informação. Quando essas perguntas estimulam os aprendizes a raciocinar 

e discutir sobre o conteúdo, comparando e contrastando, inferindo sobre a causa e suas 

consequências, avaliando ideias e opiniões, explicando e justificando, ligações entre as 

informações recentes e antigas são construídas e integradas, tornando-as mais permanentes na 

memória e oferecendo pistas de recuperação mais consistentes (Bruning et al., 2012). Uma 

maneira eficiente de realizar esses questionamentos foi descrita por King (2007), e é 

denominada Pergunta entre Pares. Nessa técnica, os indivíduos formulam e respondem 

perguntas entre si, envolvendo-se em atividades cognitivas como discussão, acesso a 

informações prévias, estabelecimento de conexões entre ideias e avaliação da qualidade das 

respostas. Dessa forma, os aprendizes revisam o conhecimento, avaliam como a aprendizagem 
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ocorre, expandindo sua aprendizagem de verificação, compreensão, consolidação do 

conhecimento já existente e até a construção de novos conhecimentos. 

Uma terceira forma de processamento ou codificação da informação é a Profundidade 

de Processamento. Desenvolvida por Craik e Lockhart (1972) em seu trabalho clássico, propõe 

uma concepção construtivista da aprendizagem. A permanência na memória é uma 

consequência das análises perceptivas e cognitivas realizadas durante o processo de 

aprendizagem. Um processo profundo está baseado no significado da nova informação, 

enquanto um processamento superficial não se aprofunda na informação recebida e é 

naturalmente esquecido (Bruning et al., 2012; Craik, 2002). Nyberg (2002), avaliou os níveis 

de funcionamento do cérebro ativo e concluiu que os traços de memória são registros de análise 

relacionados à compreensão e à percepção, e que o processamento semântico, ou seja, a 

codificação do significado das palavras, produz uma lembrança mais durável.  

Um conceito interessante relacionado à Profundidade do Processamento é descrito por 

Bruning et al. (2012) e chamado de Aprendizagem Incidental. Por esse conceito, a 

aprendizagem pode ocorrer sem que necessariamente haja consciência do aprendiz. Para 

explicá-lo, os autores descrevem uma situação onde se solicita a um grupo de alunos que 

marquem em uma lista de palavras, aquelas que mais gostam, e ao outro grupo que apenas 

contem as palavras. O primeiro grupo, por ter que marcar as palavras das quais mais gostou, 

obteve um nível de lembrança bastante superior ao que apenas as contou. Escolher a palavra de 

que mais gosta fez com que cada aluno pensasse em seu significado, aprofundando o raciocínio.  

Como um processo de evolução do modelo de Processamento da Informação, foram 

criadas duas outras variantes do modelo original:  

 Caracterização uma melhor memorização, assim como a dificuldade da decisão a 

ser tomada (Craik, 2002); 

 Preparação do processo: essa variante afirma que um conteúdo é codificado na 

memória como um conjunto de informações sobre um tema, cuja riqueza de 

detalhes e redundância podem variar de conteúdo para conteúdo. Quanto mais rico 

o conteúdo, mais facilidade o indivíduo tem de recordá-lo. Da mesma forma, a 

codificação de um mesmo conteúdo de maneira diferente, também melhora a 

memorização e a lembrança da informação: por essa variante, a eficiência do 

processo de memorização é influenciada pela forma como a aprendizagem foi 

realizada. Solicitar aos aprendizes que decidam sobre um tema que estão 

estudando, por exemplo, leva a  
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 (Bruning et al., 2012). 

Caffaro et al. (2017), acompanharam a interpretação de pictogramas por agricultores 

italianos e observaram que o uso regular de máquinas e a frequente exposição prévia às figuras 

foram eficientes em predizer a capacidade de compreensão das imagens, enquanto o 

treinamento não teve qualquer influência na compreensão delas. Os resultados demonstram que 

o aprendizado e/ou memorização das imagens pictóricas ocorreu por aprendizagem incidental 

e foi eficiente para promover sua recuperação. 

Prochaska e Norland (1998), avaliaram a frequência e a importância dada aos rótulos de 

defensívos por aplicadores autônomos e certificados, do estado de Ohio nos Estados Unidos. 

Esses aplicadores não apenas liam com frequência os rótulos dos produtos utilizados, como 

valorizavam a leitura. Conforme Damalas e Khan (2016), o resultado do estudo de Prochaska 

e Norland (1998), deve-se à profundidade de informações recebidas no treinamento desses 

indivíduos como parte do procedimento de Certificação exigido para se obter a licença de 

aplicador. A preparação parece ter influenciado o comportamento dos aplicadores e valorizado 

a leitura do rótulo dos produtos. 

Dale (1966), ao descrever as vantagens da utilização do vídeo didático, diz que ele 

possibilita: 

 A intensificação da realidade e da experiência percebida, pela utilização de sons, 

cores e luminosidades específicas, estimulando os sentidos;  

 A redução da velocidade de uma operação ou tarefa, de forma que detalhes possam 

ser mostrados, quando algum processo lento precisa ser observado em conjunto;  

 O aumento ou a redução do tamanho real de objetos, possibilitando a observação 

deles em detalhes, ou uma visão ampla de uma cidade ou região, por exemplo; 

 A observação de processos que não podem ser vistos pelo olho humano, como o 

funcionamento interno de um motor à combustão, por exemplo. 

As vantagens descritas por Dale (1966), permitem uma riqueza de detalhes e uma 

redundância das informações fornecidas ao aprendiz, que podem facilitar sobremaneira o 

armazenamento e a posterior recuperação de informações da Memória de Longo Prazo. Nesse 

sentido, a utilização correta do vídeo como mediador pode ter um efeito bastante benéfico nos 

processos educacionais. 

2.2.3.5.2 Recuperação de Informações 

A Recuperação de Informações está intimamente relacionada à forma como elas foram 
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memorizadas. Como a capacidade de armazenamento da Memória de Longo Prazo é grande, 

há necessidade de uma estratégia predeterminada para que elas sejam ali encontradas. Assim, a 

Recuperação é só possível quando a informação armazenada estiver relacionada com outras 

anteriormente memorizadas (Bruning et al., 2012; Ormrod, 2012; Wolfolk, 2014). Por outro 

lado, a Recuperação não é uma simples leitura das informações armazenadas. Estudos sugerem 

que da mesma forma que a codificação ocorre por um processo de construção, a Recuperação 

é um processo de reconstrução. Ao invés de se armazenar todos os aspectos de um evento, 

armazenaria-se apenas os elementos-chave ligados entre si. A Recuperação seria então a busca 

pelos elementos-chave de determinado evento e sua interligação com conhecimentos menos 

específicos, permitindo a reconstrução completa. A grande vantagem dessa estratégia é que ela 

permite que a gestão do processo de Recuperação se torne mais fácil, que simplesmente se 

lembrar de todas as informações referentes aos fatos vivenciados (Bruning et al., 2012). 

A Recuperação pode ser classificada também sob o ponto de vista da consciência, e caso 

não seja, é realizada de maneira automática (Wolfolk, 2014). Quanto à forma de 

armazenamento, as informações podem ser identificadas em dois formatos: ativo ou inativo. 

Quando armazenadas no formato ativo, encontram-se na Memória de Trabalho, e é possível 

raciocinar sobre elas. Quando armazenadas na forma inativa, estão presentes na Memória de 

Longo Prazo e precisam ser recuperadas para então ser utilizadas. Essa recuperação é explicada 

de maneira precisa por um modelo denominado Modelo de Ativação, que ocorre por um 

mecanismo de ativação das informações armazenadas que, por sua vez, se expande através de 

ligações entre as informações inativas (Gagné 1985, como citado em Ormrod, 2012). Esse 

mecanismo explica o motivo pelo qual ao pensar em alguma informação específica, outros 

conhecimentos a ela ligados podem ser ativados, fazendo com que venham à memória. É o 

fenômeno de Propagação da Ativação e é a forma como as informações são recuperadas dentre 

um volume enorme de informações armazenadas na Memória de Longo Prazo (Vivas, 2009; 

Wolfolk, 2014). Sá e Medalha, (2001), estudando a aprendizagem e a memória sob o ponto de 

vista da habilidade Motora, descrevem de uma forma interessante os dois tipos de formato de 

memória, com base nos estudos de Squire e Zola-Morgan (1988) e em critérios de 

acessibilidade consciente ao conteúdo:  

 Declarativa (explícita): refere-se ao conhecimento consciente ligado a imagens ou 

proposições. Esse tipo de memória se subdivide em: 

o Memória para fatos – que se refere ao conhecimento semântico sobre 

informações gerais;  
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o Memória para eventos – que se refere a eventos específicos identificados 

por meio de datas e locais. 

 Não-declarativa (implícita): refere-se ao conhecimento manifestado durante a 

realização de uma tarefa e sobre o qual não se está consciente. Esse tipo de 

memória é subdividido em outras duas: 

o Memória associativa – diz respeito a memória relativa às habilidades 

motoras, mudanças no desempenho do indivíduo e no Condicionamento 

Clássico;  

o Memória não-associativa (habituação e sensibilização) – na habituação 

ocorre a redução da sensibilidade ao estímulo se ele for inócuo. Já na 

sensibilização, ocorre uma maior força da resposta a um estímulo 

específico.  

Geralmente, a Recuperação das Informações utilizadas de forma não-declarativa 

(automática), daquelas conhecidas ou com a quais se está mais familiarizado, é realizada com 

menor esforço (Ormrod, 2012). 

Outro fator que também auxilia a recuperação é o relaxamento; a ansiedade afeta 

negativamente a recuperação por impedir uma procura ampla na Memória de Longo Prazo; ela 

reduz a capacidade de busca e consequentemente as chances de se encontrar a informação 

desejada (Ormrod, 2012).  

Sá e Medalha (2001), afirmam que para a recuperação de uma memória Motora, o 

processo se inicia pela escolha da resposta Motora mais eficiente. Nesse momento, novas 

informações são fornecidas à memória, possibilitando ao indivíduo organizar seus movimentos 

e ajustar sua postura para que o movimento se realize na melhor condição possível. A última 

etapa é, obviamente, a execução do movimento; nela a realimentação das informações sobre a 

qualidade da tarefa ou do movimento executado volta a exercer um papel importante na 

correção de inadequações. Caso o produto final seja positivo, as informações sobre aquele 

movimento serão armazenadas e reativadas frente a um novo estímulo; caso contrário, a 

experiência servirá para a realização de um novo movimento, quando um estimulo idêntico 

ocorrer. 

Um fenômeno importante no processo de Recuperação foi descrito por Tulving e 

Thomson (1971), é a Especificidade de Codificação, e ocorre quando novas informações são 

armazenadas ao mesmo tempo que outras. O fenômeno ocorre, por exemplo, quando o 

agricultor, ao aprender sobre a utilização de um equipamento de proteção em um vídeo, associa 
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a informação recebida à musica nele presente ou mesmo a voz ou imagem do personagem 

principal. Ao fazer isso, a lembrança do conteúdo é facilitada, uma vez que processos de 

aprendizagem como esse são eficientes.  

Em contrapartida, a utilização desse fenômeno também pode prejudicar a recordação. 

Um experimento interessante foi realizado por Brown (1968), que solicitou a um grupo de 

estudantes a leitura de uma lista contendo 25 dos 50 Estados pertencentes a um país. Para outro 

grupo no entanto, sugeriu a leitura e a memorização da mesma lista. Surpreendentemente, o 

primeiro grupo conseguiu recordar mais nomes, demonstrando que a leitura e a memorização 

interferiram negativamente na recuperação da memória. 

Pode acontecer também que ao buscar uma informação na memória, ela não seja 

encontrada por não estar lá. Nesse caso, ainda se pode obter uma informação útil por meio do 

processo de Reconstrução. A Reconstrução é uma ferramenta cognitiva ou um processo de 

resolução de problemas que utiliza a lógica, sinais ou outros conhecimentos existentes na 

memória, para construir uma informação relativamente plausível sobre um fato. Por outro lado, 

ao utilizar outros conhecimentos do indivíduo, as informações reconstruídas podem não 

condizer com a realidade, sendo falsas ou mesmo sugestionadas (Koriat, Goldsmith & Pansky, 

2000).  

Um exemplo de Reconstrução é mostrado por Fonseca (2006), ao analisar a percepção 

de risco na utilização de defensivos agrícolas por trabalhadores na floricultura. Eles vivenciam 

um paradoxo entre a necessidade do uso de agrotóxicos e as dificuldades e riscos gerados pela 

sua utilização. Diante do impasse, preenchem as lacunas entre as duas realidades com crenças 

e/ou representações construídas socialmente. Essa construção determina e organiza a maneira 

como se posicionam diante dos riscos inerentes à manipulação do produto químico e a maneira 

como se comportam.  

Bruning et al. (2012) e Wolfolk (2014), explicam que erros de memória ocorrem devido 

principalmente a erros de reconstrução dos fatos vivenciados. Como o processo de 

Reconstrução se limita aos aspectos mais importantes de cada facto e os detalhes são 

recompostos utilizando informações gerais, utiliza-se a lógica e as expectativas existentes para 

reconstruir um facto de maneira plausível. Na verdade, o processo de Reconstrução utiliza uma 

estratégia de armazenar o menor volume de informação necessária, deixando o sistema 

cognitivo muito mais eficiente e versátil, mas ao mesmo tempo abrindo a possibilidade de erros 

na reconstrução de memória.  

Dessa forma, existem situações em que ocorre a recordação de um evento ou uma 
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informação nova como se tivessem ocorrido anteriormente, ou mesmo a lembrança de algo de 

forma distorcida. O chamado Paradigma DRM é um dos exemplos mais citados desse fenômeno 

quando se estuda a recuperação de informações falsas. Nesse paradigma, são apresentadas uma 

série de palavras a um indivíduo, todas fortemente vinculadas a uma outra não apresentada. 

Após a apresentação, solicita-se ao participante que reconheça as palavras apresentadas, 

incluindo-se aquelas não relacionadas às demais e não apresentadas. Ao tentar recuperar as 

palavras memorizadas, muitas vezes o indivíduo inclui uma palavra fortemente relacionada ao 

tema, mas não foi apresentada (Carneiro & Albuquerque, 2012; Oliveira & Albuquerque, 2015).  

Muitas explicações têm sido dadas para os fenômenos de Recuperação de Informações 

Falsas, mas todas convergem para o modelo de Ativação da Memória, onde um nó ativado 

promove a ativação de outros que possuem alguma relação com a representação mental original, 

gerando dificuldade de identificação e reconhecimento da informação precisa. Esse raciocínio 

possui como base o facto de que a organização das informações da memória é em formato de 

rede, e que a interligação entre elas gera a formação de traços de memória (Oliveira & 

Albuquerque, 2015).  
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Para descrever os Domínios da Aprendizagem, é necessário entender o conceito que 

organiza os processos de aprendizagem, a Taxonomia dos Objetivos Educacionais, e também 

os conceitos básicos do estudo das Competências, para complementar e enriquecer a descrição 

aplicada desses domínios. 

A Taxonomia é considerada em Biologia um recurso bastante valioso por ser capaz de 

permitir aos biólogos uma comunicação precisa, além de facilitar a compreensão das estruturas 

e interrelações existentes entre os reinos animal e vegetal. Em Educação, a Taxonomia dos 

Objetivos Educacionais tem como função classificar os objetivos de ensino, possibilitando uma 

comunicação mais precisa e eficiente entre os profissionais de ensino (Bloom et al., 1976).  

A necessidade de organização e estruturação dos Processos de Aprendizagem de tal 

forma que possibilitasse a definição clara de objetivos, fez com que a Associação Norte 

Americana de Psicologia (“American Psycological Association”), solicitasse em 1950, a alguns 

de seus membros, uma “força tarefa” para discutir, definir e criar uma Taxonomia dos Objetivos 

Educacionais. Benjamin Bloom assumiu a liderança desse projeto e, junto com seus 

colaboradores, desenvolveram três Domínios de Aprendizagem:  

 Cognitivo: capacidade intelectual, o conhecimento; 

 Psicomotor: destrezas manuais e físicas, a habilidade e  

 Afetivo: sentimentos, emoções e comportamento, a atitude. 

Além desses objetivos, elaboraram também um sistema de classificação cognitiva 

conhecido atualmente como “Taxonomia de Bloom”. Esse sistema se baseia em uma 

classificação hierárquica, do mais simples para o mais complexo. Apesar de ter mais de trinta 

anos de existência, a taxonomia de Bloom tem sido usada em uma variedade de situações 

educacionais (Lomena, 2014).  

Ampliando esses objetivos, Krathwohl (2002), cita a Taxonomia dos Objetivos 

Educacionais como uma ferramenta que possibilita:  

 Padronizar a linguagem dos objetivos de aprendizagem, facilitando a comunicação 

entre educadores; 

 Fornecer uma base para a definição clara de objetivos e currículos educacionais; 

 Determinar a congruência dos objetivos educacionais, atividades e avaliação de 

uma unidade, curso ou currículo;  

http://everything2.com/title/Bloom%2527s+Taxonomy
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 Definir possibilidades para outras oportunidades educacionais (currículos, 

objetivos e cursos). 

Pappas, Pierrakos e Nagel (2013) utilizando a Taxonomia de Blomm no ensino de 

conteúdos de sustentabilidade observaram que, com a utilização dos conceitos propostos por 

ele, os estudantes analisaram melhor e de maneira mais completa os conteúdos relativos à 

sustentabilidade e meio ambiente, e gradativamente foram passando de níveis mais simples de 

conhecimento para níveis mais complexos. Eles também incluíram contextos mais amplos nas 

respostas dadas em estudos de casos, e foram capazes de buscar, naturalmente, novas situações 

que envolviam o conhecimento solicitado em sua memória.  

Estabelecer Objetivos Educacionais significa estruturar de forma consciente o processo 

educacional, que permita a aquisição de habilidades, mudanças de pensamentos e de atitudes 

do aprendiz. Além disso, eles devem ser o resultado de um de planejamento diretamente 

relacionado à escolha do conteúdo, das atividades desenvolvidas, dos recursos didáticos 

utilizados, dos métodos de avaliação e da metodologia a ser adotada por um determinado 

período de tempo e para um público específico (Ferraz & Belhot, 2010). A construção de 

objetivos é, portanto, bastante complexa e a Taxonomia dos Objetivos Educacionais é uma 

ferramenta fundamental para que ela ocorra. 

Para Bloom et al. (1976), os princípios da Psicologia da Aprendizagem auxiliam o 

educador a distribuir cada objetivo em uma sequência adequada, a identificar as condições 

necessárias para que cada um seja atingido e a estabelecer interrelações entre eles. Ainda 

segundo o autor, é possível também a construção e a utilização detalhada de técnicas de 

avaliação. 

Os estudiosos das Competências também descreveram as Dimensões da Aprendizagem 

de forma semelhante aos Domínios estabelecidos por Bloom, mas elas foram descritas pela 

primeira vez na execução de um trabalho por Pestalozzi (1994), utilizando as palavras “head”, 

”hard” e “heart”, referindo-se respectivamente à cabeça, ao esforço físico e ao coração. 

Posteriormente, alguns revisores do texto desse autor, observaram que o conceito foi trazido 

por ele, das palavras gregas “episteme” (conhecimento), “techne” (prática) e “phronesis” 

(atitude) (Durand, 2006).  

Em 1973, McClelland elaborou um dos primeiros trabalhos científicos sobre o tema 

“Testing for Competence rather than Intelligence”, diferenciando a aptidão ou o talento do 

indivíduo (que pode ser aprimorado), de sua habilidade em utilizar esse talento e do 

conhecimento necessário para ser colocado em prática (Spressola, 2010). Durand (1998) 
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combinou os conceitos de Pestalozzi (1994) e elaborou um modelo com as três dimensões: o 

Conhecimento, a Habilidade e a Atitude (Figura 3). A Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) utilizou esse mesmo modelo para definir Competência como sendo a capacidade de 

articular e mobilizar as condições intelectuais e emocionais quanto aos conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para desempenhar uma função ou atividade particular, de 

forma eficiente, eficaz, criativa e de acordo com a natureza das práticas de trabalho 

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2003). 

 

Figura 3: Dimensões da Competência 

 
Fonte: Durand (1998) 

 

Essas três dimensões são interdependentes, de forma que uma habilidade não pode ser 

exercida sem que o indivíduo possua os conhecimentos e a atitude para utilizá-la. Da mesma 

forma, o comportamento de um indivíduo ao realizar uma tarefa exige a utilização não apenas 

do conhecimento, mas também de habilidades e atitudes pertinentes à mesma. Essa abordagem 

possui uma ampla aceitação tanto no ambiente educacional, como no empresarial ou acadêmico 

(Brandão & Guimarães, 2001). Para Boterf (2006), um profissional que age com competência, 

ativa três dimensões: primeiro, a Dimensão dos Recursos Disponíveis (conhecimentos, saber 

fazer, competências comportamentais), que podem ser utilizados por ele para a ação; segundo, 

é ativada a Dimensão da Ação e de seus Resultados, ou seja, das práticas profissionais e do 

desempenho. E por último, a Dimensão da Reflexividade, que diz respeito à avaliação do que 

foi realizado. 

Embora as três dimensões estejam bem definidas, é necessário integrá-las aos processos 

de aprendizagem. Uma das formas de promover essa integração é transformá-las em Objetivos 



III - DOMÍNIOS DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

112 

 

Educacionais. Para Ferraz e Belhot (2010), eles devem ser claros, estruturados e levarem em 

consideração a aquisição de competências adequadas ao perfil do profissional a ser capacitado. 

A definição desse processo envolve a escolha das estratégias, dos métodos de ensino, a 

delimitação do conteúdo e os processos de avaliação. 

Na formação profissional rural, o SENAR (2013b) conceitua os Objetivos Educacionais 

ou de Aprendizagem como descrições claramente estabelecidas, que mostram a intenção do 

formador ou instrutor e os resultados esperados. A determinação de objetivos de aprendizagem 

é muito importante, pois: 

 Constituem a base para o planejamento; 

 Norteiam a avaliação, tornando explícitas as condições necessárias a seu alcance; 

 Fornecem aos participantes um meio de organizar seus próprios esforços para 

alcançá-los e, 

 São a base para definição do conteúdo, da escolha das técnicas, dos recursos 

instrucionais, das formas de avaliação, da definição da carga horária e dos eventos 

educativos. 

Os Objetivos Educacionais devem descrever o que se espera dos participantes quanto ao 

conhecimento, habilidades e atitudes, após completarem a atividade. Para Anderson (2002), 

existe uma estreita relação entre os objetivos instrucionais, os recursos utilizados e os 

mecanismos de avaliação durante os processos educativos. Quanto melhor a interrelação entre 

eles, mais condições existem para que ocorra aprendizagem. 

3.1 Domínio Cognitivo e Aquisição de Conhecimento 

Basicamente três características do conhecimento justificam sua importância na 

sociedade. A primeira delas é que ele amplia a percepção da realidade de tal forma que, um 

indivíduo com mais conhecimento, possui maior capacidade de interagir e entender o mundo 

em que vive. A segunda é que ele é fundamental para que outros conhecimentos sejam 

adquiridos. A terceira característica é cultural e diz respeito à associação estabelecida entre o 

grau de conhecimento de uma pessoa com o status que ela possui na sociedade (Bloom et al., 

1976). 

O Domínio Cognitivo está relacionado à aquisição de um novo conhecimento, ao 

desenvolvimento intelectual e à demonstração de habilidades e de atitudes diante de situações 

reais. Ele inclui ainda a capacidade de reconhecimento de fatos, de procedimentos específicos, 

padrões e conceitos que proporcionam o desenvolvimento intelectual (Ferraz & Belhot, 2010).  
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Um dos problemas em relação ao conhecimento é a existência de modos ou formas 

diferentes pelos quais ele pode ser aprendido. Cada indivíduo possui um modo peculiar de 

encarar situações de aprendizagem e de responder a elas. Outro problema é que o conhecimento 

possui diferentes níveis de precisão e de veracidade. A validade de uma informação é relativa 

e sofre influência de um momento específico no tempo. Um conhecimento existente há décadas 

não é o mesmo no presente e, certamente, não será no futuro. A percepção que o homem tinha 

do espaço quando foi à lua, não é a mesma atualmente nem será no futuro.  

Finalmente, o conhecimento é também influenciado pela cultura, uma vez que o 

conhecimento pertencente a um grupo de pessoas de uma região, não é o mesmo de pessoas de 

outra região ou país. Ele é sempre parcial e relativo, nunca estático e absoluto (Bloom et al., 

1976). Durand (2006) descreve essa característica como paradoxal, pois é necessário que o 

indivíduo possua um conhecimento que o possibilite “desaprender” e aprender novamente. O 

autor o considera essencial, na medida em que, cada vez com mais frequência, os indivíduos se 

apegam a rotinas, hábitos e padrões e de alguma forma o aspecto mais difícil é desaprender algo 

que é obsoleto, substituindo por um conhecimento novo. 

Outro aspecto relevante sobre o conhecimento é sua complexidade. Miller (1990), criou 

um modelo para classificar a complexidade do conhecimento, denominado de Pirâmide de 

Miller (Figura 4). Inicialmente foi desenvolvida para a avaliação de habilidades médicas. Nessa 

pirâmide o conhecimento foi dividido em quatro áreas: Saber, Saber Como, Mostrar Como e 

Fazer, sendo que as duas primeiras se referem ao conhecimento e as duas últimas ao 

comportamento (Miller, 1990; Vleuten, Schuwirth, Scheele, Driessen & Hodges, 2010).  

 

Figura 4: Representação da Pirâmide de Miller 

   

Fonte: Miller (1990). 
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Na mesma linha de raciocínio que Bloom et al. (1976), Ferraz e Belhot (2010) e Miller 

(1990), apontam o conhecimento como uma organização baseada na complexidade, partindo 

do conhecimento mais simples para o mais complexo e do mais concreto e perceptível para o 

mais abstrato. Entende-se por simples, as partes isoladas de fenômenos ou informações, e por 

complexo, as teorias e estruturas. Como conhecimentos concretos estão os fenômenos 

perceptíveis, e como abstratos, os fenômenos ligados ao conhecimento de teorias e estruturas 

mentais. A teoria foi denominada de Taxonomia de Bloom, em homenagem ao seu criador 

Benjamin S. Bloom. Em 2001, um grupo formado pela Associação Americana de Psicologia, 

com o objetivo de rever os trabalhos dele, divulgou a revisão da teoria. A “nova” Taxonomia 

dos Objetivos Educacionais também parte do conhecimento mais simples para o mais 

complexo, mas colocou os verbos no infinitivo e substituiu a categoria original e mais complexa 

chamada “síntese” pelo verbo “criar”, logo após a habilidade “avaliar”. A Figura 5 descreve 

esse ordenamento de forma esquemática (Anderson, 2005; Ferraz & Belhot, 2010; Krathwohl, 

2002).  

 

Figura 5: Visão esquemática da “nova” Taxonomia de Bloom 

 

Fonte: Churches (2009), adaptado pelo autor. 

 

Mas para que o conhecimento se desenvolva, é necessário que as informações recebidas 

durante a situação de aprendizagem estejam disponíveis na memória do indivíduo quando 

solicitadas em situações de trabalho, testes ou mesmo no dia a dia. A tarefa do indivíduo, 

quando exposto a um problema, é procurar os sinais que possam ligar o problema em questão 

ao conhecimento obtido e acumulado, de forma a solucioná-lo. Ao realizar essa ligação, o 

conhecimento é reorganizado de acordo com os sinais, os estímulos ou as indicações recebidas 

da situação real. A forma de observar uma questão é determinante para sua compreensão e 
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resolução. A ideia de que o conhecimento consiste apenas na memorização se distingue de 

outras concepções que envolvem a compreensão e que entendem que o conhecimento possui 

pouco valor se não for útil em outras situações diferentes das de aprendizagem (Bloom et al., 

1976). Para Mager (1977), a efetividade do processo de ensino necessita que o problema e sua 

solução estejam conectados, ou seja, o aprendiz deve ser capaz de identificar a ligação entre o 

conhecimento obtido e sua função.  

O conhecimento corresponde às informações assimiladas e estruturadas que torna 

possível interpretar o mundo. Ele engloba o acesso aos dados, a capacidade de analisá-los, 

decidindo sobre sua utilidade ou não, e a possibilidade de integrá-los em esquemas cognitivos 

pré-existentes. Obviamente, essa interpretação do mundo é parcial e muitas vezes um tanto 

contraditória (Durand, 1998). O conhecimento pode ser entendido como o que é aprendido 

através da Educação Formal, treinamento ou experiência de vida e que pode ser aplicado em 

determinado trabalho ou tarefa. Como característica subjacente do indivíduo, ele pode também 

predizer o que uma pessoa pode ou não fazer (Miguel, 2004). 

3.1.1 Classificações do Conhecimento 

Com o objetivo de descrever e caracterizar o Conhecimento, De Jong e Ferguson-

Hessler (1996), fizeram uma ampla revisão sobre o tema e o dividiram de acordo com o tipo e 

a qualidade. Quanto ao tipo, os autores identificaram quatro categorias distintas de 

Conhecimento: 

 Conhecimento Situacional: refere-se ao conhecimento de situações na forma como 

elas ocorrem. Situações-problema típicas permitem ao indivíduo separar as 

questões relevantes do contexto em que ocorrem e, se necessário, adicionar 

alguma outra informação para obter solução. No caso do vídeo sobre a utilização 

do EPI, esse conhecimento envolve as situações em que o EPI deve ser utilizado, 

por exemplo; 

 Conhecimento Conceitual: envolve o conhecimento de eventos, conceitos e 

princípios aplicados em um determinado problema. Ele funciona como uma 

informação que pode ser adicionada ao problema para auxiliar na obtenção de uma 

solução. No caso do vídeo, esse conhecimento envolve os conceitos de 

intoxicação, de proteção, de contaminação, os riscos envolvidos na manipulação 

do produto, dentre outros; 



III - DOMÍNIOS DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

116 

 

 Conhecimento Procedimental: refere-se a ações, procedimentos ou manipulações 

empregadas na solução do problema ou situação. Envolve por exemplo, como 

identificar e delimitar um problema, como escolher a melhor opção. No caso do 

vídeo do presente estudo, o conteúdo envolve a forma como o respirador deve ficar 

ajustado ao rosto, ou ainda, que partes do EPI podem ser passadas a ferro; 

 Conhecimento Estratégico: permite ao indivíduo organizar seu processo de 

solução do problema, determinando quais etapas são necessárias para chegar a 

uma solução. Ele possibilita uma visão geral do problema, assim como a 

elaboração de um plano para sua solução. Em relação ao vídeo, pode envolver a 

maneira correta de colocação e retirada do EPI, para evitar a contaminação do 

agricultor com o produto químico. 

Rittle-Johnson, Schneider e Star (2015), estudaram a relação entre o Conhecimento 

Conceitual e Procedimental e concluíram que eles podem ser uni ou bidirecional. Na maioria 

das situações, o Conhecimento Conceitual fornece apoio ao Procedimental, mas também pode 

acontecer o inverso. Uma melhoria no Conhecimento Procedimental, pode perfeitamente 

melhorar a compreensão de novos conceitos ou mesmo promover o entendimento de um 

conceito anteriormente assimilado. Parece não haver uma ordenação ideal para uma instrução, 

mas sim múltiplos caminhos para se adquirir uma competência. 

No que diz respeito à qualidade do Conhecimento, Jong e Ferguson-Hessler (1996) 

descreveram cinco grandes grupos. Embora sejam descritos de forma isolada, podem ocorrer 

situações em que esses grupos se sobrepõem: 

 Nível de conhecimento: possui dois extremos, o nível superficial e o nível 

profundo. O nível de conhecimento superficial diz respeito à reprodução de 

processos de aprendizagem baseados na tentativa e erro, assim como na ausência 

de uma capacidade de julgamento crítico (Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Ele é 

armazenado na memória exatamente como foi aprendido. O trabalho de aplicação 

de defensívos, quando aprendido pela observação dos colegas de trabalho é um 

exemplo do nível de conhecimento superficial. Já o nível de conhecimento 

profundo é associado à compreensão, à abstração, ao julgamento e à avaliação. 

Para que ele possa ocorrer, é necessário que tenha sido processado, estruturado e 

armazenado na memória, permitindo seu acesso rapidamente quando demandado. 

A aprendizagem através de um curso proporciona um conhecimento mais 

profundo desse trabalho; 
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 Estrutura do conhecimento: vai do conhecimento como elemento isolado até o 

conhecimento estruturado. A estruturação do conhecimento na memória está 

baseada em uma hierarquia onde princípios e conceitos fundamentais se localizam 

em um nível superior, seguidos por conceitos auxiliares e finalmente por 

informações factuais, formando uma rede ricamente interligada. Ela possui um 

papel determinante no resgate das informações, bem como na facilidade de se 

adicionar novos conhecimentos ao “cluster” de conhecimento existente. Assim, 

quanto mais se sabe sobre determinado tema, melhor se adquire um conhecimento 

adicional sobre ele (Mestre, 2001). A justificativa de evitar a contaminação do 

aplicador, para que o EPI seja retirado em uma determinada ordem, exige a 

interligação do conceito de contaminação com a ordem recomendada, de maneira 

que haja menor possibilidade de contato com o EPI contaminado; 

 Automação do conhecimento: a realização de uma tarefa ou operação por alguém 

inexperiente é um processo (step-by-step) de escolha de opções e de execução 

baseada normalmente em métodos gerais. No caso de um especialista, esse 

processo é alterado, passando a ser fluido e automático, baseado no domínio de 

métodos específicos, numa profunda representação dos procedimentos e em um 

bem estruturado conhecimento dos envolvidos na realização da tarefa (Jong & 

Ferguson-Hessler, 1996). O conceito de automação do conhecimento está também 

fortemente relacionado à distinção entre conhecimento tácito e explícito (que será 

abordado mais profundamente a seguir). A divisão da tarefa de colocação do 

respirador em três operações distintas permite um conhecimento eficaz ao 

aprendiz inexperiente, ao passo que um aplicador experiente pode perfeitamente 

colocá-lo de uma única vez; 

 Modalidade do conhecimento: O conhecimento pode ser armazenado na memória 

de duas formas: por uma representação analítica (verbal) ou por imagens 

(pictórica), conforme visto no tópico referente à Teoria Cognitivista. A 

representação por imagens possibilita a construção de uma analogia mais rica e 

em geral mais fácil de ser lembrada que simplesmente uma vocalização. Em 

algumas áreas do conhecimento como nas Ciências, a representação por diagramas 

pode desempenhar um papel central na solução de problemas, por possibilitar uma 

construção eficiente da representação do problema. A utilização de desenhos, 

gravuras e imagens podem apoiar a exposição verbal do conteúdo e, 
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consequentemente, sua memorização (Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Essa 

característica pode ser especialmente útil na formação de agricultores, conforme 

descreve Bordenave (1985); 

 Amplitude do conhecimento: Esse tipo de conhecimento vai do conhecimento 

geral ao específico, mais precisamente estratégias e/ou procedimentos na solução 

de problemas. Muitos autores descrevem como uma estratégia geral para solução 

de problemas, os processos de análise ou descrição, de planejamento, de execução 

e de avaliação ou verificação (Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Como descrito 

acima, a estratégia de retirada do Equipamento de Proteção Individual (EPI), de 

forma a evitar a contaminação do agricultor, é um exemplo de conhecimento 

estratégico. 

Em relação às qualidades do Conhecimento, algumas são mais adequadas a alguns tipos 

como os Procedimentais, enquanto outras são utilizadas de forma genérica como Profundidade, 

por exemplo. 

Um exame detalhado do processo de aquisição de Conhecimento permite observar que 

ele requer duas representações opostas da realidade: a experiência concreta e a representação 

ou conceitualização simbólica ou abstrata. Enquanto a primeira trata do conhecimento da 

realidade concreta e do tangível utilizando os sentidos, a segunda diz respeito ao conhecimento 

de representações abstratas e do intangível por meio do pensar, analisar e planejar (Kolb, 

Boyatzis & Mainemelis, 2000; Quarles, Lampotang, Fischler, Fishwick & Lok, 2008).  

 Clements e McMillen (1996), estudando a utilização de computadores no ensino de 

Matemática descreveram dois tipos de conhecimento concreto: 

 Concreto Sensorial: quando se demonstra o conhecimento utilizando objetos reais 

para dar sentido a uma ideia. A colocação de uma substância odorizante ao 

agrotóxico, pode ser um exemplo desse tipo de conhecimento. Ao adicionar essa 

característica sensorial ao produto químico, o fabricante torna concreto o risco de 

intoxicação; 

 Concreto Integrado: refere-se ao conhecimento adquirido pela aprendizagem. Ele 

ocorre pela ligação de objetos físicos com ações e abstrações, formando uma forte 

estrutura mental. Pode ser exemplificado quando se divide um tijolo em três partes 

simbolizando a fração 1/3. 

Na medida em que um indivíduo consegue internalizar um conhecimento concreto, ele 

passa a ser algo relativo. A partir do momento que ele adquire o conceito de 1/3, esse conceito 
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passa a ser tão concreto como uma chave de fenda é para um encanador. Na medida em que um 

conceito é internalizado, o indivíduo passa a não depender mais do objeto concreto para realizar 

uma tarefa, ao passo que, o que ainda não o internalizou, continua necessitando das três partes 

do tijolo para formar um tijolo inteiro. Um conhecimento não é simplesmente concreto ou 

abstrato. Dependendo da relação que o indivíduo estabelece com uma ideia, ele pode ser 

abstrato, concreto sensorial ou concreto integrado (Clements & McMillen, 1996). 

Outro aspecto bastante interessante do conhecimento é a consciência ou não de sua 

existência pelo indivíduo. Com base nessa premissa, surge o conceito de Conhecimento Tácito 

e Conhecimento Explícito. O primeiro se refere ao conhecimento que não pode ser expresso de 

forma clara, embora seu possuidor o domine. Um exemplo clássico é o domínio de uma língua 

nativa. O segundo tipo de conhecimento é aquele que pode ser expresso de forma clara, 

completa, sem deixar nada implícito (Hildreth & Kimble, 2002).  

Polanyi (1967, como citado em Hildreth & Kimble, 2002), foi um dos primeiros autores 

a descrever o Conhecimento Tácito através de três princípios básicos: 

 A verdadeira descoberta não pode ser explicada por um conjunto de regras ou 

algoritmos articulados; 

 O conhecimento é público, mas também é em grande parte pessoal, ou seja, ele é 

socialmente construído pelo indivíduo; 

 O Conhecimento Explícito possui como base o Conhecimento Tácito. 

Para Nonaka (1991) o Conhecimento Tácito e Explícito não são entidades separadas, 

mas complementares entre si, que interagem durante as atividades criativas dos seres humanos. 

Esse processo de conversão possui quatro etapas: socialização, externalização, combinação e 

internalização. Na primeira etapa, a de socialização, ocorre a transferência de Conhecimento 

Tácito entre indivíduos através da observação, imitação e prática. A externalização é acionada 

pelo diálogo ou reflexão coletiva e depende da analogia ou da metáfora para traduzir e descrevê-

lo em documentos e procedimentos. Na combinação, os grupos de Conhecimento Explícito são 

reconfigurados e novos conhecimentos são acrescentados, recombinados e categorizados. Por 

último, ocorre a internalização, quando o Conhecimento Explícito é transformado novamente 

em Conhecimento Tácito pelo indivíduo que o adquire. Eventualmente, através de um 

fenômeno que o autor acima chama de "Espiral do Conhecimento", a criação e partilha de 

conhecimento tornam-se parte da cultura de uma empresa (Figura 6). 

Embora a Espiral do Conhecimento seja um modelo atraente para explicar as etapas do 

processo de conversão do conhecimento, esse modelo possui algumas falhas. A principal delas 
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é que, segundo Polaniy, não é possível converter o Conhecimento Implícito em Conhecimento 

Explícito, pois não pode ser totalmente externalizado de forma explícita (Hildreth & Kimble, 

2002). 

 

Figura 6: Espiral do Conhecimento – criação e partilha do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka (1991) 

 

Na agricultura, o Conhecimento Tácito atua muitas vezes de forma subjetiva na 

utilização de insumos pelo agricultor e por esse motivo, pode ser confundido com conhecimento 

técnico (Explícito). Vieira (2010) afirma que a tecnologia possui um papel preponderante na 

produtividade agrícola, mas ela sofre uma forte interferência do conhecimento individual de 

cada agricultor. Mesmo que dois agricultores conheçam a mesma tecnologia, a quantidade de 

conhecimento que cada um deles possui, será determinante para a produtividade final de sua 

lavoura. O agricultor necessita utilizar seu conhecimento e experiência para adaptar a 

tecnologia que ele domina e combinar adequadamente os insumos utilizados em sua lavoura. 

Assim, produtores que possuem maior Conhecimento Tácito garantem um diferencial em 

relação àqueles que dependem apenas das inovações tecnológicas, advindas de insumos ou de 

processos educativos (Vieira, 2010). 

3.2 Domínio Psicomotor e Aprendizagem Motora 

Habilidades físicas têm desempenhado um papel importante na experiência humana. 

Artesãos, pintores, atletas e cirurgiões, todos devem possuir habilidades Psicomotoras 

altamente desenvolvidas. Durante muitos anos, estágios, supervisões e treinamentos foram 
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utilizados para facilitar a aprendizagem do Domínio Psicomotor e assim, desenvolver 

habilidades fundamentais para o desempenho bem sucedido de tarefas específicas. (Reigeluth 

& Squire, 1998). Habilidades como manuseio de equipamentos eletrônicos e de tecnologias da 

informação como telefones e teclados, passaram a fazer parte desse domínio. Atualmente, a 

habilidade Motora envolve também novas áreas como a empresarial e a social, ultrapassando 

as habilidades manuais e físicas originalmente imaginadas (Chapman, 2014). 

O Domínio Psicomotor é específico para funções físicas discretas, ações reflexas e 

movimentos. Tradicionalmente, abrange a codificação de informação física, o movimento e/ou 

atividades em que os músculos são utilizados para expressar e interpretar a informação ou 

conceitos (Wilson, 2014). Possui relevância na Educação em geral, assim como em áreas 

especializadas como Ensino Industrial, Agricultura, Economia Doméstica, Educação 

Empresarial, Música, Arte e Educação Física. Muitas atividades técnicas requerem um alto grau 

de habilidade e perícia nesse domínio (Simpson, 1966). 

Também chamada de “Know-how”, a habilidade Motora está relacionada à capacidade 

de agir de modo concreto, atendendo a objetivos ou processos predefinidos (Durand, 1998). 

Rosenbaum, Carlson e Gilmore (2001), agrupam as habilidades em dois grandes grupos: 

habilidade Intelectual e habilidade Motora. A primeira se refere a uma habilidade cujo objetivo 

é simbólico, e se relaciona tanto com o aqui e o agora, quanto com eventos distantes no tempo 

ou no espaço. Já a habilidade Motora apresenta objetivo não-simbólico e consiste de ações que 

ocorrem apenas no tempo imediato e no local onde é colocada em prática. Gallahue, Ozmun e 

Goodway (2013), definem habilidade Motora como uma ação de movimento voluntário, 

aprendida, orientada para um determinado objetivo e realizada por uma ou mais partes do corpo. 

Os movimentos reflexos e os de base genética, ou seja, os movimentos rudimentares do bebê 

como rastejar e engatinhar, não são considerados habilidades. Para Magill (2000), a habilidade 

Motora se refere especificamente à realização de movimentos voluntários do corpo (ou partes 

dele), para atingir determinado objetivo. Essa definição deixa implícitas algumas de suas 

características: possuir determinada função ou meta de ação, ser voluntária, não envolver 

reflexos e estar restrita ao movimento corporal. Segundo o autor, uma característica adicional 

também pode ser incluída, a necessidade que uma habilidade possui de ser aprendida para ser 

executada corretamente. Gallahue et al. (2013), fazem uma distinção sutil e interessante entre 

habilidade Motora e habilidade de Movimento. Essa se relaciona ao que pode ser visto a olho 

nu. Aquela diz respeito à participação de mecanismos neurais, musculares, biomecânicos e 

perceptivos no movimento. Embora distintos, os dois termos são utilizados frequentemente 
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como sinônimos.  

O*NET (O*Net Resource Center, 2015), Rede de Informação Ocupacional (O*NET) 

patrocinado pelo Ministério do Trabalho / Administração para o Emprego e Formação dos EUA 

(USDOL / ETA), conceituou habilidade como: “atributos do indivíduo que influenciam seu 

desempenho”. A Instituição aprofundou o conceito, distinguindo quatro tipos distintos: 

 Cognitivas: habilidades que influenciam a aquisição e aplicação de conhecimentos 

na resolução de problemas; 

 Físicas: habilidades que influenciam a força, resistência, flexibilidade, equilíbrio 

e coordenação; 

 Psicomotoras: habilidades que influenciam a capacidade de manipular e controlar 

objetos; 

 Sensoriais: habilidades de processamento das informações sensoriais, 

provenientes dos órgãos dos sentidos como a visão, a audição, o tato, o paladar e 

o olfato. 

Como o Conhecimento, a avaliação da habilidade Psicomotora pode ser organizada por 

níveis de complexidade, que vão de uma simples cópia ou imitação dos movimentos até o 

momento em que se tornam automáticos e naturais. A forma de organização comumente 

utilizada e adequada para a maioria das ações de formação de adultos é denominada Taxonomia 

de Dave. Elaborada por Dave (1970), foi descrita nos anais do “International Conference of 

Educational Testing em Psychomotor Domain”, em Berlin, em 1967 (Chapman, 2014). 

Apresenta cinco etapas (Figura 7), descritas abaixo (Chapman, 2014; Lowe, 2004): 

 Imitação: ação de copiar ou reproduzir a atividade executada; 

 Manipulação: prática contínua da uma habilidade ou sequência de movimentos até 

que a ação possa ser realizada com confiança e proficiência; 

 Precisão: executar uma atividade com habilidade de maneira confiável e precisa, 

sem depender de auxilio; 

 Articulação: habilidades bem desenvolvidas para se adaptar a novas situações ou 

combinadas com outras habilidades em sequência com harmonia e consistência; 

 Naturalização: realizar uma atividade de forma automatizada ou inconsciente, com 

maestria e esforço físico ou mental limitado. 

O desenvolvimento dessas habilidades requer prática do aprendiz e é medido de acordo 

com a velocidade de execução, precisão, distância e procedimentos (Lowe, 2004). A prática de 

uma tarefa até torná-la natural, pode ou não ser alvo de uma ação de formação. Tudo depende 
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do objetivo, da disponibilidade de tempo, da complexidade da tarefa, entre outros fatores.  

 

Figura 7: Esquema da Taxonomia do Domínio Psicomotor (Dave) 

 

Fonte: Churches (2009), adaptado pelo autor. 

 

Outra versão do Domínio Psicomotor, elaborada por Simpson (1966), difere 

basicamente da de Dave (1970), por ser mais adequada em casos de formação de adultos para 

situações desconfortáveis ou de estresse, onde existe um foco maior na preparação fora de sua 

zona de conforto. Essa versão aborda as áreas de Habilidade Sensorial, Percepção e Atitudes 

como: rotinas de emergência, situações de conflito ou tarefas físicas árduas. Outra versão, a de 

Harrow (1978), é particularmente útil para desenvolver habilidades que se destinam a expressar, 

transmitir e/ou influenciar sentimentos. Ela aborda a tradução de atividades de linguagem 

corporal para transmitir sentimentos e emoções e seus efeitos sobre as pessoas. Falar em 

público, aplicar um treinamento e habilidades de apresentação são alguns exemplos (Chapman, 

2014; Harrow, 1978). 

 

Figura 8: Demandas envolvidas na habilidade de realização de uma tarefa 

 

 
Fonte: Gallahue et al. (2013), adaptado pelo autor. 
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De acordo com Gallahue et al. (2013), a habilidade de realizar uma tarefa envolve 

demandas físicas e mecânicas específicas. Essas, por sua vez, sofrem interferências da própria 

tarefa, do indivíduo que a executa e do ambiente onde é executada, interagindo entre si, 

influenciando e modificando umas às outras. (Figura 8 acima). Nesse sentido, o vídeo pode 

interferir no desempenho da tarefa de colocação do respirador como um fator extrínseco, que 

interage com todos os demais. Da mesma forma, a demonstração da colocação do mesmo 

equipamento pelo instrutor é um dos fatores e pode da mesma forma, interagir com os demais. 

Ao contrário do que possa parecer, a habilidade Motora não exclui o conhecimento, mas 

não necessita de sua completa compreensão para ser colocada em prática (Durand, 1998). Para 

Masciotra e Roth (2001, como citado em Masciotra, 2005), toda ação possui um mínimo de 

intencionalidade ou de consciência e está baseada no encadeamento de atos sucessivos, segundo 

a intenção do executor. Uma ação constitui de certa forma, um pensamento em atos. A execução 

de uma tarefa com habilidade requer a integração de Habilidades Cognitivas com Habilidades 

Motoras, influenciada pelos objetivos atingidos, informações sensoriais e feedback sobre os 

movimentos realizados. Em formação profissional, por suas características, as habilidades 

Motoras possuem uma relevância muito maior que na formação acadêmica (Baartman & Bruijn, 

2011). 

3.2.1 Conceitos importantes 

Movimento e Ação, são dois conceitos considerados importantes quando se estuda 

habilidade. O Movimento se refere à maneira de comportar de um determinado membro ou de 

uma combinação de membros. Os Movimentos são partes que compõem uma habilidade. Uma 

ação pode também ser definida como uma família de movimentos. Um aspecto importante a 

ser considerado é que movimentos diferentes podem produzir uma mesma ação (Magill, 2000). 

Por exemplo, o agricultor pode colocar o respirador de várias formas, deixando-o 

eficientemente ajustado ao rosto. 

O estudo das Habilidades Motoras envolve ainda outros conceitos bastante específicos 

e relevantes, que devem ser pontuados para melhor entendimento do tema (Gallahue et al., 

2013): 

 Desenvolvimento: refere-se a um processo de mudança adaptativa do indivíduo, 

que dura a vida toda. Tanto os adultos quanto as crianças estão igualmente 

envolvidos nele. Estudar o desenvolvimento é estudar o que acontece no corpo 

humano durante sua existência, iniciando pela concepção, passando pela 
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maturidade, até a morte, e também o modo como isso acontece (Gallahue et al., 

2013); 

 Maturação: são mudanças que permitem a progressão ao longo da vida de se 

atingir níveis mais elevados na qualidade do desempenho dos movimentos. 

Quando vista a partir de uma perspectiva biológica, a Maturação possui uma 

determinante genética pouco influenciada por condições externas ou ambientais. 

Ela possui uma ordem de progressão fixa, onde o ritmo pode variar, mas a 

sequência de surgimento das características dos movimentos ao longo da vida, 

normalmente não varia (Gallahue et al., 2013); 

 Experiência: refere-se aos fatores ambientais que podem alterar o aparecimento de 

características do desenvolvimento durante o aprendizado (Gallahue et al., 2013). 

Experiências anteriores, negativas ou positivas do agricultor, podem afetar seu 

desempenho para aprender a colocar o respirador, por exemplo; 

 Controle motor: é o controle do movimento coordenado pelo sistema nervoso, em 

função da importância das informações vindas do próprio indivíduo e do meio 

ambiente (Magill, 2000); 

 Desenvolvimento motor: é a mudança contínua no comportamento motor ao longo 

do ciclo da vida. Como processo, envolve o estudo das demandas biológicas, 

ambientais e das tarefas que o influenciam da infância à velhice (Gallahue et al., 

2013); 

 Performance motora: é a colocação em prática de uma habilidade de movimento, 

e seu resultado pode ser avaliado por algum mecanismo de medição (Gallahue et 

al., 2013). No presente experimento avaliou-se a performance observável na 

manipulação do respirador. O mecanismo de medição foi a observação da 

realização ou não da tarefa, conforme o modelo do vídeo. 

Um último conceito, também fundamental, é o de proficiência do movimento. Um 

movimento proficiente é aquele que possui um desempenho mecanicamente eficiente, 

coordenada e controlada. Por meio da prática, do estímulo e da instrução, o desempenho pode 

ser melhorado como a distância, a rapidez, a quantidade e a precisão do movimento (Gallahue 

et al., 2013). O ajuste correto do respirador ao rosto, evitando a entrada do agrotóxico entre o 

respirador e o rosto, pode ser um exemplo de uma performance correta. 

3.2.2 Classificações das Habilidades Motoras 
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Com base no exposto anteriormente, Magill (2000), descreve três sistemas de 

classificação das Habilidades Motoras: 

 Dimensão da musculatura envolvida: esse sistema de classificação de habilidades 

Motoras é dividido em duas categorias: habilidade Motora Grossa e Fina: 

o As habilidades Motoras Grossas utilizam grandes grupos musculares em 

suas ações e por isso são menos precisas. Caminhar, pular, arremessar, 

podem ser classificadas nessa categoria. A aplicação de agrotóxico na 

lavoura, também se enquadra nesse tipo de habilidade; 

o As habilidades Motoras Finas estão localizadas do lado oposto desse 

“continuum”. Requerem o controle de pequenos grupos musculares, como 

os das mãos, exigindo um elevado grau de precisão nos movimentos. 

Desenhar, pintar, digitar, são exemplos das habilidades Motoras dessa 

categoria. É importante ressaltar que, embora grandes grupos musculares 

possam também estar envolvidos na ação, os pequenos grupos são 

primariamente responsáveis em atingir a meta da habilidade. No caso 

desse estudo, a colocação do respirador é uma ação que envolve uma 

habilidade Motora Fina;  

 Distinguibilidade de movimentos: essa forma de classificação utiliza os diferentes 

tipos de movimentos que as pessoas fazem para realizar uma tarefa: 

o Habilidade Motora Discreta: são movimentos que possuem início e fim 

bem definidos. A preparação do respirador para ser colocado no rosto, é 

um exemplo de uma habilidade Motora discreta, pois inicia com a 

colocação da mão lateralmente entre os elásticos e o respirador, e termina 

com uma das mãos segurando o primeiro elástico, enquanto a outra segura 

o respirador; 

o Habilidade Motora Serial: é composta por diversos movimentos discretos 

realizados em séries. Se consideradas as sequências envolvidas no 

processo de colocação do respirador (Preparação, Colocação e Retirada), 

cada uma delas é um movimento discreto, portanto, a colocação é uma 

habilidade serial; 

o Habilidade Motora Contínua: é composta por vários movimentos 

repetitivos. São exemplos desse tipo de atividade: pregar um prego, nadar, 
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correr. Novamente a aplicação do agrotóxico se enquadra nesse tipo de 

habilidade; 

 Estabilidade do ambiente: nesse critério de classificação, a palavra ambiente se 

refere ao objeto alvo da ação do indivíduo ou às características do contexto em 

que é realizada a tarefa; 

o Habilidade Motora Fechada: nesse tipo de habilidade, o objeto sobre o 

qual ocorre a ação ou o ambiente onde ela ocorre não se alteram durante 

a realização da tarefa. A colocação do respirador é assim, uma atividade 

fechada, pois o respirador não se desloca no momento em que o agricultor 

decide colocá-lo, muito menos o ambiente se altera durante a realização 

da tarefa; 

o Habilidade Motora Aberta: nessa habilidade, o objeto ou o contexto se 

modificam durante o desempenho da tarefa. O indivíduo, para atingir seu 

objetivo, deve agir de acordo com a ação do objeto ou as alterações do 

ambiente durante a realização da tarefa. Dirigir um automóvel, subir por 

uma escada rolante, rebater uma bola de tênis são exemplos de habilidades 

motoras abertas. 

Gallahue et al. (2013), descrevem em detalhes outro tipo de classificação dos 

movimentos, a saber:  

 Habilidade do movimento fundamental: envolvem os movimentos de locomoção, 

estabilidade (em relação à gravidade) e manipulação. No indivíduo adulto, muitos 

dos movimentos aprendidos, refinados e alterados ao longo da vida, podem ser 

influenciados por diferentes fatores como o ambiente, o próprio indivíduo e a 

tarefa, modificando a performance da habilidade. Esses fatores são chamados de 

restrições e ajudam a explicar a variação na performance de realização de uma 

mesma tarefa por diferentes pessoas. Se por um lado, as restrições atuam sobre o 

indivíduo, resultando em um nível específico de performance, por outro, é 

importante considerar que a interferência da tarefa, do indivíduo e do ambiente, 

pode ser manipulada por educadores nos processos de formação; 

 Habilidade de movimento especializado: são movimentos fundamentais, refinados 

e combinados com o objetivo de compor movimentos complexos e específicos 

para a realização de determinada tarefa. Essa especificidade os difere dos 

movimentos fundamentais, pois os mesmos não a possuem. A colocação do 
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respirador pode ser classificada como um movimento especializado. Ela é 

composta por vários movimentos de manipulação especificamente combinados 

para atingir um objetivo: impedir que o agrotóxico seja aspirado. 

O conhecimento destes conceitos possibilita a análise da habilidades pertinentes ao 

Domínio Psicomotor, com mais precisão.  

3.3 Domínio Afetivo e Mudança de Comportamento 

Os componentes dos domínios Cognitivos e Psicomotor são habitualmente avaliados e 

suas deficiências corrigidas. Por outro lado, deficiências em relação a Atitudes como a conduta 

social, a moralidade, a responsabilidade, a lealdade, são observadas e avaliadas com pouca 

frequência (UNESCO, 1992).  

O Domínio Afetivo, pelas suas características, é mais ambíguo, menos lógico e menos 

definível que o Domínio Cognitivo. Enquanto esse foi bastante modificado, o outro tem 

recebido atenção esporádica e, embora muitas vezes seja reconhecido como importante, não 

desenvolveu muitos resultados explícitos e estratégias de avaliação (Birbeck & Andre, 2009). 

O Domínio Afetivo possui duas áreas distintas: a primeira envolve temas relativos à 

mudança de valores, crenças e atitudes dos aprendizes. Ela procura desenvolver aspectos no 

aprendiz a fim de que se comporte e aja como profissional e cidadão responsável e consciente. 

Temas como relações raciais, ética e prevenção do abuso de drogas pertencem a esse grupo. A 

segunda área diz respeito a como o aprendiz se sente no ambiente de aprendizagem, procurando 

motivá-lo a aprender o conteúdo ensinado (Anderson & Anderson, 1982; Birbeck & Andre, 

2009; Main, 1992). Nesse trabalho foram abordados unicamente os aspectos relativos ao 

primeira área. 

Indivíduos que aprendem a reconhecer e engajar suas emoções estão prontos para 

"crescer" afetivamente e, dessa forma, responder adequadamente aos desafios e saber explorar 

seus valores. Em níveis mais elevados, o crescimento envolve gerenciar a si mesmo, o seu 

desempenho e o desenvolvimento do comprometimento com objetivos e metas (Duncan-

Hewitt, Leise & Hall, 2005). O Domínio Afetivo envolve emoções, interesses, motivação, 

autoeficácia e valores pessoais.  

Para a UNESCO (1992), a Educação no Domínio Afetivo abrange tanto a Educação 

Formal quanto a Informal, sofrendo influência do ambiente familiar e da Educação Escolar. 

Outras influências externas também atuam sobre esse Domínio: os amigos, os meios de 

comunicação e as interações sociais. Por essa razão, os valores afetivos podem variar muito 
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entre sociedades e mesmo dentro de cada uma delas. 

Alias, Lashari, Akasah & Kesot (2014), revisando a utilização de conteúdo Cognitivo-

Afetivo na formação de Engenheiros, concluíram que o Domínio Afetivo ajuda os alunos na 

promoção de sua determinação, melhorando a autoeficácia e o autocontrole e, 

consequentemente, desenvolvendo uma atitude positiva em relação à aprendizagem. A 

abordagem de conteúdos afetivos-cognitivos de forma integrada pode desenvolver uma atitude 

positiva em relação à Educação em Engenharia e minimizar a possibilidade de fracasso tanto 

em sala de aula como na vida profissional. 

Bloom, Krathwohl e Masia (1972) e Duncan-Hewitt, Leise e Hall (2005), descreveram 

o Domínio Afetivo em cinco processos: 

 Percepção: diz respeito a estar aberto a experiências ou simplesmente ouvir com 

atenção. Envolve comportamentos que vão desde ter a atenção atraída até procurar 

um aspecto específico do estímulo (Atenção Seletiva); 

 Resposta: diz respeito a reagir e ter alguma participação ativa. Envolve 

comportamentos que vão desde uma resposta sem que haja aceitação da 

necessidade de fazê-la, até uma ação de forma emocional pela incorporação de 

valor ao estímulo recebido; 

 Valorização: diz respeito a anexar valores e expressar opiniões pessoais 

aprendidos de forma consciente. Envolve comportamentos que vão desde atribuir 

valor até se comprometer com o valor aprendido; 

 Organização: diz respeito a conciliar os conflitos internos e desenvolver um 

sistema próprio de valores. Envolve comportamentos que vão desde qualificar e 

quantificar opiniões pessoais até a aquisição de uma posição pessoal sobre um 

tema; 

 Complexo de valores: diz respeito a organizar os valores internos de forma que o 

indivíduo se comporte coerentemente aos novos valores. Envolve 

comportamentos que vão desde a autossuficiência, até comportar-se de forma 

consistente com o conjunto de valores pessoais. 

Essa ordenação descreve um processo pelo qual um conceito ou um valor passa de um 

nível de consciência simples, para sua internalização em uma posição de maior poder, chegando 

a orientar ou controlar o comportamento de uma pessoa pela sua autoimagem e/ou filosofia de 

vida (Figura 9).  
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Figura 9: Esquema da Taxonomia do Domínio Afetivo 

 

Fonte: Churches (2009), adaptado pelo autor. 

 

Abordando o Domínio Afetivo pelo aspecto atitudinal, Mager (1977), aponta que os 

conteúdos cognitivos e psicomotores têm a ver com o que a pessoa pode fazer; já o afetivo está 

relacionado ao que ela fará. Assim, para uma pessoa que possui uma atitude positiva em relação 

à música espera-se que ela diga coisas favoráveis sobre música, que tenha uma reação favorável 

ao ouvir música, que procure ficar mais tempo ouvindo música. O Domínio Afetivo para o autor 

faz uma suposição sobre como determinada pessoa irá se comportar, baseado em seu 

comportamento no passado. 

3.3.1 Atitude como componente do Domínio Afetivo 

A Atitude faz parte do Domínio Afetivo e é considerada um importante objetivo de 

aprendizagem, por influenciar fortemente os indivíduos nas escolhas de suas ações (Ferraz, 

2008). O SENAR (2013b), classifica Atitude como um componente do Domínio de 

Aprendizagem Afetivo que expressa interesses, valores, aceitação ou rejeição. A Atitude, pelas 

suas características, é mais ambígua, menos lógica e menos definível que o Conhecimento. 

Assim, enquanto esse evoluiu bastante, a Atitude tem recebido atenção esporádica dos estudos 

de aprendizagem e, embora seja reconhecida como importante, não apresenta resultados 

explícitos e estratégias de avaliação (Birbeck & Andre, 2009). Como Objetivo Educacional, a 

atitude pode desenvolver no aprendiz, competências que lhe permitam se comportar e agir como 

profissional e cidadão responsável e consciente. Temas como relações raciais, ética e prevenção 

do abuso de drogas pertencem ao conteúdo dessa competência (Anderson & Anderson, 1982; 

Birbeck & Andre, 2009; Main, 1992).  

No contexto da Extensão Rural, a adoção de uma inovação torna a abordagem do tema 

Atitude mais apropriado, tendo em vista o objetivo desse estudo. Dessa forma, na oportunidade, 

o assunto em pauta será aprofundado. 
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3.4 A Avaliação dos Domínios da Aprendizagem  

As teorias Behavioristas contribuíram significativamente para a inclusão do tema 

Avaliação nos Sistemas de Ensino nas décadas de 1970 e 1980. As origens do processo de 

avaliação provêm da tentativa de se conduzir, medir e dar notas aos trabalhos chamados de 

Docimologia (Fernandes, 2009; Roldão & Ferro, 2015), em que a avaliação possui um sentido 

mais restrito, focada nos objetivos comportamentais e nos resultados obtidos, mas pouco 

interativa. Existe também um processo de avaliação mais complexo e sofisticado, resultado da 

evolução do antigo sistema, que se baseia no cognitivo do aluno e está associado aos processos 

de “feedback” (reforço), de regulação, de autoavaliação e de autorregulação de aprendizagens. 

A avaliação passa então a ser uma reflexão contínua, em que o educador atua como mediador 

durante os testes, realização de tarefas, comportamento em sala de aula e relacionamento com 

os colegas (Cabral et al., 2014; Fernandes, 2006). Muitas vezes, apesar da instrução ter sido 

planejada em detalhes, ministrada de forma eficaz e motivadora, os resultados têm pouca 

relação com o objetivo pretendido, o que torna os processos de avaliação plenamente 

justificáveis (Wiliam, 2011). Assim, devido à dificuldade de se prever o que o estudante irá 

aprender durante um processo educativo, somente a utilização da avaliação pode identificar se 

uma determinada instrução alcançou os resultados pretendidos.  

Quando se discute a Avaliação da Aprendizagem sob o ponto de vista de formação, a 

medição de resultados de desempenho do aprendiz assume especial importância. Nesse caso, a 

medição é uma descrição quantitativa do desempenho do aprendiz e não apenas registros 

numéricos. Ela descreve conhecimentos, habilidades e atitudes que foram adquiridos não 

apenas no processo de educação, mas também no trabalho (Depresbiteris, 2001). O SENAR 

(2013b), por sua vez, amplia esse conceito, descrevendo a avaliação como processos 

quantitativos e qualitativos que envolvem um julgamento de valor. O quantitativo é explicitado 

por números e o qualitativo por critérios de qualidade, sem que ambos se separem. É importante 

que no julgamento, tenha-se em mente que conhecimentos, habilidades e atitudes podem ser 

revistos, redirecionados e complementados ao longo do processo educativo (Depresbiteris, 

2016). Se a avaliação faz parte de um processo de aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, ela consequentemente faz parte do portfólio de recursos que o formador pode e deve 

utilizar para aperfeiçoar o processo de aprendizagem. Os processos avaliativos adquirem, sob 

esse prisma, três funções básicas (Depresbiteris, 2004; SENAR, 2013b): 



III - DOMÍNIOS DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

132 

 

 A função de diagnosticar o nível de conhecimento prévio e/ou a existência dos 

pré-requisitos necessários para que a aprendizagem ocorra; é chamada de 

Avaliação Diagnóstica; 

 A função de avaliar resultados parciais obtidos, informando ao educador os 

sucessos, dificuldades e obstáculos encontrados, possibilitando correções, 

aperfeiçoando o processo de aprendizagem e evitando o acúmulo de problemas; é 

denominada Avaliação Formativa; 

 A função de avaliar os resultados finais da ação educativa. Através dela, o 

formador pode avaliar a diferença entre o perfil de entrada, obtido pela avaliação 

diagnóstica e o perfil de saída; é chamada de Avaliação Somativa. 

Dos tipos de avaliação descritos acima, a avaliação Formativa se destaca por direcionar 

os processos de aprendizagem e ser realizada com maior frequência. Existem duas grandes 

perspectivas teóricas de abordagem desse tipo de avaliação: a abordagem lusófona e a anglo-

saxônica. Na perspectiva lusófona destacam-se os processos cognitivos relacionados ao 

autoconhecimento e autorregulação (metacognição), concentrando-se na forma como os alunos 

aprendem. Ela possui como base as Teorias de Aprendizagem e seu objetivo é aplicá-las em um 

processo de avaliação onde os alunos regulam por si a aquisição de conhecimento. No caso, o 

“feedback” do instrutor ou professor é uma ferramenta útil, mas de importância limitada, pois 

fatores como a natureza da tarefa e os processos reguladores utilizados por educadores e alunos, 

também interferem na tarefa. Na perspectiva lusófona, os alunos utilizam a autoavaliação para 

adequar sua própria aprendizagem. A perspectiva anglo-saxônica, por sua vez, é mais 

pragmática. A Avaliação Formativa é entendida como um processo eminentemente pedagógico, 

controlado e orientado pelo educador, cujo elemento central é o feedback do instrutor 

(Fernandes, 2006; Sadler, 1998). Dessa forma, as evidências das dificuldades dos alunos são 

expostas, interpretadas e utilizadas por ambos (instrutor e aprendiz), para subsidiar de forma 

consistente a decisão sobre a direção a ser seguida no processo de instrução (Black & Wiliam, 

1998; Grupo de Reforma da Avaliação do Reino Unido 2002, como citado em Black & Wiliam, 

2009). O modelo anglo-saxônico será abordado com mais destaque nesse estudo, por se adequar 

melhor às características e necessidades das ações de formação e por ser utilizado pelos 

instrutores do SENAR. 

A autorregulação possui um grande peso nos processos de avaliação, fortemente 

influenciada pela percepção que cada indivíduo possui sobre si mesmo e sobre a realidade que 

o cerca. Essa percepção é fundamentada nas experiências vividas, investigações presentes e 
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expectativas futuras, denominada de autoconceito (Carl Rogers 1959, como citado em Carrilho, 

2012; Hall & Lindzey, 1973). Durante a infância, o autoconceito da criança se baseia em 

questões como aparência, tamanho, nome, atitudes. Nessa fase ela não consegue distinguir seu 

jeito de ser, da forma como as outras crianças ao seu redor são. Na medida em que se 

desenvolve, seu autoconceito se torna mais estruturado e complexo, passando a considerar 

também aspectos mais abstratos de si mesmo (Costa, 2012; Montemayor & Eisen, 1977; 

Peixoto & Mata, 1993).  

Já na vida adulta é necessário que o indivíduo possua uma noção relativamente precisa 

sobre a qualidade de seu desempenho e de suas limitações para que obtenha um desempenho 

adequado no trabalho. O grande problema, porém, é que muitas vezes os indivíduos não 

possuem um autoconceito sobre a qualidade e o limite de seu conhecimento/habilidade. 

Svenson (1981) avaliou a habilidade e a segurança ao dirigir de um grupo de motoristas e 

observou que eles se julgavam mais habilidosos e menos propensos a acidentes do que na 

verdade eram. Da mesma forma, muitos estudos envolvendo diferentes áreas do conhecimento, 

mostram que a o autoconceito apresenta pouca relação com a habilidade real do indivíduo. 

Paulo et al. (1997), observou uma baixa correlação do autoconceito com habilidades sociais, 

enquanto Borkenau (1992), a observou em relação às habilidades intelectuais e Bass e 

Yammarino (1991), em relação ao desempenho das pessoas no trabalho. Por outro lado, pessoas 

que possuem um desempenho melhor que a média, também são mais propensas a ter excesso 

de confiança. Assim, quanto maior a habilidade de um indivíduo em relação aos outros do 

grupo, maior a possibilidade de excesso de confiança na tomada de decisões (Larrick, Burson, 

& Soll, 2007).  

Burson, Larrick e Klayman (2006), avaliaram o efeito da dificuldade da tarefa sobre a 

precisão do autoconceito e constataram que em tarefas medianamente difíceis, os executores 

mais qualificados diferem pouco dos menos qualificados, quando avaliada a qualidade do seu 

trabalho. Já em tarefas mais difíceis, os executores menos qualificados possuem uma percepção 

mais precisa da qualidade de seu trabalho que os mais hábeis e qualificados. Dunning, Johnson, 

Ehrlinger e Kruger (2003), observaram o mesmo comportamento e inferiram que as pessoas 

que não conseguem avaliar corretamente seu desempenho trazem consigo uma deficiência 

dupla. Nos domínios de conhecimento intelectual e social, as habilidades necessárias para 

produzir respostas corretas são praticamente as mesmas utilizadas para avaliar a precisão das 

próprias respostas. Se o indivíduo não possui habilidade para produzir respostas corretas, 

também é incapaz de saber se sua resposta ou a de qualquer outra pessoa está certa ou errada. 
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De acordo com Kruger e Dunning (2009), os indivíduos com desempenho inferior em testes de 

humor, gramática e lógica, superestimam grosseiramente sua habilidade e desempenho. A 

incompetência rouba-lhes a capacidade de entender como o desconhecimento dos fatores que 

influem seu desempenho interagem entre si. Em suma, indivíduos mais qualificados tendem a 

prever com mais exatidão seu desempenho que os menos qualificados. 

Hacker, Bol, Horgan e Rakow (2000, como citado em Ehrlinger, Johnson, Banner, 

Dunning & Kruger, 2008), avaliaram a importância do “feedback” na previsão de desempenho 

de alunos de Graduação por seis meses, e concluíram que com o passar do tempo os alunos com 

melhor habilidade se tornaram mais precisos em prever seu resultado nos exames futuros. 

Alunos com menor habilidade, por outro lado, continuaram a realizar previsões excessivamente 

otimistas sobre quão bem fariam testes, persistindo o excesso de confiança em tarefas sobre as 

quais já haviam recebido um retorno sobre seu desempenho. Se a experiência e o retorno do 

educador não são totalmente eficazes para ensinar as pessoas sobre suas deficiências, como 

melhorar a exatidão de seu autoconceito? Embora possa parecer uma tarefa difícil, a literatura 

sugere duas estratégias para promover um melhor autoconceito sobre a qualidade de um 

desempenho. A primeira talvez seja não esperar que os indivíduos adquiram um nível razoável 

de competência para identificar seu real desempenho em todas as áreas. Uma segunda seria 

promover um ambiente onde haja uma maior motivação para com o processo de aprendizagem 

e com o autoconceito (Ehrlinger, Johnson, Banner, Dunning & Kruger, 2008).  

Para Ehrlinger et al. (2008), existem três razões para que o autoconceito seja impreciso 

quanto à qualidade da tarefa realizada. A primeira delas é que o indivíduo deve saber ou possuir 

conhecimento suficiente para discernir um bom desempenho de um ruim. Tarefas que requerem 

habilidade Motora possibilitam uma avaliação mais precisa do resultado obtido. Da mesma 

forma, tarefas onde o executor sabe que não possui nenhum conhecimento na área, a avaliação 

do resultado também é simples e mais precisa. Uma vez que o indivíduo adquire alguma 

habilidade ou conhecimento na área a ser avaliada, a avaliação sobre seu desempenho torna-se 

mais complexa e imprecisa. A segunda diz respeito ao quanto o indivíduo confia em seu 

autoconceito, e embora confiar em sua capacidade seja uma característica positiva, existem 

situações em que essa confiança pode levar ao erro. 

A forma como uma pessoa recebe um “feedback” assim como o proporciona, são 

influenciadas fortemente por dois tipos de crenças sobre suas habilidades. No primeiro, o 

indivíduo percebe suas habilidades e inteligência estáveis como uma característica própria 

sujeita a ganhos ao longo da vida, chamadas de maleáveis ou incrementáveis. Por exemplo, 
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uma pessoa cuja crença está baseada na maleabilidade, percebe a habilidade de jogar futebol, a 

extroversão ou a inteligência, não como características constantes, mas como resultado da 

realização de um trabalho duro para sua aquisição e aperfeiçoamento. Para os indivíduos que 

possuem crenças baseadas na estabilidade, seus atributos permanecem praticamente os 

mesmos, não se modificam ao longo da vida (Heine & Ruby, 2010; Yeager & Dweck, 2012).  

Yeager e Dweck (2012), avaliaram os tipos de reforço (“feedback”) dado aos alunos e 

sua capacidade de enfrentar desafios. A aplicação de um reforço em um ou outro aspecto cria 

mundos psicológicos distintos para quem os recebe, pois reforça uma ou outra crença. Segundo 

os autores, o reforço focado na inteligência provou ser limitante, pois gerou reações de defesa 

na tentativa de preservar sua imagem. Já o reforço baseado no esforço abriu espaço para o 

crescimento, ao valorizar a dedicação e o aprendizado (resiliência) para enfrentar desafios. Eles 

concluíram que, alunos que recebem um retorno focado em seu esforço, tiram notas mais altas 

quando realizam tarefas desafiadoras. Quando se reforça o potencial dos alunos para a mudança, 

prepara-se o indivíduo para enfrentar desafios. De alguma forma, a cultura de um povo também 

interfere fortemente na visão “incremental” de si mesmos. Os asiáticos, mexicanos e filipinos,  

possuem essa visão mais que os americanos, por exemplo, (Heine & Ruby, 2010). 

Os processos de avaliação devem estar vinculados não apenas às situações de 

aprendizagem, mas também capacitar o aprendiz a se avaliar e se aperfeiçoar ao longo da vida, 

pois o mercado de trabalho exige isso dos profissionais (Padilha-Carmona & Flores, 2008). Um 

processo de avaliação precisa fornecer retorno adequado sobre a execução da tarefa avaliada. É 

necessário repassar informações precisas, distinguindo a qualidade do trabalho executado das 

informações destinadas a auxiliá-lo a avaliar outro trabalho no futuro, ou sobre uma mesma 

tarefa realizada por outra pessoa. Esse tipo de reforço é chamado de Feedforward ou 

Proalimentação (Gibbs & Simpson, 2004; Knight, 2006).  

A Tabela 4 abaixo, resume as diferenças entre os dois tipos de “Feedback” (Knight, 

2006). 
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Tabela 4: Diferenças básicas entre o Feedback e o Feedforward 

Tipo Descrição Explicitação Atividades Diferencial 

Feedback 

Explicações e/ou 

julgamento de 

tarefas específicas 

"Esse trabalho 

teria sido mais 

bem realizado se 

você tivesse 

prestado mais 

atenção a ...” 

São apontados os 

pontos fortes e 

fracos da tarefa 

realizada e 

considerados ao 

realizar outra 

tarefa semelhante. 

Ajuda-os a entender melhor 

os critérios gerais que se 

aplicam às tarefas e o que é 

considerado como um 

desempenho bom/aceitável. 

Feedforward 

Centrado no 

processo, em 

competências de 

aprendizagem e 

abordagens de 

estudo em geral. 

“Quando você tem 

um trabalho / 

tarefa para fazer, 

deve considerar 

o...” 

(estudo, 

planejamento, 

manual..) 

São indicados 

manuais e guias e 

sua utilização são 

ensinadas. 

Faz com que os alunos 

reflitam sobre o que sabem, 

o que podem fazer, onde 

precisam melhorar e sobre 

como podem aprender 

mais. 

Fonte: Knight (2006,) adaptado pelo autor. 

 

A Avaliação Formativa possui três aspectos básicos segundo Ramaprasad (1983): o 

nível de conhecimento atual dos aprendizes, os objetivos das ações de aprendizagem e o que 

deve ser feito para que eles alcancem os objetivos estabelecidos. Essas três tarefas devem ser 

percebidas como responsabilidade tanto do educador como do aprendiz e cabe a ambos fazer 

todo o possível para que as possíveis falhas de um tenham o menor impacto possível sobre o 

desempenho final do outro (Black & Wiliam, 2009). O grande mérito de uma Avaliação 

Formativa é que sua validade está diretamente relacionada ao conteúdo ensinado, ou seja, antes 

de sua realização os objetivos curriculares devem assegurar que as habilidades e conhecimentos 

ensinados estejam satisfatoriamente contemplados nos itens avaliados. Esse procedimento 

assegura a eliminação de lacunas de conteúdos não avaliados e que o número e a ponderação 

de itens, alvo da avaliação, sejam representativos e intimamente relacionados aos objetivos 

propostos (Popham, 2003).  

Outros aspectos observados na elaboração de uma Avaliação Formativa foram descritos 

por Fernandes (2006): 

 Estabelecimento de uma comunicação eficiente entre o educador e o aprendiz; 

 Compartilhamento da responsabilidade pela aprendizagem do aluno e do que é 

aprendido com os colegas; 

 A avaliação das tarefas deve refletir a relação entre a didática e a própria avaliação; 

 As tarefas propostas precisam estar alinhadas com o conteúdo curricular e devem 

ativar processos de raciocínio complexos; 
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 O ambiente de avaliação deve possibilitar a aprendizagem de todos; 

 O retorno fornecido pelo educador deve ativar os processos cognitivos e melhorar 

a motivação e autoestima; 

 O reforço fornecido deve ser diversificado, inteligente, frequente e de qualidade. 

Para Cash (2011), assumir o controle da própria aprendizagem é um dos maiores 

motivadores que se pode utilizar em um processo educativo, pois o aluno se sente no centro 

desse processo. Um dos fundamentos do processo de aprendizagem diz que a emoção conduz 

à atenção e essa leva ao aprendizado. Como a avaliação e o retorno do formador fazem parte 

do processo de aprendizagem,  devem ser motivador. A implementação de uma avaliação que 

gere autonomia no aprendiz não é simples, alguns cuidados precisam ser observados: 

 O aluno deve se sentir competente em relação ao conteúdo e saber que o educador 

é competente para instruí-lo e orientá-lo;  

 O formador deve ser capaz de ajudar o aprendiz a obter por si mesmo, as respostas 

que deseja; 

 O aluno deve se sentir ligado ao conteúdo e à sua relevância, pois caso isso não 

ocorra, não haverá envolvimento nem aprendizagem; 

 O aluno deve se sentir apoiado e autorizado a cometer erros; 

 Ao se sentir competente, conectado e apoiado, o aprendiz começa a se sentir 

responsável pela própria aprendizagem, aprimora sua capacidade de aprender e de 

se organizar e desenvolve sua independência. 

A qualidade do questionamento, das conexões entre conteúdos elaborados durante as 

respostas e a profundidade do raciocínio empregado pelo aprendiz ao responder, contribuem 

muito mais para seu aprendizado que as tecnologias utilizadas, a organização do ambiente ou 

mesmo do currículo a ser seguido (Crowe & Stanford, 2010). Sousa (1986), analisando 

estratégias de difusão de tecnologias para agricultores, concluiu que o questionamento é uma 

importante ferramenta para levar o indivíduo a buscar novas formas de se relacionar com seu 

trabalho e por conseguinte, adotar tecnologias mais produtivas.  

Uma forma de classificar a qualidade dos questionamentos foi descrita por Dawson 

(1998, como citado em Jones, 2010 e por Cotton, 2001). Segundo eles, osU questionamentos 

são divididos em dois grandes grupos: os de ordem inferior e os de ordem superior. Os de ordem 

inferior solicitam que os aprendizes descrevam situações (se lembrem), defina-as e as descreva. 

Os questionamentos de ordem superior demandam interpretações, combinando informações. 

Questões de ordem superior exigem dos alunos análise, comparação, avaliação e síntese, e seu 
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objetivo é realizar a classificação, gerar hipóteses e fazer projeções sobre o tema proposto. 

Normalmente, esses questionamentos utilizam expressões ou palavras como "o quê", "quando", 

"onde", "por que" ou "como". Eles também podem solicitar uma explicação, um exemplo ou 

mesmo a elaboração de um raciocínio a partir de uma hipótese, utilizando a expressão “e se...” 

(Jones, 2010).  

A forma de classificação das perguntas listadas acima por Cotton (2001), baseia-se nos 

diferentes níveis da Taxonomia de Bloom, elaborada de uma forma simplificada, a saber: as 

questões de complexidade baixa são ligadas ao conhecimento factual, como recordar e explicar; 

as perguntas cognitivas superiores se referem a aplicar, analisar e avaliar, e as questões 

processuais são ligadas a procedimentos e habilidades. O autor também revisou os tipos de 

questões aplicadas pelos professores e observou que em média 60% das questões feitas em sala 

de aula são de complexidade baixa; 20% são questões cognitivas superiores e 20% são 

processuais. Segundo ele, perguntas mais complexas não geram necessariamente respostas mais 

complexas, ao passo que ensinar os alunos a realizar pensamentos mais complexos, resulta em 

respostas mais complexas. 

Cotton (2001), Crowe e Stanford (2010), e Overbaugh e Schultz (2005), utilizaram o 

ordenamento da Taxonomia de Bloom para organizar o processo de avaliação de tal forma que, 

a elaboração das perguntas aplicadas ao aprendiz seguisse também do simples para o complexo 

e do concreto para o abstrato, como mostra a Tabela 5. 

 

Tabela 5: Descrição do processo de avaliação, de acordo com a “nova” Taxonomia de Bloom 

Objetivo Aspecto a avaliar Ação do aprendiz 

Lembrar O aprendiz se lembra da informação? 
Definir, replicar, listar, repetir, reproduzir, 

etc. 

Entender O aprendiz é capaz de exprimir ideias ou conceitos? 
Classificar, discutir, explicar, identificar, 

selecionar, etc. 

Aplicar 
O aprendiz é capaz de utilizar a informação em um 

contexto diferente? 

Escolher, empregar, esboçar, demonstrar, 

utilizar, etc. 

Analisar 
O aprendiz é capaz de distinguir as diferentes partes 

ou componentes? 

Diferenciar, discriminar, examinar, 

experimentar, comparar, etc. 

Avaliar O aprendiz é capaz de tomar uma decisão? 
Avaliar, argumentar, defender, julgar, 

valorizar, etc. 

Criar 
O aprendiz é capaz de criar um novo produto ou 

obter um novo ponto de vista? 

Construir, montar, desenhar, desenvolver, 

formular, redigir, etc. 

Fonte: Crowe e Stanford (2010), adaptado pelo autor. 

 

Dentre as maneiras de se avaliar a aprendizagem do aluno para posteriormente oferecer 
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“feedback” estão as provas, a observação do desempenho, trabalhos de pesquisa, dinâmicas, 

questionamento oral, dentre outras. Qualquer que seja a maneira, o importante é oferecer 

diferentes oportunidades para que o aluno possa demonstrar o que aprendeu e ao mesmo tempo 

possibilitar ao formador observar as diferenças individuais e as habilidades adquiridas (Cabral 

et al., 2014; Depresbiteris, 1998; Fernandes, 2002). A escolha do método adequado garante 

uma identificação precisa dessas habilidades, mas elas são influenciadas pelo objetivo 

pretendido, pela área de ensino, escolaridade do aluno e pelo tipo de atividade executada 

(Fernandes, 2002). O SENAR (2013b) agrupa os processos de avaliação de acordo com os 

Domínios da Aprendizagem, de tal forma que, para avaliar o Domínio Cognitivo, utiliza-se 

questionamento oral ou questionários escritos, relatórios, seminários. Para avaliar o Domínio 

Afetivo, são utilizadas a observação de desempenho, a observação da participação e o 

questionamento oral. Já para o Domínio Psicomotor são utilizadas a observação do desempenho 

e/ou a análise do produto ou o resultado da atividade. Ressalta-se que todos os processos de 

aprendizagem devem ser condizentes com a realidade do aprendiz que participa das ações de 

formação.  

3.4.1 Avaliação Oral na Formação 

O exame oral consiste em um diálogo ou uma discussão do aprendiz com o avaliador, 

onde o primeiro faz perguntas e o segundo responde. É uma oportunidade única para explorar 

em profundidade o conhecimento do aluno, bem como a capacidade de se expressar de forma 

precisa. A avaliação oral é utilizada também para avaliar a flexibilidade e testar as habilidades 

cognitivas do aprendiz (Roberts et al., 2000). Lee (2006a), caminha na mesma direção, ao dizer 

que a avaliação oral é uma oportunidade para se apresentar uma ou mais questões a um aluno, 

com o objetivo de avaliar e interagir com as respostas obtidas, permitindo uma elevada troca de 

informações. Vale (2005), afirma que o questionamento oral confirma o aprendizado, pois pode 

avaliar o conhecimento do aluno tanto no início quanto no fim do processo de aprendizagem. 

E acrescenta que o questionamento funciona também como uma ferramenta eficiente para 

despertar o interesse e a participação do aprendiz, conduzindo-o ao pensamento e à reflexão. 

A habilidade do questionador em perguntar com efetividade é um componente 

importante para que se possa explorar em profundidade o conhecimento adquirido. Boas 

perguntas geram uma boa discussão e a maneira como elas são conduzidas faz toda a diferença 

para estimular ou inibir uma discussão. Questionar é, portanto, uma habilidade-chave para 

qualquer educador no processo de avaliação oral (Crowe & Stanford, 2010; Jones, 2010). 
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Porém, essa forma de avaliação não é simples de ser realizada, mas de acordo com Jones (2010), 

quando corretamente aplicada, ela permite ao aluno: 

 Obter uma visão do nível de compreensão do conteúdo; 

 Desenvolver habilidade de comunicação; 

 Ampliar a capacidade analítica; 

 Desenvolver o pensamento crítico; 

 Melhorar o relacionamento com a classe; 

 Proporcionar reconhecimento e recompensa (reforço); 

 Promover um ambiente de aprendizagem ativa. 

Lee (2006a), por sua vez, acrescenta que, o questionamento oral bem conduzido, pode 

ser utilizado em um grande número de situações, oportunizando um retorno imediato, 

permitindo a sondagem do conhecimento adquirido e explorando a competência do aprendiz 

em profundidade. Quanto às áreas onde a avaliação oral possui maior eficiência quando 

empregada, o autor cita o conhecimento técnico factual, a resolução de problemas e o 

pensamento crítico; a habilidade de comunicação interpessoal e organização da informação de 

forma clara e lógica; o conhecimento acadêmico (utilização de evidências empíricas para 

suportar decisões) e a postura profissional (comportamento e raciocínio ético). 

A avaliação Oral, como já mencionado anteriormente, é uma atividade complexa e 

dinâmica e as aplicações listadas acima indicam que ela pode ser utilizada não apenas como 

forma de avaliação, mas também como uma maneira de conectar o que os estudantes já sabem 

com o que irão aprender. Ao aplicar essa ferramenta, o formador deve considerar o tipo de 

pergunta realizada, o tempo de espera para a resposta e a finalidade ao usá-la. Outro cuidado 

importante é disponibilizar tempo suficiente e conforto para que o aprendiz possa responder e 

compartilhar suas respostas com o grupo (Crowe & Stanford, 2010; Jones, 2010). Lee (2006a), 

recomenda que se deve investir em um bom desenvolvimento do conteúdo, utilizar perguntas 

de sondagem, antecipar possíveis respostas dos alunos durante o planejamento, padronizar 

critérios de avaliação e evitar a improvisação. Planejar os processos de avaliação dentro de cada 

etapa da instrução é fundamental para se avaliar com precisão o conteúdo ministrado. O 

planejamento deve incluir a estrutura da pergunta e seu propósito, objetivando principalmente 

esclarecer possíveis mal-entendidos, estimular o raciocínio com novas perguntas e exibir a 

resposta correta (Jones, 2010). Vale (2005), complementa que é interessante que seja feita 

apenas uma pergunta por vez e que a primeira resposta seja recompensada positivamente de 

forma a estimular outras. A autora recomenda ainda que as boas respostas devem ser realçadas, 
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que a formulação inicial da pergunta seja mantida para prevenir confusões de interpretação, que 

todos do grupo sejam valorizados e que tenham oportunidade de participar. No final do 

processo, ela recomenda que seja feito um resumo de todas as respostas recebidas como forma 

de fechamento do tema.  

Goodwin, Sharp, Cloutier e Diamond (1983), Jones (2010) e Tienken, Goldberg e 

Dirocco (2009)  descreveram algumas estratégias práticas na aplicação do questionamento oral 

em sala de aula: 

 Ambiente físico: a disposição do grupo em círculo facilita a visualização, a 

interação e a discussão das respostas;  

 Habilidades auditivas: escutar atentamente o aluno e não interromper (mesmo que 

ele esteja indo em uma direção incorreta). Caso isso aconteça, peça mais 

explicações para a resposta fornecida, mantenha contato visual com o aprendiz e 

o acompanhe com gestos afirmativos; 

 Tempo de espera: é o tempo entre a realização da pergunta e o início da resposta. 

Pesquisas revelam que os estudantes necessitam de pelo menos três segundos para 

que possam entender uma pergunta, encontrar a informação correta, formular a 

resposta e começar a responder. Um bom tempo de espera aumenta a participação, 

a complexidade da resposta e o número de alunos que respondem; 

 Atitude em relação à resposta: o educador pode ter quatro atitudes diante da 

resposta do aluno: reforçar, testar, reformular ou redirecionar. O reforço ocorre no 

caso de uma resposta correta e é realizado através de um elogio, um sorriso ou 

mesmo um aceno com a cabeça. No caso de dúvida em relação à resposta, pode 

utilizar da sondagem (testar), fazendo uma pergunta complementar ou mesmo 

reformulando a questão. Em casos onde o estudante responde a pergunta 

incorretamente ou não a responde, pode-se utilizar o redirecionamento, pedindo a 

um colega que a responda. 

Segundo Vale (2005), existem quatro tipos básicos de questões conforme sua abertura e 

direcionamento, e a compreensão de suas características é bastante útil para o formador durante 

a avaliação em uma instrução (vide Tabela 6). O primeiro tipo são as questões fechadas, que 

servem para avaliar um conhecimento específico, possuem respostas definidas e não geram 

discussão. O segundo são as abertas, que promovem o debate, auxiliam a exploração e a 

compreensão de um tema. Questões do tipo indiretas compõem o terceiro tipo, elas auxiliam no 

raciocínio crítico e oferecem a oportunidade de participação, criando um ambiente motivador. 
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Já o quarto tipo é composto pelas questões diretas, utilizadas para promover a participação ou 

avaliação de um indivíduo em específico. Elas podem aumentar a tensão no ambiente e por esse 

motivo devem ser empregadas com cautela. 

 

Tabela 6: Interação entre os tipos de perguntas, quanto a sua abertura e o seu direcionamento 

Tipo Fechada Aberta 

Direta 
Direcionada a apenas um participante e possui 

apenas uma resposta. 

Direcionada a apenas um participante e possui 

mais de uma resposta. 

Indireta 
Direcionada ao grupo e possui apenas uma 

resposta. 

Direcionada ao grupo e possui mais de uma 

resposta. 

Fonte: Vale (2005), adaptado pelo autor. 

 

Os diferentes tipos de questões devem ser cuidadosamente planejados pelo professor de 

forma a aplicá-los adequadamente durante o processo de aprendizagem. A aplicação de um 

questionamento oral eficaz envolve cinco atitudes que precisam ser consideradas: perguntar, 

aguardar o processamento da pergunta e da resposta, escolher o respondente (por manifestação 

dele ou não), ouvir a resposta (focando o respondente e o motivando), e avaliar a resposta 

(corrigindo se for o caso) (Goodwin, Sharp, Cloutier & Diamond, 1983; Jones, 2010; Tienken, 

Goldberg & Dirocco, 2009).  

Mas apesar de toda eficácia, a Avaliação Oral também apresenta desvantagens devido à 

dificuldades de padronizar o teste e a sua implementação; de estabelecer e aplicar critérios de 

classificação sistemáticos, consistentes e padronizados; de obter questões semelhantes para 

todos os alunos e de se evitar pistas não verbais. No que diz respeito às limitações de utilização, 

Lee (2006a), afirma que a Avaliação Oral é pouco adequada para medir habilidades 

Psicomotoras, desempenho em situações reais, conteúdos de conhecimento amplo, atitudes em 

relação ao trabalho em equipe como colaboração e liderança. Esse tipo de avaliação possui 

comprovadamente maior grau de dificuldade que outros exames. Dadgar, Saleh, Bahador e 

Baradaran (2008), avaliaram a percepção de 63 alunos de Medicina sobre as dificuldades da 

Avaliação Oral em relação ao exame clínico oral e à avaliação escrita, e consideraram essa 

forma de avaliação mais difícil que as demais, embora a percebessem como um processo 

educativo. Há, no entanto, um amplo consenso de que a ansiedade ocorrida nos testes, está 

associada a um menor desempenho do respondente e que existe uma relação linear entre 

ansiedade e o desempenho no exame (Naveh-Benjamin, McKeachie, Lin & Holinger, 1981; 

Zeidner, 1990). Fassi et al. (1999), avaliaram as reações fisiológicas de 114 estudantes de 
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Medicina e constataram um estresse psicológico associado ao aumento da pressão arterial e 

frequência cardíaca. 

3.4.2 Avaliação Escrita na Formação 

Dentre os textos com os quais os alunos entram em contato no ambiente de estudo, as 

questões escritas são aquelas que mais os preocupam, pois nelas se baseiam todo o processo de 

avaliação escolar (Klein & Sella, 2001). Levin e Long (1981) e Popham (2003), descrevem dois 

tipos básicos de questões em avaliações escritas: as de Resposta Selecionada (Fechada) e as de 

Resposta Construída (Aberta). Uma questão de Resposta Selecionada ou Múltipla Escolha pede 

aos alunos que escolham uma resposta,  dentre um conjunto de opções apresentadas. Entre as 

questões de Resposta Selecionada estão também as de Verdadeiro (V) ou Falso (F). Mas 

qualquer que seja o tipo de avaliação escrita, ela possui a vantagem de ser administrada em um 

momento único e conveniente durante a aula, e facilmente padronizada (Levin & Long, 1981; 

Pérez, Vergara, Goens, Viviani & Letelier, 2015).  

Schuwirth e Vleuten (2004), dividiram as questões de Múltipla Escolha quanto ao 

cabeçalho em dois grandes grupos. As questões Ricas em Contexto são as que possuem um 

cabeçalho descritivo de uma situação ou problema. Elas incitam o respondente ao raciocínio 

proposicional e nelas são colocadas diferentes unidades de informação para se tomar uma 

decisão. Esse tipo de questão possui a desvantagem de ser de difícil construção. O segundo tipo 

são as questões Sem Contexto, elas se restringem a avaliar um conteúdo factual e possuem um 

cabeçalho curto. No processo de formação profissional, a avaliação de um conteúdo factual 

nem sempre mede um conhecimento útil, pois a maioria deles serve apenas de sustentação para 

a solução de algum problema mais complexo.  

Case e Swanson (1998), Downing (2006, 2009), descrevem alguns princípios básicos 

para construção de questões Fechadas ou de Múltipla Escolha de qualidade: 

 O enunciado, assim como a questão como um todo, deve ser focado e o conteúdo 

avaliado relevante e apropriado; 

 As informações necessárias para responder à pergunta precisam estar presentes no 

cabeçalho, que deve ser formulado positivamente e concluir com uma pergunta; 

 As opções de respostas devem ser curtas e a maioria das informações contidas no 

cabeçalho; 

 O nível cognitivo da questão precisa estar alinhado com o objetivo da instrução; 
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 Questões que testam objetivos de aprendizagem mais complexos como 

compreensão, aplicação, devem ser em maior número; 

 Apenas uma das opções de resposta pode ser correta e é necessário que haja 

consenso sobre isso; 

 A redação precisa ser extremamente clara, sem ambiguidades; 

 Não devem existir questões preparadas para enganar deliberadamente o 

respondente, induzindo-o a dar uma resposta incorreta. 

Em relação ao tema escolhido, Downing (2009), diz que é fundamental selecionar os 

mais importantes dentro do conteúdo proposto para empregá-los nas questões Fechadas. 

Aplicar um teste leva tempo e é importante que as questões envolvam os temas mais relevantes 

do conteúdo, para que o resultado obtido seja o mais realista possível. Determinados tipos de 

formatos de perguntas Fechadas não são adequados para determinados conteúdos e é necessário 

ter cuidado na escolha deles (Schuwirth & Vleuten, 2004). Essas questões alcançam bons 

resultados quando utilizadas em grandes grupos, pois são facilmente preparadas, aplicadas e 

corrigidas; podem ser utilizadas várias vezes; são bastante eficientes para testar grandes 

conteúdos cognitivos, o que lhes dá credibilidade como forma de avaliação. Por fim e não 

menos importante, pela facilidade de correção, esse tipo de questão pode melhorar o ambiente 

de aprendizagem, fornecendo rapidamente aos alunos “feedback” específicos sobre seus pontos 

fortes e fracos (Downing, 2009; Lee, 2006d). 

As questões Abertas por sua vez, permitem ao respondente desenvolver o raciocínio e 

conhecimento. Através delas, mostra como foi capaz de extrair informações e utilizá-las como 

base para montar uma resposta adequada (Downing, 2009). As perguntas Abertas são divididas 

em dois grandes grupos: perguntas de Resposta Breve ou Curta e de Resposta Longa. As 

primeiras, consistem em um tipo de questão bastante dirigida e quando bem redigidas, as 

respostas são precisas e muito confiáveis, como, por exemplo, palavras ou frases curtas 

(Downing, 2006, 2009; Lee, 2006c; Schuwirth & Vleuten, 2004). As perguntas de Respostas 

Longas são ideais para avaliar a capacidade de resumir, criar hipóteses, encontrar relações e 

aplicar procedimentos conhecidos em situações novas. Elas também podem fornecer 

informações sobre outras habilidades do respondente como a capacidade de redigir e de 

processar informações. Infelizmente, responder esse tipo de questão é demorado e sua 

confiabilidade é limitada, por esse motivo torna-se essencial definir previamente critérios claros 

pelos quais as respostas serão avaliadas (Lee, 2006b; Schuwirth & Vleuten, 2003, 2004). O 

número de questões Abertas em uma avaliação não pode ser elevado, elas necessitam de maior 
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esforço para serem respondidas e podem causar fadiga, além de gastar mais tempo para serem 

respondidas. Poucas perguntas de Respostas Construídas podem ser feitas em um teste, o que 

reduz sua abrangência e confiabilidade e em consequência só devem ser utilizadas em situações 

onde os demais tipos de questões não possam ser utilizados (Schuwirth & Vleuten, 2003; 

Vleuten et al., 2010).  

Embora o nível de escolaridade no meio rural seja baixo, questões de Respostas 

Construídas podem ser úteis em treinamentos, como por exemplo, na área de gestão. Devido ao 

número de participantes em cursos de Formação ser reduzido, o esforço referente ao trabalho 

de correção também é menor. Um cuidado específico deve ser tomado no que se refere à 

redação, pois a interpretação do enunciado pode ser um problema para o agricultor. A fadiga 

ao responder, também deve ser motivo de atenção. 

3.4.3 A Observação do Desempenho de Habilidades Motoras 

Habilidades físicas desempenham um papel importante na experiência humana. 

Artesãos, pintores, atletas e cirurgiões, todos devem possuir habilidades Psicomotoras 

específicas altamente desenvolvidas. Durante muitos anos, estágios, supervisões e treinamentos 

foram utilizados para facilitar a aprendizagem desse tipo de habilidade e assim, desenvolver 

habilidades fundamentais para o desempenho bem sucedido de tarefas específicas (Reigeluth 

& Squire, 1998). A avaliação da habilidade Física ou Psicomotora pode parecer uma atividade 

simples de ser realizada, porém, deve-se ter certo cuidado na classificação e avaliação de 

atividades nessa área; uma atividade física pode, por exemplo, ser utilizada ao mesmo tempo 

com um objetivo cognitivo e um afetivo (Harrow, 1978; Wilson, 2014). 

Como vantagens desse tipo de avaliação, Cole (2006) destaca: 

 Possibilita avaliar atitudes importantes, mas pouco frequentes; 

 Permite avaliar habilidades técnicas que não podem ser medidas em outros tipos 

de testes; 

 Muito útil e eficiente como avaliação Formativa, uma vez que possibilita o 

feedback imediato ao aprendiz; 

 Permite uma ampla variedade de perspectivas quando mais de um avaliador 

participam do processo; 

 Comportamentos extremos (bons ou ruins) são facilmente observados e avaliados; 

 É bastante confiável. 

Ao se desempenhar uma tarefa cujo foco é a avaliação de uma habilidade Motora, quatro 
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conceitos chamam a atenção do avaliador durante seu trabalho: o Aperfeiçoamento, a 

Consistência, a Estabilidade, a Persistência e a Adaptabilidade. O Aperfeiçoamento considera 

que a prática não necessariamente leva a uma melhoria, ao contrário, pode inclusive tornar o 

desempenho pior. A Consistência se refere à variabilidade da qualidade do desempenho. No 

início da aprendizagem, o desempenho do aprendiz varia bastante, mas à medida que o tempo 

de prática aumenta, a variação diminui. Um Equipamento de Proteção Individual (EPI), por 

exemplo, precisa sempre estar ajustado adequadamente, pois caso contrário gera um risco à 

saúde de quem o utiliza. A Estabilidade se refere à facilidade de alteração do desempenho 

observado, ou seja, na medida em que o indivíduo adquire mais habilidade, seu desempenho se 

torna mais estável e menos influenciado por questões pessoais ou ambientais. A colocação do 

referido equipamento deve ser praticada durante a instrução até que a habilidade tenha 

adquirido estabilidade e o instrutor tenha certeza de que a variação no desempenho é pequena. 

A Persistência se refere à capacidade de executar a tarefa que foi aperfeiçoada no futuro. Uma 

habilidade adquirida hoje deve ser reproduzida com a mesma qualidade amanhã, na semana que 

vem ou daqui a dois meses. Já a Adaptabilidade diz respeito à capacidade de desempenho do 

executor de se adaptar às diversas mudanças de contexto onde a tarefa for realizada, seja ela de 

características pessoais, do ambiente ou da própria tarefa  (Magill, 2000). Em situações de 

treinamento, o instrutor precisa ficar atento para que a avaliação forneça um retorno preciso ao 

treinando e assegure que a tarefa seja executada de forma correta mesmo em diferentes 

situações.  

Desempenhar uma tarefa com habilidade significa executar determinados movimentos 

em um dado momento e situação observáveis. Por outro lado, a aprendizagem não pode ser 

observada diretamente, pode-se apenas inferir sobre ela utilizando como base a maneira como 

o indivíduo desempenhou a tarefa durante a observação. Da mesma forma, uma melhoria na 

capacidade de desempenhar uma habilidade por um indivíduo, não significa necessariamente 

que ela será colocada em prática com as mesmas características em situações posteriores. A 

qualidade do desempenho de uma determinada habilidade dependerá de fatores específicos 

conhecidos como variáveis de desempenho. Eles incluem a prontidão, a ansiedade criada pela 

situação, o ambiente físico e suas características, o cansaço, dentre outros (Magill, 2000). O 

número de variáveis de desempenho presentes na execução de um trabalho no meio rural é 

bastante elevado, e obviamente influenciam sua qualidade final.  

A avaliação por meio da Observação Direta ou de Desempenho refere-se ao processo de 

observação, avaliação e documentação das tarefas realizadas pelos agricultores durante seu 
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período de treinamento ou formação. Mas ela pode envolver também outras habilidades como 

a forma de comunicação, a postura profissional, a interação com outras pessoas, e pode ser 

realizada tanto em um ambiente formal quanto informal. Em um ambiente formal, o treinando 

pode ser solicitado a realizar uma tarefa bastante específica e ser avaliado por meio de um 

formulário padronizado. Em um arranjo informal, não haveria planejamento rígido para a 

observação e a avaliação da habilidade. Poderia haver, por exemplo, um resumo no final da 

experiência educacional e um feedback ao aprendiz durante a realização de cada operação, com 

o objetivo de moldar sua aprendizagem (Cole, 2006). No caso do SENAR, ações de formação 

se caracterizam por um arranjo formal, onde cada objetivo de aprendizagem é avaliado em um 

formulário padronizado. 

Ao avaliar a aquisição de uma habilidade Psicomotora, dois tipos de “feedback” são 

fornecidos: o primeiro vem do próprio executor que avalia os resultados de seus movimentos e 

verifica onde errou e/ou onde pode melhorar. Ele é chamado de Feedback Intrínseco à tarefa 

realizada e é originário do sistema perceptivo-sensorial do indivíduo (visão, audição, tato, 

paladar, olfato). O segundo é chamado de Feedback Extrínseco ou Aumentado, que advém 

normalmente do instrutor e acrescenta informações, aperfeiçoando o Feedback Intrínseco 

(Magill, 2000; Quina, 2009). O aperfeiçoamento do desempenho na realização de uma tarefa 

ocorre de duas maneiras: o primeiro deles utiliza as informações fornecidas pelo próprio sistema 

sensorial do executor, ajudando-o a detectar mais facilmente seus erros ou acertos; o segundo 

acrescenta informações que o indivíduo não conseguiria obter exclusivamente por seu sistema 

sensorial. Assim, o Feedback Aumentado realizado durante a execução de tarefas, melhora o 

desempenho motor em relação à qualidade e eficiência dos movimentos dos indivíduos (Freitas, 

2008; Holderbaum, Petersen & Guimarães, 2012). No presente trabalho, o Feedback Intrínseco 

é recebido pelo agricultor através do contato do elástico com seu rosto, auxiliando-o na precisão 

da colocação do equipamento. O Feedback Extrínseco por sua vez, ocorre, por exemplo, na 

tarefa de distribuição dos elásticos na cabeça do aplicador. A impossibilidade de visualização 

dessa distribuição torna fundamental o retorno do instrutor, permitindo que ele melhore a 

colocação do equipamento. Segundo Magill (2000) e Quina (2009), o fornecimento de 

Feedback Extrínseco serve para informar ao aprendiz sobre os erros e acertos no desempenho 

de sua tarefa, mas também pode ser um elemento motivador. Ele pode ser fornecido enquanto 

a tarefa está sendo realizada ou ao final dela.  

De acordo com Magill (2000), o feedback é indispensável para o aprendiz e melhora a 

qualidade de seus movimentos, sendo  dispensável apenas quando o Feedback Intrínseco 
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fornece informações que o executor consegue interpretar por si. Tudo depende de como, quando 

foi fornecido e de quem o recebeu. Freitas (2008), trabalhou com nadadores experientes no 

aprimoramento da virada do estilo craw, e relata que o Feedback Aumentado melhorou o 

desempenho do grupo que o recebeu. Porém, nos dias em que os nadadores o recebiam, o tempo 

necessário para a execução da tarefa era maior. A perda de velocidade era provocada pela 

necessidade de adaptar e alterar a execução dos movimentos pelos nadadores. Esse fenômeno 

também pode acontecer em situações de trabalho com agricultores. Uma vez tendo aprendido 

uma nova técnica, eles podem não utilizá-la devido ao maior tempo e esforço necessário para 

executá-la de forma correta em um primeiro momento, deixando seu trabalho menos produtivo.  

Já Holderbaum et al. (2012), compararam a eficiência da utilização do Feedback 

Aumentado, acrescido de informações visuais, na qualidade da execução de pedaladas de 

ciclistas. Nesse experimento, os autores constataram um aumento de 21% na efetividade dos 

movimentos dos atletas. As informações visuais fornecidas possibilitaram uma aprendizagem 

mais rápida e permitiram que os ciclistas comparassem o que eles sentiam durante o movimento 

ao pedalar, com o que era realmente produzido em termos de movimento. Os treinamentos em 

atividades que possuem maior grau de complexidade para sua realização, talvez possam se 

beneficiar desse tipo de Feedback e a utilização de vídeo pode ser um complemento 

interessante.  

As instruções passadas durante um Feedback Extrínseco normalmente fazem referência 

aos movimentos que foram executados pelo aprendiz. Essas instruções envolvem informações 

sobre os movimentos dos membros como braços, mãos, dedos e pés, concentrando a atenção 

precisamente neles. Porém, estudos realizados recentemente mostram que o fornecimento de 

um retorno ao aprendiz, focado especificamente no movimento da parte do corpo do executor, 

induz a um foco interno que leva a um desempenho inferior. A utilização de um reforço com 

foco externo, ou seja, nos efeitos dos movimentos no ambiente, por outro lado, resulta em um 

desempenho melhor (Wulf 2007, como citado em Medina-Papst, Bordini & Marques, 2016; 

Wulf, 2013; Wulf, Shea & Lewthwaite, 2010).  

Perkins-Ceccato, Passmore e Lee (2003), conduziram um estudo comparando o tipo de 

foco do reforço com o desempenho de dois níveis de jogadores de golfe: os altamente 

qualificados e os de baixa qualificação. Os jogadores com maior qualificação mostraram melhor 

desempenho com instruções fornecidas com um foco externo, enquanto os jogadores menos 

qualificados tiveram melhor desempenho ao receberem  retorno com foco interno. Wulf (2013), 

e Wulf e Prinz (2001), também chegaram a essa mesma conclusão em seus estudos.  
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Aprofundando no tema, Poolton, Maxwell, Masters e Raab (2006), levantaram a 

hipótese de que as instruções com foco interno interferem no processamento automático e na 

naturalização dos movimentos, tornando a execução mais consciente. Indivíduos que recebem 

retorno com foco externo realizam suas tarefas com menor interferência consciente e 

consequentemente, apresentam um tempo de execução inferior. A maneira como um Feedback 

Extrínseco é passado ao indivíduo, também é importante para que ele seja efetivo. Por esse 

motivo, ele deve se concentrar nos movimentos que são realmente importantes e que precisam 

de melhoria. Em relação à forma como é apresentado ao aprendiz, pode ser apenas verbal, 

através de vídeos, imagens estáticas, esquemas (Magill, 2000). 

Em um processo de avaliação por Observação Direta, o observador não analisa o 

aprendiz de uma forma restrita, mas desenvolve construções pessoais ou "teorias" em relação 

ao desempenho observado. Essas construções, por sua vez, utilizam as diversas dimensões do 

desempenho de maneira interativa, interferindo no resultado final. Por exemplo, ao avaliar o 

desempenho de um operador de uma colhedora durante uma tarefa de colheita, o instrutor avalia 

não apenas sua capacidade de conduzir a máquina com eficiência, mas também a limpeza da 

cabine, o cuidado com o equipamento ao final do trabalho e até mesmo o modo de se vestir. Os 

avaliadores agem e justificam suas atitudes com base em teorias e crenças pessoais sobre a 

qualidade do desempenho observado (Gingerich, Kogan, Yeates, Govaerts & Holmboe, 2014; 

Govaerts, Wiel, Schuwirth, Vleuten & Muijtjens, 2013). Por esse motivo, é importante que os 

critérios utilizados ao observar o desempenho em um treinamento sejam claramente definidos, 

e tenham como base critérios de avaliação de condições reais.  

A ansiedade é outro aspecto que influencia bastante a qualidade do desempenho de um 

indivíduo ao executar uma tarefa. Ela funciona como um alarme, disparado ao ser exposto a 

situações de perigo. A ansiedade eleva a pressão arterial, gera sudorese, alteração do estado 

emocional e preocupação. Em níveis elevados, pode tornar a pessoa apreensiva gerando estresse 

e prejudicando seu desempenho (Neiva, 2010; Serpa, 2012; Vasconcelos‐Raposo, 2000). Como 

um importante fator desencadeador de ansiedade, estão as crenças de que os indivíduos 

possuem quanto à capacidade de utilizar seus recursos para entregar resultados, a autoeficácia. 

Essas crenças são capazes de influenciar a maneira como as pessoas se sentem, pensam e se 

comportam. O desempenho correto de uma tarefa é uma fonte de informação valiosas para o 

estabelecimento de crenças sobre uma autoeficácia positiva para um indivíduo, enquanto o 

insucesso provoca o efeito contrário. Dessa forma, pessoas que se percebem autoeficazes 

possuem baixa ansiedade (Serpa, 2012). Neiva (2010), estudou o efeito da ansiedade sobre a 
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realização de tarefas e a aprendizagem motora. Ele constatou que indivíduos com grande 

ansiedade possuem maior interesse na redução da incerteza e do desconforto gerado por ela, 

que na realização da tarefa proposta de maneira correta. Consequentemente, em relação à 

aprendizagem de uma tarefa motora, as pessoas com elevada ansiedade apresentam piores 

desempenhos que aquelas menos ansiosas.  

Devido à baixa escolaridade média do público rural, a possibilidade de construção de 

crenças de autoeficácia positiva do agricultor em relação às atividades de aprendizagem é 

menor, por conseguinte, sua insegurança e estresse aumentam quando submetido a uma 

avaliação em um ambiente de formação.  

Outro aspecto da Psicologia do indivíduo que merece atenção é o Autoconceito, que se 

assemelha a Autoeficácia, mas, enquanto essa se refere a questões especificas sobre a realização 

de uma tarefa, ele é mais amplo. As crenças sobre o Autoconceito são influenciadas pela história 

do indivíduo e suas experiências, resultando na forma como a pessoa se percebe quanto à sua 

competência, comportamento, aparência, desempenho escolar, aceitação social (Serpa, 2012). 

Além disso, ele é um sistema complexo e dinâmico de crenças, composto não apenas de 

conceitos, mas de emoções, motivações e avaliações. O Autoconceito possui três componentes 

(Rogers 1959, como citado em Araújo, 2002), que envolvem o que o indivíduo percebe sobre 

si mesmo (o eu conhecido), o que as outras pessoas pensam sobre ele (o outro eu) e o que o 

indivíduo gostaria que as outras pessoas pensassem sobre ele (o eu ideal). A insatisfação é 

gerada quando o “eu conhecido” é diferente do “eu ideal”. Ao perceber que, o que se “é” não é 

exatamente o que se gostaria de “ser”, cria-se imediatamente um desconforto interno e um 

obstáculo ao crescimento, pois leva o indivíduo a evitar essa constatação. Se por outro lado, ele 

percebe a existência de uma congruência entre os dois “eus”, o conhecido e o ideal, o 

autoconceito passa a ser positivo e o crescimento pessoal ocorre mais facilmente (Uphoff, 

2008). Por exemplo, quando em um treinamento, um agricultor é submetido a uma avaliação 

na tarefa de colocação de um equipamento de proteção, ele se autoavalia e ativa suas crenças 

sobre a capacidade de realizar corretamente a tarefa proposta. Essas crenças podem ser 

referentes ao seu autoconceito, “sou bom em colocar equipamentos” ou “me saio bem em 

provas”. Mas ele também pode ativar crenças como “tenho dificuldade em lidar com coisas 

pequenas” ou “me saio mal quando não enxergo o que faço”. As crenças nesse caso, são de 

Autoeficácia, pois dizem respeito à tarefa em si, são instáveis e se direcionam aos itens da 

avaliação que será realizada.  

Rogers (1973, como citado em Uphoff, 2008), afirma que as ameaças externas devem 
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ser reduzidas ao máximo durante o processo de aprendizagem e avaliação e que cabe ao 

educador realizar esse trabalho. O medo do fracasso gerado pela avaliação externa pode ser 

encarado pelo aprendiz como uma grande ameaça à estabilidade do seu “eu”, pois existe sempre 

a possibilidade de que ele seja ridicularizado pelo seu avaliador e/ou seus colegas. 

A qualidade do ambiente educativo é fundamental para o estabelecimento de relações 

interpessoais adequadas. Ambientes saudáveis em relação à percepção de si mesmos, 

possibilitam aos aprendizes uma constante (re)construção de sua autoimagem, autoestima e 

autoconceito, assim como do conceito sobre o próprio educador e seus colegas (Mendes, 2011; 

Mosquera & Stobäus, 2006).  

Bray, Balaguer e Duda (2004), avaliaram o efeito da autoeficácia e o desempenho de 

290 jogadores de futebol e concluíram que ela possui uma relação positiva com o desempenho 

final dos atletas. Singleton e Feltz (1999, como citado em Ferreira, 2008), utilizaram vídeos 

para modelar a autoeficácia de 23 jogadores de hokey no gelo. Os atletas motivados por eles 

tiveram maior acuidade no chute que o grupo que não sofreu intervenção. Esse estudo relata 

mais uma potencial utilidade do vídeo como recurso instrucional para capacitação de 

agricultores, uma vez que o sentimento de baixa autoeficácia pode ser um fator limitante ao 

desempenho de suas tarefas.  

3.4.3.1 Avaliação da Atitude 

Segundo Bloom et al. (1976), é muito dificil avaliar o aspecto afetivo dos indivíduos, 

principalmente quando se compara esse domínio com o Cognitivo e o Psicomotor. Além da 

dificuldade em quantificar e validar uma resposta ou um comportamento, os educadores 

também consideram bastante complexa a avaliação de características abstratas como interesse, 

atitude ou desenvolvimento de caráter. Um indivíduo pode por exemplo, identificar facilmente 

uma resposta tida como correta, e se comportar de forma coerente a ela. Assim, fica evidente a 

dificuldade de diferenciar uma resposta ou comportamento natural e honesto, de uma que é 

dada apenas para satisfazer o avaliador. Uma avaliação de aprendizagem nos outros domínios 

é, portanto, muito mais simples que no Domínio Afetivo. 

A UNESCO (1992), discorrendo sobre esse tema conclui que, teoricamente, seria 

possível desenvolver uma série de simulações onde conteúdos afetivos poderiam ser avaliados 

através de comportamentos. Mais uma vez, o pressuposto é que o comportamento em situações 

simuladas, também ocorreria em situações reais parecidas. Essa avaliação depende, muitas 

vezes, da capacidade do formador de reconhecer e avaliar um indivíduo que apresenta um 
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comportamento moralmente, socialmente e emocionalmente desejável ou indesejável. Ao 

acumular informações por um período de tempo, o educador pode então construir uma 

"imagem" do nível de desenvolvimento afetivo de um indivíduo em relação aos outros. Por 

outro lado, essa avaliação só é possível quando os comportamentos são extremos (muito "bom" 

ou muito "ruim"). Para indivíduos que oscilam entre apresentar comportamentos adequados e 

inadequados, esse julgamento é mais difícil de ser feito. Existem, portanto, dois grandes 

inconvenientes na avaliação do Domínio Afetivo:  

 A falta de instrumentos confiáveis válidos e/ou técnicas convencionais 

comprovadas; 

 A pouca familiaridade do educador com as técnicas de avaliação do aspecto 

afetivo do comportamento. 

Em última análise, a avaliação desse domínio torna-se uma questão de julgamento do 

formador que, infelizmente, nem sempre está livre de preconceitos. Mager (1977) conclui que, 

na avaliação do Domínio Afetivo, a preocupação com a observação do comportamento se 

justifica simplesmente por não se ter escolha. O comportamento é a única forma para entender 

o que se passa no interior de outro ser humano. 

Por outro lado, no que se refere a atividades físicas,  Harrow (1978) e Wilson (2014), 

mostram que esse domínio seja talvez o mais simples de ser avaliado, uma vez que os 

comportamentos podem ser observáveis e ao mesmo tempo medidos. É necessário ter certo 

cuidado na classificação e avaliação de atividades nessa área, pois uma atividade física pode 

ser utilizada ao mesmo tempo como um objetivo cognitivo e afetivo. Por exemplo: os 

aprendizes podem ter como objetivo valorizar sua cultura (Domínio Afetivo) através da dança 

(Domínio Psicomotor). Aprender passos de dança pode ser classificado como um objetivo do 

Domínio Psicomotor, mas o objetivo principal (valorizar a cultura) é um objetivo do Domínio 

Afetivo. 
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IV - EDUCAÇÃO DE ADULTOS OU ANDRAGOGIA 

O termo Andragogia vem do grego “andra” (adulto) e “agogus” (líder de), e significa “a 

arte de liderar adultos”. Na definição de Knowles (1980, p. 43), considerado um dos principais 

autores sobre o tema, é “a arte e ciência de ajudar os adultos a aprender”. 

A necessidade de uma abordagem com foco específico nesse tema vem do pressuposto 

de que os adultos aprendem de forma diferente das crianças, com seus próprios erros e acertos, 

bem como conscientes do que não sabem e o quanto a falta de conhecimento os prejudica. O 

aprendizado adulto deve ser factível, aplicável e de valor imediato, buscando desafios e 

soluções de problemas que farão diferença em suas vidas, tanto profissional como pessoal 

(Nogueira, 2009).  

Segundo Carvalho, Carvalho, Barreto e Alves (2010), no modelo andragógico, a 

aprendizagem do adulto é de responsabilidade compartilhada e fundamentada no “aprender 

fazendo”, ou seja, o aprendiz tem o poder de escolher o que estudar e obviamente aprender. 

Além disso, o educador deve atuar como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 

Os princípios da Andragogia formulados por Knowles (1995) são:  

 A necessidade de conhecer: os adultos precisam saber a utilidade e o valor do 

material didático que estão usando antes de se envolverem na aprendizagem;  

 Autoconceito do adulto aprendiz: deve ser autodirecionado e autônomo;  

 O papel das experiências vividas: são o mais rico recurso disponível para o 

indivíduo que aprende;  

 Prontidão para aprender: depende da relevância do tópico tratado, de seu valor e 

de como contribui para a melhoria das condições de vida do adulto que aprende;  

 Orientação para a aprendizagem do adulto: é centrada no problema, na tarefa e na 

vida. O adulto se motiva ao perceber que o conhecimento o ajuda a desempenhar 

tarefas e resolver problemas;  

 Motivação: os adultos estão mais direcionados por pressão interna, motivação, 

desejo pela autoestima e pela meta a ser realizada. 

A operacionalização desses princípios pela Andragogia pode ser verificada na 

configuração de seus oitos elementos: preparar os aprendizes; clima; planejamento; diagnóstico 

das necessidades; definição dos objetivos; desenho dos planos de aprendizagem; atividade de 

aprendizagem e avaliação. Utilizando como referencial a obra “Designs for Adult Learning” de 

Knowles (1995), eles estão detalhados no Quadro 3 abaixo: 
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Quadro 3: Formas de operacionalização dos oito princípios da andragogia 

Elemento do Processo Operacionalização 

1. Preparar os aprendizes 

 Ensinar o aluno como aprender (necessário ser 

autodirigido para aprender em uma abordagem 

andragógica). 

2. Clima 

Capacidade de transformar o ambiente de ensino em um 

local agradável e informal; envolve o ambiente físico 

(cor, acessos, toaletes, cadeiras confortáveis, boa 

acústica, ventilação) e o psicológico (objetivos 

claramente definidos, abertura para questionamentos, 

feedbacks, tolerância aos erros, respeito às diferenças). 

3. Planejamento  

O Planejamento de aula deve ser mútuo entre facilitador 

e aprendiz, pois torna o aluno mais comprometido com 

a aprendizagem. 

4. Diagnóstico das necessidades  

Possibilita identificar os pontos que devem ser 

trabalhados juntamente com o aluno no processo de 

aprendizagem. 

5. Definição dos objetivos  

Mecanismo de estabelecimento mútuo dos 

comportamentos e conteúdos, tendo como base o 

diagnóstico e as experiências vividas pelos aprendizes. 

6. Desenho dos Planos de Aprendizagem 

Atividade elaborada pelos facilitadores, de acordo com 

a prontidão dos aprendizes, utilizando métodos e 

ferramentas disponíveis. 

7. Atividade de aprendizagem 

São as técnicas didáticas aplicadas no ensino. É 

necessário que os educadores sejam treinados para 

entender como os conhecimentos podem ser úteis em 

sua rotina e como aplicá-los. 

8. Avaliação 

Coleta das informações sobre como os alunos se sentem 

após o processo de aprendizagem, o que falta e/ou não 

tenha ficado claro. Podem ser incluídos pré-testes para 

avaliar ganhos específicos com relação à performance e 

relatórios de mudanças observadas no aprendiz. 

Fonte: Knowles (1955) e Swanson (2009), adaptado pelo autor. 

  

A Andragogia propõe um processo de aprendizagem autodirigida, que promova um 

clima informal, colaborativo, de apoio, respeito e que busque o consenso pelo diálogo entre 

facilitador e aprendiz. O planejamento do processo ensino-aprendizagem deve ser participativo, 

iniciando com o diagnóstico das necessidades e interesses dos aprendizes. Os objetivos a serem 

alcançados devem ser negociados entre educador e educando, individualmente ou em grupo. 

Os conteúdos de aprendizagem são selecionados e ordenados sob a forma de projetos, com 

possibilidade de mudar sua cronologia, em função de novos eventos ou interesses que o próprio 

processo venha a desvelar. A avaliação envolve todos os participantes, e evidências 

autocoletadas são consideradas, bem como a expressão de sentimentos, crenças e valores 

(Carvalho et al., 2010). 
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4.1 A Andragogia para Dewey  

O pensamento de John Dewey é de grande importância para a Educação Andragógica, 

pois procura sintetizar, criticar e ampliar a filosofia de uma educação democrática, concebendo 

o conhecimento e o seu desenvolvimento como um processo social, que integra os conceitos de 

sociedade e indivíduo (Santrock, 2011).  

Dewey defendeu com determinação a “Sociedade Democrática” e sua teoria da 

Educação é percebida como uma reconstrução e reorganização permanente da experiência 

democrática. Sua obra se vincula à Teoria da Investigação, dos Valores e da Democracia e 

possui como objetivo promover a consciência dos vínculos entre as atividades presentes, 

passadas e futuras dos indivíduos e seus pares, além de oportunizar a capacidade de conduzirem 

por si mesmos o curso da própria existência (Giovanni & Antiseri, 1991). 

A Educação Deweyana é fundamentada principalmente, na experiência de vida do 

indivíduo que aprende, pois: 

[...] seu propósito é delinear os aspectos gerais da Educação como um processo, por 

meio do qual os grupos sociais mantém sua existência contínua [...] a Educação é o 

processo da renovação das significações da experiência, por meio da transmissão 

acidental, em parte, no contato ou trato ordinário entre os adultos e os mais jovens, e em 

parte intencionalmente instituída para operar a continuidade social. Viu-se que este 

processo subentende a direção e o desenvolvimento dos indivíduos imaturos e do grupo 

em que eles vivem (Dewey, 1979, p. 354). 

Portanto, é uma Educação para a vida na vida, ou seja, o adulto não se educa para viver, 

ele vive se educando. É uma Educação não-conteúdista, pragmática, onde o aprendiz assume a 

postura de sujeito ativo no processo que participa, redimindo suas dúvidas ou enfrentando um 

problema que o faz parar para pensar, o que acaba gerando um fluxo: situação- problema- 

reflexão questionadora- nova situação (Dewey, 1979).  

A Educação Deweyana considera a resolução de problemas um processo natural, 

consciente e organizado por uma sequência de cinco etapas (Bruning et al., 2012; Wolfolk, 

2014):  

 Apresentação do problema: o aprendiz adulto e o facilitador reconhecem a 

existência do problema;  

 Definição do problema: os indivíduos (facilitador e aprendizes) identificam o 

problema a ser solucionado, assim como suas restrições e demais características 

relevantes para sua solução;  



IV - EDUCAÇÃO DE ADULTOS OU ANDRAGOGIA 

156 

 

 Desenvolvimento de hipóteses: as possíveis soluções são apresentadas e 

discutidas;  

 Teste das hipóteses: determina, dentre as soluções possíveis, as mais viáveis ou 

adequadas;  

 Seleção das melhores hipóteses: a melhor solução é escolhida, considerando as 

vantagens e desvantagens de cada uma. 

Para Dewey, a Educação não pode ser vista como mera preparação do indivíduo para a 

vida adulta, mas como um processo de desenvolvimento contínuo que acontece ao longo de 

toda a vida e deve contemplar aspectos práticos. Ele defende uma postura otimista em relação 

ao potencial de crescimento do aprendiz adulto, desde que sejam dadas a ele as condições 

ambientais que potenciem o seu desenvolvimento. O autor considera também importante o 

aspecto experiencial, ao ressaltar que os indivíduos vivem, experimentam e aprendem 

concomitantemente (Dewey, 1973). 

Segundo Dewey, a Educação é um processo que vai muito além da escola. As pessoas 

recebem educação antes de ir para a escola, fora dela e depois dela, e certamente,  são bem mais 

importantes que aquelas oferecidas nos curtos ou longos anos escolares. É importante 

compreender como o que é ensinado pode nos ajudar a refazer e reorganizar a nossa própria 

vida, pois o conhecimento é construído a partir das experiências (Dewey, 1979; Galiani & 

Machado, 2004). 

Era claro para Dewey o facto de que a escola deveria refletir as características da vida 

em sociedade e das experiências que isso implica, seja no campo social, político, econômico ou 

mesmo religioso. Dessa forma, propôs que a escola dê atenção especial às mudanças em curso 

na sociedade onde o indivíduo vive e interage. Ele afirma: 

A escola deve assumir a feição de uma comunidade em miniatura, ensinando situações 

de comunicação de umas a outras pessoas, de cooperação entre elas, e ainda, estar 

conectada com a vida social em geral, e com o trabalho de todas as demais instituições: 

a família, os centros de recreação e trabalho, as organizações da vida cívica, religiosa, 

econômica, política (Dewey, 1973, p. 8). 

As ideias de Dewey serviram de base para a chamada Educação Progressiva, na qual é 

dada ênfase à experiência, experimentação, aprendizagem motivada e liberdade, ressaltando 

que o principal fundamento é a necessidade de haver íntima relação entre os processos de nossas 

experiências reais. A Educação, dessa forma, sugere que “a solução estará na descoberta de 

como a familiarização com o passado poderá traduzir-se em poderosa instrumentalidade para 
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lidar efetivamente com o futuro” (Dewey, 1980, p. 11). 

4.2 A Andragogia para Piaget e Wallon 

Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do sujeito 

sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação do homem com o meio 

onde vive ou seja, na interação sujeito-objeto. Assim, conhecer consiste em operar sobre a 

realidade e transformá-la a fim de compreendê-la. É algo que se dá a partir da ação do homem 

sobre o objeto de conhecimento (Ormrod, 2012; Piaget, 1998).  

Na teoria piagetiana, o indivíduo é um organismo em constante busca de adaptação ao 

meio para garantir sua sobrevivência. Para isso, é dotado de mecanismos autorreguladores que 

possibilitam mantê-lo adaptado, em um processo constante de mudança para obtenção de 

equilíbrio com as forças que se opõem à vida. A resposta do homem a um desafio ou 

desequilíbrio depende de sua estrutura cognitiva, de como as experiências foram organizadas 

por ele internamente. A reação a uma determinada dificuldade imposta pelo meio, depende 

basicamente de como o sujeito assimilou, organizou e estruturou suas experiências anteriores 

(Arancibia et al., 2008; Sousa, 1986).  

Um conceito importante para se compreender esse processo é o de Estruturas (ou 

Esquemas) Cognitivas. Elas são formadas continuamente durante a existência do indivíduo, 

pela ligação de informações novas às já existentes na memória. O Conhecimento, por sua vez, 

é um conjunto de informações interligadas de forma lógica, determinado pela herança genética 

e pelas interações com o meio. O Desenvolvimento Cognitivo é, deste modo, resultado das 

alterações ocorridas nas Estruturas Cognitivas, deixando-as mais complexas e permitindo a 

resolução de problemas também mais complexos (Ormrod, 2012; Piaget, 2013).  

As formas de estruturação do Conhecimento são construídas nas novas e sucessivas 

interações com o objeto. Uma das mais importantes formas de interação, a Adaptação, ocorre 

por meio dessa organização. Nela, o organismo discrimina entre estímulos e sensações, 

selecionando aqueles que irá utilizar em alguma forma de Estrutura Cognitiva. A Adaptação 

possui três mecanismos complementares que garantem o processo de desenvolvimento: a 

Assimilação, a Acomodação e a Equilibração (Arancibia et al., 2008; Piaget, 1998).  

 Na Assimilação ocorre a incorporação de novas informações em um esquema pré-

existente. Quando um sujeito é confrontado com uma nova situação, ele 

inevitavelmente tenta lidar com a mesma de acordo com as estruturas ou esquemas 

que possui e que julga adequados para a situação. Na Assimilação a Estrutura 
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Cognitiva não é modificada significativamente, mas se expande de maneira que 

possa ser aplicada em novos contextos (Arancibia et al., 2008; Sousa, 1986); 

 A Acomodação envolve a mudança de ideias, ações e estratégias de ação 

utilizando como base novas experiências (Ormrod, 2012; Sousa, 1986); 

 A Equilibração é a tendência inata dos indivíduos de modificarem seus esquemas 

permitindo-lhes manter coerência com o meio em que vivem. O processo de 

aprendizagem possui assim, sua própria recompensa. Ao modificar uma crença 

que não faz sentido, o indivíduo se sente recompensado por satisfazer o princípio 

do equilíbrio, um mecanismo que impulsiona a curiosidade e a aprendizagem, e 

ao mesmo tempo regula os processos de Assimilação e Acomodação, tornando-os 

coerentes (Arancibia et al., 2008; Sousa, 1986).  

Segundo Piaget (1998), o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre 

Assimilação e Acomodação, resultante de interações que se produzem entre o sujeito que 

conhece e o objeto a ser conhecido, contendo um elemento de elaboração novo (Arancibia et 

al., 2008; Ormrod, 2012). O indivíduo, sob a ótica piagetiana, não é um ser passivo que espera 

que alguém que possua conhecimento, transmita-o a ele por benevolência. É aquele que aprende 

pelas próprias ações, organizando seu pensamento e ao mesmo tempo o ambiente em que vive. 

Essas interações são também influenciadas por um imenso número de elementos e fatos que 

interagem entre si e a estrutura cognitiva já existente. Nesse contexto, cabe ao educador rural 

trabalhar o modo de pensamento do agricultor, de forma que ele possa elaborar melhor sua 

forma de interagir com os desafios do ambiente rural (Sousa, 1986).  

Os seres humanos são naturalmente processadores ativos de informação, manipulando 

os estímulos recebidos e observando as consequências dessa manipulação. Ao interagirem com 

os estímulos recebidos ficam totalmente envolvidos na interpretação e aprendizado de tudo ao 

seu redor (Ormrod, 2012). Para Piaget (1998), não existe conhecimento que resulte da simples 

atitude de registrar os fatos observados e as informações obtidas, pois não existe conhecimento 

desconectado das estruturas referentes às atividades que o indivíduo exerce. Nesse aspecto, o 

sujeito deve ser considerado um ser em constante construção, pela sua interação com os objetos, 

seja do mundo físico ou cultural. 

Souza (1986), revisando a estruturação do conhecimento sob a ótica piagetiana, para a 

ação do Extensionista junto ao agricultor, descreve algumas ações para que a atuação do 

educador se torne mais eficiente e eficaz: 
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 O agricultor apenas irá aprender, conhecer e se organizar através da ação, ou seja, 

só se organizará se organizando. É necessário, pois, que o Extensionista conheça 

profundamente o significado, a relevância e as formas pelas quais o agricultor lida 

com seu ambiente;  

 Conhecer o contexto em que o agricultor vive envolve uma certa humildade para 

entender que o que pode ser percebido como óbvio e claro para o técnico, pode 

possuir um significado totalmente diferente no sistema de relações lógicas do 

agricultor. As diferenças de comportamento entre indivíduos são resultado de 

diferenças na Estrutura Cognitiva, adquiridas ao longo da vida e assimiladas de 

maneira distinta nas interações com seus pares;  

 Ao organizar seus esquemas cognitivos, o agricultor internaliza categorias 

específicas de pensamento e as possibilidades de interpretação das relações 

existentes no seu entorno, sejam elas sociais ou técnicas; 

 Cada novo esquema só pode ser criado utilizando como base Estruturas Cognitivas 

já existentes. Questões importantes no comportamento diário do agricultor, como 

por exemplo, o uso de defensívos agrícolas, são formadas a partir de sua vivência 

e cristalizadas em esquemas específicos que podem ser momentâneos ou não;  

 Como estão cristalizadas ou equilibradas, esses esquemas tendem a permanecer. 

O tipo de cristalização ou equilíbrio da Estrutura Cognitiva do agricultor pode 

dificultar sua modificação; 

 Metodologias comumente utilizadas no trabalho de Extensão Rural, por si mesmas 

não promovem o desequilíbrio de esquemas já formados. Argumentar 

simplesmente que a utilização de um equipamento de proteção irá prevenir uma 

possível contaminação, pode não levar a uma modificação de comportamento;  

 Uma nova elaboração de esquemas mentais apenas irá ocorrer, se houver 

modificações nos esquemas mentais do agricultor e do Extensionista. A 

modificação só é possível através do questionamento, do confronto de ideias e 

convicções, da dúvida e da ação, elementos básicos para gerar desequilíbrios e 

consequentemente levar o agricultor a buscar novas e múltiplas formas de se 

adaptar. 

No contexto da Andragogia, o estudo de Piaget contribuiu para a percepção de que o 

adulto que não teve oportunidades educacionais na idade apropriada, pode apresentar 

peculiaridades que precisam ser consideradas. Ele aprende de forma diferente da criança, pois 
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o seu saber já está amadurecido para viver situações de aprendizagem mais complexas, no 

entanto, suas experiências cognitivas podem estar limitadas por suas experiências.  

Em sua obra, Wallon dá um enfoque maior aos aspectos referentes à afetividade no 

processo de desenvolvimento cognitivo do ser humano. A construção do sujeito e do objeto 

com a qual ele construirá o conhecimento, depende da alternância entre afetividade no 

relacionamento com o cotidiano e seu interlocutor (Dantas, 1992). 

Para Wallon, o ser humano deve ser visto como uma parte que compõe o mundo que o 

rodeia e onde está inserido. Seu processo de socialização ocorre pela interação com o outro e 

com sua produção (texto, pintura, música). O autor afirma que a cultura aproxima os homens, 

pois permite sua identificação com seus pares, e nesse sentido, o meio social e a cultura 

constituem as condições, as possibilidades e os limites de seu desenvolvimento. Por isso, o 

adulto precisa ser entendido em seu ambiente, e seu desenvolvimento cognitivo como resultado 

de sua interação com esse meio (Dantas, 1992). 

Ferreira e Acioly-Régnier (2010) e Soares (2014), destacam que para Wallon, a 

dimensão afetiva ocupa lugar muito importante, tanto sob o aspecto de construção da pessoa 

quanto do conhecimento. Os autores afirmam que a emoção é a demonstração da afetividade, 

uma ocorrência fisiológica revelada no humor e nos atos. Ao mesmo tempo, ela é um 

comportamento social com o objetivo específico de adaptação do homem ao seu ambiente. A 

emoção, antes da linguagem, é o meio utilizado para estabelecer uma relação com o mundo 

externo. Os movimentos de expressão evoluem de fisiológicos a afetivos: a emoção cede terreno 

aos sentimentos e, depois, às atividades intelectuais. 

A emoção antecede o comportamento aprendido, é um processo corporal que, quando 

ocorre com muita intensidade, prejudica a percepção do exterior. Para que se possa trabalhar os 

processos cognitivos nos indivíduos, é necessário que a “temperatura emocional" esteja baixa. 

O desenvolvimento cognitivo, deve ser conduzido com predominância da razão, ou, na 

afirmação de Wallon, “a razão é o destino final do homem” (Soares, 2014). 

4.3 A Andragogia para Vygotsky e Freire 

Freire (1996, 2007) e Vygotsky (2005, 2007), concebem o ser humano como um 

indivíduo interativo, capaz de criar sua cultura, incompleto, inserido em um contexto histórico 

e socialmente construído por ele e os demais integrantes do grupo a que pertence. Para eles, o 

adulto aprendiz é também um indivíduo que pensa e age, que é capaz de criar e de reconstruir, 

e por isso está em constante processo de mudança, para se tornar cada vez mais humano. 
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Em seus estudos, Vygotsky deu especial importância à sociedade e à cultura no 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo, e por esse motivo sua teoria é também chamada de 

Perspectiva Sociocultural. Suas ideias podem ser resumidas em alguns conceitos (Ormrod, 

2012):  

 Internalização: é o processo pelo qual as atividades sociais se tornam atividades 

mentais internas. Ela ocorre à medida que o indivíduo discute com outras pessoas 

aspectos de sua realidade e incorpora naturalmente a forma como estas interpretam 

o mundo. Uma vez que o conhecimento é internalizado, ele passa a utilizar 

palavras, conceitos, símbolos e outras representações características de sua cultura 

como sendo próprias. Uma das formas de internalização é a argumentação, pois 

nela o adulto pode perceber diferentes pontos de vista de uma mesma situação; 

 O pensamento e a linguagem estão intimamente relacionados. O adulto 

normalmente se refere às palavras quando pensa em um objeto, relacionando-os. 

Por exemplo, quando o agricultor pensa uma lavoura, palavras como café, milho 

ou mandioca aparecem instantaneamente em sua mente. Ao ligar pensamentos e 

linguagem o adulto começa a emitir opiniões próprias, o chamado Discurso 

Privado; 

 O Diálogo Informal assim como a Educação, viabiliza a transmissão de um 

indivíduo para outro a forma pela qual sua cultura interpreta o mundo e como 

responde a ele. Durante essa interação, os adultos compartilham o significado que 

atribuem aos objetos, eventos e, de maneira geral, à experiência humana. Nos 

processos educativos, na concepção de Vygotsky, o ato do professor ensinar 

conceitos, ideias e terminologias específicas, também é uma maneira de transmitir 

a interpretação que sua cultura possui sobre esses fatos; 

 Um indivíduo pode realizar tarefas mais difíceis se auxiliado por outro 

cognitivamente mais competente que ele. Nesse sentido, existem dois tipos de 

habilidades que podem servir de referência para identificar um ponto específico 

de desenvolvimento de um indivíduo: 

o O nível atual de desenvolvimento é o limite máximo de dificuldade de 

uma tarefa que ele é capaz de executar sozinho e de forma independente; 

o O nível potencial de desenvolvimento é o limite máximo de dificuldade 

de uma tarefa que ele pode realizar com o auxílio de alguém mais 

competente. 
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Problemas difíceis são facilmente solucionados pelo aprendiz quando alguém mais hábil 

o auxilia a identificar seus componentes cruciais, assim como as estratégias utilizadas para 

resolvê-los. Consequentemente, a interação de vários indivíduos, pela sua diversidade, pode ser 

mais efetiva na solução de um problema que um indivíduo sozinho. Essas perspectivas 

permitem compreender os jovens e adultos analfabetos e/ou não escolarizados como indivíduos 

que possuem uma história de interação social e uma cultura, que acumularam conhecimentos e 

experiências ao longo da vida, e necessitam de uma intervenção educativa para desencadear o 

desenvolvimento de suas potencialidades, utilizando conceitos que consideram suas 

características (Vygotsky, Luria & Leontiev, 2006). 

Orientar adultos para a aprendizagem e aperfeiçoamento do seu perfil moral e educativo, 

constitui um poderoso motor de transformação e de desenvolvimento individual. Nele, a 

subjetividade, inerente ao processo de aprender, atribui relevância às experiências, 

interpretando-as e integrando-as ao processo educativo (Vygotsky, 2007).  

Uma orientação para a aprendizagem deve ser estruturada, na visão de Vygotsky, como 

um Andaime Instrucional, gradualmente retirado à medida que o adulto se torna efetivamente 

mais competente. Quando a tarefa ensinada é nova para o aprendiz, o educador pode empregar 

uma instrução mais direta. À medida que a competência do aluno aumenta, ele passa a oferecer 

menos orientação (Ormrod, 2012; Santrock, 2011).  

Fund (2007), avaliou o efeito da aprendizagem em Andaimes em um ambiente 

computadorizado, para 473 estudantes, utilizando a resolução de problemas de matemática e a 

interpretação de texto. Para o autor, a utilização do Andaime Instrucional modelou as atividades 

de aprendizado, induzindo a reflexão sobre os temas abordados, fornecendo apoio e orientação 

aos estudantes e promovendo a responsabilidade deles por sua própria aprendizagem. 

Delen, Liew e Willson (2014), avaliaram o comportamento de 80 estudantes de 

Graduação e Pós-Graduação em ambientes de aprendizagem baseados em vídeo, utilizando ou 

não Andaimes Instrucionais. Os resultados do estudo sugerem que os ambientes de 

aprendizagem com funções interativas, estimulam os indivíduos a se empenharem ativamente 

em sua aprendizagem e a dedicarem mais tempo nesse processo, resultando em um melhor 

desempenho. Os autores concluíram que os Designers Instrucionais precisam criar ambientes 

de aprendizagem onde haja interatividade. 

Para Vygotsky (2007), o conhecimento do mundo é sempre mediado pelas práticas 

culturais, pelo outro e pela linguagem. Por meio da comunicação oral, durante sua interação 

com o outro e com seu meio, a própria realidade é significada. O aprendizado humano, nessa 
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perspectiva, é essencialmente social e se processa na interação com outro indivíduo, à medida 

que seus elementos constitutivos se interagem com a cultura e o intelecto dos demais 

participantes do grupo. No caso específico do homem do campo, sua aprendizagem possui 

características que se enquadram exatamente no descrito por Vygotsky. Binotto (2005) e Silva 

(2013), avaliaram a obtenção de conhecimento em agricultores nos estados do Rio Grande do 

Sul e Mato Grosso do Sul respectivamente, e observaram que as técnicas utilizadas pelos 

agricultores possuem uma improvisação, cuja fonte de informação é principalmente tácita e 

permeada por questões culturais. Segundo as autoras, quanto maior a necessidade de 

informação sobre um tema, mais troca de conhecimentos entre os agricultores ocorrem.  

A relação entre o indivíduo e a sociedade é um processo dialético, construído e mediado 

pela linguagem; é simultaneamente um processo subjetivo e social. Por esse motivo, o ensino 

pode propiciar o desenvolvimento do indivíduo na medida em que o conhecimento é 

socialmente elaborado, e as estratégias cognitivas utilizadas para sua internalização são 

empreendidas principalmente durante as interações sociais e educativas. Portanto, o 

aprendizado é uma consequência da compreensão do homem como um ser que se forma ao 

entrar em contato com o outro, onde o ato de aprender é necessariamente mediado e se processa 

numa relação em que o conhecimento existente se contrapõe ao novo, permitindo o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e de formas de pensamento mais 

complexas (Vygotsky, 2007). Na Educação Andragógica, a metodologia é focada no processo 

de aprendizagem por meio da troca e do respeito às experiências e às visões de mundo dos 

alunos-participantes. Nela, a aprendizagem é resultado da interação coma a realidade. 

Freire (2007), jamais concordou com práticas educacionais que transmitissem aos 

sujeitos um saber já construído. Para ele, o ato de educar precisa incluir o pensar e o concluir, 

como sinônimos de reflexão, argumentação e criticidade, em oposição a simples reprodução de 

ideias. Ainda segundo Freire (2011b), o modelo de Extensão ou Educação Rural que ocorria no 

Brasil nas décadas de 1960 e 1970, baseava-se unicamente na transferência de tecnologia, cuja 

base era um modelo de comunicação com a população rural denominado de Difusionista. Por 

esse modelo, as formas de intervenção utilizadas naquela época pelos agentes de Extensão Rural 

focavam apenas as questões técnicas relacionadas à produtividade, sem considerar as questões 

culturais, sociais e ambientais dos produtores rurais e suas famílias. A Educação tinha como 

objetivo a divulgação e a adoção de técnicas capazes de aumentar a produtividade de seu 

trabalho. Como consequência, conceitos e procedimentos eram difundidos, desconsiderando as 

experiências anteriores, os interesses, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, os 
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desejos e as aspirações da população rural. 

Zuin, Zuin e Manrique (2011), avaliaram a capacitação de Extensionistas e agricultores 

de algumas cidades do estado de São Paulo e constataram que há necessidade de se modificar 

a metodologia utilizada na Educação no meio rural e mais especificamente na Extensão Rural. 

Segundo os autores, é necessário que os processos educativos tenham como sustentação a 

comunicação dialógica com a população rural. A Educação Rural não deve simplesmente 

alterar a atitude do indivíduo, desconsiderando sua maneira de perceber e de se relacionar com 

o ambiente onde vive.  

Na ação educativa, deve existir uma relação de troca horizontal entre educador e 

educando, exigindo-se nessa troca, atitudes de transformação da realidade onde vive. É por isso 

que a Educação deve ser capaz de conscientizar, pois, além de conhecer a realidade, busca 

transformá-la, ou seja, tanto o educador quanto o educando aprofundam seus conhecimentos 

em torno do mesmo objeto conhecido para poder intervir sobre ele (Freire, 2007). 

Dessa forma, a Educação de Adultos não pode ser entendida como algo que não pode 

ser tocado, distante dos sonhos e das experiências. O processo precisa ser uma ação que ofereça 

aos indivíduos a autonomia necessária para que possam refletir sobre sua condição na sociedade 

e a importância dessa condição para a sua existência (Freire, 2000). 

É nesse sentido que espaços educativos necessitam ser espaços sociais voltados para as 

múltiplas experiências dos aprendizes, utilizando-as como elemento norteador de sua prática. 

Segundo Freire (2000), o ensino mecânico, preocupado apenas com a tecnologia perde o que 

possui de mais fundamental: o sentido da aprendizagem. De fato, é a partir desse significado 

encontrado na aprendizagem, que os indivíduos tornam suas experiências mais ricas, 

aperfeiçoam seus conhecimentos já adquiridos e podem se deslumbrar com o ato de aprender, 

que, por sua vez, pode se transformar em um ato de criação, possibilitando a melhoria das 

condições em que vive. 

4.4 A Andragogia na Formação Profissional 

O objetivo desse tópico é abordar questões referentes à Educação para o Trabalho, a 

partir de um dos seus aspectos mais relevantes, as Competências. Para tanto, o tema é tratado 

sob três principais pontos de vista: as competências inerentes ao indivíduo, as inerentes às 

organizações e as que dizem respeito a interação dos dois (indivíduo e organização). 

A respeito das competências inerentes ao indivíduo, observa-se que a escola 

normalmente organiza seus programas de ensino por áreas de conhecimento. Essa forma de 
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organização dificulta a identificação dos conhecimentos pertinentes às situações ou tarefas 

concretas. O distanciamento entre o conhecimento e a situação real a ser enfrentada no trabalho, 

prejudica a construção das competências necessárias à realização de tarefas diárias, exigindo 

do indivíduo um grande esforço mental para aproximar o conteúdo teórico da prática necessária. 

Para reduzir essa distância e tornar o conhecimento mais operacional, o processo de 

aprendizagem deve expor os aprendizes a situações práticas o mais próximo possível da 

realidade. (Perrenoud, 1999). Executar uma tarefa com competência exige do indivíduo a 

capacidade de combinar, coordenar e integrar o Saber (os diversos conhecimentos), o Saber 

Fazer (as habilidades, destrezas, capacidades, entre outros) e o Saber Ser (os valores e atitudes) 

onde quer que esteja inserido (Arredondo & Diago, 2010; Diaz & Toro, 2008). 

A formação baseada em competências, cuja filosofia foi descrita acima, está 

intimamente ligada ao pensamento de John Dewey, segundo o qual, a Educação não deve ser 

unicamente acadêmica, precisa também ensinar o indivíduo a aprender a pensar e adaptar-se ao 

mundo externo, resolvendo suas dificuldades de maneira reflexiva (Santrock, 2011). A 

Educação baseada na Solução de Problemas, segundo a linha Deweyana, permite que o aprendiz 

adulto aprenda ao mesmo tempo o conteúdo e o processo, questione sobre sua realidade, avalie 

as soluções e raciocine de maneira crítica, tornando-se competente (Wolfolk, 2014). 

 

Figura 10: Modelo do Iceberg de Competências 

 

Fonte: Palaniappan (2003). 

 

Vale ressaltar que o desempenho eficiente e eficaz de uma tarefa, é apenas a parte visível 



IV - EDUCAÇÃO DE ADULTOS OU ANDRAGOGIA 

166 

 

de uma competência. Utilizando o Modelo do Iceberg (Figura 10 acima), é possível observar 

que além das competências visíveis como o conhecimento, a habilidade e a atitude, 

competências invisíveis também atuam para o bom desempenho de uma tarefa. Fazem parte 

delas as competências conscientes e as inconscientes. As primeiras envolvem o papel social que 

o adulto exerce, os valores que possui e sua autoimagem. As inconscientes envolvem a 

motivação e os traços de personalidade (Arredondo & Diago, 2010; Chouhan & Srivastava, 

2014; Garavan & McGuire, 2001; Palaniappan, 2003). 

Esse modelo tem implicações importantes para a aprendizagem, e consequentemente no 

processo de formação do adulto para o trabalho. O nível superior de conhecimento, habilidade 

e atitude é geralmente mais fácil de ser aprendido, enquanto os atributos do nível inferior 

(invisível) são mais difíceis de serem desenvolvidos no aprendiz. Tarefas gerenciais por 

exemplo, requerem um elevado volume de competências invisíveis, enquanto as tarefas 

operacionais demandam maior volume de competências visíveis. Uma discussão de longa data 

tem questionado se certos aspectos da competência individual podem ser transferidos (Linstead 

1993, como citado em Garavan & McGuire, 2001; Lindberg & Rantatalo, 2014). 

 Para Gatttai (2008) e Heckman e Kautz (2012), existem fatores mais facilmente 

modificados através da interação com o meio do que outros, fazendo com que a competência 

dependa, pelo menos em parte, das características pessoais do indivíduo. O pensamento de 

Vygotsky explica de maneira clara o papel dessas interações pessoais para se trabalhar 

conceitos mais abstratos, pois segundo ele os processos mentais como o raciocínio e a resolução 

de problemas, são mediados (auxiliados) por ferramentas psicológicas como a linguagem, os 

sinais e os símbolos. Essas ferramentas mediadoras auxiliam no desenvolvimento cognitivo do 

adulto, uma vez que a interação com outros adultos mais capazes permite a troca de ideias e 

formas de pensar. O conhecimento, as ideias, atitudes e os valores desses adultos são 

desenvolvidos através da apropriação ou "tomada para si" das formas de atuação e de 

pensamento oferecidas pela sua cultura e/ou pelos membros mais capazes do seu grupo 

(Woolfolk, 2014). 

 O peso da percepção de capacidade ou da competência de um indivíduo para que seu 

conhecimento seja apropriado pelos demais membros do grupo, pode ser observado no trabalho 

de Gasparini (2012). Em seu estudo, os conhecimentos sobre a importância da utilização de 

equipamentos de proteção e a forma de utilizá-los foi ensinada para estudantes do 7º ano do 

Ensino Fundamental, filhos de agricultores. Ao tentar passar para os pais o que aprenderam 

sobre a utilização desses equipamentos e a forma de descartar as embalagens vazias de 
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defensivos agrícolas, a opinião deles era quase sempre ignorada. 

Adquirir um conhecimento pode não ser suficiente para a execução correta de uma 

tarefa, isto é, um indivíduo pode ser competente e não ser eficaz, pois existe uma diferença 

entre competência e desempenho. Muitas pessoas são consideradas competentes por passarem 

em exames e possuírem certificados, mas na prática, não conseguem executar adequadamente 

seu trabalho. Por outro lado, alguns indivíduos ou equipes, apesar de não serem considerados 

tão competentes, trabalham mais e são determinados, conseguindo bons resultados na execução 

de suas tarefas (Margerison, 2001). Os aspectos invisíveis possuem portanto, um peso que não 

pode ser desconsiderado quando se fala em Educação para o Trabalho.  

A limitação da Andragogia em processos educativos foi descrita por Vygotsky em um 

conceito denominado de Zona de Desenvolvimento Proximal. Ele pode ser definido como a 

área entre o nível atual de conhecimento do indivíduo e o nível de conhecimento que ele poderia 

alcançar sob orientação, bem como o conhecimento que o aprendiz ainda não está preparado 

ou não é capaz de aprender (Figura 11). É importante ressaltar que, tanto fatores externos como 

internos, podem também influenciar a Zona de Desenvolvimento Proximal (Berger 2006, como 

citado em Woolfolk, 2014). Outro aspecto relevante é que o limite de capacidade muda ao longo 

do tempo, pois ao realizar com competência certas tarefas, surgem novos desafios onde o 

indivíduo é menos competente (Bruning et al., 2012). 

 

Figura 11: Visualização esquemática da Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

Fonte: Berger (2006, como citado em Woolfolk, 2014), adaptado pelo autor. 

 

O segundo ponto de vista se refere às competências inerentes às organizações. Os fatos 

acima indicam os principais fatores que motivam muitas empresas a utilizar a Andragogia como 
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abordagem principal em seus modelos de formação interna de colaboradores. Ela possibilita a 

sistematização do conteúdo dos treinamentos na forma de objetivos de aprendizagem, 

permitindo um vínculo direto com as situações reais vivenciadas pelos trabalhadores no seu dia 

a dia. As competências humanas são um dos principais recursos disponíveis para as 

organizações e são também um dos seus grandes diferenciais para competir no mercado. Esse 

conceito é denominado de Empresa Baseada em Recursos, segundo o qual a permanência das 

empresas no mercado depende não apenas da marca, infraestrutura, recursos humanos, 

financeiros e gerenciais, mas também da forma peculiar como esses recursos se combinam, 

conferindo ou não competitividade no mercado (Guimarães, Bruno-Faria & Brandão, 2006). 

Os trabalhos de Prahalad e Hamel (1990) nessa área são fundamentais. Eles 

denominaram o tipo de competência de uma organização como “core competence” ou 

Competências Essenciais de uma empresa, capazes de garantir sua competitividade e 

permanência no mercado. Assim, as organizações possuem conjuntos únicos de fatores que as 

tornam competitivas no mercado, e o capital humano é um desses fatores. A Teoria das 

Competências Essenciais, percebe a organização como possuidora de um conjunto de 

competências e chama a atenção para as questões de aprendizagem da própria empresa, 

incluindo a acumulação de experiência e conhecimento. Elas são, portanto, o conjunto das 

competências individuais que constituem uma fonte de vantagem competitiva única, valorizada 

e difícil de ser imitada por outras empresas (Gatttai, 2008; Guimarães et al., 2006; Ubeda, 

2003).  

Para Amorim, Eboli e Luiz (2010), a Andragogia possui condições de elevar o valor do 

capital humano da organização e, consequentemente, sua eficiência e rentabilidade. Ela possui 

como base o conceito de empresas que focam o aprendizado de seus colaboradores, seja pela 

criação, aquisição ou compartilhamento do conhecimento. Esse tipo de empresa é denominado 

de Organizações que Aprendem, por cultivarem o comprometimento e a capacidade de 

aprendizagem de seus funcionários, proporcionando organização e adaptação às constantes 

mudanças no mercado. 

O terceiro e último ponto de vista descreve a manifestação da competência na relação 

do indivíduo com um determinado contexto, ou seja, na forma como ele interage com o 

ambiente ao enfrentar os desafios (Zariffian, 2001). Para Dejours (1997, como citado em 

Ubeda, 2003), a competência humana depende de um contexto ético e social, tanto do indivíduo 

quanto do grupo ao qual ele pertence. A competência é uma característica coletiva antes de ser 

individual, e não pode ser completamente conceituada pela ciência no mundo do trabalho. 
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Nesse sentido, o desempenho competente de uma tarefa, sofre influência de três dimensões: 

 Dimensão biológica: refere-se aos limites do desempenho do corpo humano, onde 

nem todos os desempenhos são possíveis; 

 Dimensão social: supõe uma ação coordenada de indivíduos que interagem entre 

si ao realizar um trabalho, impondo-lhe estímulos e limites; 

 Dimensão subjetiva: diz respeito à capacidade ou não de mobilização de aspectos 

da personalidade e da inteligência de cada um ao se deparar com um desafio.  

Segundo Schatzki, (1997), as ações de um indivíduo são organizadas por regras, pelo 

entendimento de como a prática é realizada e por uma estrutura chamada por ele de 

Teleoafetiva. O termo teleoafetivo significa orientação para um objetivo (teleo) que é 

importante para alguém (afetivo). Qualquer atividade prática tem como pano de fundo os 

conhecimentos adquiridos no passado, as regras existentes e os anseios futuros de quem a 

realizará. Um indivíduo, ao se defrontar com um problema ou desafio tende a tomar uma atitude 

coerente com seus princípios e valores (conhecimentos e objetivos). Mas também pode agir de 

acordo com critérios definidos por outros, como colegas, superiores, grupos de interesse, e 

nesse momento sua ação passa a ser influenciada também por um contexto social. A realização 

de uma determinada tarefa é, por esse motivo, constantemente influenciada por uma ordem 

social e seu resultado final não é apenas certo ou errado, ele precisa ser também adequado ao 

contexto onde se insere. Um indivíduo competente é aquele capaz de se antecipar ao que é 

considerado adequado e correto, agindo em conformidade com esses critérios (Lindberg & 

Rantatalo, 2014). Binotto (2005, p. 160), avaliou a forma como uma cooperativa promoveu a 

inovação dos seus cooperados e relata que “o facto da cooperativa requerer dos agricultores 

inovação constante, parece promover entre eles um estado de motivação constante”. Segundo a 

autora, os agricultores valorizam essa interação e dizem que a cooperativa busca melhorar a 

produção e também dá atenção aos aspectos sociais como o relacionamento entre os 

funcionários e com a comunidade. 

Não se pode portanto, entender a competência de um indivíduo sem analisar o contexto 

onde são desempenhadas. O desempenho de uma pessoa está ligado a existência de uma 

interação dinâmica entre a tríade composta pelas competências pessoais, pelo desempenho no 

trabalho e o ambiente organizacional que se influenciam reciprocamente (Boyatzis 1982, como 

citado em Gatttai, 2008). A organização formal ou informal do local de trabalho no que tange 

à autonomia dos trabalhadores, a sua participação nas decisões, as características da tarefa 

executada e o tipo de “feedback” recebido, podem ter um forte impacto sobre a competência de 



IV - EDUCAÇÃO DE ADULTOS OU ANDRAGOGIA 

170 

 

um indivíduo em seu trabalho (Ellström & Kock, 2008).  Para Arancibia et al. (2008), 

considerando o pensamento de Piaget, aprender é uma capacidade do ser humano de manter 

uma concordância entre o ambiente que o cerca (incluindo o ambiente de trabalho) e os 

esquemas cognitivos que ele possui. A adaptação a uma mudança, por sua vez, nada mais é que 

o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem em resposta ao meio. Ela pode ocorrer pela 

incorporação de novos conhecimentos às informações já existentes ou pela modificação de um 

esquema cognitivo também existente, permitindo uma melhor adaptação. O adulto ao aprender, 

modifica ativamente seus esquemas, através de experiências ou pela transferência de esquemas 

existentes para novas situações vividas. A aprendizagem depende então, do conhecimento que 

o sujeito já possui. 

Vygotsky diz que as atividades humanas são realizadas em ambientes culturais próprios 

e sua compreensão só pode ocorrer se esse ambiente também for compreendido. Para ele, as 

estruturas específicas e os processos mentais podem ser rastreados a partir da interação com o 

outro. Dessa forma, as interações sociais não são apenas as influências exercidas sobre o 

desenvolvimento cognitivo, na verdade, elas permitem a criação de estruturas cognitivas e de 

uma maneira de raciocinar. O conceito de desenvolvimento cognitivo para o autor, está baseado 

na transformação de atividades sociais compartilhadas e em processos internalizados (Wolfolk, 

2014).  

Piaget também abordou a importância do ambiente e suas interações com o indivíduo 

em seu desentvolvimento cognitivo, mas com uma conotação diferente. Ele acreditava que a 

interação promove o desenvolvimento cognitivo na medida em que causa um desequilíbrio, ou 

seja, um conflito cognitivo motiva a mudança. Para Ormrod (2012), as interações mais eficazes 

para a mudança ocorrem entre pares, pois ao interagirem, os indivíduos podem desafiar os 

pensamentos um do outro. Binotto (2005), relata que as dificuldades para a implantação de 

novas técnicas concentram-se em questões comportamentais como a insegurança, o receio de 

errar e o fato de que o resultado a ser obtido pode ser algo desconhecido. Segundo a autora, 

para os agricultores e seus funcionários, a mudança inicialmente assusta, desafia e questiona, 

pois na maioria dos casos não há experiências anteriores e o aprendizado pode ser resultado do 

sucesso e/ou do fracasso. 

Para Freire (2007), ao tomar ciência da realidade onde vive e de seu caráter contraditório 

e inacabado, o indivíduo se conscientiza de que pode modificá-la através da ação. Transportada 

para o cenário da Educação, a consciência é mediada pela ação-reflexão-ação, oportunizada 

pelo diálogo entre educador e educando. Nesse sentido, a comunicação e o trabalho tem um 
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papel preponderante no pensamento de Freire, ambos assumem uma participação ativa na 

construção do conhecimento.  

A questão da comunicação em que se efetivam os processos de ensino e aprendizagem 

de adultos no meio rural é de grande importância. Deve-se considerar o agricultor aprendiz 

como alguém que possui um conhecimento próprio, adquirido em anos de interação com as 

condições adversas do campo e que o auxiliou a sobreviver até o presente momento. Isso 

implica em uma postura de igualdade e respeito de ambos, uma postura do educador junto ao 

educando e não do educador para o educando (Freire, 2011b). 
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V - DESENVOLVIMENTO RURAL E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

O capitulo é uma análise do contexto em que a formação rural ocorre, até chegar ao 

objetivo do presente estudo, a saber, o trabalhador na aplicação de agrotóxicos. Dessa forma, 

optou-se por descrever rapidamente o que é a agricultura brasileira e analisar a importância da 

tecnologia e do trabalho na produtividade.  

Em relação ao trabalho, a questão do êxodo rural define bem quem é, onde mora e 

quantos são os agricultores e trabalhadores rurais brasileiros e seu mercado de trabalho. Esses 

aspectos são fundamentais para o conhecimento das características do perfil do indivíduo que 

realiza a tarefa de aplicar agrotóxicos, assim como de todo o processo que envolve sua 

formação, seja ela informal (em seu dia a dia), não-formal (nos eventos de formação) ou formal 

(no ensino formal). Por fim, definir o perfil desse indivíduo e sua relação com a realidade onde 

vive e adquire seu sustento. 

5.1 Agricultura, Segurança Alimentar e Produtividade no Brasil 

Nos últimos cinquenta anos, a produtividade agrícola de países como o Brasil, Índia, 

China e África do Sul, experimentaram um extraordinário período de crescimento. Apesar da 

escassez de terra e de uma população que cresceu mais que o dobro de seu tamanho, a produção 

de cereais triplicou e a área cultivada aumentou em 30% (Wiki, Pingali & Brocai 2008, como 

citado em Pingali, 2012).  

Para se ter uma ideia desse crescimento, a produtividade entre as safras de 1990/91 e 

2010/11 mostra um crescimento da produtividade brasileira de 117%, enquanto os Estados 

Unidos aumentaram em 35% e a agricultura mundial 24% (Departamento de Agronegócio da 

FIESP, 2012). A Tabela 7 mostra mais detalhes desses dados. 

 

Tabela 7: Crescimento da produtividade de grãos entre as safras 1990/91 e 2010/11 

Produto Brasil % EUA % Mundo % 

Milho 131 29 36 

Soja 93 28 34 

Algodão 286 28 31 

Arroz 104 16 20 

Grãos 117 35 24 

Fonte: USDA (2012, como citado por Departamento de Agronegócio da FIESP, 2012), adaptado pelo autor. 
 

A combinação de altas taxas de investimento em pesquisa agrícola, infraestrutura e um 

bom trabalho de difusão de tecnologia, foram os grandes responsáveis pelo avanço na produção 
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e na produtividade de alimentos em todo o mundo. Diante do considerável aumento, previsões 

de fome foram esquecidas e muitos países superaram deficiências alimentares crônicas, 

garantindo um acesso mínimo de sua população a alimentos básicos. A segurança alimentar, 

que sempre foi uma questão prioritária para muitos governos, organizações internacionais e 

para a sociedade em geral deixou de sê-lo, pelo menos temporariamente (Pingali, 2012). 

Recentemente, no entanto, o aumento dos preços de produtos agrícolas provocaram 

novas preocupações de políticos e da opinião pública. Depois de permanecer em baixos níveis 

durante décadas, as cotações das principais commodities agrícolas elevaram-se 

significativamente (Pereira, Martha, Santana & Alves, 2012). O primeiro sinal ocorreu entre 

janeiro de 2007 e junho de 2008, gerando um aumento de 38% para o açúcar e de 224% para o 

arroz (HLPE 2011, como citado em Pereira et al., 2012). Preços de cereais como o milho e o 

trigo também sofreram aumentos no mesmo período, devido a um considerável aumento da 

demanda. O Gráfico 1 ilustra a elevação dos preços commodities agrícolas de 1990 a 2013, 

utilizando como base o período entre 2002/04. Somente a partir do segundo semestre de 2010, 

as cotações voltaram a se elevar e atingiram um pico em janeiro de 2011. Atualmente, os preços 

se encontram em patamares inferiores aos de 2011, mas estão ainda o dobro das cotações de 

2002 a 2004. 

 

Gráfico 1: Índice de preços reais dos alimentos de 1990 a 2011* 

 
*(2002-2004 = 100) 

Fonte: FAO (2013, como citado em Pereira et al., 2012). 
 

Para Gasques, Bastos, Dossa e Gatto (2009), o mercado internacional de produtos 

agrícolas tem apresentado acentuado crescimento. Entre as dificuldades enfrentadas por países 

com grande população, citam-se: a baixa disponibilidade de áreas agricultáveis, a dificuldade 
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de reposição de seus estoques e o aumento no consumo de grãos, (notadamente milho, soja e 

trigo). Segundo os autores, esse cenário cria condições favoráveis a países como o Brasil que 

tem um imenso potencial de produção agrícola e tecnologia disponível. 

5.1.1 A evolução da agricultura brasileira 

A agricultura brasileira sempre teve uma importância estratégica no crescimento do país, 

desde os primeiros empreendimentos coloniais no início do século XVI (Baer 2008, como 

citado em Pereira et al., 2012). Até a década de 1930, a economia brasileira esteve fortemente 

baseada em produtos agrícolas tropicais destinados ao mercado externo; já na década de 1960, 

o café e algumas outras commodities agrícolas (borracha, cacau e algodão), chegaram a ser 

responsáveis por mais de 55% das exportações do país (Thorp 1998, como citado em Pereira et 

al., 2012).  

Jank, Nassar e Tachinardi (2005), descreveram a história do desenvolvimento da 

agricultura brasileira de 1970 a 2004, que, de maneira sucinta, pode ser dividida em três grandes 

fases: 

 Anos 1970 e 80: caracterizada pela ampliação do chamado “Modelo 

Agroexportador”. Nessa fase, o país deixou de ser apenas um fornecedor de 

produtos tropicais (café, açúcar e cacau) e passou a exportar produtos como soja, 

celulose e carnes. Esse avanço foi conseguido através de uma forte intervenção 

governamental por meio de políticas agrícolas;  

 Período 1990 e 99: é denominado de “O choque da eficiência e da 

competitividade”. Foi um período de enorme crescimento da produtividade 

agrícola, devido principalmente à incorporação de novas tecnologias. Como 

resultado dessa tecnificação, enquanto a produtividade da terra cresceu 6,5% ao 

ano, a da mão de obra e do capital cresceram em média 3%; 

 De 1999 e 2000 ao final de 2004: descrito pelos autores como um período de 

expansão da oferta e explosão de competitividade, baseado em ganhos de 

eficiência (produtividade e exploração de economias de escala), um câmbio 

desvalorizado e uma forte demanda externa. Devido ao aumento de 

competitividade das commodities brasileiras, os subsídios e as barreiras 

comerciais foram elevadas e/ou implementados pelos países importadores. Apesar 

das restrições, o Brasil revelou dinamismo em suas vendas externas, colocando-se 

entre os primeiros no ranking mundial da produção e da exportação de alimentos. 
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A competitividade da agricultura brasileira pode ser resumida pela elevação da 

quantidade de alimento produzido por hectare no país, que superou em quatro vezes a produção 

mundial dos últimos 20 anos e proporcionou a preservação de mais de 50 milhões de hectares 

de florestas nativas (Departamento de Agronegócio da FIESP, 2012). Segundo Pereira et al. 

(2012), entre os anos de 1976 a 2011, a área de produção de grãos no Brasil aumentou em 32%. 

No mesmo período, a produção cresceu 240% e a lucratividade dos agricultores se elevou em 

2,6 vezes. O Gráfico 2 apresenta uma visão clara dessa evolução. 

 

Gráfico 2: Evolução da produção de grãos, da área plantada e da produtividade de 1976 a 2011 

 
Fonte: Conab data base (Martha et al. 2012, como citado em Pereira et al., 2012). 

 

Atualmente, o futuro da agricultura brasileira continua promissor. Gasques et al. (2009), 

ao estimarem o aumento na produção de diversos alimentos pelo Brasil de 2009 a 2020, 

calcularam que a produção de grãos (soja, milho, trigo, arroz e feijão) deverá se elevar em 

36,7%. A produção de carnes (bovina, suína e de aves) deverá aumentar em 8,4 milhões de 

toneladas, representando um acréscimo de 37,8% se comparado à produção de 2009. Outros 

produtos com elevado potencial de crescimento são: o açúcar com um aumento de 15,2 milhões 

de toneladas; o etanol, 35,2 bilhões de litros e o leite, com uma elevação de 7,4 bilhões de litros 

(Tabela 8). Mas os autores alertam que, a ocorrência de crises mundiais, o aumento do 

protecionismo entre os países importadores e mudanças climáticas severas, são incertezas que 
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podem interferir nesse cenário. 

 

Tabela 8: Principais tendências de produção de alimentos pelo Brasil entre as safras 2008/09 e 2019/20 

Produto 2008/2009* 2019/20* Aumento % 

Carne de Frango 11,13 16,63 49,4 

Soja 57,09 81,95 43,5 

Feijão 3,48 4,27 38,4 

Milho 50,97 70,12 27,3 

 Carne Bovina 7,83 9,92 26,7 

Trigo 5,67 7,07 24,7 

Carne Suína 3,19 3,95 23,8 

Arroz 12,63 14,12 11,8 

* milhões de toneladas 

Fonte: AGE/MAPA (2009, como citado em Gasques et al., 2009), adaptado pelo autor.  

 

A Difusão de inovações capazes de elevar a produtividade das terras brasileiras foi a base de 

toda a estratégia da política agrícola adotada no Brasil por várias décadas. Ela foi escolhida 

tendo em vista as experiências observadas em outros países e o atraso em que a agricultura 

brasileira se encontrava. A tecnificação desempenhou, portanto, um papel fundamental na 

evolução da agricultura brasileira, mas também foi uma necessidade, dada a grande migração 

de pessoas para o meio urbano e as características da produção agrícola em clima tropical, como 

será visto posteriormente. 

5.1.2 A tecnificação das atividades agrícolas  

Uma inovação tecnológica tem por objetivo a economia de recursos escassos e maior 

utilização de recursos abundantes. Como a disponibilidade de terras é insuficiente, o aumento 

da produtividade depende basicamente da utilização de novas tecnologias. Sementes 

melhoradas, por exemplo, respondem mais eficientemente à aplicação de fertilizantes, 

reduzindo as restrições ao aumento da produção, impostas pelo tamanho da área cultivada. Em 

um contexto de carência de mão de obra, máquinas e insumos, elas são a melhor forma de 

aumentar a produtividade (Hayami & Ruttan 1988, como citado em Vieira & Silveira, 2011). 

A utilização de tecnologia na agricultura possui uma característica peculiar: muitas 

vezes vem embutida nos insumos e máquinas adquiridos do setor industrial pelo agricultor, ou 

seja, ela é externa ao seu setor. Por outro lado, considerar o desenvolvimento rural 

simplesmente como uma questão de difusão dos insumos inovadores é uma visão limitada, que 

desconsidera as complexas interações ocorridas no processo de aprendizagem desses 

indivíduos, assim como as circunstâncias em que o novo insumo é adotado e utilizado pelo 
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produtor quando o adquire e o utiliza. Ao empregar uma nova técnica, o agricultor precisa 

explorá-la e, ao mesmo tempo, aplicar novos métodos de implantação e/ou gestão em sua 

propriedade. Por esse motivo, a diferença no uso da tecnologia entre produtores, decorre da 

capacidade de cada um em absorver o conhecimento externo e das interações desse 

conhecimento com as características naturais (climáticas e geográficas) de sua propriedade 

(Vieira, 2010). 

Em termos gerais, a aquisição de insumos foi utilizada pelos gestores de política agrícola 

como parte da estratégia de desenvolvimento do campo. Partindo desse pressuposto, a evolução 

da tecnificação da agricultura brasileira pode ser mensurada pelo aumento da utilização de 

máquinas no cenário agrícola brasileiro. O Gráfico 3 ilustra esse fenômeno, onde se observa 

que, embora o número de pessoas ocupadas no meio rural tenha diminuído no correr dos anos, 

o número de tratores por hectares aumentou praticamente de maneira linear. Isso significa que, 

existem no país cada vez menos trabalhadores para um simultâneo aumento do número de 

tratores. É importante salientar que, além do aumento em seu número, essas máquinas estão 

cada vez mais potentes e complexas de se operar. Trabalhadores capacitados na  operação delas 

garantem redução no número de acidentes e no desgaste de peças, bem como no aumento da 

produtividade (Vieira, 2010).  

 

Gráfico 3: Evolução da mecanização e do pessoal ocupado no campo entre 1970 e 2006 

 
Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2009, como citado em Vieira, 2010). 

 

A mecanização do trabalho rural não ocorreu de forma homogênea, mas foi restrita a 

uma pequena parcela de produtores, que atualmente são responsáveis pela maior parte da 

produção agrícola do país. Segundo Alves (2013), no Brasil, 87% da produção agrícola vem de 

apenas 11,4% dos produtores, enquanto os demais possuem baixa tecnificação de suas 
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atividades e baixa produtividade. Para descrever as causas dessa realidade, o autor destaca 

alguns fatores que julga determinantes:  

 A dificuldade do pequeno agricultor de ter acesso ao crédito; 

 O baixo acesso à informação de qualidade pela pouca abrangência da Extensão 

Rural; 

 As dificuldades de superar as burocracias públicas e as legislações vigentes; 

 A relação desfavorável entre o preço do produto agrícola oriundo da pequena 

propriedade e o preço do insumo, devido à baixa escala de produção.  

O autor afirma que a escala de produção tem um forte efeito sobre a utilização de tecnologia, 

tornando-a quase sempre não lucrativa. Sem a redução dessas dificuldades, restam ao pequeno 

produtor duas alternativas: migrar para a cidade ou trabalhar em tempo parcial como 

empregado. 

Especificamente em relação ao baixo nível de informação do pequeno agricultor, as 

ações educativas no campo são fundamentais, pois permitem ao trabalhador ser mais eficiente 

e eficaz, com menos risco para sua atividade, menor esforço e maior resultado. Nesse aspecto, 

contudo, ainda há um imenso trabalho a ser realizado no Brasil. 

5.2 A Extensão Rural e a Atitude de Adoção de Inovações 

Por volta de 1850, as universidades de Oxford e Cambridge na Inglaterra iniciaram 

discussões sobre como poderiam atender às necessidades de conhecimento das pessoas que 

viviam próximas a essas instituições. Inicialmente foram realizadas ações educacionais 

abordando somente temas literários e sociais, porém, com o passar do tempo, temas relativos à 

agricultura também foram incluídos. O sucesso da Extensão Universitária na Grã-Bretanha 

influenciou outros países, em especial os Estados Unidos, onde se tornou difundida e 

formalmente organizada. Ao mesmo tempo, a Extensão com foco na população rural ganhou 

notoriedade e se popularizou entre os produtores daquele país (Oakley & Garforth, 1997). 

A Extensão Rural pode ser definida como a forma pela qual novos conhecimentos são 

introduzidos e difundidos no meio rural, com o objetivo de gerar melhoria na qualidade de vida 

dos produtores rurais e de suas famílias (Oakley & Garforth, 1997). Coutts, Roberts, Frost e 

Coutts, (2005), definem a Extensão Rural como um processo cujo resultado é a capacitação de 

indivíduos e de comunidades. A palavra capacitação descreve as habilidades e os 

conhecimentos dos indivíduos, suas percepções e valores, suas redes de relações sociais, seus 

sentimentos de confiança e reciprocidade, bem como sua capacidade de apoiar e cooperar com 
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instituições e  indivíduos. O trabalho de Extensão Rural é um processo educativo, não-formal, 

atribuído a qualquer instituição que dissemine informações, conhecimentos, habilidades e 

atitudes à população rural. A Extensão combina metodologias de ensino, comunicação e 

técnicas de grupo para promover o desenvolvimento agrícola por meio da transferência e 

difusão de tecnologias que contribuam para uma melhor qualidade de vida das pessoas do 

campo (Rivera & Qamar, 2003).  

Segundo Loureiro e Cristovão (2000), é difícil apresentar um conceito único de 

Extensão, pois ela se baseia em um trabalho educativo que possui muitas nuances como: 

conceito bastante difuso, terminologias variadas, uma multiplicidade de problemas a serem 

resolvidos e de contextos onde os mesmos ocorrem. Diante dessas questões, muitas atividades 

são consideradas de Extensão, como ações de Educação de Adultos, de Desenvolvimento 

Regional e Rural e aquelas relacionadas às Atividades Agrícolas. 

É necessário também distinguir a Extensão Agrícola ou Assistência Técnica da Extensão 

Rural. Enquanto a primeira inclui apenas atividades específicas relacionadas ao aumento da 

produção e da produtividade, a segunda envolve, além dessas atividades, áreas da Educação 

Não-Formal, como saúde e geração de outras fontes de renda. Por essa razão, uma equipe de 

Extensão Rural deve, necessariamente, ser composta por profissionais de várias áreas, 

trabalhando de forma integrada em atividades agrícolas e não-agrícolas (Rivera & Qamar, 

2003). 

A aprendizagem no âmbito da Extensão Rural é uma questão pedagógica e ao mesmo 

tempo uma questão de comunicação. Nesse sentido, não bastam apenas palavras e imagens para 

se comunicar com o agricultor, é necessário ensinar de maneira tal que, além de dominar os 

princípios e os conceitos, ele domine também as práticas necessárias para a utilização da nova 

tecnologia. Pode-se ensinar uma técnica por mera transmissão, por modelagem de 

comportamento – em uma relação estímulo e recompensa – ou por um trabalho dialógico com 

o aprendiz e sua realidade, levando-o a compreender e participar na utilização e/ou adaptação 

da tecnologia mais conveniente à sua realidade (Bordenave, 1985; Freire, 2011b). 

Analisando a eficácia de programas de segurança alimentar em Cooperativas de 

Extensão nos Estados Unidos, Koundinya e Martin (2011), observaram que o sucesso dos 

programas estudados foi resultado de uma forte interação entre conteúdo e metodologia. Assim, 

atender apenas às necessidades de conteúdo do público-alvo não é suficiente. Métodos de 

ensino e ferramentas educacionais empregados corretamente são fundamentais para garantir os 

resultados desejados. Freire (2011b) dizia que, a eficiência da comunicação só existe quando a 
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distância entre o que o técnico mostra e a percepção do conteúdo pelo produtor ou trabalhador 

é reduzida, deixando o conteúdo com o mesmo significado para ambos. 

5.2.1 O processo de Difusão de inovações tecnológicas 

A Extensão Rural se baseia na pressuposição de que as escolas de Ciências Agrárias e 

Centros de Pesquisa geram tecnologias aplicáveis, e que os Extensionistas, de posse delas, 

realizam a Difusão, transferindo-as apara os agricultores. Esse raciocínio desconsidera o 

conhecimento e a criatividade do habitante do meio rural, ignora sua autoconfiança, a energia 

social do grupo onde vive e sua importância como fator capaz de influenciar a decisão de 

mudança. Ele desconsidera também que em seu dia a dia, o homem do campo utiliza o 

conhecimento desenvolvido pelos seus pares, reinventam ideias e conceitos externos à sua 

realidade e as integram em decisões complexas no sistema de produção (Röling & Fliert, 1994).  

Mas o processo de Difusão de uma inovação é muito mais complexo que simplesmente 

convencer sobre a utilização ou não de uma técnica. Em seu livro clássico “Difusão de 

Inovações”, Everet Rogers (2003), define Difusão como a maneira pela qual uma informação é 

comunicada aos membros de um grupo social, utilizando canais de comunicação específicos, 

onde os envolvidos criam e compartilham informações entre si, para atingir uma compreensão 

mútua. Nesse sentido, a comunicação é um processo que envolve exatamente o descrito por 

Freire (2011b) em seu livro “Extensão ou Comunicação”, ao falar sobre a criação e o 

compartilhamento de informações entre os membros de um grupo, com o objetivo de alcançar 

uma compreensão mútua sobre um tema. O conceito de Rogers contraria frontalmente a ideia 

de que a Difusão seria por si mesma negativa, imposta ao público e pouco participativa. Ao 

contrário, ela é fruto da interação e da troca de conhecimento entre o habitante do espaço rural 

e os técnicos. 

A visão do processo de Extensão descrita acima, diverge do modelo proposto por Rostov 

(1974, como citado em Hegedüs, Cimadevilla & Thornton, 2008) e denominado Teoria da 

Modernização, segundo a qual, um país em desenvolvimento deveria percorrer o mesmo 

caminho que um país desenvolvido percorreu. O autor pressupõe a existência do moderno e do 

antigo ou tradicional, sem que haja qualquer interação entre eles. O moderno representaria o 

racional, a vontade de realizar e a especialização; já o tradicional representaria a afetividade, a 

presença de papéis difusos e as relações parentais e comunitárias. Pela Teoria da Modernização, 

as sociedades tradicionais necessitam de uma força externa para promover uma injeção de 

capital e tecnologia vindas das sociedades modernas. O caminho percorrido de um polo ao outro 
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seria gradual, sem a presença de rupturas ou crises e deveria ser imitado por aqueles que 

desejassem se desenvolver. Aspectos culturais e sociais, se fossem considerados um obstáculo, 

deveriam ser desconsiderados e/ou alterados. 

No trabalho de Extensão, os meios de comunicação exercem um papel muito importante, 

e a compreensão de como eles influenciam os mecanismos Psicossociais e o indivíduo é 

fundamental. Para Bandura (2001), a Teoria Social Cognitiva explica melhor a forma de 

comunicação do indivíduo em seu grupo social, através da qual os indivíduos se auto-

organizam, são proativos, autorreflexivos e se autorregulam, e o autodesenvolvimento humano, 

bem como a adaptação e a mudança, fazem parte dos sistemas sociais. O processo de 

comunicação nesse sistema funciona não como um modelo de Casualidade Unidirecional, mas 

por Casualidade Recíproca Triádica, em que a comunicação é o resultado de uma interação 

entre o comportamento, o indivíduo e o ambiente (Figura 12). Aspectos cognitivos, afetivos e 

biológicos, padrões comportamentais e eventos ambientais atuam por esse modelo, interagindo 

e se influenciando bidirecionalmente. A ação de um indivíduo ocorre, portanto, dentro de uma 

rede de influências recíprocas. No tópico seguinte, o tema será discutido em maior 

profundidade. 

 

Figura 12: Modelo de Casualidade Recíproca Triádica 

 

Fonte: Bandura (2001). 
 

A ação dialógica proposta por Freire (2011b), que procura construir com o agricultor os 

conhecimentos úteis à sua realidade, tendo como base seus conhecimentos e sua cultura, está, 

de certa forma, alinhada à teoria descrita acima. A ação do Extensionista permite a 

implementação de uma forma de comunicação mais fluida, construindo uma aprendizagem real 

e duradoura. As novas tecnologias de comunicação exigem do indivíduo habilidades como a 
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flexibilidade e uma estratégia cognitiva que lhe permita traduzir o conhecimento em uma ação 

efetiva. O processamento solitário e passivo de informação definitivamente não cabe nesse 

contexto (Röling & Jong, 1998). As consequências da Difusão de uma inovação seriam,  

portanto, o resultado das alterações produzidas em um indivíduo ou em um grupo social, após 

um processo de construção mútua em um determinado ambiente. A inovação tecnológica, assim 

como sua difusão, é apenas um meio que determina a ocorrência de uma determinada ação, seja 

ela positiva ou negativa (Rogers, 2003).  

Rogers (2003), avança nessa linha, e descreve três grandes passos que envolvem o 

processo de Difusão: o desenvolvimento de uma tecnologia, sua disseminação e a avaliação das 

consequências de sua adoção ou rejeição. Disseminar uma inovação é para ele, a parte do 

processo que envolve a comunicação de uma nova ideia a um grupo social, cujas consequências 

são as alterações provocadas por sua implementação em um determinado contexto. Essas 

mudanças, por sua vez, podem ser classificadas em dois grupos:  

 Mudança imanente: resultado da criação ou desenvolvimento da inovação pelo 

indivíduo ou seu grupo social; 

 Mudança por contato: interação da sociedade com outra cultura e/ou saber. Ocorre 

quando novas ideias são apresentadas a uma sociedade e nela introduzidas. 

Segundo o autor, as duas formas de mudança são definidas por sua origem, mas não abrangem 

o papel ou a importância das mesmas como deflagradoras do processo de adoção.  

Influenciar um indivíduo para que uma mudança ocorra não é um processo simples, a 

decisão de mudar normalmente ocorre em um contexto onde atuam diferentes fatores, e não é 

um caminho único em linha reta. A contribuição relativa de um agente influenciador pode se 

alterar dependendo da natureza e da força dos demais agentes envolvidos. Um influenciador 

atuando em uma mesma estrutura causal de fatores, pode também alterar seu papel na 

determinação de uma ação, após passar por uma nova experiência (Wood & Bandura, 1989).  

Um comportamento é, por isso, o resultado de um arranjo único de agentes causais, 

organizados de forma que se um deles não participar, o comportamento pode não ocorrer. A 

participação da mídia como agente influenciador em uma decisão pode ser inferior, igual ou 

superior aos demais determinantes. Ela pode, por exemplo, alterar os valores, o comportamento 

e o julgamento de alguém, sem que haja necessidade de uma outra pessoa atuar no processo 

(Bandura, 2001). O peso e a forma de participação da mídia no processo de decisão do agricultor 

podem e devem ser debatidos no âmbito da Extensão Rural, mas sem perder de vista a 

complexidade desse processo. 
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Há que se considerar também que o agricultor utiliza, em seu processo de Decisão de 

Adoção, a avaliação de algumas características da inovação. Rogers (2003), descreve algumas 

que precisam ser incluídas nessa discussão: 

 Vantagem relativa: a inovação deve oferecer vantagens em relação à técnica 

anteriormente utilizada; 

 Compatibilidade: precisa ser compatível com as características do indivíduo em 

relação a recursos, cultura e valores; 

 Observalidade: precisa ter suas características visíveis ao observador, como a 

facilidade de ser utilizada, seus efeitos, funções e economicidade; 

 Complexidade: deve ser facilmente compreendida e utilizada. 

Ao mesmo tempo, Thornton (2003, como citado em Hegedüs et al., 2008), recomenda 

especial atenção às informações que o agricultor possui e sua avaliação sobre o risco/benefício 

de uma Adoção. Toda inovação possui um risco que é percebido pelo adotante e/ou grupo social 

a que pertence e é esse risco que atua de maneira decisiva influenciando o processo. 

Caffe (1982, como citado em Brandura, 2001), comparou a capacidade de influência da 

mídia ou de fontes interpessoais de informação no processo de decisão. A capacidade de 

informar, persuadir e a credibilidade não são características ligadas unicamente à mídia ou à 

fonte interpessoal. Os indivíduos utilizam fontes muitos diferentes, e sua utilização depende da 

possibilidade de acesso a elas e da capacidade de fornecerem a informação desejada. Para Pelz 

(1983), em um processo de Difusão, são utilizados indistintamente para obtenção de 

informações, os canais de comunicação, a mídia e os contatos interpessoais. A importância 

dessas fontes, no entanto, varia de acordo com o tipo de informação necessária, ou seja, 

diagnosticar o problema, buscar soluções, avaliar as opções ou implementar a solução. 

A modelagem da mídia pelo observador pode interferir na adoção de novas práticas e 

comportamentos de diversas maneiras, podendo, por exemplo, instruir as pessoas sobre novas 

formas de pensar e de se comportar por meio da demonstração ou da simples descrição da ação. 

Uma modelagem eficiente não promove apenas a aprendizagem de uma competência, também 

melhora a sensação de eficácia pessoal necessária para transformar conhecimentos e 

habilidades em implementações de ações bem-sucedidas (Bandura 1997, como citado em 

Bandura, 2001). Os modelos de comportamento são em sua essência motivadores, mas também 

são eficientes para informar e habilitar os aprendizes. A insegurança sobre a adoção de uma 

nova prática que envolve custos e riscos, pode ser dissipada pela visualização dos efeitos de sua 

implantação por outros indivíduos. Os benefícios observados enfraquecem as restrições de 
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adoção entre aqueles mais cautelosos e, ao mesmo tempo, aumentam a Difusão da inovação no 

grupo social, pois a divulgação dos resultados promove maior suporte social para sua aceitação. 

Assim, os modelos não servem apenas para exemplificar e legitimar inovações, eles também as 

defendem na medida que incentivam seus pares a adotá-la (Bandura, 2001). 

Em ambientes virtuais, a importância do grupo social no processo de adoção também é 

elevada. Choi, Kim e Jeho (2010), estudando a Difusão de produtos, ideias e conceitos 

inovadores em redes sociais, mostram que, embora a inovação ocorra em vários locais, alguns 

produtos são aceitos rapidamente e outros não. Uma inovação possui uma forte relação com a 

organização do grupo social no qual será propagada; dessa forma, em grupos que possuem uma 

estrutura de rede mais organizada, ela se difunde com muito mais facilidade e eficiência.  

As TIC permitem que o indivíduo seja cada vez menos dependente de um sistema de 

persuasão onde o conteúdo é filtrado e o receptor da mensagem se torna dependente do emissor, 

como o descrito por Freire (2011b), para o contexto da Extensão Rural. Elas podem 

proporcionar um acesso direto ao conhecimento, independente do lugar onde o agricultor resida 

ou trabalhe, e sem que ele dependa de instituições ou de recursos públicos. 

5.2.2 A Atitude no processo de Adoção de tecnologias 

Rocha, Machado, Brunale e Oliveira (2012), avaliando a interação entre a geração e a 

transferência de tecnologias na agricultura, mostram que a adoção e utilização de uma nova 

técnica podem ser também descritas sob a ótica do comportamento do consumidor na área de 

Marketing. A adoção de uma inovação por um agricultor pode ser influenciada por fatores 

subjetivos como perfil, sistema de crenças, atitudes, valores, opiniões, percepções, renda e 

acesso ao mercado. A inclusão do tema Atitude no presente estudo, deriva de sua importância 

no processo de decisão de adoção de um recurso, no caso, a Tecnologia  Vídeo, e pela 

necessidade de se identificar a atitude do agricultor que aplica agrotóxicos em relação a esse 

recurso. 

Uma Atitude é uma avaliação geral e duradoura de pessoas (incluindo a si mesmo), 

objetos, situações ou questões (Solomon, 2013). Schiffman e Kanuk (2010), consideram 

Atitude uma predisposição aprendida, que leva alguém a comportar-se consistentemente de 

maneira favorável ou desfavorável em relação a algo. Para Kotler e Keller (2012), a Atitude diz 

respeito a avaliações, sentimentos ou tendência de comportamentos duradouros, que podem ser 

favoráveis ou não a um objeto, ideia ou situação. Ela oferece ao indivíduo uma considerável 

economia de energia e de reflexão, pois evita que cada novo contexto seja sempre analisado 
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completamente. Por esse motivo, gera comportamentos semelhantes e coerentes em contextos 

e situações também semelhantes. Essa economia de energia explica a dificuldade dos indivíduos 

de modificar sua atitude.  

Na base das Atitudes encontram-se as Crenças, definidas como enunciados mentais ou 

verbais que refletem o conhecimento ou a avaliação sobre algo (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Para Kotler e Keller (2012), uma Crença é um pensamento descritivo sobre algum evento ou 

objeto, cujas bases são o conhecimento, a opinião ou mesmo a fé e que podem ou não conter 

uma carga emocional envolvida. À medida que o indivíduo aprende e age, adquire Crenças e 

Atitudes que acabam por influenciar seu comportamento. 

Já um Valor é a crença de que uma condição é preferível à sua condição oposta. Por 

exemplo, as pessoas preferem a liberdade a escravidão e essa escolha se baseia em valores 

(Solomon, 2013), os quais se diferem das crenças por serem em quantidade menor; são um guia 

de comportamento aceito socialmente, e não são alterados facilmente se não estiverem 

vinculados a situações ou objetos específicos (Schiffman & Kanuk, 2010). Os valores contêm 

em si, o julgamento considerado correto, bom ou desejável. Além disso, possuem dois atributos: 

o de conteúdo e o de intensidade. Os Atributos de Conteúdo de um valor determinam a 

importância da Atitude ou mesmo da condição de existência do indivíduo. Já os Atributos de 

Intensidade determinam o quanto essa atitude é importante. Ao organizar hierarquicamente os 

valores pela sua importância, constrói-se um Sistema de Valores (Robbins & Judge, 2013).  

Uma Atitude possui três principais componentes: o afeto, que diz respeito ao sentimento 

e às emoções que uma pessoa possui em relação ao objeto alvo da atitude; o comportamento, 

que diz respeito às intenções da pessoa em realizar algo relacionado a esse objeto, e a cognição, 

que diz respeito às crenças, conhecimento e consciência da pessoa sobre o objeto. As 

interrrelações entre esses três componentes: conhecer, sentir e fazer, determinam a Atitude de 

um indivíduo diante de algo. Sendo assim, elas não são determinadas simplesmente pelas 

crenças, mas também pelo sentimento e pelo comportamento de cada um (Asiegbu, Daubry & 

Iruka, 2012; Mattar, 2014; Solomon, 2013). 

No contexto de Extensão Rural, a adoção de uma Inovação inicia pelo conhecimento de 

sua existência pelo agricultor para só depois construir uma atitude de adotá-la ou não . O 

processo de adoção possui ao todo cinco etapas: o conhecimento, a persuasão, a decisão, a 

implementação e a confirmação. Especificamente para que ocorra a persuasão, é necessário que 

seja formada uma atitude positiva ou negativa em relação à inovação. O tipo de atitude formada 

em relação à nova ideia, determinará o seu destino (adoção ou rejeição) (Rogers, 2003). 
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Choi e Murray (2010), analisaram atitudes de moradores de comunidades rurais frente 

ao turismo no estado do Texas, e perceberam alguns aspectos importantes que tornam os 

moradores receptivos e faz com convivam bem com os visitantes. O primeiro deles diz respeito 

à participação da comunidade no planejamento, implementação e monitoramento da atividade 

em sua comunidade. O processo de engajamento exige que a população seja informada e 

treinada, aumentando sua compreensão sobre os benefícios e os custos do turismo em sua 

localidade, os quais podem ser tangíveis ou intangíveis. Os custos/benefícios intangíveis, não 

operam com regras entre as pessoas, mas atuam de acordo com suas intenções e percepções, 

que variam no tempo. Por último, a intensidade da ligação afetiva do indivíduo ao local onde 

vive, determina um maior ou menor apoio ao projeto turístico na comunidade, determinando 

sua atitude. 

A modelagem de um comportamento possui um papel importante na aquisição de uma 

atitude. Ver outra pessoa reagir emocionalmente a alguma condição, ativa pensamentos e 

imagens, despertando emoções em quem observa. Quando esse comportamento se instala no 

observador, gera reações emocionais em relação a sinais ou situações semelhantes. Isso ocorre 

porque a simples possibilidade do indivíduo experimentar uma situação já vivida por outro, 

desencadeia uma reação instintiva à situação. Se o observador adquire uma atitude, reação ou 

propensão comportamental duradoura em relação a pessoas, lugares ou coisas associadas a 

experiências emocionais anteriormente modeladas, a reação se torna mais consolidada 

(Brandura, 2001). 

Qual seria então a função de uma Atitude? A Teoria Funcional das Atitudes, 

desenvolvida pelo psicólogo Daniel Katz (1960), tenta explicar essas funções (Schiffman & 

Kanuk, 2010; Solomon, 2013): 

 Função utilitária: as pessoas desenvolvem atitudes pela possibilidade de que elas 

tragam prazer ou dor. Se uma determinada espécie de milho se mostra lucrativa, 

por exemplo, o agricultor desenvolverá uma atitude positiva em relação a ela; 

 Função expressiva de valor: uma atitude desempenha a função de expressar um 

valor central, ou seja, representa o autoconceito de quem a possui. Essa função se 

torna muito importante ao determinar a identidade social de um grupo de pessoas. 

Uma atitude negativa em relação à utilização do equipamento de proteção do 

aplicador de agrotóxicos, por exemplo, pode expressar uma demonstração de força 

ou resistência do indivíduo e não um preconceito contra o equipamento; 
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 Função defensiva do ego: as atitudes são formadas para proteger a pessoa, seja de 

ameaças externas ou sentimentos. Um treinando pode resistir a participar da 

demonstração de colocação do respirador, para se proteger da exposição aos 

colegas, ou pela dificuldade de manipular o equipamento; 

 Função de conhecimento: uma atitude pode ser formada por necessidade de ordem, 

estrutura ou significado. Ela ocorre quando alguém está em uma situação ambígua 

ou é confrontado com uma nova situação. A utilização do computador por alguém 

que não está habituado, pode gerar uma atitude negativa quanto ao equipamento, 

pelo simples facto de representar algo desconhecido.  

Majić e Bath (2010), avaliaram a mudança de atitude dos moradores de uma região da 

Croácia em relação aos lobos. O êxodo rural e o aumento das áreas protegidas, aumentaram o 

número de lobos em todo o país. Como consequência, houve uma redução do apoio à 

preservação desses animais. Os autores constataram que moradores com idade mais avançada 

se preocupavam mais com o gado, mantendo uma atitude negativa em relação à espécie, 

enquanto nos mais jovens acontecia o contrário. 

A formação de uma atitude está ligada a mudanças que ocorrem entre não ter uma atitude 

e ter uma atitude positiva ou negativa em relação a algo. Ela é o resultado de um processo de 

aprendizagem cuja compreensão envolve três áreas distintas (Schiffman & Kanuk, 2010):  

 A formação de uma atitude: uma atitude positiva ou favorável em relação a alguma 

coisa normalmente é o resultado da satisfação que o indivíduo obteve ao interagir 

com ela anteriormente. Mas podem ocorrer situações em que a atitude é formada 

por uma interação com o objetivo de resolver um problema ou preencher uma 

necessidade. Nesse caso, o indivíduo pode utilizar informações de terceiros ou o 

seu próprio conhecimento para gerar uma atitude positiva ou negativa sobre aquele 

objeto. Geralmente, quanto mais informação sobre algo com o qual vai interagir, 

maior a possibilidade de se formar uma atitude real sobre o objeto de interação. A 

primeira utilização de um equipamento de proteção por um agricultor pode ser um 

bom exemplo dessa situação. Ele pode utilizar as informações de colegas, do 

técnico ou mesmo as aprendidas em um treinamento. Após interagir com o 

equipamento, o agricultor forma sua própria atitude sobre ele; 

 As fontes de influências: na formação de uma atitude atuam de maneira decisiva 

a experiência pessoal, a influência da família e dos amigos, o marketing direto, os 

meios de comunicação social e a internet. A experiência do indivíduo com a 



V - DESENVOLVIMENTO RURAL E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

189 

 

novidade também possui um papel relevante. A convivência com parentes, amigos 

ou pessoas cujas atitudes são admiradas, são uma influência contínua e poderosa. 

Uma das fontes de formação de atitude mais importante é a família, ela ensina 

valores básicos e crenças. Mensagens de mídia emocionalmente sugestivas, 

também tendem a desenvolver uma atitude mais positiva em relação à inovação; 

 Influência da personalidade: a personalidade exerce um papel importante na 

formação da atitude. Pessoas curiosas ou com uma elevada necessidade de 

cognição, formam uma atitude positiva quando são informadas com mais detalhes 

sobre uma nova técnica. Caso a necessidade cognitiva do indivíduo seja mais 

baixa, ele sofrerá mais influência de situações visuais atraentes ou mesmo de 

celebridades. 

Uma Atitude só se torna possível pelo crescimento interior do indivíduo,  pelo impacto 

emocional de uma experiência vivida. Ela parte de comportamentos que possuem pouca 

emoção até comportamentos onde as respostas ocorrem apesar da existência de obstáculos, pois 

o controle dos atos é interno e não externo (Bloom et al., 1972). 

Se na maioria das vezes Atitudes geram comportamentos, algumas vezes isso não ocorre. 

No final dos anos 60, Leon Festinger desafiou a unidirecionalidade da atitude em relação ao 

comportamento, dizendo que em algumas situações as atitudes seguem o comportamento e não 

o contrário (Robbins & Judge, 2013). A premissa parte do facto de que as atitudes de um 

indivíduo são fortemente influenciadas pelos contextos (acontecimentos ou circunstâncias) e 

geram muitas vezes, comportamentos aparentemente não congruentes com as atitudes que 

normalmente seriam tomadas. Na realidade, as pessoas podem ter as mais diversas atitudes 

frente a um mesmo objeto, e cada uma delas coerente a um momento ou situação específica 

(Schiffman & Kanuk, 2010). Assim, embora executar uma tarefa de uma determinada maneira 

possa ser prazerosa, em uma situação em que se dispoe de pouco tempo, ela pode não ser 

realizada, gerando um conflito interno. Solomon (2013) descreve três tipos desses conflitos: 

 Conflito Aproximação – Evitação: ocorre quando algo pelo qual se deseja, possui 

também consequências negativas. No caso da utilização do vídeo, o conflito pode 

ocorrer pela dificuldade em ligar o aparelho, impossibilitando que um vídeo 

desejado seja assistido. Esse conflito pode ser solucionado solicitando alguém para 

ligar o equipamento, aprendendo a utilizá-lo ou mesmo comprando um 

equipamento de utilização mais simples; 
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 Conflito Aproximação – Aproximação: ocorre quando o indivíduo deve escolher 

entre duas opções igualmente desejáveis. Essa situação é chamada de Dissonância 

Cognitiva e acontece quando pessoas ficam desconfortáveis diante de duas 

atitudes desejáveis mas conflitantes. No caso dos agricultores, essa dissonância 

pode ocorrer, por exemplo, entre querer se proteger do agrotóxico e aplicar o 

produto se sentindo confortável. O sentimento de desconforto ou dissonância é 

minimizado quando o indivíduo acredita que a atitude ou o comportamento 

realizado é realmente importante; quando é algo que ele pode controlar ou quando 

a recompensa obtida se equipara ao desconforto. Desenvolver um equipamento de 

proteção cada vez mais confortável é uma tentativa da indústria de reduzir esse 

conflito (Robbins & Judge, 2013); 

 Conflito Evitação – Evitação: ocorre quando o indivíduo encontra-se entre duas 

opções igualmente indesejáveis. Um agricultor que não gosta de participar de um 

treinamento, precisa escolher entre comparecer ao evento ou permanecer correndo 

risco de se intoxicar. Nesse momento estará em conflito, pois ambas as opções são 

desconfortáveis para ele. 

 Outro conceito interessante quando se avalia a influência da Atitude sobre o 

comportamento, diz respeito às Variáveis Moderadoras, responsáveis por fortalecer a relação 

entre atitude e comportamento. Segundo Robbins e Judge (2013), as Variáveis mais importantes 

são: 

 Correspondência: atitudes específicas tendem a determinar comportamentos 

específicos, enquanto atitudes genéricas tendem a influenciar comportamentos 

também genéricos; 

 Pressão social: quanto maior a pressão social, maior a probabilidade do 

comportamento ocorrer; 

 Experiência pessoal: a existência de uma experiência pessoal anterior aumenta a 

possibilidade de ocorrência de um comportamento; 

 Acessibilidade: quanto mais presente ou fácil de ser lembrada for a atitude, maior 

a possibilidade de influenciar o comportamento. 

Aprofundando na questão da acessibilidade de uma Atitude, Wilson, Lindsey e Schooler 

(2000), dividiram as Atitudes em dois grandes grupos: as Explícitas e as Implícitas. Atitudes 

Explicitas são aquelas conscientes e/ou recém adquiridas; Atitudes Implícitas são as 

inconscientes ou adquiridas há mais tempo e que muitas vezes possuem origem desconhecida. 
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Outras características dessa classificação são: 

 Atitudes Implícitas são ativadas mais facilmente na memória, enquanto as 

Explícitas requerem maior esforço e motivação para isso; 

 Ao ser ativada, uma Atitude Explícita pode gerar Atitudes Implícitas não 

percebidas, como expressões não-verbais ou reações emocionais, por exemplo; 

 Um objeto alvo de uma atitude,  pode estar relacionado aos dois tipos de Atitude 

(Explícitas e Implícitas) e coexistirem na memória ao mesmo tempo. 

Petty, Briñol, e Marree (2007), fazem uma distinção interessante entre Atitudes 

Implícitas e Explicitas. Uma Atitude possui como base uma combinação de avaliações (positiva 

ou negativa) sobre um evento ou objeto. Uma nova Atitude é criada pela adição de novas 

avaliações às informações de atitudes já existentes e esse processo exige um maior esforço 

cognitivo. Como muitas vezes não há tempo e/ou disposição do indivíduo para criá-la, as 

avaliações já existentes e automáticas (Implícitas) simplesmente combinam com as novas. Caso 

o indivíduo possua capacidade cognitiva e tempo para elaborar uma nova Atitude (Explicita), 

ela irá se sobrepor à Implícita. Para Illeris (2003), os processos de aprendizagem que exigem 

esforço físico são muito mais difíceis de serem esquecidos e mais fáceis de serem ativados 

implicitamente. 

Embora identificar uma Atitude seja um passo importante para prever um 

comportamento, há situações em que apenas identificá-la não é o suficiente. O clássico “faça o 

que eu digo, mas não faça o que eu faço” pode ocorrer ao se prever um comportamento pela 

identificação de uma Atitude (Solomon, 2013). Uma opinião negativa do agricultor em relação 

ao vídeo pode não prever necessariamente o que ele fará ao se deparar com a possibilidade ou 

não de assisti-lo.  

5.3 A Formação Profissional Rural no Contexto Brasileiro 

Embora a questão da Educação para o Trabalho tenha sido abordada nos capítulos 

referentes aos Domínio da Aprendizagem, cabe aqui uma revisão mais específica sobre a 

Formação Profissional Rural. 

Enquanto grande parte das ações de Difusão possuem como foco a Transferência de 

Tecnologia baseada na Adoção de uma inovação, as ações de formação profissional, por sua 

vez, possuem um objetivo distinto, a aplicação da técnica já adotada ou em vias de adoção, por 

aquele que executa o trabalho. Além disso, duas outras diferenças entre essas ações merecem 

ser mencionadas: o processo de transferência de tecnologia possui como referência o mercado 
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de produtos agrícolas, enquanto a formação profissional rural tem a competência em executar 

uma determinada atividade e o mercado de trabalho é seu referencial. Como consequência, o 

conteúdo e a abordagem de cada ação educativa são diferentes. O trabalho de Transferência 

possui conteúdos relativos à inovação, como economicidade, peculiaridades da técnica e custo; 

já as ações de Formação, tem como conteúdo as características das tarefas a serem executadas: 

como, por que, quando e de que forma ela deve ser executada (Neves, 2013). 

Em relação à Formação, Loureiro (2006), afirma que alguns autores ligam conhecimento 

à ação, à experiência e ao contexto, enquanto para outros, ela está muito mais ligada ao saber. 

Devido às características e objetivos do presente estudo, consideram-se os aspectos 

relacionados à experiência e ao contexto, sem contudo desprezar as questões ligadas ao saber. 

Campbell e Kuncel (2001), definem o termo Formação Profissional como uma ação de 

aprendizagem planejada e estruturada, cujo objetivo é promover uma melhoria no desempenho 

do trabalho de alguém, atuando individualmente ou em equipe. 

Swinney (2002), conceitua Formação Profissional como o processo de ajudar as pessoas 

a desenvolver habilidades e conhecimentos para melhorar ou alterar o seu desempenho. É uma 

ferramenta eficaz em três áreas: a consciência, o conhecimento e a habilidade. 

Para Cattani (2002), Formação pode ser definida como qualquer processo educativo 

levado a cabo em centros educativos ou empresas, que permitam ao indivíduo adquirir ou 

desenvolver conhecimentos teóricos e operacionais, envolvidos na produção de bens e/ou 

serviços.  

As definições acima possuem em si alguns aspectos que valem a pena serem discutidos. 

O primeiro deles se refere à Formação Profissional como um processo que deve ocorrer ao 

longo da vida e não como um evento isolado; o segundo se refere à ligação entre a Formação e 

a Educação enquanto estratégia de inserção do indivíduo na sociedade, ao fornecer-lhe 

oportunidades no mercado de trabalho; a terceira envolve a possibilidade de sua realização tanto 

no setor público quanto no privado; o quarto e último aspecto diz respeito à atribuição ao 

aprendiz de um papel ativo em sua formação, ou seja, aquele que aprende ao interagir e construir 

seu saber (Mourão & Puente-Palacios, 2006). 

No que se tange à Formação Profissional Rural, o SENAR (2013a, p. 25), conceitua-a 

como: 

[...]um processo educativo, sistematizado, que se integra aos diferentes níveis e 

modalidades da Educação e às dimensões do trabalho, da Ciência e da Tecnologia, 

objetivando o desenvolvimento de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para a vida 

produtiva e social, atendendo às necessidades de efetiva qualificação para o trabalho 
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com perspectiva de elevação da condição sócio-profissional do indivíduo. 

 O termo Formação Profissional também passou por evoluções, o que anteriormente se 

referia apenas à formação inicial para o trabalho, hoje envolve as ações de atualização, 

reciclagem e/ou recolocação profissional (Loureiro, 2006), O local onde a formação se realiza 

também sofreu alterações ao longo do tempo, saindo da dicotomia entre o local de aprender e 

o local de fazer, para a formação no ambiente de trabalho (Canário, 2013). Em uma sociedade 

onde a informação flui muito rapidamente e de forma globalizada, algumas muito significativas 

ocorreram no mundo do trabalho. A principal delas é que as atividades produtivas passaram a 

valorizar o conhecimento em detrimento do esforço físico e a exigir do trabalhador uma atitude 

mais crítica, criativa, maior capacidade de raciocinar e de se adaptar (Silva & Cunha, 2002). 

Uma observação interessante é feita por Loureiro (2006), em relação ao conhecimento nos dias 

atuais. Para ele, existe uma separação nítida entre a produção do conhecimento e seu 

aproveitamento. O aumento da circulação e consequente facilidade de acesso a um 

conhecimento muitas vezes descontextualizado gera uma distância entre o acesso e a 

capacidade de sua utilização. Realizar ações de formação que possuam foco no conhecimento 

e na sua utilidade, deve, portanto, ser a principal preocupação das instituições de formação ao 

planejar e implementar suas ações. 

As mudanças complexas na configuração dos sistemas produtivos, envolvendo novas 

tecnologias, novas formas de organização do trabalho e formas de gestão, são denominadas de 

Reestruturação Produtiva e é um fenômeno resultante da globalização dos mercados, ao 

promover uma maior racionalização de recursos e uma significativa redução nos custos (Bastos, 

2006). Por outro lado, a tecnologia por si mesma não é capaz de proporcionar ganhos se o 

homem não souber gerenciar seu uso de maneira adequada no processo produtivo. O progresso 

tecnológico é de certa forma dependente da qualificação profissional e do grau de instrução da 

população (Viana & Lima, 2010).  

A formação do agricultor está incluída nesse contexto e traz outros benefícios além do 

aumento de produtividade e da renda no campo: a aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para o desempenho seguro e eficiente de seu trabalho. O SENAR (2013a), ao introduzir 

o tema da Formação Profissional Rural faz uma distinção relevante entre dois tipos de trabalho: 

o trabalho prescrito e o real. O primeiro se refere ao trabalho que deve ser realizado e o segundo 

ao que é realizado. A distância entre esses dois conceitos, embora pareça pequena, pode ser 

bem significativa por negligência daquele que prescreveu a tarefa ou operação.  
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Quando se considera a baixa escolaridade da população rural no Brasil, entender a 

diferença entre os dois conceitos se torna fundamental. As ações de Formação Profissional 

Rural precisam considerar as características das atividades agrícolas, observando o perfil 

profissional das ocupações demandadas pelo mercado de trabalho, seus requisitos e as 

características dos sujeitos a serem atendidos. Quanto a esse último aspecto, o Domínio das 

Competências necessárias para que a ocupação seja realizada corretamente e as diferentes 

características das propriedades rurais devem ser consideradas. É mister que as ações de 

formação sejam flexíveis o bastante para se adaptar a elas com o mínimo de perda de qualidade 

(SENAR, 2013a). 

Além de oferecer maior oportunidade para o indivíduo no mercado de trabalho, a 

Formação Profissional precisa oferecer vantagens competitivas para a empresa que a realiza; o 

foco do processo de formação deve avançar delineando como produto final a criação do 

chamado capital intelectual. As competências básicas para o trabalho precisam ser 

desenvolvidas pela criação e o compartilhamento de conhecimentos, transformando-as em 

competências mais avançadas. Isso significa aplicar o conhecimento para modificar e inovar 

um produto ou serviço oferecido ao mercado (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2006). 

O desenvolvimento de uma ação de formação pode envolver processos diversos, mas 

um modelo baseado em três fases é bastante empregado pela sua facilidade de visualização e 

execução. Ele envolve o diagnóstico de necessidades de formação, sua realização e  avaliação 

(Menezes, Zerbini & Abbad, 2010; Silberman, 2006). Para a Formação Profissional Rural, O 

SENAR (2013a), recomenda etapas semelhantes: a de planejamento, a de operacionalização e 

a de avaliação. Especificamente nesse estudo será abordado o primeiro modelo. 

O Diagnóstico das Necessidades de formação é o primeiro passo do trabalho e é um dos 

mais expressivos. É importante frisar porém, que as ações de Formação são importantes para o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes nos indivíduos. Situações onde o 

desempenho profissional é resultado de condições ruins de trabalho ou mesmo desmotivação, 

as ações de Formação do trabalhador são inócuas. Um bom levantamento das condições de 

trabalho e da motivação dos envolvidos torna-se, por esse motivo, recomendada (Meneses et 

al., 2010; Silberman, 2006). O diagnóstico normalmente é realizado a partir de um modelo 

desenvolvido por Mcgehee e Thayer (1961, como citado em Ferreira, Abbad, Pagotto & 

Menezes, 2009) e denominado O-T-P (“Organizational, Task e Personal”). O diagnóstico é 

efetuado na seguinte ordem:  

 Organização (Bohlander, Snell & Sherman, 2010):  
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o Avaliação com foco no problema procurando identificar sua natureza e 

impacto;  

o Análise da empresa envolvendo as tecnologias atuais e futuras do setor;  

o Análise de dados de desempenho, como reclamação de clientes e erros de 

processo. 

 Tarefa: são mapeados os processos e as tarefas realizadas no trabalho e os 

conhecimentos, habilidades e conteúdos necessários para que sejam 

adequadamente executados (Meneses et al., 2010; Silberman, 2006); 

 Indivíduo: são selecionadas as pessoas alvo da formação e avaliadas quanto aos 

pré-requisitos necessários para obterem aproveitamento adequado do conteúdo 

(Meneses et al., 2010; Silberman, 2006).  

O próximo passo é a realização da ação de Formação. A seleção dos meios de 

treinamento deve ter como foco a facilitação da aprendizagem, considerando-se também a 

qualidade do instrutor e do recurso instrucional a ser utilizado (Abbad, Zerbini, Carvalho & 

Menezes, 2006; Silberman, 2006). A metodologia é determinada pelo tipo de domínio 

trabalhado no processo de formação. Uma metodologia correta permite o desenvolvimento da 

competência necessária para a execução do trabalho (Silberman, 2006). 

Quanto à Formação Profissional Rural, o SENAR (2015) considera que deve ser 

empregada uma metodologia que conjugue teoria e prática, a experiência do aprendiz e a ação 

do educador. Essa metodologia, com base em princípios pedagógicos e andragógicos, deve 

permitir a contextualização e a aplicação do conteúdo para o treinando de maneira efetiva e 

eficaz na realização de seu trabalho no meio rural. 

Dentre as inúmeras opções de metodologias e técnicas possíveis, Anastasiou e Alves 

(2009) e Gramigna (2006), elencaram algumas orientações para uma organização eficiente de 

projetos de formação. Elas devem considerar quem será atendido, quais os objetivos da ação, 

qual a duração do evento e que recursos existem disponíveis. Segundo os autores, as técnicas 

mais eficazes devem estar embasadas em alguns princípios importantes: 

 Apresentar conceitos relevantes para a aprendizagem; 

 Demonstrar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que devem ser 

aprendidas; 

 Criar oportunidades para que os aprendizes exercitem as habilidades aprendidas; 

 Possibilitar que o feedback seja fornecido durante e após a prática. 

Costa e Vale (2003), avaliaram os efeitos da capacitação metodológica sobre 234 
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instrutores e 50 supervisores do SENAR em todo o Brasil, tanto a auto quanto a heteroavaliação, 

e concluíram que, para os supervisores entrevistados, a didática era um forte indício da atuação 

metodológica. Para os instrutores, entretanto, as características do evento de Formação, o 

trabalho desenvolvido e sua função, foram significativamente relacionados com a aplicação da 

metodologia ensinada. No SENAR, o treinamento metodológico é um evento fundamental para 

um trabalho instrucional responsável e competente, mas deve estar aliado a um bom apoio 

organizacional. 

O último passo da formação é a Avaliação. Embora parte das questões referentes a ela 

já tenham sido abordadas no tópico referente aos Domínios de Aprendizagem, cabe aqui 

pontuar suas peculiaridades sob o ponto de vista dos resultados do processo de Formação. 

O modelo de avaliação de um processo de formação mais popular e talvez o mais usado, 

é descrito por Donald Kirkpatrick (2010) e possui quatro níveis (Borges-Andrade, 2006; 

Silberman, 2006). Nesse modelo, focado em resultados, os níveis de avaliação se 

interrelacionam e a profundidade e a complexidade aumenta na medida em que muda de nível. 

São eles (Kirkpatrick, 2010; Silberman, 2006): 

 Reação: avalia  a satisfação dos participantes sobre a Formação recebida, através 

de questionários, utilizando questões abertas ou fechadas. Seu objetivo é o 

aperfeiçoamento de futuras ações; 

 Aprendizagem: avalia a aprendizagem do conteúdo, se as habilidades foram 

melhoradas e o quanto foi aprendido; 

 Mudança de Comportamento: avalia a melhoria de comportamento do indivíduo 

em seu local de trabalho. As informações sobre as alterações de comportamento 

podem ser coletadas por questionários, questões abertas ou fechadas e até mesmo 

os supervisores podem ser fontes de informação. Essa avaliação deve ser realizada 

após o retorno dos participantes ao trabalho para verificar se colocaram em prática 

o ensinado. O grande problema dessa fase é que a disponibilidade de ferramentas 

e de espaço podem impedir que o aprendizado seja posto em prática. Também é 

possível que a mudança ocorra após a aplicação da avaliação, o que a torna inútil. 

A utilização de grupos controle também pode ser útil nessa avaliação; 

 Resultado: Mede o impacto da ação de formação na empresa ou organização, 

como a redução de custos, de defeitos, de reclamações de clientes, dentre outros 

possíveis indicadores. Fornece informações valiosas, mas é de difícil realização e 

as competências mais abstratas como as gerenciais, são de avaliação complexa. 
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As ações de avaliação de Formação descritas nos documentos do SENAR, limitam-se à 

aprendizagem, e são realizadas pelos instrutores no decorrer e ao final do evento. 

Primeiramente, vale reiterar que a avaliação deve ser concebida em estreita sintonia com 

o que foi desenvolvido – objetivos estabelecidos, conteúdo desenvolvido, técnicas e 

recursos instrumentais utilizados, atentando para que esteja diretamente relacionada aos 

critérios de avaliação previstos nos objetivos específicos (SENAR, 2013b, p. 89). 

No mesmo documento, o tema é explorado um pouco mais no sentido de abranger uma 

avaliação do instrutor, considerando que a aprendizagem é também uma consequência de seu 

trabalho. 

Vale lembrar que o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem tem duas vias: 

a análise do trabalho desenvolvido pelo participante e a do trabalho executado pelo 

instrutor. Isto porque a avaliação da aprendizagem está diretamente vinculada à 

avaliação do próprio trabalho docente. Ao avaliar o que o participante aprendeu, o 

instrutor avalia também, a sua eficácia no ato de ensinar (SENAR, 2013b, p. 89). 

É importante deixar claro que essas colocações não impedem que uma determinada 

administração regional da empresa, faça as demais etapas descritas no modelo de Kirkpatrick 

(2010). Especificamente no caso de SENAR Minas3, são realizadas as etapas de Reação e 

Aprendizagem. 

Um trabalho de Formação só faz sentido ser implementado se ele se fizer realmente útil. 

As etapas de Mudança de Comportamento e Resultado são aplicadas para medir exatamente a 

utilidade final da ação. Swinney (2002), lista algumas situações onde se faz necessário uma 

ação de Formação:  

 Quando há uma lacuna entre o que precisa ser feito e o que a pessoa é capaz de 

realizar, e a causa é a falta de habilidade ou conhecimento para realizá-la; 

 Na preparação de alguém para um novo trabalho e para ensinar novas habilidades;  

 Para melhorar o desempenho atual do indivíduo ou equipe. 

Outro aspecto a ser considerado é que a maioria das deficiências de desempenho na 

realização de tarefas são multicausais, ou seja, elas possuem várias origens e não apenas a baixa 

habilidade ou o conhecimento do indivíduo. Para solucionar problemas de desempenho, é 

necessário então expandir o foco, incluindo não apenas o trabalhador, mas também o trabalho 

realizado, como ele é gerenciado e o ambiente onde ele está inserido (Rosenberg, 1990).  

                                                 

3 Administração Regional do SENAR, responsável pelas ações da entidade no estado de Minas Gerais. 



V - DESENVOLVIMENTO RURAL E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

198 

 

A formação profissional do agricultor é um processo complexo, que envolve aspectos 

normalmente negligenciados pelos profissionais de formação que atuam no meio urbano. 

Inovações tecnológicas que não foram acompanhadas de um programa de formação para seu 

manuseio, deixam os trabalhadores rurais expostos a inúmeros riscos (Faria, 2005). Gasparini 

(2012), complementa dizendo que os riscos são agravados por uma série de determinantes de 

ordem social, como a baixa escolaridade e a precária renda das famílias agrícolas. 

Bordenave (1985) e Swinney (2002), descrevem a utilização de uma nova técnica pelo 

agricultor, como um processo composto por três fases: 

 Descrição: as operações, partes ou elementos que compõem a técnica devem ser 

entendidos;  

 Compreensão: os princípios em que se baseiam a nova técnica precisam ser 

compreendidos; 

 Domínio: as operações necessárias para a implantação da técnica devem ser 

executadas. 

Cada situação de utilização de uma nova técnica passa necessariamente por essas fases e cada 

inovação possui uma estrutura de aprendizagem própria. Isso faz com que cada processo de 

adoção e de aprendizagem sejam únicos e muitas vezes específicos para cada agricultor. 

Bordenave (1985), menciona que a etapa de aprendizagem mais difícil de ser percorrida pelo 

homem do campo no processo de formação é a Descrição. Por outro lado, Swinney (2002), cita 

justamente essa etapa como a mais fácil de ser vencida pelo homem urbano. Essa peculiaridade 

no aprendizado da população rural acontece porque conceitos abstratos são mais difíceis de 

serem entendidos por esse público. Conceitos como Fotossíntese e Transmissão de Doenças por 

vírus ou bactérias são fundamentos de tecnologias que, se não forem bem compreendidos, 

inviabilizam que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. 

5.3.1 O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 

O distanciamento entre o setor produtivo e o educacional sempre foi constante nos países 

em desenvolvimento. Enquanto a Educação Pública no Brasil esteve sujeita a interesses 

políticos e falta de recursos, as classes empresariais urbanas assumiram em 1942 as rédeas da 

Formação Profissional no país. Como resultado, surgiu naquele mesmo ano a primeira 

instituição pública de formação profissional com foco no setor industrial, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), cujos recursos advinham de um imposto sobre a folha de 

pagamento do setor industrial. Era gerenciada por empresários da indústria que cuidavam para 
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que fossem estabelecidas fortes relações entre a formação e o mercado de trabalho industrial. 

Em 1946, devido à experiência bem sucedida, o setor comercial passou a oferecer um serviço 

de formação direcionado ao comércio, nos mesmos moldes da indústria (Gomes & Câmara, 

2004). 

Embora tenha sido essa a origem do atual sistema de formação brasileira, a história da 

Formação Profissional Rural é bem mais antiga. Uma das primeiras tentativas de se instituí-la 

foi em Minas Gerais entre o final do século XIX e início do século XX. Naquela época, a adoção 

de novas tecnologias de cultivo eram vistas por algumas lideranças do Estado como uma 

condição indispensável para a melhoria da produção e de seu progresso. Sob o ponto de vista 

dessas lideranças, as novas técnicas introduzidas nos sistemas de produção agrícola 

necessitavam de uma força de trabalho que pudesse corresponder às inovações desejadas. 

Diferente de São Paulo que havia recebido muitos imigrantes, a força de trabalho do Estado era 

composta apenas por brasileiros com menor formação e cultura. Neste contexto, entre os anos 

de 1906 e 1909, foi criada uma rede de instituições de Formação Profissional Rural voltada 

para o trabalhador adulto. Nessas fazendas-escolas, não havia compromisso com a 

alfabetização, com o ensino teórico ou mesmo com a graduação dos que ali estudavam. O 

objetivo era formar trabalhadores capazes de participar da modernização agrícola que se 

desejava implantar (Versieux, 2012).  

Daquela época até o início de 1990, a capacitação do trabalhador rural foi realizada 

unicamente pelo setor público brasileiro. Em 1991, três anos após a promulgação de uma nova 

Constituição Brasileira, foi fundado O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 

instituição voltada para o Ensino e a Formação Profissional Rural, bem como para a Promoção 

Social da Família Rural (Ato nº 8.315, de 23 de dezembro, 1991). A Confederação Nacional de 

Agricultura (órgão representativo dos empregadores rurais), foi encarregada de organizá-lo e 

gerenciá-lo. O Conselho de Gestão da Instituição, nível administrativo mais importante, foi 

composto por representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, do 

Ministério da Agricultura, da Organização das Cooperativas Brasileiras, do Setor 

Agroindustrial, da Confederação Nacional da Agricultura e da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Gomes & Câmara, 2004). Criado pela Lei nº 8.315/91 e 

regulamentado posteriormente em 1992 pelo Decreto nº 566/92, a instituição possui uma 

identidade jurídica própria e específica, cujo foco de atuação é a formação do trabalhador e do 

produtor rural (SENAR, 2013b). Sua maior fonte de recursos vem da contribuição compulsória 

de produtores rurais, tanto sobre a comercialização de produtos agrossilvipastoris quanto sobre 
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a folha de pagamento da empresa rural. Suas ações podem ainda ser subsidiadas por parcerias 

e convênio firmados com outras instituições públicas ou privadas e suas ações educativas 

chegam ao público de maneira gratuita (SENAR, 2015). 

A Instituição de Formação Profissional, criada para atender o setor agrícola, o SENAR, 

embora tenha como modelo as instituições anteriormente criadas, possui algumas 

características distintas que merecem destaque (Gomes & Câmara, 2004): 

 Uma estrutura administrativa leve que necessita de poucas pessoas e instalações; 

 Parceria com uma ampla rede de instituições públicas e privadas, tanto para 

realização de suas ações, como para atingir objetivos semelhantes; 

 Relativa descentralização para a tomada de decisões; 

 Possibilidade de diversificação das fontes de financiamento; 

 Elevado grau de flexibilidade organizacional, possibilitando uma rápida expansão 

ou contração, de acordo com a disponibilidade de recursos ou das demandas do 

mercado de trabalho  

Os primeiros cursos de formação do SENAR aconteceram em 1993 e desde então, a 

empresa vem realizando cada vez mais eventos de capacitação de trabalhadores e produtores, 

nas mais diversas áreas. Sua atuação é descentralizada, de forma que, cada Estado da Federação 

possui autonomia para se adequar às características regionais. Mas é preconizada uma 

uniformidade metodológica para garantir uma ação educativa única e eficaz em todo o território 

brasileiro (SENAR, 2013b). 

Com o intuito de minimizar custos, o SENAR utiliza os locais de trabalho ou instalações 

de parceiros para realizar as ações de formação, mantém um pequeno número de funcionários 

e contrata serviços terceirizados ou entidades parceiras para oferecer e/ou realizar seus serviços. 

Por ser uma instituição privada, seus funcionários são enfáticos quanto à independência e 

flexibilidade, estando minimamente sujeitos a questões políticas (Gomes & Câmara, 2004). 

Hoje a instituição tem uma ampla e importante atuação, e em 2015 mais de 4,5 milhões 

de produtores, trabalhadores rurais e pessoas inseridas no processo agrossilvipastoril 

participaram dos cursos, treinamentos e atividades ofertados pelo SENAR em todo o Brasil. 

Desse total, 707.780 pessoas foram na Formação Profissional Rural; 283.555 na Promoção 

Social da família rural; 1,8 milhão em Programas Especiais com finalidades voltadas à 

Educação Profissional e/ou Promoção Social e, 1,4 milhão em seminários, palestras e oficinas 

(SENAR, 2016).  
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5.3.2 O Mercado de Trabalho Rural no Brasil 

No setor agrícola, a força de trabalho possui uma grande diversidade, onde se agrupam 

os trabalhadores autônomos, assalariados, temporários ou permanentes, pequenos, médios ou 

grandes empresários. Essas categorias sofrem uma influência constante dos setores primários, 

secundários e terciários da economia, que interagindo entre si determinam a demanda por 

trabalho no país (SENAR, 2013a). 

Souza (1978), explica o Mercado de Trabalho como uma maneira de associar os 

indivíduos que oferecem emprego àqueles que o procuram, um mecanismo de mercado 

tradicional em que os preços e as quantidades são negociados. O SENAR (2013a, p. 17), elucida 

o termo como: “Define-se mercado como local onde se realizam permutas. Portanto, mercado 

de trabalho é a relação entre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores em época e lugar 

determinados, ou seja, é o resultado entre oferta e demanda de mão de obra”. 

O Mercado de Trabalho Rural possui características específicas por sofrer influência de 

fatores relacionados à atividade rural (SENAR 2013a): 

 Sazonalidade da produção: determinando desequilíbrio entre oferta e demanda de 

trabalho; 

 Polivalência de trabalho: devido à sazonalidade, o mercado procura trabalhadores 

que possam atuar em mais de uma ocupação; 

 Mobilidade geográfica do profissional: também como consequência da 

sazonalidade da produção, o trabalhador migra com maior frequência de um local 

para outro; 

 Tecnologia: O nível tecnológico adotado por cada propriedade agrícola determina 

a quantidade de trabalhadores demandados; 

 Fatores endógenos: são aqueles em que o produtor possui poder de intervenção e 

influencia diretamente a demanda por trabalho, como por exemplo, a estrutura 

produtiva, a tecnologia e os objetivos do próprio produtor; 

 Fatores exógenos: são aqueles em que o produtor não exerce influência, como o 

clima e as políticas públicas, por exemplo; 

 Estrutura fundiária: refere-se à forma de distribuição de terras e da atividade 

produtiva; as propriedades com áreas maiores utilizam menos mão de obra e 

propriedades menores utilizam mais intensivamente o trabalho. 

Em 2010, segundo o Censo Demográfico, a população rural do Brasil era de 29,8 
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milhões de habitantes, o que representava 15,6% do total brasileiros. Esse número era 3,2% 

menor que no ano 2000 e dos 29,8 milhões, 5,2 milhões (17,4%) eram analfabetos, uma 

proporção considerável, embora a taxa de analfabetismo do país tenha reduzido de 12,8% em 

2000 para 9% em 2010. O mesmo censo revelou também a existência de 1,3 milhões de 

analfabetos na condição de produtores e/ou trabalhadores rurais, ou seja, cerca de 25% do total. 

Também foi revelado um número insignificante de pessoas qualificadas profissionalmente 

segundo os responsáveis pelas propriedades: apenas 473.152 produtores e trabalhadores rurais 

de um total de 16,6 milhões – cerca de 3% (SENAR, 2013a).  

 Quando se avalia o número de pessoas ocupadas nas últimas décadas, observa-se apenas 

uma pequena variação. Entre 1972 e 1992, houve relativa estabilidade do pessoal ocupado no 

campo. Já entre 1993 e 2003 ocorreu uma alteração nesse cenário. Programas governamentais 

de crédito favoreceram a mecanização da produção de grãos, ocasionando uma queda no 

número de pessoas ocupadas no campo (dados descritos no Gráfico 4). Outro aspecto que 

chama a atenção, é que o emprego no campo não acompanhou a grande migração urbana, o que 

indica que parte das pessoas que migraram para as cidades, ainda trabalham no campo (Alves, 

Mantovani & Oliveira, 2005). Dessa forma, considerados o aumento de produção e de ocupação 

das terras agricultáveis nesse período, o país aumentou a produtividade agrícola, sem um 

correspondente aumento do número de trabalhadores no setor. 

 

Gráfico 4: Contingente de pessoas ocupadas na agricultura 1976-2003 

 

Fonte: Alves et al. (2005). 

 

A Legislação Trabalhista brasileira também possuiu um papel importante na estabilidade 

do número de pessoas ocupadas no meio rural. Segundo Rezende (2006), além de incertezas 

geradas pela legislação e do custo dos encargos trabalhistas, existe ainda um custo 

administrativo devido à burocracia, que é adicionado ao salário a ser pago pelo empregador e 
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que não depende do número de empregados. Como consequência, o custo unitário da mão de 

obra torna-se elevado para os pequenos produtores, que por possuírem poucos funcionários não 

conseguem diluí-lo. Para o trabalhador temporário, o custo da burocracia e dos encargos é ainda 

maior se comparado ao trabalhador fixo e pode levar o pequeno agricultor à perda de toda a 

propriedade para custear as obrigações trabalhistas. Esses fatores tornam a contratação de mão 

de obra uma atitude de risco para o pequeno produtor, que para evitá-lo, não contrata. 

O setor agrícola tem sido citado também como um setor onde os trabalhadores estão 

expostos a um risco relativamente elevado de acidentes. Acidentes graves com sequelas e até 

mesmo fatais são o lado contundente do trabalho nesse setor. Por outro lado, as fontes de dados 

para estudos epidemiológicos fornecem informações divergentes e a maioria dos autores, 

mesmo em países desenvolvidos e com dados primários disponíveis, realizam poucos estudos 

nessa área. A obtenção de dados confiáveis depende da disponibilidade dos registros de serviços 

de saúde, registros de óbitos e sistemas oficiais de notificação de acidentes de trabalho 

(McCurdy & Carroll, 2000). 

O Brasil também sofre de uma escassez enorme de dados e estudos referentes a acidentes 

de trabalho, tanto para registros de mortalidade quanto de morbidade. Entre 1999 a 2001, 7% 

dos comunicados de Acidentes de Trabalho emitidos no país, pertenciam à agricultura e desses, 

95% eram considerados tipicamente rurais. Mas as informações baseadas nos comunicados 

devem ser consideradas com cuidado, dada a distância entre eles e a realidade, pois muitos dos 

acidentes não são comunicados (Faria, 2005). 

Um trabalho interessante foi realizado por Vieira et al. (1983, como citado em Trapé, 

1983), que avaliaram as causas de 2.033 acidentes de trabalho no estado do Paraná (Brasil), 

entre 1976 a 1982. A Tabela 9 mostra os resultados desse estudo e verifica-se que as maiores 

fontes de acidentes para o trabalhador rural foram a aplicação de produtos químicos com 34%, 

seguida por acidentes com máquinas 18,5% e ferramentas manuais 17,3%. 
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Tabela 9: Distribuição de acidentes de trabalho no meio rural, no estado Paraná entre 1976 a 1982 

Fonte de acidente Nº (%) 

Aplicação de produtos químicos 695 34,3 

Máquinas 375 18,5 

Ferramentas manuais 352 17,3 

Transporte 206 10,1 

Animais peçonhentos 169 8,3 

Animais 135 6,6 

Queimadura 70 3,4 

Queda de arvores 31 1,5 

Total 2.033 100 

Fonte: Vieira et al. (1983, como citado em Trapé, 1993). 

 

Fehlberg, Santos e Tomasi (2001), fizeram um estudo semelhante no município de 

Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1996, envolvendo um número menor de 

pessoas acidentadas (83), cujos resultados se encontram na Tabela 10. Ferramentas manuais e 

animais domésticos representavam 56,1% das causas de acidentes, com 29,3% e 26,8% 

respectivamente. Os agrotóxicos representavam 15,8% e foram a terceira maior causa. 

Constatou-se também que dos 580 trabalhadores rurais entrevistados, 63 (11%) sofreram, em 

um período de doze meses, pelo menos, um acidente no trabalho. 

 

Tabela 10: Distribuição de acidentes de trabalho rural, no município de Pelotas (RS) 1996 

Fonte de acidente Nº (%) 

Ferramentas manuais 24 29,3 

Animais domésticos 22 26,8 

Agrotóxicos 13 15,8 

Implementos agrícolas 8 9,8 

Animais peçonhentos 8 9,8 

Máquinas Agricolas 1 1,2 

Outras causas 6 7,3 

Total 82 100 

Fonte: Vieira et al. (1983, como citado em Trapé, 1993). 

 

No que se refere ao perfil desse trabalhador, os dados de 1999 mostram que, a maioria 

dos produtores rurais são homens (89,1%), sendo 21,4% na faixa de 70 anos ou mais e apenas 

2,5% tem menos de 30 anos. A grande maioria é casada (81,7%), com idade entre 50 e 69 anos 

(49,3%), e com Primeiro Grau completo (63,9%). Os que têm Nível Superior representam 

13,5%, contra 5,8% dos analfabetos. Já as mulheres são mais instruídas: 22,4% com Ensino 

Médio completo (entre os homens há 16,1%), e 17,2% com Nível Superior (homens, 13,1%). 
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O grau de instrução varia por idade, ou seja, quanto mais velho, maior a proporção de 

agricultores com baixa escolaridade, e quanto mais novo, maior é a proporção com escolaridade 

acima do Ensino Fundamental (Quirino, 2010). 

Em relação à renda, há uma grande disparidade entre a urbana e rural. Balsadi e Silva 

(2008), compararam os rendimentos dos trabalhadores que recebiam acima de um salário 

mínimo entre 1991 e 2004 (Tabela 11). Embora a remuneração do trabalhador rural tenha 

evoluído, seu salário representou, em 2004, 89,9% da remuneração urbana.  

 

Tabela 11: Empregados¹ que recebiam mais de um salário mínimo por mês entre 1991 e 2004 (%) 

Ano Urbano Rural Rural/Urbano (%) 

1991 46,8 40,2 85,9 

1995 65,1 55,8 85,7 

1998 66,0 59,0 89,3 

2001 60,0 57,2 95,3 

2004 62,4 56,1 89,9 

Tx Cresc² (%) 1992 a 2004² 2,4 2,8 - 

Tx Cresc² (%) 2001 a 2004² 1,3 -0,6 - 

¹Empregos permanentes; ² Taxa geométrica de crescimento, em % a.a. 

Fonte: Balsadi e Silva (2008) adaptado pelo autor. 

 

Quanto à remuneração do trabalho temporário, e mais especificamente do trabalhador 

que recebe mais de um salário mínimo por mês (Tabela 12), o percentual de trabalhadores 

urbanos que recebem acima do salário mínimo também é maior, mas o percentual do rural em 

relação ao urbano não tem se alterado, permanecendo em torno de 70%. Por outro lado, a taxa 

de crescimento (geométrica) tem se elevado (Balsadi & Silva, 2008).  

 

Tabela 12: Empregados¹ que recebiam mais de um salário mínimo por mês entre 1991 e 2004 (%) 

Ano Urbano Rural Rural/Urbano (%) 

1991 26,3 15,9 60,4 

1995 48,7 35,8 73,5 

1998 45,6 32,2 70,6 

2001 38,6 24,4 63,2 

2004 38,2 27,7 71,5 

Tx Cresc (%) 1992 a 2004² 3,2 4,7 - 

Tx Cresc (%) 2001 a 2004² -0,3 4,5 - 

¹Empregos temporários; ²Taxa geométrica de crescimento, em % a.a. 

Fonte: Balsadi e Silva (2008), adaptado pelo autor. 
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É preciso considerar que a remuneração do trabalhador no meio rural é altamente 

relacionada à demanda pelos produtos agrícolas e pelos seus preços no mercado interno e 

externo. As políticas econômicas que intervêm no mercado liberando ou não a 

importação/exportação alteram de maneira significativa os rendimentos dos trabalhadores desse 

setor (Alves & Vieira, 1995). O custo do trabalho sobre a folha de pagamento devido aos 

encargos, reduz também a demanda por mão de obra no Brasil (Rezende, 2006).  

As mudanças conjunturais na agricultura brasileira ocorridas nas últimas décadas, 

alteraram significativamente a demanda por mão de obra. Trabalhadores mais qualificados são 

continuamente mais requisitados, enquanto o trabalho sem qualificação tem sua demanda 

reduzida (Kageyama, 2004). Confirmando esse facto Ávila (2017), relata que embora haja 

pouca qualificação e baixo nível de escolaridade dos trabalhadores rurais em geral, nas 

propriedades mais envolvidas com uma produção comercial, há uma mão de obra cada vez mais 

especializada para trabalhar com máquinas modernas e com elevado nível de tecnologia 

embarcada. 

5.3.2.1 Produtividade do trabalho agrícola 

Segundo Becker (1993, como citado em Viana & Lima, 2010), capital humano é um 

conjunto de capacidades produtivas que o indivíduo adquire pelo acúmulo de conhecimentos e 

que podem gerar riqueza. Por outro lado, a decisão de utilizar uma nova técnica pelo agricultor, 

decorre de uma avaliação de custos e benefícios a serem obtidos pela sua adoção. Assim, o 

aumento de capital humano permite àquele que trabalha  maior poder aquisitivo. Existem fortes 

evidências de que a Educação é um meio eficaz de melhorar o capital humano de um 

trabalhador, trazendo vantagens não só para o próprio indivíduo, mas também para a sociedade 

(Viana & Lima, 2010). Por outro lado, Santos, Fontes, Bastos e Lima (2010), concluem que o 

capital humano se deprecia com o tempo, pois a curva de rendimentos obtidos pelo 

conhecimento se comporta como um “U” invertido. Após atingir um ponto máximo, os retornos 

obtidos por ele começam a reduzir, o que sugere que a Educação é um fator determinante na 

renda da família e que ela precisa ser atualizada com o tempo.  

Para se entender o papel da mão de obra na produtividade agrícola, é importante 

distinguir o efeito de cada um dos fatores que interferem na produtividade. Um indicador de 

produtividade frequentemente utilizado com esse objetivo é o índice de Tornqvist, chamado de 

Produtividade Total dos Fatores. Nele, o crescimento da produtividade é o resultado da 

diferença entre o crescimento do produto e o crescimento dos insumos utilizados na produção. 
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A Produtividade Total dos Fatores permite medir o aperfeiçoamento do processo produtivo, 

distinguindo o papel das mudanças tecnológicas, da melhoria da qualidade dos insumos e da 

gestão, entre outros fatores (Gasques, Bastos, Valdes & Bacchi, 2012). Um valor acima de 1 

significa que a renda líquida da propriedade é positiva; caso seja igual a 1 significa que a renda 

líquida da propriedade é nula, todos os custos são pagos, mas não há lucro. Já um valor inferior 

a 1 indica que a que a renda líquida é negativa e que a propriedade poderá entrar em uma rota 

de falência (Alves, 2010).  

Decompondo Produtividade Total dos Fatores nas últimas décadas, nota-se que a 

produtividade da mão de obra, do capital e da terra na produção agrícola brasileira, cresceu em 

ritmo elevado entre 1975 e 2005 (Tabela 13). Chama a atenção porém, o crescimento da 

produtividade entre 2000 e 2005, que foi de 3,87%, e do trabalho que apresentou uma taxa de 

5,81%. O relevante aumento da produtividade da mão de obra nos períodos analisados, deve-

se principalmente à melhoria da qualificação do trabalhador rural (Gasques, Bastos & Bacchi, 

2008). 

 

Tabela 13: Índice de produtividade da mão de obra, da terra e do capital entre 1975 e 2005 

 1975-2005 1980-1989 1990-1999 2000-2005 

 Taxa anual de crescimento (%) 

Crescimento do produto 3,5 3,38 3,01 5,99 

Fontes de crescimento do produto    

Insumos 0,96 1,49 0,35 2,03 

Produtividade do trabalho 3,56 3,20 3,11 5,81 

Produtividade do capital 2,38 1,28 3,14 4,67 

Produtividade da terra 2,59 2,64 2,06 3,26 

Produtividade Total dos 

Fatores 
2,51 1,86 2,65 3,87 

Fonte: Gasques et al. (2008) 

 

Gasques, Bastos, Piedade e Bacchi (2009), analisando o mesmo tema, também 

observaram que o aumento da produtividade da mão de obra foi maior que o aumento da 

produtividade da terra na determinação do crescimento da Produtividade Total dos Fatores entre 

1970 a 2006. O aumento da capacitação dos trabalhadores e a melhoria na eficiência das 

máquinas e equipamentos, foram fatores decisivos para o aumento da produtividade da 

agricultura. 

Vicente, Anefalos e Caser (2003), estudando a influência do capital humano, insumos e 

recursos naturais na agricultura, chegaram a conclusões interessantes sobre o tema. São quatro 
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os fatores que interferem na produtividade da agricultura no Brasil:  

 Educação: a escolaridade apresentou relação positiva com a produtividade, 

enquanto a assistência técnica não apresentou qualquer relação com a mesma; 

 Insumos: a intensidade do uso de defensivos agrícolas e fertilizantes apresentou 

relação positiva com a produtividade, enquanto sementes e mudas não 

apresentaram coeficientes positivos; 

 Máquinas: juntamente com a intensidade do trabalho, não mostrou relação 

positiva, indicando, segundo os autores, que a utilização desses recursos nem 

sempre foi feita de forma eficiente; 

 Qualidade da terra: foi a variável que mais influenciou a produtividade agrícola 

no período analisado. 

Negri, Negri, Coelho e Turch (2006), também confirmam o aumento da qualificação do 

trabalhador rural, mas verificaram uma grande heterogeneidade nesse indicador, pois o tempo 

de estudo dos trabalhadores ocupados na agricultura, variou de três a onze anos. O baixo nível 

educacional dos trabalhadores rurais também foi relatado por Balsadi (2009, como citado em 

Buainain & Dedecca, 2010), onde apenas 8,7% dos trabalhadores permanentes e 7,6% dos 

trabalhadores temporários, possuíam oito ou mais anos de estudo. 

Por outro lado, Gasques, Bastos, Bacchi e Valdes (2010), afirmam que é muito difícil 

assegurar que o aumento da produtividade da mão de obra seja resultado exclusivo do aumento 

da escolaridade. Alguns fatores estão incluídos nos componentes da produtividade, como a 

aplicação de novas tecnologias de adubação e controle de pragas, além de novos processos de 

gestão. De maneira geral, terra e trabalho têm perdido influência no crescimento da agricultura, 

enquanto a utilização de tecnologia ganha cada vez mais importância (Alves, Souza, Gomes, 

Magalhães & Rocha, 2012). 

Apesar do considerável aumento de produtividade do trabalho agrícola, ainda há muito 

a ser feito; o país possui extensões territoriais imensas, uma diversidade enorme e as condições 

dos agricultores também divergem muito de uma região para outra. Enquanto em algumas 

regiões, são aplicadas tecnologia de ponta, em outras as formas de produção são arcaicas.  

5.3.2.2 O êxodo rural e suas origens 

Entre 1950 e 1980, o Brasil adotou uma política agressiva de substituição de 

importações, que fez surgir um vigoroso mercado de trabalho nas cidades das regiões Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste. Esse novo mercado gerou no país uma enorme migração de pessoas do 
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meio rural para o urbano. Como consequência, dos 191 milhões de brasileiros em 2010, apenas 

29,8 milhões residiam no meio rural, ou seja, 15,6% da população brasileira (Alves, Souza & 

Marra, 2011; Pereira et al., 2012). O fenômeno de migração da cidade para o campo entre 1950 

e 2010 pode ser visualizado adequadamente no Gráfico 5. 

 
 

Gráfico 5: Participação da população rural brasileira no número total de habitantes entre 1950 e 2010 

 

Fonte: IBGE (s/d), como citado em Pereira et al. (2012). 

 

Na última década porém, o êxodo rural diminuiu muito, tanto em número de migrantes 

como em relação à sua influência na urbanização (vide Tabela 14). Mantido esse ritmo, o êxodo 

deixa de ser preocupação para os centros urbanos de algumas regiões do país (Alves et al., 

2011). O nordeste brasileiro, no entanto, abriga 17 milhões de habitantes, 46% de toda a 

população rural do país, um volume significativo de pessoas que, em determinado momento, 

podem migrar para os centros urbanos (Alves, 1996). 

 

Tabela 14: Contribuição do êxodo rural para a urbanização do Brasil, entre 1960 e 2010 

Período Contribuição do êxodo rural (%) 

1950–1960 17,4 

1960–1970 17,2 

1970–1980 15,6 

1980–1991 9,4 

1991–2000 6,6 

2000–2010 3,5 

Fonte: IBGE (2010, como citado em Alves et al., 2011). 

 

Alves e Rocha (2010), estudando as razões para a migração das populações rurais, 

destacam que migrar é uma decisão que considera o bem estar da família e pode levar tempo. 

Na decisão existe, inclusive, o peso da opinião de amigos que já migraram e podem relatar suas 
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vantagens e desvantagens. O homem rural toma a decisão ao pressupor que sua vida e de sua 

família vai melhorar indo para a cidade. O êxodo é assim, um sinal claro de que o meio rural 

perde em atratividade para o urbano. 

A tecnificação aparece nesse contexto como uma solução para os problemas causados 

pela consequente redução da disponibilidade de mão de obra no campo; possibilita a 

substituição de trabalhadores que migraram para as cidades em busca de melhores condições 

de vida, ao mesmo tempo que permite ao produtor minimizar os efeitos das leis trabalhistas, 

diluindo os custos de contratação de trabalhadores temporários ou fixos. Ela permite ainda um 

aumento da área cultivada, substituindo o trabalho pesado e temporário por outro mais leve e 

preciso, poupando fertilizantes, defensívos agrícolas, sementes e horas de trabalho. Outro tipo 

de tecnologia, a de gestão, amplia a eficiência de utilização das demais tecnologias aumentando 

os rendimentos para o produtor (Alves, Lopes & Contini, 1999). 

5.3.2.3 O perfil do Aplicador de Agrotóxicos 

Atingir bons índices de produtividade e elevar a qualidade dos alimentos produzidos, é 

um desafio constante para o setor agrícola, em função do clima tropical brasileiro. As diferenças 

de condições de cultivo são totalmente distintas daquelas empregadas em clima temperado e a 

impossibilidade de importação de tecnologias específicas para clima tropical desafia 

constantemente a pesquisa agrícola e o produtor brasileiro. 

Para se entender o agricultor que realiza a aplicação de defensivos agrícolas, as próximas 

páginas percorrerão o mesmo caminho percorrido pelo homem, para proteger suas plantações, 

as conquistas obtidas e os problemas decorrentes dessas atitudes. Será descrito também quem 

é esse indivíduo, como ele trabalha e se protege. A intenção é que ao fim desse tópico tenha-se 

subsídios para discutir os resultados desse estudo. 

5.3.2.3.1 Proteção das plantas em clima tropical 

Desde que surgiu na superfície da terra há um milhão e quinhentos mil anos (1.500.000), 

a espécie humana sempre se preocupou com a garantia de uma quantidade adequada de 

alimentos para seu consumo. Por um período de tempo significativo, sobrevivendo como 

caçador e coletor, o homem enfrentou todo tipo de adversidade para obter seu alimento, o que, 

por um período considerável de tempo, fez com que a população mundial se estabilizasse em 

dez milhões de pessoas. O advento da agricultura no entanto, além de garantir a sobrevivência 

da espécie humana, ainda permitiu ao homem deixar de ser nômade, aglomerar-se em 
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comunidades e aumentar continuamente sua população na superfície da terra. A crescente 

eficiência dos processos de produção de alimentos (Tabela 15), permitiu também que uma 

grande parcela da população pudesse se dedicar a outras atividades, contribuindo decisivamente 

para a complexidade da sociedade moderna (Paterniani, 2001).  
 

Tabela 15: Número de pessoas alimentadas e área necessária para alimentá-las em relação à forma de produção 

de alimentos 

Forma de obtenção Área necessária (há) Nº de pessoas 

Caça* 2.500 1 

Pastoreio* 250 1 

Agricultura de covas*** 250 3 

Agricultura de arado**** 250 750 

Agricultura tecnificada***** 250 3.600 

* Índios da América do Norte, na época pré-colombiana. 

** Índios californianos anteriores à influência europeia. 

*** Índios do leste da América do Norte anteriores à influência europeia. 

**** Agricultura do antigo Egito. 

***** Agricultura tecnificada dos Estádos Unidos (1972). 

Fonte: Stork e Teague (1952) e Bourlaug (1972, como citado em Paterniani, 2001). 

 

Desde seu início, a agricultura transformou as plantas selvagens de maneira radical, a 

tal ponto que a capacidade de sobrevivência das atuais espécies cultivadas, sem a intervenção 

humana, é praticamente nula. Hoje são necessários estudos profundos para se identificar os 

ancestrais das espécies cultivadas pelo homem (Paterniani, 2001). Essa transformação também 

permitiu uma enorme economia de área agricultável e, consequentemente, uma maior 

preservação do meio ambiente. Estima-se que, caso a produtividade agrícola atual fosse 

equivalente a de 1950, seriam necessários 48 milhões de km² para suprir a atual demanda de 

alimentos, ao invés de 18 milhões que hoje são cultivados pelo homem (Avery 1994, como 

citado em Paterniani, 2016). A área agricultável per capita foi reduzida de 1ha no ano de 1960 

para 0,5 ha em 2000 e calcula-se que será de 0,3 ha per capta em 2040 (Krattiger, 1998). 

O processo de domesticação de plantas e animais foi realmente o principal fator que 

permitiu à sociedade moderna ser o que ela é atualmente, embora esse processo tenha trazido 

alguns inconvenientes para o agricultor e para a sociedade. Em seu estado natural, plantas e 

animais conviviam com outras espécies do habitat de maneira equilibrada, o que os deixava até 

certo ponto protegidos, pois além das espécies serem selecionadas naturalmente, o ambiente 

selvagem em que viviam, permitia sua convivência com os predadores naturais de suas pragas. 

A domesticação, por sua vez, através da seleção genética, trouxe uma uniformização desses 

indivíduos, tornando-os mais susceptíveis às enfermidades causadas por fungos e bactérias. A 
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evolução das formas de cultivo, aumentando o número de plantas por área, também contribuiu 

para que se tornassem mais vulneráveis aos agentes infecciosos e às pragas (Smartt & 

Simmonds, 1995).  

A transferência e utilização de tecnologias e insumos na agricultura precisam ser 

realizadas em ambientes com condições climáticas similares para que sejam eficientes, pois 

plantas e animais podem sobreviver em muitas regiões do globo, mas devido à sua adaptação e 

às características do ecossistema em que vivem, sua produtividade pode variar 

consideravelmente. Essa peculiaridade da agricultura em relação ao setor industrial deve ser 

considerada, ao se avaliar a necessidade de desenvolver determinada tecnologia em regiões 

específicas, notadamente em áreas de clima tropical. Particularmente em relação ao Brasil, 

ocorreram aumentos substanciais na produtividade de diversas culturas, dado o esforço do 

agricultor, da Pesquisa e da Extensão Rural, como pode ser observado na Tabela 16 (Paterniani, 

2001).  

 

Tabela 16: Aumento de produtividade em diversas culturas, pela adaptação tecnológica ao ambiente tropical 

Cultura Aumento de produtividade 

Café De 745 kg/ha (var. Arábica), para 2.340 kg/ha (var. Mundo Novo) 

Milho De 60 kg/ha (1946) para 123 kg/ha (1993) 

Soja De 1.127 kg/ha (1961) para 2.237 kg/ha (1998) 

Arroz 
Ganho de 33 kg/ha/ano (cult. sequeiro - 1974 a 1996) e de 44 kg/ha/ano (cult. irrigado 

- 1974 a 1996) 

Feijão Ganho de 42,6 kg/ha/ano (em 20 anos) 

Eucalipto De 20m³/ha/ano em 1960 para 40m³/ha/ano em 1998 

Fonte: Paterniani (2001), adaptado pelo autor. 

 

Quando se avalia a incidência de pragas e doenças na agricultura, é importante ressaltar 

as interferências que o clima tropical tem na proliferação desses microorganismos. As 

especificidades de clima e de condições ambientais para o desenvolvimento de pragas e doenças 

nos dois hemisférios são significativas, e as diferenças entre os dois ambientes para o cultivo 

do milho, por exemplo, podem ser observadas na Tabela 17 (Paterniani, 2001). 
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Tabela 17: Comparação entre as características de cultivo do milho em ambientes temperados e tropicais 

Característica Temperado Tropical 

Variação climática anual Relativamente estável Variável 

Variação pluviométrica anual Relativamente uniforme Variável 

Fotoperíodo Dias longos Dias curtos 

Temperatura noturna Frescas Mais quentes 

Condições de solo Geralmente favoráveis Frequentemente adversas 

Período de semeadura Restrito a poucos dias Amplos, vários meses 

Período vegetativo Bem definido Amplo 

Dificuldade de germinação Solos frios e fungos Insetos de solo 

Infestação de ervas daninhas Mediana Elevada 

Fonte: Paterniani (1990, como citado em Paterniani, 2001), adaptado pelo autor. 

 

O clima é, por conseguinte, o fator que mais interfere na intensidade da infecção de 

doenças nas plantas, pois atinge diretamente o ciclo de vida dos patógenos em todas suas fases, 

alterando seu comportamento e sua patogenicidade (Colhoun, 1973; Rosenzweig, Iglesias, 

Yang, Epstein & Chivian, 2001).  

5.3.2.3.2 A utilização de defensívos agrícolas 

Os grandes saltos em produtividade agrícola alcançados pelo Brasil e descritos 

anteriormente, dificilmente seriam obtidos sem a aplicação de insumos agrícolas. As condições 

de clima e solo do país são extremamente favoráveis à proliferação e à adaptação de pragas e 

doenças (plantas daninhas, insetos, fungos ou outros patógenos). Além do fator climático, 

formas inadequadas de condução da atividade agrícola podem também gerar um dano 

econômico significativo aos produtores (Brondani, 2016). O grande desafio da agricultura 

tropical, tem sido justamente reduzir os danos causados pelos inimigos naturais das plantas pela 

correta realização das atividades de cultivo. Medidas adequadas de controle precisam ser 

implementadas e conduzidas pelo agricultor, para manter a produtividade das lavouras a um 

custo compatível com o mercado. Dentre as medidas estão o Manejo Integrado de Pragas, os 

Inimigos Naturais, a Rotação de Culturas e/ou o Vazio Sanitário, o Melhoramento ou a 

Modificação Genética (aumentando a resistência da planta), as Barreiras Sanitárias (evitando a 

introdução de novas pragas) e por fim, mas não menos importante, o Controle Químico pela 

utilização de agrotóxicos (Menten, Rosolem & Carvalho, 2016; National Research Council, 

2000). Os defensivos agrícolas são, portanto, substâncias químicas utilizadas para prevenir, 



V - DESENVOLVIMENTO RURAL E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

214 

 

destruir, repelir ou inibir o efeito de organismos vivos que danificam as plantações (National 

Research Council, 2000). 

A não utilização dessas substâncias químicas no controle de pragas e doenças da 

agricultura, segundo a maioria dos estudos científicos, resulta em perdas de produção em torno 

de 30% a 50%, e devido às condições menos adequadas de clima, em países tropicais esse 

percentual pode ser ainda mais elevado (Menten et al., 2016; Yudelman, Ratta & Nygaard, 

1998). 

Para se ter uma dimensão da importância econômica dessas substâncias, as vendas 

mundiais de defensivos agrícolas em 2010 foram em torno de US$ 47 bilhões, e o setor 

apresentou um crescimento de mercado, saindo de 12% em 1997 para 20% em 2009. Esse 

crescimento foi apoiado pelo aumento da utilização de herbicidas e fungicidas e pela ampliação 

do mercado latino americano. Durante o mesmo período, o Brasil representou 85% das vendas 

desses produtos na América Latina, destacando-se como um importante consumidor (Silva & 

Costa, 2012). Quanto à quantidade de defensivos comercializados, o país saltou de 206.591 

toneladas em 2005, para 508.556 toneladas em 2014, um aumento de volume bastante 

considerável. Da mesma forma, em relação ao consumo por área plantada, em 2005 o país 

gastava 3,2 kg/ha e em 2014 passou a gastar 6,7 kg/ha (IBGE, 2014). Como qualquer insumo 

agrícola, a demanda por defensívos está diretamente relacionada à demanda da lavoura, que, 

por sua vez, está ligada ao mercado. Por conseguinte, alterações nos preços dos defensivos 

agrícolas interferem diretamente na lucratividade do agricultor, pois existe uma grande 

dificuldade de repassar esses custos. Esse facto explica a elevada sensibilidade do agricultor ao 

preço desses insumos, que no Brasil representa um dos mais importantes itens de custo de 

produção da agricultura, normalmente atrás apenas dos fertilizantes (Frenkel & Silveira, 1996).  

Fonseca (2006, p. 30), descreve essa sensibilidade ao citar em seu estudo a fala de um 

agricultor a respeito: “[...] vai se tornando cada vez mais caro [...] Hoje se gasta muito dinheiro 

com isso. Sempre tem que estar passando (agrotóxico). Tem doença da folha, tem doença do 

botão.” (sic.)  

Apesar do aumento de consumo de defensívos por área plantada, Brondani (2016), 

revela que o Brasil ocupa uma posição confortável em relação aos gastos com defensivos por 

unidade de área plantada. Países como o Japão gastam doze vezes mais com defensivos 

agrícolas por hectare que o Brasil, que também gasta menos defensivos por área que a França 

e toda a União Europeia. Outro dado interessante fornecido pela autora é que, considerada a 

quantidade de alimento produzido por quilo de defensivo agrícola consumido, o país também 
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se encontra em uma situação favorável, como mostra o Gráfico 6. Os países citados possuem 

clima temperado e com condições de combate às pragas e doenças muito mais favoráveis que 

o Brasil, que tem utilizado esses produtos de forma menos racional. 

 

Gráfico 6: Quilos de alimentos produzidos por dólar gasto com defensivos em diferentes países (2011) 

 

Fonte: FAO e Kleiffmann Group (2011, como citado em Brondani, 2016), adaptado pelo autor. 

 

Uma aplicação eficiente de defensivos depende basicamente da deposição e da cobertura 

do produto sobre o alvo (planta ou inseto), da Deriva (nevoa produzida) e da eficácia do controle 

da praga, doença ou planta invasora que se deseja combater. Nesse aspecto, o tamanho da gota 

aspergida pelo equipamento de pulverização possui um papel importantíssimo no desempenho 

do trabalho (Baesso, Teixeira, Ruas & Baesso, 2014). Uma aplicação eficiente é aquela onde a 

planta e a praga são totalmente molhadas pela calda e o mínimo de produto é perdido, 

minimizando a contaminação do meio ambiente e do aplicador (Spadotto, 2015).  

O processo de aspersão de um defensivo envolve o equipamento, a energia na forma de 

pressão e o mecanismo encarregado de produzir as gotas, denominado bico de pulverização. 

Esses equipamentos evoluíram de maneira significativa nas últimas décadas, e cada vez são 

mais eficientes em estabelecer uma barreira tóxica na superfície das plantas, impedindo o ataque 

de pragas e doenças. A indústria química também apresentou uma gigantesca evolução e os 

novos produtos estão mais concentrados e eficientes, chegando alguns a gastar apenas 10 

gramas do ingrediente ativo para combater uma determinada praga (Chaim, 2000). Uma 

tecnologia eficiente de aplicação pode ser definida como aquela que utiliza a menor dosagem 

possível no combate à praga, permitindo que apenas uma quantidade mínima de defensivo atinja 
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outros locais não desejados. Essas condições fazem com que um reduzido número de aplicações 

sejam necessárias e consequentemente haja um menor risco para o aplicador e para o meio 

ambiente (Baesso et al., 2014). 

A distribuição do agrotóxico no ambiente pode ser afetada também pelas condições 

climáticas no momento e/ou após a aplicação; pelas propriedades do produto utilizado e pela 

tecnologia de aplicação empregada (Spadotto, 2015). Por estar sujeita a tantos fatores, a 

eficiência do processo como um todo é considerada baixa, podendo ocorrer grandes 

desperdícios durante o trabalho de aplicação do produto (Baesso et al., 2014; Chaim, 2000).  

Spadotto (2015), realizou uma interessante revisão em relação às perdas decorrentes da 

aplicação de defensivos, agrupando-as em três grandes grupos: 

 Perdas devido ao desvio da trajetória das partículas durante a aplicação (Deriva):  

o 30% a 50% da quantidade aplicada (Berg et al., 1999); 

o 1% a 75% da quantidade total aplicada (Barbash, 2014); 

o 35% por Deriva em uma cultura de tomate (Chaim, Valarini, Oliveira, 

Morsoleto & Pio, 1999). 

 Perdas por volatilização durante e após a aplicação: 

o até 90% (Carter, 2000). 

 Perdas por carreamento superficial, ou seja, o transporte pela água que escoa na 

superfície do terreno, levando o produto dissolvido para um lago, córrego ou rio: 

o 1% a 10% (Schulz, 2004); 

o 5% e 10% (Haith & Rossi, 2003). 

Diante dos fatos, os institutos de pesquisa têm trabalhado incessantemente para reduzir 

tantas perdas e aumentar eficiência do processo de aplicação. Tecnologias como a utilização de 

cargas eletrostáticas, por exemplo, são promissoras e podem resultar em um grande avanço em 

termos de segurança e eficiência na aplicação. Chaim (2000), mostra o desenvolvimento de um 

bocal eletrostático para ser adaptado em pulverizadores costais motorizados que pode reduzir 

em dezenove vezes a deposição de agrotóxicos nas plantas e treze vezes a contaminação dos 

aplicadores. Nessa tecnologia, as perdas de produtos para o solo são pequenas, pois as gotas 

carregadas com eletricidade estática são fortemente atraídas pelas plantas. 

Um outro aspecto que deve ser considerado, diz respeito à degradação das moléculas 

dos produtos utilizados. Esse processo ocorre na atmosfera, no solo, na água, pela 

metabolização nas plantas e por outros organismos, através de processos físico-químicos e 

biológicos, como fotólise, hidrólise, oxidação-redução e degradação biológica, onde os micro-
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organismos possuem um importante papel. As taxas de degradação são relativamente altas, e 

seus resíduos (H2O, CO2 e NH3), permanecem no ambiente por um curto período (Spadotto, 

2015). É importante considerar que a degradação de produtos mais antigos como o DDT, por 

exemplo, é consideravelmente mais baixa que a dos produtos mais recentes, o que fazia com 

que eles permanecessem agindo e provocando danos na natureza por muito mais tempo. Ainda 

assim, o autor faz um alerta: 

É importante lembrar que quando a degradação não é completa, os produtos de 

degradação ou metabólitos também podem ter importância para o ambiente e a saúde 

das pessoas, por apresentarem toxicidades ecológica e humana iguais ou superiores às 

das moléculas originais (Spadotto, 2015, p. 5). 

A manipulação incorreta desses produtos pode provocar problemas de saúde no 

trabalhador, e naqueles que indiretamente entram em contato com as substâncias, como os 

familiares dos trabalhadores e o consumidor de alimentos. Os erros de manipulação podem 

também contaminar a água, o solo ou causar a morte de animais silvestres (Peres, Moreira & 

Claudio, 2007; Pignati, Machado & Cabral, 2007). 

É importante considerar que ainda existem questões graves em relação à segurança dos 

aplicadores de agrotóxicos ao lidarem com os produtos. De acordo com Peres e Rosemberg 

(2003), o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas registrou no ano de 2000, 

aproximadamente 8.000 casos de intoxicações por agrotóxicos, e o Ministério da Saúde estima 

que para cada caso notificado, existiam na época outros 50 não notificados, o que elevaria esse 

número para aproximadamente 40.000 casos de intoxicação naquele ano.  

Ao considerar o volume de solução com a qual o aplicador pode ficar em contato em sua 

jornada de trabalho, e a não utilização ou a utilização incorreta do equipamento de proteção 

individual, tem-se uma ideia dos riscos a que essa pessoa está exposta. Tácio, Oliveira e 

Machado (2008), descobriram que um agricultor pode receber em sua pele ao realizar essa 

tarefa, até 3,8 litros de calda de defensivo para sete horas de trabalho. 

Faria, Rosa e Facchini (2009), avaliaram a intoxicação por agrotóxicos entre os 

trabalhadores na fruticultura da cidade de Bento Gonçalves no estado do Rio Grande do Sul e 

destacaram que desses, 19,4% apresentaram intoxicações em algum momento da vida. No 

mesmo estudo, os casos prováveis de intoxicação utilizando critérios da Organização Mundial 

de Saúde ficaram entre 11,1 e 10,6% 

A associação entre a manipulação de defensivos agrícolas e seus efeitos sobre a saúde 

humana é relatada em vários estudos (Alavanja, 1999; Colosso, Tiramani & Maroni, 2003; 
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Santos, 2003). De todas as formas de intoxicação, a crônica tem sido citada como a mais 

complexa de ser diagnosticada. Seus sintomas tardios, seja pela característica do produto ou 

pelo contato em pequenas dosagens podem, além dificultar o diagnóstico, passar para o 

indivíduo a sensação de que o produto não causa qualquer dano à saúde (Lyznicki, 1997). 

Mesmo sendo difícil de diagnosticar, a literatura médica relaciona uma séria de sintomas 

relacionados à exposição prolongada com esse tipo de produto químico. Os mais citados são: 

lesões oculares, problemas de pele, alguns tipos de câncer e alterações nos sistemas respiratório, 

digestivo, cardiovascular e nervoso (Chrisman et al., 2009; Cole, Carpio & León, 2000; Pingali, 

Marquez & Palis, 1994). 

Crissman, Cole e Carpio (1994, como citado em Soares & Porto, 2009), investigaram 

cinquenta casos de intoxicações clínicas por agrotóxicos, entre os produtores de batata, no 

Equador. Do total encontrado pelos pesquisadores, 66%, ou seja, trinta e três, foram causadas 

por exposição ocupacional, 18% foram consequência de exposição acidental e 18% por 

tentativa de suicídio. Dos indivíduos que se intoxicaram por contato no trabalho, 67%, vinte e 

dois deles perderam em média 4,5 dias de trabalho cada um. Os autores estimaram uma perda 

financeira de dez dólares por indivíduo e o custo do tratamento de dezoito dólares por caso de 

intoxicação. 

Soares e Porto (2009), estimaram o custo social da utilização de defensivos na cultura 

do milho associado à intoxicação aguda por agrotóxicos, utilizando os dados Harvest Forecast 

Research e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) no estado do Paraná. Para 

o milho, os custos de envenenamento agudo podem representar 64% dos benefícios do uso de 

herbicidas e inseticidas e, na melhor das hipóteses, quando alguns fatores de risco são 

eliminados, podem atingir 8% dos benefícios do uso desses produtos. No entanto, se medidas 

preventivas fossem tomadas como o Manejo Integrado de Pragas e Doenças, os ganhos seriam 

cerca de 6,5 vezes maiores. 

Além dos riscos inerentes ao próprio produto, a manipulação de equipamentos 

defeituosos e/ou com manutenção inadequada elevam os riscos de sua utilização. O bom estado 

de conservação do principal equipamento de aplicação, o pulverizador, é um aspecto 

determinante para a eficiência do trabalho de aplicação, da segurança do aplicador e do meio 

ambiente.  

Machado (2014), inspecionou pulverizadores tratorizados no estado do Paraná e 

observou que 97% dos equipamentos possuíam vazão irregular, 91% com falhas no sistema 

antigotejo e 79% com imprecisão na rotação do tacômetro. Siqueira e Antuniassi (2011), 
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também inspecionaram pulverizadores em regiões produtoras de soja em 2006, e constataram 

inadequação do manômetro, do estado de conservação das pontas de pulverização e da 

calibração do equipamento, cujos erros na taxa de aplicação eram maiores que 50%. Os 

pesquisadores também encontraram erros em 70,4% dos equipamentos no estado do Rio Grande 

do Sul, 74,5% no Paraná e 37,5% no Mato Grosso do Sul. Após um trabalho educativo 

observou-se uma redução desses erros, com valores de 50,% para o estado do Rio Grande do 

Sul e 66,7% para o Paraná, comprovando que, esse tipo de ação é eficaz para melhorar a 

qualidade da aplicação do produto e para a prevenção da saúde do aplicador. Miranda, Bettini 

e Silva (2008), também inspecionaram pulverizadores tratorizados no estado de Goiás, 

encontrando erros na sua operação em 66,7% dos equipamentos utilizados. Nesse trabalho, os 

autores avaliaram também a utilização de equipamentos de proteção por parte dos aplicadores. 

Os resultados podem ser observados na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Utilização do EPI por aplicadores de agrotóxicos (2008) 

Equipamento de proteção individual Casos avaliados Utilização (%) 

Boné árabe 48 16,67 

Protetor de ouvido 48 12,50 

Viseira facial 48 2,08 

Respirador 48 41,67 

Calça hidro-repelente 48 43,75 

Jaleco hidro-repelente 48 18,75 

Avental impermeável 48 0,00 

Botas impermeáveis 48 2,08 

Luvas impermeáveis 48 4,17 

Fonte: Miranda et al. (2008), adaptado pelo autor. 

 

Faria et al. (2009), por outro lado, encontraram uma situação distinta no município de 

Bento Gonçalves no estado Rio Grande do Sul. Após entrevistarem 290 aplicadores de 

defensivos, descobriram que a grande maioria se protegia desses produtos (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Utilização de equipamento de proteção por aplicadores em Bento Gonçalves - RS (2009) 

Equipamento de proteção individual Casos avaliados Utilização (%) 

Chapéu 280 96,9 

Roupa de proteção 276 95,5 

Luvas 271 94,1 

Botas 284 98,3 

Máscara para agrotóxicos 275 95,2 

Fonte: Faria et al. (2009), adaptado pelo autor. 
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Alves, Fernandes e Reis (2009), avaliaram os cuidados referentes ao manuseio de 

defensivos agrícolas por seis plantadores de tomate no estado de Goiás, assim como o motivo 

pelo qual esse manuseio era inadequado. Em sua pesquisa os autores obtiveram alguns dados 

interessantes referentes à negligência com os cuidados com a saúde dos aplicadores, que podem 

ser observados na Tabela 20. Nela, chama a atenção o elevado percentual de agricultores que 

acreditava nos perigos referentes aos produtos (72,9%), mas também é relevante o facto de que 

quase 30% dos entrevistados não acreditavam ou desconheciam os riscos envolvidos na 

manipulação desses produtos, o que não é um percentual baixo, tendo em vista sua toxicidade. 

Mas a incoerência entre o conhecimento e o comportamento desse agricultor salta aos olhos 

nos demais resultados: 60,5% dos entrevistados desconheciam ou não seguiam as 

recomendações de utilização e apenas 20,8% utilizavam todo o equipamento de proteção. Um 

dos motivos que parecia mais influenciar a não utilização do equipamento, eram os referentes 

às suas características ergonômicas, pois 37,5% atribuíam como causa da não utilização a 

dificuldade de realização do trabalho ou o desconforto do mesmo. 

 

Tabela 20: Distribuição das causas da negligência no manuseio de agrotóxicos, em Goiás (2009) 

Grupo Categoria N° % 

Informação sobre os 

perigos dos produtos 

Não sabe 20 20,8 

Acredita 70 72,9 

Não acredita 6 6,3 

Cuidados e 

recomendações 

Não sabe 6 6,3 

Segue 38 39,6 

Não acredita 52 54,2 

Uso de equipamento de 

proteção individual 

Não usa 48 50,0 

Uso incompleto 28 29,2 

Usa completo  20 20,8 

Motivo de não utilização 

do equipamento de 

proteção 

Dificulta o trabalho 10 10,4 

Desconfortável 26 27,1 

Falta de costume 30 31,3 

Outro 10 10,4 

Utiliza o equipamento 2 20,8 

Fonte: Alves et al. (2009), adaptado pelo autor. 

 

Em relação ao facto de se ter conhecimento dos riscos de intoxicação e não utilizar os 

equipamentos de proteção adequados ou utilizá-los de maneira incorreta, muitos autores 
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observaram o mesmo comportamento nos aplicadores de agrotóxicos de várias regiões 

(Fonseca, Peres, Firmo & Uchoa, 2007; Gomide, 2005; Recena, Caldas, Pires & Pontes, 2006). 

Delgado e Paumgartten (2004) e Recena e Caldas (2008), ao buscar razões para esse 

comportamento, encontraram como justificativa o desconforto na sua utilização ou o custo em 

relação ao equipamento. Fonseca et al. (2007), afirmam que a percepção de risco do manuseio 

dos defensivos pelos agricultores se relaciona também a outros fatores. Para esses indivíduos, 

se o serviço é rápido ou se a frequência de exposição ao produto é baixa, a utilização do 

equipamento é desnecessária, mostrando claramente que os riscos de intoxicação são 

frequentemente subestimados pelos aplicadores. 

É importante ressaltar que a Difusão de tecnologias de utilização racional dos 

defensivos, como o Manejo Integrado de Pragas e Doenças, também enfrenta alguns problemas, 

pois, por temer colocar sob risco os investimentos feitos em suas culturas, os agricultores ficam 

relutantes na redução do uso dessas técnicas (Garcia 2001, como citado em Alves et al., 2009). 

A utilização correta de defensivos agrícolas é um comportamento multicausal e sua 

utilização segura envolve ações de Extensão Rural e de Formação Profissional, a evolução da 

pesquisa nas áreas de aplicação e de novos produtos, a conscientização dos riscos envolvidos 

por parte do agricultor e o comportamento do consumidor no sentido de valorizar alimentos 

mais seguros. 

5.3.2.3.3 O Aplicador de Agrotóxicos 

Especificamente, o indivíduo que manipula os produtos químicos utilizados no combate 

às pragas e plantas daninhas será o alvo desse tópico. O objetivo é conhecê-lo quanto à idade, 

renda, acesso às informações pertinentes ao seu trabalho e como ele utiliza essas informações 

para se proteger. 

A modernização da agricultura descrita nos tópicos anteriores alterou de maneira 

significativa o perfil dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho rural no Brasil. A 

introdução de insumos químicos e do maquinário utilizado na agricultura foram os maiores 

responsáveis pela alteração de perfil epidemiológico dos acidentes a que estão expostos o 

trabalhador rural. Lesões anteriormente causadas por quedas, ferramentas de trabalho (enxada, 

facão, machado, etc.), envenenamento por animais peçonhentos, traumas provocados por 

animais de lida e doenças infectocontagiosas como a Doença de Chagas, a Esquistossomose e 

a Febre Amarela, foram gradativamente substituídas por outros tipos de lesão. Os acidentes e 

intoxicações passaram a ter como causa agentes químicos, enquanto os acidentes com máquinas 
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e as doenças ocupacionais como problemas de coluna, visão, asma, passaram também a ser 

mais relevantes (Trapé, 1983). Embora os aspectos relativos aos acidentes de trabalho no meio 

rural já tenham sido mencionados, os aspectos descritos acima são fundamentais para se 

entender o contexto do trabalho de aplicação de agrotóxicos no Brasil.  

Para analisar o trabalho agrícola, além das condições materiais disponíveis, é importante 

que se analise também a experiência acumulada em relação à tarefa, à tecnologia utilizada, à 

organização e divisão do trabalho, à ação dos técnicos Extensionistas e de outros profissionais, 

para entender o ambiente onde os responsáveis pela execução da tarefa estão inseridos (Silva, 

Novato-Silva, Faria & Pinheiro, 2005). Para tanto, procurou-se nesse estudo avaliar o perfil do 

aplicador, sua idade, sexo, o tipo de equipamento que utiliza, onde reside, sua escolaridade, 

renda, atividade, há quanto tempo atua aplicando esses produtos e finalmente, onde obtém 

informações sobre esse tipo de trabalho. Algumas delas estão pouco disponíveis na literatura 

estudada, assim descrever o perfil desse trabalhador com a maior precisão possível tornou-se 

um desafio 

A primeira característica de perfil pesquisada foi a idade, analisada em 4.653 aplicadores 

em diferentes estudos. Os resultados encontrados podem ser vistos na Tabela 21, e mostram 

que não existe uma idade específica para se exercer essa atividade. Dados dos cursos do SENAR 

Minas em 2013, evidenciam uma concentração dos participantes em uma faixa etária bastante 

ampla, que abrange 25 a 45 anos. 

 

Tabela 21: Distribuição dos aplicadores por faixa etária conforme diferentes autores 

Autor Faixa etária (anos) N° % Observação 

Vicente et. al. 

(1998) 

15 a 20 - 2,65 

3.000 aplicadores 

do estado de São 

Paulo 

21 a 30 - 20,98 

31 a 40 - 28,42 

41 a 50 - 22,74 

51 ou mais - 25,21 

Faria, Facchni, 

Fassa & Tomasi 

(2004) 

15 a 19 88 7,96 

1.105 aplicadores 

no Rio Grande do 

Sul 

20 a 29 179 16,20 

30 a 39 284 25,70 

40 a 49 256 23,17 

50 a 59 182 16,47 

60 ou mais 116 10,50 

Faria et. al. (2009) 

16 a 29 77 26,6 

289 aplicadores em 

Bento Gonçalves 

(RS) 

30 a 39 72 24,7 

40 a 49 92 31,8 

50 ou mais 48 16,6 
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Cabral (2012) 

18 a 24 33 16,1 

205 aplicadores em 

Campinas (SP) 

25 a 34 47 22,9 

35 a 39 25 12,2 

40 a 49 53 25,9 

50 ou mais 47 22,9 

Baccon & Broetto-

Biazon (2014) 

18 a 29 5 15,2 
33 aplicadores em 

Campo Mourão 

(PR) 

30 a 39 6 18,2 

40 a 49 11 33,3 

50 ou mais 11 33,3 

Rocha & Oliveira 

(2016) 

Menor que 18 - 0,00 

21 aplicadores no 

Rio Grande do 

Norte 

Entre 18 e 22  - 0,00 

Entre 22 e 30  - 9,52 

Entre 30 e 45  - 38,10 

Acima de 45  - 52,38 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 

 

Conforme dados da Tabela 22, a atividade de aplicação de agrotóxicos é exercida com 

percentuais que variam entre 64% e 95% de presença masculina. Segundo Faria, Facchini, Fassa 

e Tomasi (2004), os homens estão mais expostos aos agrotóxicos que as mulheres, pois suas 

atividades estão mais ligadas às lavouras e à manipulação desses compostos e 

consequentemente mais sujeitos a intoxicações. A grande presença masculina nesse trabalho 

pode justificar os 73% das 2.061 intoxicações exógenas por agrotóxicos em 2011, acontecerem 

em pessoas do sexo masculino (Ministério da Saúde, 2011). 

 

Tabela 22: Distribuição dos aplicadores por gênero segundo diferentes autores 

Autor Sexo N° % Observação 

Faria et. al. (2004) 
Masculino 706 63,89 1.105 aplicadores 

no Rio Grande do 

Sul Feminino 399 36,11 

Delgado & 

Paumgartten (2004) 

Masculino 52 95,0 55 aplicadores no 

estado em Paty do 

Alferes (RJ) Feminino 3 5,0 

Faria et. al. (2009) 
Masculino 276 95,2 280 aplicadores em 

Bento Gonçalves 

(RS) Feminino 14 4,8 

Cabral (2012) 
Masculino 149 72,0 

207 aplicadores em 

Campinas (SP) Feminino 58 28,0 

Gasparini (2012) 
Masculino 18 90,0 20 aplicadores em 

Nova Friburgo (RJ) Feminino 2 10,0 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 



V - DESENVOLVIMENTO RURAL E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

224 

 

 

Duas revisões interessantes sobre a migração de indivíduos para os centros urbanos 

foram realizadas por Alves et al. (2011) e Pereira et al. (2012). Embora já tenham cido citados 

anteriormente, é importante ressaltar que eles descreveram uma intensa migração do campo 

para a cidade entre 1950 e 2010, causada por políticas de industrialização implementadas no 

país durante esse período. Por outro lado, como relata Alves et al. (2005), o número de 

trabalhadores ocupados no meio rural não acompanhou esse movimento e permaneceu 

relativamente estável entre 1976 e 2003. Essa situação não é observada na Tabela 23. Em 

relação aos aplicadores de defensivos estudados por Alves et al. (2009), 66,7% dos indivíduos 

residiam no meio urbano. Por outro lado, o trabalho de Oliveira-Silva et al. (2001), mostra um 

resultado oposto, 66,0% dos aplicadores residiam no meio rural.  

O resultado observado relaciona-se ao tipo de Relação de Trabalho preponderante em 

cada município. Enquanto no estudo de Alves et al. (2009), a amostra era composta de 96 

trabalhadores rurais em seis municípios produtores de tomate no estado de Goiás, a amostra de 

Oliveira-Silva et al. (2001), foi extraída de 55 agricultores residentes em cinco comunidades de 

Magé, no Rio de Janeiro, que cultivavam diversos produtos. Assim, enquanto no primeiro caso 

a atividade dos agricultores era monocultura, sujeita a uma maior contratação de trabalhadores 

temporários devido a sazonalidade, no segundo caso, os agricultores possuíam uma atividade 

diversificada, consequentemente menos sazonal e com menor necessidade de trabalhadores 

temporários. O facto da cultura do tomate, estudada por Alves et al. (2009), ser itinerante, 

também dificultava a fixação do agricultor no meio rural.  

 

Tabela 23: Distribuição dos aplicadores por local de residência segundo com alguns autores 

Autor Sexo N° % Observação 

Alves et al. (2009) 
Casa na cidade 64 66,7 

96 aplicadores em 

Goiás Barraca na lavoura 32 33,3 

Oliveira-Silva et. 

al. (2001) 

Urbano 17 34,0 50 aplicadores no 

estado do Rio de 

Janeiro Rural 33 66,0 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 

 

Considerando que no Brasil uma parte significativa da população rural possui baixa 

escolaridade e que as pessoas que possuem maior escolaridade são do sexo feminino (SENAR, 

2013a), que, por sua vez, não exercem a atividade de aplicação de agrotóxicos, o trabalhador 

nessa atividade possui baixa escolaridade. A Tabela 24 mostra a escolaridade de 4.688 
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aplicadores de agrotóxicos em diversos estados do país, e comprova que uma grande 

concentração de indivíduos se situam nas primeiras categorias de escolaridade pesquisadas. Os 

dados também estão alinhados com o perfil dos participantes dos cursos do SENAR Minas no 

ano de 2013, em que um grande número de pessoas (50 a 60%), possuíam até o Ensino 

Fundamental Incompleto. 

Mas existiria uma relação entre a escolaridade desse trabalhador e seu risco de 

intoxicação? Analisando o tema Faria, Facchini, Fassa e Tomasi (1999), entrevistaram 1.282 

trabalhadores na aplicação de defensivos agrícolas e constataram que quanto maior a 

escolaridade menor o risco de intoxicação. Faria et al. (2004), relataram que o uso de EPI pode 

estar diretamente relacionado com o grau de escolaridade. Já Faria et al. (2009) concluíram que 

as chances de intoxicação para aplicadores que possuem nível superior são 57% menores, 

demonstrando a importância da formação escolar. 

 

Tabela 24: Distribuição dos aplicadores por escolaridade, conforme alguns autores 

Autor Escolaridade N° % Observação 

Vicente et. al. 

(1998) 

Analfabeto - 2,80 

3.000 aplicadores 

do estado de São 

Paulo 

Sabe ler - 8,63 

1° Grau completo - 46,40 

1° Grau incompleto - 21,35 

2° Grau completo  - 5,39 

2° Grau incompleto - 11,16 

Superior incompleto - 1,26 

Superior completo - 2,99 

Faria et. al. (2004) 

Sem escolaridade 46 4,16 

1.105 aplicadores 

no Rio Grande do 

Sul 

1 a 4 anos 465 42,08 

5 a 8 anos 503 45,52 

Mais de 8 anos 91 8,24 

Faria et. al. (2009) 

Até 3 anos 14 4,9 

287 aplicadores em 

Bento Gonçalves 

(RS) 

4 a 7 anos 159 55,4 

8 (Ensino Fundamental)  58 20,2 

9 a 10 anos 19 6,6 

11 ou mais anos 37 12,9 

Alves et. al. (2009) 

Sem Estudo 4 4,2 

96 aplicadores em 

Goiás 

Ensino Fundamental 

incompleto 
74 77,1 

Ensino Fundamental 

Completo 
12 12,5 

Ensino Médio 6 6,3 



V - DESENVOLVIMENTO RURAL E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

226 

 

Cabral (2012) 

Até 3 anos 43 21,5 

200 aplicadores em 

Campinas (SP) 

4 a 7 anos 79 39,5 

8 (Ensino Fundamental)  33 16,5 

9 a 10 anos 9 4,5 

11 ou mais anos 36 18,0 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 

 

O tipo de equipamento utilizado na aplicação de defensivos agrícolas sofre influência 

do tipo de cultura onde se realiza a aplicação, do tamanho da propriedade onde se aplica o 

defensivo e finalmente da capacidade financeira do produtor, pois equipamentos manuais são 

mais baratos que os equipamentos costais. Por outro lado, o tipo de equipamento utilizado 

influencia na qualidade da aplicação e na segurança do aplicador. Em geral, os equipamentos 

costais são menos eficientes e expõem mais o aplicador aos riscos de contaminação (Faria et 

al., 1999; Soares, Freitas & Coutinho, 2005). A distribuição e supremacia do tipo de 

equipamento de pulverização utilizado pelos agricultores foi estudada por alguns autores e os 

resultados se encontram na Tabela 25. Ao observá-la, nota-se que, por depender de vários 

fatores, não há preponderância de um único tipo de equipamento. 

 

Tabela 25: Distribuição do tipo de equipamento de pulverização utilizado, segundo diferentes autores 

Autor Tipo de equipamento N° % Observação 

Soares et. al. (2005) 

Pulverizador costal - 80,0 
153 

estabelecimentos 

rurais em 

Teresópolis (RJ) 
Pulverizador estacionário - 19,7 

Faria et. al. (2009) 

Tratorizado 204 87,2 290 aplicadores em 

Bento Gonçalves 

(RS) 

Mangueira e “caneta” 103 44,0 

Costal 54 23,1 

Alves et. al. (2009) 
Tratorizado 48 50,0 96 aplicadores em 

Goiás Costal 48 50,0 

Rocha & Oliveira 

(2016) 

Atomizador (Trat.) - 67,74 21 aplicadores no 

Rio Grande do 

Norte Costal - 29,03 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 

 

A renda familiar ou da propriedade interfere diretamente no trabalho de aplicação dos 

defensivos agrícolas. Ela determina indiretamente o risco para o aplicador e a eficiência do 

trabalho, uma vez que os equipamentos que garantem maior segurança e eficiência possuem 
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um custo mais elevado, além da renda ser um fator que influencia a assistência técnica 

especializada, seja ela pública ou privada. Um outro fator influenciado pela renda é a 

dificuldade do agricultor em realizar a tarefa no momento correto, devido aos demais afazeres 

da propriedade. A baixa disponibilidade de tempo leva o agricultor a solicitar o apoio da esposa 

ou de seus filhos na realização da tarefa, expondo-os a riscos elevados (Garcia, 1996).  

Em geral, a média salarial do aplicador de defensivos é baixa. Cabral (2012) encontrou 

em seu estudo uma renda salarial média de R$ 1.095,00 ou dois salários mínimos, calculados 

utilizando como base o salário mínimo vigente na época que era de R$ 545,00. Já a média da 

renda familiar foi de R$ 2.070,00, aproximadamente três salários mínimos. No estado do 

Espirito Santo, segundo Jacobson et al. (2009), a maioria dos aplicadores da região estudada 

(55,9%), recebiam até um salário mínimo (Tabela 26). Entre os participantes dos cursos de 

formação do SENAR Minas no ano de 2013, 85% e 95% receberam de 1 a 3 salários mínimos, 

o que pode ser explicado pelo facto de apenas os agricultores mais esclarecidos e de maior renda 

buscarem a capacitação para si ou para seus parceiros e funcionários, ou por serem os 

aplicadores de menor renda mais resistentes à capacitação. 

 

Tabela 26: Distribuição dos aplicadores por faixa de renda, no estado do Espirito Santo (2009) 

Salários Mínimos* Valor (R$) N° % 

Até um salário mínimo Até 299,00 81 55,9 

De 1 a 2,33 salários mínimos 300,00 até 699,00 44 30,3 

Mais de 2,33 salários mínimos Mais de 700,00 20 13,8 

*Salário mínimo vigente em 2005, data da realização da pesquisa era de R$300,00 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11164.htmimpressao.htm) 

Fonte: Jacobson et al. (2009), adaptado pelo autor. 

 

A cultura de uma região determina alguns tipos de relações de trabalho existentes na 

atividade agricola. Enquanto em alguns locais o arrendamento é uma atividade praticamente 

inexistente, em outras é uma atividade corriqueira; em lavouras comerciais como as de cana de 

açúcar, por exemplo, a atividade de meeiro é pouco comum, enquanto em outras como a 

cafeicultura, ela é mais frequente. A diversidade das relações de trabalho descritas pelos 

diversos autores na Tabela 27 pode ser explicada pelo descrito acima, uma vez que as pesquisas 

foram realizadas em regiões e tipos de culturas diversas. Nesse sentido, não existe uma relação 

de trabalho típica para o aplicador de agrotóxicos. No caso dos participantes de ações de 

formação do SENAR em 2013, os valores foram de 77% para trabalhadores empregados. Um 

fator determinante para esse resultado é a legislação trabalhista, mais rigorosa com o 
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empregador que com o pequeno produtor,  resistente à capacitação. A Norma Regulamentadora 

de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal 

e Aquicultura (NR31)4, regulamenta a utilização de equipamentos de proteção no meio rural e 

exige que os trabalhadores nessa atividade sejam capacitados. 

 

Tabela 27: Distribuição dos aplicadores pelo tipo de relação de trabalho, conforme diferentes autores 

Autor Tipo de relação N° % Observação 

Vicente et. al. 

(1998) 

Proprietário - 46,06 

3.000 aplicadores 

do estado de São 

Paulo 

Assalariado permanente - 22,03 

Membro da família - 13,81 

Arrendatário - 7,18 

Parceiro - 6,59 

Assalariado Temporário - 2,25 

Outros - 2,09 

Delgado & 

Paumgartten (2004) 

Meeiro 22 40,0 

55 aplicadores em 

Paty do Alferes 

(RJ) 

Proprietário 21 38,0 

Arrendatário 4 7,0 

Ocupante (área cedida) 4 7,0 

Empregado 2 4,0 

Arrendatário e/ou Proprietário 1 2,0 

Sócio da lavoura 1 2,0 

Cabral (2012) 

Assalariado/empregado 137 68,3 

201 aplicadores em 

Campinas (SP) 
Meeiro/arrendatário 32 15,5 

Proprietários 26 12,9 

Autônomos 6 3,1 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 

 

Conforme descrito na Tabela 28, os agricultores realizam o trabalho de aplicação de 

defensívos por um tempo relativamente longo. Vicente, Baptistella, Coelho e Lopes (1998), 

mostra que em média os aplicadores entrevistados trabalham por 18 anos na atividade, mas 50% 

dos 3.000 indivíduos que participaram da pesquisa, 50% estão expostos entre 10 e 30 anos. Esse 

é um período considerado longo dadas as duras condições de trabalho dessas pessoas e o facto 

de que alguns, por serem produtores, também veem reduzida a possibilidade de mudar de 

                                                 

4 O Ministério do Trabalho e Emprego através da Portaria nº 86, 03 de março de 2005, instituiu a Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura - NR 31. Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial da União em 04 de março 

de 2005. 
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atividade. 

 

Tabela 28: Distribuição dos aplicadores por tempo na atividade, conforme diferentes autores 

Autor Tempo N° % Observação 

Vicente et. al. 

(1998) 

0 a 10 anos - 39,42 

3.000 aplicadores 

do estado de São 

Paulo 

11 a 20 anos - 31,99 

21 a 30 anos - 17,38 

31 a 40 anos - 7,98 

Acima de 40 anos - 3,23 

Delgado & 

Paumgartten (2004) 

0 a 10 anos 6 11,0 

55 aplicadores em 

Paty do Alferes 

(RJ) 

11 a 20 anos 12 22,0 

21 a 30 anos 17 31,0 

31 a 40 anos 11 20,0 

41 a 50 anos 6 11,0 

51 a 60 anos 3 5,0 

Faria et. al. (2009) 

2 a 10 anos 77 26,7 

290 aplicadores em 

Bento Gonçalves 

(RS) 

11 a 20 anos 103 35,8 

21 a 30 anos 75 26,0 

31 a 40 anos 30 10,4 

41 a 50 anos 3 1,0 

Alves et. al. (2009) 

Menos de 5 anos 8 8,3 

96 aplicadores em 

Goiás 

De 5 a 10 anos 14 14,6 

De 11 a 15 anos 18 18,8 

De 16 a 20 anos 30 31,3 

Maior que 20 anos 26 27,1 

Cabral (2012) 

Menos de 1 ano 2 1,76 

113 aplicadores em 

Campinas (SP) 
1 a 5 anos 17 15,04 

6 a 10 anos 13 11,50 

Mais de 10 anos 81 71,70 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 

 

Existem poucos trabalhos avaliando a formação de aplicadores de agrotóxicos no Brasil. 

O único trabalho encontrado foi o de Vicente et al. (1998), questionando 3.000 aplicadores em 

todo o estado de São Paulo sobre como ou com quem eles aprenderam seu trabalho. Os 

resultados descritos na Tabela 29 mostram que a maior forma de capacitação naquela época era 

informal (61%), sendo obtida com os familiares, outro agricultor ou outra pessoa.  

Para Garcia (1996, p. 108), o Treinamento é uma das principais ferramentas para se 
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controlar os riscos envolvidos na aplicação: “A informação é ferramenta imprescindível para a 

ação, e a difusão de informação é o meio de tornar o conhecimento disponível.” Para Vicente 

et al. (1998), aprender a maneira correta de se aplicar defensívos é muito importante para que 

bons hábitos sejam adquiridos e que os vícios de aplicação não sejam disseminados. 

 

Tabela 29: Distribuição dos aplicadores por forma de aprendizado, no estado de São Paulo (1997) 

Autor Fonte de aprendizado N° % Observação 

Vicente et. al. 

(1998) 

Familiares - 39,46 

3.000 aplicadores 

do estado de São 

Paulo 

Outro agricultor - 16,74 

Empregador - 15,37 

Não recebe - 8,73 

Outra pessoa - 4,89 

Técnico da cooperativa - 4,84 

Extensionista - 3,88 

Técnico da revenda - 3,88 

Técnico particular - 2,21 

Fonte: Vicente et al. (1998), adaptado pelo autor. 

 

A ideia de que a utilização incorreta dos defensivos agrícolas possui como causa a não 

observação das recomendações técnicas passadas por Extensionistas e profissionais da 

Assistência Técnica é bastante difundida. Mas será que os aplicadores desses produtos recebem 

realmente orientações sobre como se proteger? Um interessante trabalho foi realizado no 

interior do estado de São Paulo em 205 propriedades rurais. Os aplicadores foram avaliados de 

acordo com a leitura ou não dos rótulos, do conhecimento das faixas coloridas dos rótulos, da 

utilização e lavagem correta do equipamento de proteção, e utilização de luva durante a 

lavagem. Feita a avaliação, os agricultores participaram de um curso de atualização para que se 

informassem e aprendessem sobre os procedimentos corretos de utilização do equipamento de 

proteção individual. Os resultados foram animadores para a maioria dos itens avaliados segundo 

os autores (Nitzsche, Vieira, Labinas, Araújo & Yoshimura, 2006): 

 Leitura ou não dos rótulos: 43,48% dos aplicadores não liam os rótulos contidos 

nas embalagens dos produtos; após os treinamentos, o número caiu para 30%; 

 Conhecimento das faixas coloridas dos rótulos: 43,48% dos aplicadores diziam 

não conhecer o significado das cores das faixas contidas nos rótulos das 

embalagens de defensivos; depois do treinamento o percentual caiu para 15%; 
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 Momento de emprego do equipamento de proteção individual: 77,5% dos 

aplicadores declararam que utilizavam o equipamento durante todo o processo de 

manipulação de defensivos; após o treinamento subiu para 88,24%; 

 Utilização do equipamento de proteção: o avental e a viseira foram os 

componentes que mais sofreram intensificação de uso após os treinamentos, 

passando de 87,50% para 100%, e de 78,50% para 88%, respectivamente; 

 Utilização de luva durante a limpeza do equipamento de proteção: antes do 

treinamento, 48%, 41% e 10% das lavagens foram executadas pelo aplicador, 

esposa e outras pessoas, respectivamente. Depois dos treinamentos, 76%, 17% e 

5% das lavagens foram realizadas pelos próprios aplicadores, esposas e outros, 

respectivamente. 

O caso acima é uma situação atípica; a maior parte dos estudos mostram que os 

aplicadores não recebem qualquer orientação técnica sobre como realizar seu trabalho (Tabela 

30). Vieira (2010), confirma as estatísticas: em 2006, apenas 9% dos produtores brasileiros 

receberam Assistência Técnica regularmente, e outros 13% receberam atendimento apenas 

ocasionalmente.  

 

Tabela 30: Distribuição dos aplicadores por forma de atualização conforme diferentes autores 

Autor Fonte N° % Observação 

Vicente et. al. 

(1998) 

Não recebeu - 56,61 

3.000 aplicadores 

do estado de São 

Paulo 

Outros - 14,21 

Cooperativa - 9,84 

Revenda - 9,50 

Casa da agricultura¹ - 8,07 

SENAR - 1,38 

Sindicato - 0,39 

Faria et. al. (2009) 

Direto com o vendedor 130 53,3 

290 aplicadores em 

Bento Gonçalves 

(RS) 

Técnicos da Cooperativa 48 19,7 

Técnicos da Emater¹ 42 17,2 

Outra pessoa da propriedade 32 13,1 

Nunca recebeu 21 8,6 

Vizinhos ou outros amigos 19 7,8 

Outros agrônomos 15 6,1 

Cabral (2012) 

Não recebeu 68 80,0 
77 aplicadores em 

Campinas (SP) Recebeu cursos palestras ou 

treinamentos 
9 20,0 

¹Extensionista 

Fonte: Criado pelo autor utilizando os dados dos estudos citados. 
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Para Sznelwar (1992, como citado em Garcia, 1996), as medidas de proteção e higiene 

na execução de uma tarefa são consideradas atividades pouco produtivas pelos trabalhadores, 

que podem adotar essas medidas desde que elas não sejam percebidas como uma sobrecarga de 

trabalho.  

Recena e Caldas (2008, p. 297), avaliaram “a percepção de riscos, atitudes e práticas no 

uso de defesívos agrícolas entre agricultores e observaram que muitos não usam luvas, máscaras 

ou roupas impermeáveis”. Os agricultores conhecem esses equipamentos, sabem da 

importância de utilizá-los durante o trabalho, mas não os utilizam. Como justificativa, eles 

mesmos citam seu “desleixo” (sic.) em relação aos aspectos de proteção no trabalho.  

A palavra desleixo utilizada pelos agricultores, remete a uma negligência relacionada a 

padrões ou roteiros de comportamentos diários, que incluem a não utilização do equipamento 

de proteção. Esses roteiros, por serem automáticos, dificultam sua modificação, pois exigiriam 

um esforço consciente dos próprios agricultores para modificá-los. Foseca (2006, p. 40), 

descreve esse tipo de situação, “ao questionar agricultores sobre as razões da não utilização de 

equipamento de proteção para lidar com agrotóxicos”. Alguns fazem uma nítida distinção entre 

possuir o conhecimento e agir com competência, ou seja, entre saber o que é correto e agir de 

maneira coerente. Em seu estudo, a autora cita o depoimento de dois agricultores mostrando 

claramente essa ambiguidade: “[...] assimilar na cabeça eles assimilam até bem. O negócio é o 

fazer.” (sic.) ou mesmo “A gente, se comete o erro é porque quer, não é por falta de saber não.” 

(sic.). 

Nitzsche et al. (2006) notaram que a aplicação de agrotóxicos exige um esforço tanto 

psíquico quanto físico e que o treinamento permite ao aplicador maior habilidade e segurança 

na execução de suas tarefas. Depois de participarem de treinamentos, o percentual de pessoas 

que consideravam seu ambiente de trabalho bom saltou de 51% para 81%; os que consideravam 

o ambiente médio passou de 46% para 10% e ruim de 2% para 10%. Os autores não citam a 

razão do aumento do número de pessoas que perceberam uma piora no ambiente de trabalho. 

Segundo Alves et al. (2012), existe um efeito positivo da Assistência Técnica no 

aumento da eficiência da agricultura e da renda de muitos produtores, mantendo-os na sua 

atividade. Como o setor agrícola tem crescido por influência da tecnologia, a ausência dela tem 

levado a uma concentração na produção e excluído muitos produtores da modernização. 
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VI – O RECURSO TECNOLÓGICO VÍDEO NOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

6.1 As Tecnologias da Informação e Comunicação como Meio 

A informação possui um peso enorme nas relações interpessoais, sejam elas afetivas, 

educativas, de lazer ou mesmo comerciais. A confiabilidade e a rapidez com que uma 

informação chega até seu receptor, pode parecer apenas um pequeno detalhe dentro desse 

processo, mas em algumas situações esses dois aspectos podem modificar a vida de um país.  

Em meados do século XIX, a construção de um cabo telegráfico entre a Grã Bretanha e 

os Estados Unidos, que na época produzia 55% do algodão mundial, ilustra de forma precisa a 

importância da qualidade da comunicação. Até 1866, as informações sobre safras e estoques de 

algodão demoravam entre 7 e 15 dias para chegarem ao seu destino. A instalação naquele ano 

do Cabo Telegráfico Transatlântico, reduziu de forma  drástica esse tempo, que passou a ser de 

um único dia. Essa redução de tempo impactou fortemente e de forma definitiva a determinação 

do preço do algodão em nível mundial. Steinwender (2014), avaliou o impacto dessa mudança 

e observou que a redução no tempo promoveu uma queda de 35% no preço médio do algodão 

e uma redução da variação em 73%.. A melhoria na qualidade e na agilidade da informação 

ajudou os agricultores e comerciantes daquela época a prever melhor a oferta e a demanda 

futura por algodão em todos os países produtores. Ao mesmo tempo tornou acessível para 

milhares de pessoas, a aquisição de tecidos a um preço mais baixo, permitindo a elas se vestirem 

melhor e com mais conforto. Embora esse seja um exemplo específico da área econômica, ele 

nos possibilita quantificar mais precisamente o peso de uma nova tecnologia nas relações 

humanas e em sua qualidade de vida. Também mostra claramente o quanto as novas 

tecnologias, ao permitirem o acesso ao conhecimento,  podem afetar indistintamente todas as 

áreas de uma sociedade. 

Castells (2005), avaliou o crecimento da produtividade nos Estados Unidos e mostrou 

que, de 1996 a 2005, o crescimento mais que dobrou em relação ao período de 1975-1995. 

Segundo o autor, o aumento na produtividade está intimamente relacionado ao conceito de 

Sociedades em Rede. Esse tipo de estrutura social se baseou nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, cuja função é processar e distribuir informações através de três processos: 

 Geração e Difusão de Novas Tecnologias microelectrónicas e/ou digitais de 

comunicação e informação;  

 Transformação do trabalho pela qualificação profissional, que permite maior 

inovação e facilidade de adaptação às mudanças locais e globais; 
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 Difusão de uma nova forma de organização em torno das redes de comunicação. 

A sociedade em rede e seus efeitos tem gerado uma nova expressão que descreve 

particularmente a globalização, a Intensidade da Informação/Conhecimento em Rede e a 

Conectividade entre as pessoas e organizações. As características desse novo tipo de economia 

incluem por sua vez (The International Bank for Reconstruction and Development, 2003): 

 O aumento da mobilidade dos serviços, da informação e da força de trabalho;  

 A necessidade de contextualizar e dar a devida importância ao conhecimento local;  

 O trabalho com temas multidisciplinares e em equipes mistas;  

 A utilização das Tecnologias de Informação para a gestão do conhecimento;  

 A atualização e a adaptação das competências individuais durante a vida útil;  

 A atuação com autonomia e reflexão em grupos heterogêneos. 

Nesse ponto, é importante conceituar e diferenciar Tecnologias da Informação de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Enquanto o primeiro termo designa o 

conjunto de “software” e “hardware” utilizados para a coleta, o processamento e a disseminação 

de informações, o segundo se refere ao tratamento da informação digital, independente de seu 

aspecto, seja texto, som, imagem, vídeo ou componente de comunicação que essa rede pode 

proporcionar (Rezende 2001, como citado em Artuzo, Jandrey, Kalsing, Silva & Silva, 2016; 

Laudon e Laundon 2004, como citado em Soster, 2011). 

Segundo Sá e Costa (2011), as TIC, por sua flexibilidade, permitem que o aprendiz 

influencie o processo educativo, interaja com o conteúdo e com os colegas. Um outro aspecto 

é a possibilidade do autoaprendizado através do compartilhamento de experiências, que 

ampliam e fortalecem os processos de aprendizagem do adulto. Sistemas anteriores de 

aprendizagem (mesmo que informatizados), podem se tornar inadequados para a transferência 

de conhecimento e desenvolvimento de competências nesse novo contexto em que se vive 

(Colis, 2005). 

Escola (2011), ao descrever o conceito de Educação de Gaston Mialaret, mostra que ele 

ultrapassa o contexto formal da escola, abrange todas as idades e circunstâncias onde a vida 

ocorre. Um exemplo da nova abrangência e dos novos domínios é descrito por Colis (2005). 

Segundo a autora, a utilização das atuais tecnologias possui duas dimensões distintas, a 

comunicação e o conteúdo, permitindo que indivíduos com interesses correlatos utilizem esses 

novos meios para a troca de conhecimento. O conteúdo disponível pode ser reorganizado em 

um dado momento, assim como pode ser construído mediante a interação entre os envolvidos. 

O espaço rural, por sua vez, não ficou fora desse processo; nas últimas décadas passou 
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por profundas e significativas transformações, e o conhecimento, embora mais disponível, 

tornou-se uma condição para manter a competitividade do setor. Os agricultores, frente às 

enormes mudanças ocorridas nos sistemas produtivos e nos mercados, tiveram que se adequar 

às inúmeras inovações para permanecerem competitivos (Viero & Silveira, 2011). Além disso, 

a entrada do investidor urbano no meio rural com sua forma de comunicação própria, provocou 

modificações que transformaram esse espaço e a maneira de interagir das pessoas que nele 

habitam (Viero & Silveira, 2009).  

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no espaço rural permite 

otimizar as atividades de Extensão Rural pela maior eficiência e eficácia dos processos de 

comunicação, que são a base de seu trabalho. Essas tecnologias podem ser úteis no trabalho de 

Extensão em dois aspectos: permitir a formação e a informação do técnico em locais distantes 

e potencializar suas ações educativas em resposta às necessidades das populações por ele 

assistidas (Almeida, 1998).  

6.1.1 Acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação no meio rural 

As TIC possuem duas funções principais no contexto agrícola. Elas podem aumentar a 

produtividade, atuando de forma direta pela utilização de programas e sistemas, ou de maneira 

indireta por meio de processos educativos de formação, oferecendo o conhecimento necessário 

para se alcançar os melhores resultados econômicos e sociais (Albert & Onwubuya, 2013; 

Almeida, 1998).  

Reduzir as distâncias geográficas e ao mesmo tempo permitir a utilização e o acesso das 

pessoas às TIC são os grandes desafios a serem enfrentados. Nesse sentido, o custo de 

infraestrutura, a qualificação dos futuros usuários quanto à alfabetização digital e sua 

familiaridade com a internet precisam ser pensados (Viero & Silveira, 2011).  

6.1.1.1 Disponibilidade de computador no meio rural 

A distribuição e acesso às Tecnologias da Informação é estudada frequentemente pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(CETIC.BR)5 e seus resultados são relatados por Barbosa (2014). A Instituição descreve a 

                                                 

5 O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação foi criado sob os 

auspícios da UNESCO para estudos sobre a sociedade da informação. Ele está ligado ao setor de 

Comunicação e Informação desta organização e contribui para o monitoramento da construção das 

sociedades da informação e do conhecimento na América Latina e países de língua portuguesa no continente 

africano (http://cetic.br/unesco/). 
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distribuição de computadores e internet na América Latina e no Brasil. Em seus estudos, a 

instituição observou que o Uruguai, Argentina e Chile, são os países que registraram maiores 

porcentagens de domicílios com computadores no ano de 2013 (68%, 59% e 57% 

respectivamente), seguidos pelo Brasil (49%), Colômbia (42%) e Venezuela (41%). No que diz 

respeito à realidade brasileira, o computador esteve presente respectivamente em 98% e 86% 

dos domicílios de classe A e B; em 46% da classe C e em 10% das classes D e E no mesmo 

ano. Estima-se que 22,6 milhões de domicílios brasileiros com renda até dois salários mínimos, 

não possuíam equipamento naquele ano (Barbosa, 2014). A proporção de domicílios brasileiros 

que possuíam computador por faixa de renda no ano de 2013, pode ser observada no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Proporção de domicílios com computador segundo a renda, no ano de 2013 

 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

A presença de computadores em relação à localização das residências, tem sido marcada 

por diferenças entre o espaço rural e o urbano ao longo dos anos, pois o crescimento do primeiro 

não consegue alcançar o do segundo. Em 2010, 39% das residências urbanas possuíam o 

equipamento. Com um crescimento de 35,9% no período, o meio urbano passou a ter 53% de 

seus domicílios com computador no ano de 2013. No meio rural, ele evoluiu de 12% em 2010 

para 21% no mesmo ano (Gráfico 8). Um crescimento relevante de 75% em três anos, mas que 

ainda deixa essa região com um número muito inferior de equipamentos em relação ao meio 

urbano (Barbosa, 2014). 
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Gráfico 8: Proporção de domicílios com computador, segundo sua localização (urbana ou rural), em 2013 

 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

6.1.1.2 A utilização do computador pelo agricultor 

Sorje (2003), afirma que a exclusão digital em áreas rurais é um aspecto muito mais 

grave que nas áreas urbanas nos países em desenvolvimento. Quanto maior o aglomerado 

urbano, maior a taxa de utilização e quanto menor a escolaridade e a idade, menores as chances 

de uso de um computador. 

Quirino, Garagorry e Souza (2002), avaliaram a utilização de computadores por 

produtores rurais e descobriram que dos entrevistados que possuíam computador, 79,3% 

mantinham o equipamento em sua residência urbana e apenas 5,7% deixava-os na propriedade. 

Em relação à utilização do computador por residência, sabe-se que enquanto no meio 

rural 35% das pessoas já utilizaram o equipamento, no meio urbano esse valor salta para 65% 

(Barbosa, 2014). A Tabela 31 mostra esse percentual. 

 

Tabela 31: Percentual de indivíduos que já utilizaram computador por local de residência, em 2013 

de atividade principal. 
Área de residência Sim (%) Não (%) 

Urbana 65 34 

Rural 35 65 

Total 61 39 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor (considerando-se apenas computador de mesa e pertátil). 

 

Artuzo et al. (2016), analisaram a utilização das Tecnologias da Informação 
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(computadores e internet) em propriedades rurais no Rio Grande do Sul e concluíram que o 

tamanho da propriedade está relacionado à utilização dessa tecnologia, pois quanto maior a área 

maior a sua utilização. As propriedades médias e grandes demandam uma quantidade maior de 

informação para as atividades gerenciais e de produção, e essa tecnologia facilita o controle e 

o gerenciamento das mesmas. 

Ao se analisar a utilização do computador em relação à renda familiar, verifica-se que 

as condições financeiras têm uma relação direta com o acesso (Tabela 32). Enquanto em 

famílias com renda de até um salário mínimo 36% dos indivíduos já utilizaram computador, 

nas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, o percentual sobe para 94% (Barbosa, 

2014). 

 

Tabela 32: Distribuição dos indivíduos que já utilizaram computador por renda familiar, em 2013 

de atividade principal. 
Renda familiar Sim (%) Não (%) 

Até 1 salário mínimo 36 63 

De 1 até 2 salários mínimos 50 50 

Mais de 2 até 3 salários mínimos 64 36 

Mais de 3 até 5 salários mínimos 78 22 

Mais de 5 até 10 salários mínimos 86 14 

Mais de 10 salários mínimos 94 6 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

A idade também tem um peso considerável na utilização do equipamento (Tabela 33). 

Dos jovens entre 16 e 24 anos, 89% já haviam utilizado o computador, enquanto entre os adultos 

de 45 e 59 anos, apenas 40% o haviam feito (Barbosa, 2014). A situação se complica quando 

se considera que apenas 2,5% dos habitantes do meio rural possuem menos de 30 anos e que a 

maior proporção de pessoas encontra-se com idade entre 50 e 69 anos, 49,3% do total (Quirino 

et al., 2002). Fica claro que para a Difusão de Tecnologias da Informação no meio rural, a 

ausência de agricultores jovens e preparados pode constituir um grande entrave. 

 

Tabela 33: Distribuição dos indivíduos que já utilizaram computador por faixa etária, em 2013 

de atividade principal. 
Faixa etária Sim (%) Não (%) 

De 16 a 24 anos 89 10 

De 25 a 34 anos 77 23 

De 35 a 44 anos 58 42 

De 45 a 59 anos 40 59 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 
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A escolaridade é outro aspecto que distingue a população rural da urbana. Quirino et al. 

(2002), observou que entre aqueles que não completaram o Ensino Fundamental, 42,1% têm 70 

anos ou mais. Entre os que possuem Nível Superior, apenas 8,8% estão nessa faixa etária. Ao 

contrário, apenas 0,8% dos produtores que não completaram o Ensino Fundamental possuem 

menos de 30 anos. Segundo o autor, existe uma relação inversa entre o grau de instrução e a 

idade do agricultor, de tal forma que quanto menor a idade, maior sua escolaridade. 

Quando se avalia a utilização de computador em relação ao grau de instrução, esse tem 

um peso considerável (Tabela 34). Pessoas analfabetas tiveram muito pouco contato com o 

equipamento (4%), enquanto que com indivíduos de Nível Superior, a relação é praticamente 

oposta (97%) (Barbosa, 2014). 

 

Tabela 34: Distribuição dos indivíduos que já utilizaram computador por grau de instrução, em 2013 

de atividade principal. 
Grau de instrução Sim (%) Não (%) 

Analfabeto 4 95 

Ensino Fundamental 43 56 

Ensino Médio 86 13 

Ensino Superior 97 3 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

6.1.1.3 Frequência de utilização de computador pelo agricultor 

A frequência de utilização do equipamento de informática permite inferir sobre a 

intimidade do usuário com o computador. Quando se avalia a frequência de utilização por local 

de residência, novamente salta aos olhos a diferença entre o rural e o urbano (vide Tabela 35). 

Enquanto no meio urbano 35% não utilizam o equipamento, no meio rural esse número sobe 

para 65%. Dos que utilizam, a diferença entre os moradores persiste, 70% dos habitantes do 

meio urbano utilizam o computador diariamente, no meio rural 55% o fazem com essa 

frequência. Já para os residentes que utilizam o equipamento apenas uma vez por semana, a 

diferença já não é tão grande: 23% para o urbano e 27% para o rural (Barbosa, 2014).  
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Tabela 35: Frequencia de utilização do computador por local de residência, em 2013 

Área de residência Diariamente (%)* Uma vez por semana (%)* Não usa (%)** 

Urbana 70 23 34 

Rural 55 27 65 

Total 69 23 39 

* Percentual do total de usuários 

** Percentual do total de habitantes 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado 

 

A Tabela 36 mostra como a escolaridade afeta diretamente a utilização do computador. 

São 96% dos analfabetos que não o utilizam, contra apenas 3% dos indivíduos com Curso 

Superior. A utilização diária parece ser a que sofre mais influência da escolaridade, enquanto a 

utilização uma vez por semana somente é influenciada quando o indivíduo possui Ensino 

Superior (Barbosa, 2014). 

 

Tabela 36: Frequencia de utilização do computador por grau de instrução, em 2013 

Grau de instrução Diariamente (%)* Uma vez por  (%)semana* Não usa (%)** 

Analfabeto 50 31 96 

Ensino Fundamental 55 31 57 

Ensino Médio 68 24 14 

Ensino Superior 98 9 3 

* Percentual do total de usuários 

** Percentual do total de habitantes 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

A idade do usuário é também um fator determinante na frequência de utilização do 

computador. Enquanto apenas 11% dos indivíduos entre 16 e 24 anos não utilizam o 

equipamento, 60% dos que possuem idade entre 45 e 50 anos não o utilizam. Por outro lado, 

embora a frequência de utilização varie entre os usuários, não chega a apresentar valores tão 

distantes entre si, como mostra a Tabela 37 (Barbosa, 2014).  
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Tabela 37: Frequência de utilização do computador por faixa etária, em 2013 

Faixa etária Diariamente (%)* Uma vez por semana (%)* Não usa (%)** 

De 16 a 24 anos 71 21 11 

De 25 a 34 anos 64 19 23 

De 35 a 44 anos 66 25 42 

De 45 a 59 anos 71 23 60 

* Percentual do total de usuários 

** Percentual do total de habitantes 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

 

Ao se analisar na Tabela 38 a influência da renda sobre a frequência de utilização de 

computadores, percebe-se que a utilização diária aumenta à medida que a renda familiar se 

eleva, ocorrendo o inverso com o percentual de pessoas que não o utilizam (Barbosa, 2014). 

 

Tabela 38: Frequência de utilização do computador por renda familiar, em 2013 

Renda familiar Diariamente (%)* Uma vez por (%)* 

semana 

Não usa (%)** 

Até 1 salário mínimo 47 34 64 

De 1 até 2 salários mínimos 57 33 50 

Mais de 2 até 3 salários mínimos 67 24 36 

Mais de 3 até 5 salários mínimos 75 18 22 

Mais de 5 até 10 salários mínimos 84 13 14 

Mais de 10 salários mínimos 90 8 6 

* Percentual do total de usuários 

** Percentual do total de habitantes 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

Indivíduos de grupos mais pobres da população possuem menos recursos para a 

aquisição de um computador. Mas essa dificuldade pode ser resolvida utilizando centros 

públicos de acesso pago (“lanhouses” e “cybercafés”), locais que se tornaram populares entre 

as classes de baixa renda no Brasil. Essa popularização mostra que não possuir um equipamento 

não é pré-requisito para a utilização de um computador ou acesso à rede mundial de 

computadores. A inciativa privada através dos micro e pequenos empreendedores tem uma 

importante função para permitir o acesso à Tecnologia da Informação a preços acessíveis aos 

que possuem menor poder aquisitivo (Viero & Silveira, 2011). 

6.1.1.4 Acesso à internet no meio rural 

Quando se considera o acesso à internet, a posição do Brasil frente à América Latina não 
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é ruim. O país ocupava em 2013 o terceiro lugar em relação ao número de municípios atendidos, 

com 43% dos domicílios, atrás apenas da Argentina com 54%, Uruguai com 53% e Chile com 

50%.  

No que tange à classe social, a questão econômica pesa bastante na presença da internet. 

Enquanto nas classes A e B, 98% e 80% das residências possuem conexão, na classe C o 

percentual cai para 39% e nas classes D e E para 8%. Apenas 27% dos domicílios com renda 

de até dois salários mínimos possuía acesso à internet em 2013. Em comparação aos 84% de 

residências cuja renda era de cinco a dez salários mínimos, a diferença é bastante acentuada, o 

que pode ser observado no Gráfico 9 (Barbosa, 2014).  

 

Gráfico 9: Percentual de domicílios conectados à internet segundo a renda, no ano de 2013 

 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

A localização geográfica também tem um peso relevante em relação à presença de 

internet nos domicílios (Gráfico 10). A conexão em domicílios localizados no meio urbano é 

320% maior em relação ao rural, ou seja, 48% dos lares urbanos, contra 15% dos domicílios 

rurais acessam a internet (Barbosa, 2014). 
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Gráfico 10: Percentual de domicílios conectados à internet, segundo sua localização (urbana ou rural), em 2013 

 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

Ao se avaliar o percentual de indivíduos que já acessaram a internet de acordo com o 

local de residência, seja urbano ou rural, vê-se claramente pela Tabela 39 que a população rural 

acessa menos. Enquanto apenas 30% dos indivíduos do meio rural já acessaram a rede, no meio 

urbano esse valor sobe para 63% (Barbosa, 2014). A elevação dos indicadores de acesso às 

Tecnologias da Informação envolve investimentos em conectividade, abrange um aumento da 

disponibilidade de serviços básicos como provedores e assistência técnica e promoção do 

desenvolvimento humano na era digital. A conectividade é, sem dúvida, o desafio principal para 

integrar o meio rural ao urbano em um contexto de sociedade do conhecimento (Viero & 

Silveira, 2011). 

 

Tabela 39: Percentual de indivíduos que já acessaram a internet, por local de residência, em 2013 

de atividade principal. 
Área de residência Sim (%) Não (%) 

Urbana 63 36 

Rural 30 70 

Total 58 41 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

Quanto mais instruídos são os indivíduos e melhor seu rendimento mensal, maior o 

número de pessoas que acessam a rede mundial de computadores. No entanto, chama a atenção 

na Tabela 40, o facto de que apenas 3% dos analfabetos já tiveram acesso à rede em 2013. É 

importante ressaltar também que a falta de leitura é o maior agravante para o acesso e navegação 

(Barbosa, 2014).  
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Tabela 40: Percentual de indivíduos que já acessaram a internet, por grau de instrução, em 2013 

de atividade principal. 
Grau de instrução Sim (%) Não (%) 

Analfabeto 3 97 

Ensino Fundamental 40 60 

Ensino Médio 84 16 

Ensino Superior 96 4 

Fonte: Barbos (2014), adaptado pelo autor. 

 

A renda familiar, conforme mencionado anteriormente, também tem um peso 

considerável no acesso à internet (Tabela 41). Enquanto 32% das pessoas com renda de até um 

salário mínimo já acessaram a rede, 92% dos indivíduos com renda familiar de mais de 10 

salários mínimos já se conectaram à internet (Barbosa, 2014). 

 

Tabela 41: Percentual de indivíduos que já acessaram a internet, por renda familiar, em 2013 

de atividade principal. 
Renda familiar Sim (%) Não (%) 

Até 1 salário mínimo 32 68 

De 1 até 2 salários mínimos 47 53 

Mais de 2 até 3 salários mínimos 62 38 

Mais de 3 até 5 salários mínimos 76 23 

Mais de 5 até 10 salários mínimos 85 15 

Mais de 10 salários mínimos 92 8 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

Os dados também mostram que a idade possui uma forte influência sobre o acesso à 

internet, como pode ser observado na Tabela 42. Na faixa etária de 16 a 24 anos, 87% das 

pessoas já acessaram a rede, enquanto de 45 a 59 essa porcentagem cai para 38% (Barbosa, 

2014). 

 

Tabela 42: Percentual de indivíduos que já acessaram a internet, por faixa etária, em 2013 

de atividade principal. 
Faixa etária Sim (%) Não (%) 

De 16 a 24 anos 87 13 

De 25 a 34 anos 75 25 

De 35 a 44 anos 56 44 

De 45 a 59 anos 38 62 

Fonte: Barbosa (2014), adaptado pelo autor. 

 

A Tabela 43 mostra que o trabalhador agrícola é o que menos acessa a internet em 



VI – O RECURSO TECNOLÓGICO VÍDEO NOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

245 

 

relação aos demais, e quanto mais abstrato o trabalho exercido, maior o acesso. Dessa maneira, 

as pessoas que exercem atividades de Dirigentes e Técnicos de Nível Médio acessam a rede em 

um percentual assustadoramente maior que os trabalhadores na agricultura e no setor de 

serviços (IBGE, 2006).  

 

Tabela 43: Percentual de usuários da internet entre as pessoas ocupadas, por tipo de relação de trabalho (2013) 

de atividade principal. 
Atividade % 

Trabalhadores agrícolas 1,7 

Trabalhadores no setor de serviços 8,6 

Técnicos de nível médio 51,9 

Dirigentes em geral 58,0 

Fonte: PNAD 2005 (IBGE, 2006), adaptado pelo autor. 

 

O tipo de conexão à internet também sofre influência da localização da residência. 

Enquanto no meio urbano 22% das residências possuem conexão com mais de 8 Mbps, na rural 

2% possuem essa velocidade de conexão. A maior parte dos domicílios rurais (40%), possuem 

uma conexão com velocidade de até 1 Mbps. No meio urbano, apenas 28% das residências 

possuíam esse tipo de conexão em 2013 (Barbosa, 2014). 

Em suma, o meio rural deixou de ser um local distante das TIC e está se tornando cada 

vez mais um local onde as possibilidades do meio urbano também se encontram disponíveis. O 

caminho é longo e o percurso demorado, mas a Difusão das Tecnologias, especialmente a 

internet, além de constituir uma necessidade de um setor que se dedica a produzir mais e melhor, 

é um processo sem volta. Vale ressaltar que o conteúdo disponível, mesmo não estando 

totalmente adequado à cultura desse espaço geográfico, pelos processos de reorganização, 

compartilhamento e co-criação entre os agricultores, pode se tornar cada vez mais útil para o 

trabalho no campo.  

6.2 A Tecnologia Vídeo no Processo de Formação Profissional 

O recurso tecnológico Vídeo nasceu como resultado de um longo processo de evolução 

tecnológica desde o surgimento da fotografia. No início do século XX, as primeiras imagens 

captadas pelas câmeras fotográficas invadiram o dia a dia das pessoas. Naquela época, a nova 

técnica deslumbrava pela capacidade de captar e armazenar a realidade. Ao mesmo tempo em 

que provocava espanto pelo seu poder de eternizar um momento, mudava a relação do homem 

com suas lembranças e a forma de reproduzir a realidade. Com o surgimento do cinema, a 
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fotografia deixou de ser uma simples imagem da realidade e passou a criar sonhos. 

Posteriormente, com o surgimento da televisão, o conteúdo do cinema se difundiu ampla e 

rapidamente, trazendo o mundo do cinema para dentro dos lares (Dotta et al., 2011). Domínguez 

(2005), ao avaliar a importância do cinema no século XX, garante que ele possui a capacidade 

de chegar a todos os públicos, independente de idade, formação e cultura. A não ser que se 

esteja disposto a prescindir de um dos fenômenos mais importantes de nossa cultura, não se 

pode falar do século XX sem mencionar o cinema. 

A Segunda Guerra Mundial foi o período em que os meios audiovisuais foram mais 

utilizados com objetivo educacional. A rapidez e eficácia os tornaram, naquela época, ideais 

para treinamento de soldados (Aparicio & Mantilla, 1986).  A utilização de filmes em Educação 

permite ao aprendiz subir ao Himalaia, visitar as pirâmides do Egito ou do México e ir até a 

lua. Um filme permite ainda, para quem o assiste, compartilhar as ideias e vivenciar problemas 

pelo ponto de vista do outro, uma verdadeira experiência de comunicação (Dale, 1966).  

Para Caldas e Silva (2001), o desenvolvimento da Tecnologia Vídeo teve como 

consequência a popularização de sua utilização em várias áreas e com diferentes finalidades, 

tornando-a uma forma de comunicação específica, que exigiu o desenvolvimento de códigos e 

linguagens próprios. Com o decorrer do tempo, essa tecnologia foi ocupando seu espaço como 

um Recurso Instrucional importante na Educação. Atualmente, representa um instrumento de 

reforço da Pedagogia Tradicional, transformando a comunicação do processo educativo de 

maneira definitiva (Moran, 2000). 

No meio rural, a Difusão das novas técnicas de produção, que antes se sucediam 

unicamente através das ações presenciais dos técnicos de Extensão Rural, podem agora ocorrer 

também pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação, tornando possível a redução 

das distâncias e a disponibilização da informação aos que tiverem acesso a essas novas 

tecnologias. O surgimento dessa nova forma de acesso ao conhecimento representa a abertura 

de um canal privilegiado para a equalização de oportunidades para todos os segmentos da 

sociedade, seja urbana ou rural, deixando as pessoas cada vez mais próximas do exercício da 

cidadania (Viero & Silveira, 2011). Por outro lado, disseminar informações, tecnologias e 

conhecimentos, utilizando novos meios de comunicação, requer o emprego de linguagens e 

narrativas audiovisuais específicas. Esse tipo de linguagem deve favorecer a 

interdisciplinaridade e a complementaridade entre os conteúdos, viabilizando uma 

comunicação horizontal, dinâmica, participativa e interativa com o homem do campo (Torres, 

Cristina, Garofolo, Izabel & Souza, 2013).  
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O acesso às TIC pela população em geral pode ser agrupado em duas grandes dimensões: 

a Passiva e a Ativa. A Passiva se refere à disponibilidade de acesso à tecnologia e depende da 

existência de infraestrutura física e de equipamentos. A dimensão Ativa, por outro lado, refere-

se à capacidade do indivíduo de se apropriar efetivamente dessa tecnologia e envolve o 

treinamento para utilização do equipamento e a adequação do conteúdo às diversas 

características socioculturais da população. Uma última condição necessária para essa 

apropriação, e nem por isso a menos importante, diz respeito à capacidade intelectual e inserção 

social do futuro usuário. Essas características do indivíduo são fruto de sua profissão, nível 

intelectual, educacional e de suas relações sociais, as quais determinarão o aproveitamento 

efetivo da informação e/ou formação (Sorj, 2003). 

No processo de aprendizagem, o vídeo é um instrumento valioso de auxílio ao 

instrutor/educador e um meio de comunicação que permite ao aprendiz o acesso a aspectos até 

então inatingíveis por meios tradicionais. Ele permite também a utilização de uma ampla 

variedade de linguagens que podem propiciar uma aprendizagem mais leve, dinâmica e 

motivadora. 

6.2.1 A Mediação da aprendizagem 

Um dos desafios da Ciência da Educação é desenvolver estratégias de ensino 

aprendizagem que auxiliem as pessoas a aprender. Mas é importante, antes de mais nada, definir 

o significado da palavra Instrução. Ela se refere ao estudo de como auxiliar as pessoas a 

aprenderem, ou seja, é a manipulação pelo educador das experiências do aprendiz com o 

objetivo de promover a aprendizagem (Mayer, 2010). O termo Recurso Instrucional é utilizado 

pelo SENAR para indicar os recursos didáticos utilizados na Formação Profissional Rural 

durante o processo de instituição (SENAR, 2013b). 

Segundo Regalado (2006), a forma pela qual a informação chega até os aprendizes é 

denominada de Meio ou Canal. Basicamente, existem três tipos de meios: o visual, utilizando 

imagens (como os desenhos, fotos, jornais, websites, quadro-negro, outros materiais impressos 

e outras tecnologias de exibição de imagem); o auditivo, utilizando sons (como a voz, rádio, 

“podcast” e outros tipos de tecnologias), e o audiovisual, que se refere ao que pode ser visto e 

ouvido ao mesmo tempo (como a televisão, vídeo e cinema). Para Murueta e Becerril (2010), é 

difícil alcançar uma Educação de qualidade em um ambiente pobre em materiais de apoio à 

aprendizagem. 

Marquès (2012), distingue Meio Didático e Recurso Didático, levando em consideração 
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que nem todos os materiais utilizados em situações de aprendizagem foram desenvolvidos com 

essa intenção. Dessa forma, Recurso Didático é qualquer material desenvolvido com a intenção 

de facilitar processos de ensino e aprendizagem. No caso desse estudo, os vídeos utilizados 

foram desenvolvidos para situações de aprendizagem, sendo portanto, um Recurso Didático. 

Na mesma linha, Regalado (2006), diz que, um Meio Didático é qualquer recurso utilizado para 

facilitar a comunicação e a organização didática das informações que se deseja repassar, sem 

que necessariamente sejam criados para tal. Assim sendo, uma das suas características mais 

importantes é a capacidade de estimular os sentidos, pois quanto mais estímulo sensorial 

proporcionar, mais motivador ele será. O SENAR (2013b, p. 94) não faz essa distinção e 

conceitua Recurso Didático ou Instrucional como “[...] todos os materiais passíveis de serem 

utilizados para facilitar os processos de ensino e de aprendizagem. Estimulam os órgãos do 

sentido e auxiliam no aprendizado.”.  

Spiegel (2006), aponta como funções de um Recurso Didático a tradução de um 

conteúdo a ser assimilado, o fornecimento de informações de forma organizada e a prática de 

exercícios durante os processos de formação. O autor completa dizendo que dificilmente existe 

tempo ou recursos suficientes para realizar tudo que se deseja em termos de Metodologia de 

Ensino, mas eles podem oferecer informações atualizadas e organizadas aos aprendizes, 

auxiliando no processo de formação. Marquès (2012), referindo-se especificamente às novas 

tecnologias em Educação, diz que, um dos objetivos da utilização desses novos Recursos é 

orientar o aprendizado organizando as informações, criando novos conhecimentos, 

relacionando os adquiridos e permitindo sua aplicação. Mas a utilização de um Recurso 

Didático não é uma panaceia. Regalado (2006), considera que o uso de vários meios sem um 

objetivo definido, pode dispersar a atenção, confundir os aprendizes e prejudicar o 

aproveitamento. 

As interações entre o objeto de aprendizagem, o aprendiz e o instrumento foram descritas 

por Vygotsky e relatado por Oliveira (1997). Essa relação pode ser de maneira direta, entre o 

aprendiz e o objeto, chamada de Processo Elementar, ou através da utilização de um recurso 

qualquer, tornando a interação um Processo Mediado (Figura 13). Para Vygotsky, a relação do 

homem com o mundo na maioria das vezes não é direta, pois suas características psicológicas 

permitem que ele utilize instrumentos para interagir com o mundo e facilitar seu trabalho. No 

presente estudo os dois vídeos utilizados fazem parte de um Processo Mediado de 

aprendizagem. 
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Figura 13: Diferença entre Processo Elementar e Processo Mediado 

 

Fonte: Oliveira (1997), adaptado pelo autor. 

 

Existem basicamente dois tipos de elementos que podem ser utilizados em Processos 

Mediados: os Instrumentos ou Recursos (descritos anteriormente), e os Signos ou Símbolos. Os 

Signos são instrumentos psicológicos orientados para o próprio sujeito, com a função de 

controlar suas ações ou as ações de outras pessoas. As Mediações Simbólicas utilizam símbolos 

no lugar de instrumentos ou objetos. Elas possuem um papel fundamental na comunicação 

humana e no compartilhamento de significados, permitindo a interpretação de objetos, eventos 

e situações do mundo real (Oliveira, 1997). Regalado (2006), divide os Recursos em três 

grandes grupos quanto à sua natureza: o Simbólico, o Representacional e o Objetivo. O 

Simbólico se refere aos recursos cujo significado depende da interpretação de quem o observa 

e envolve ligações com conhecimentos já existentes; os Representacionais são aqueles cujo 

significado é uma associação simbólica básica, como a ligação dos sons vocais às palavras, por 

exemplo, e os recursos de natureza Objetiva são aqueles cuja interpretação se baseia na 

imparcialidade, independe de quem interage com ele. 

Os Instrumentos podem ser utilizados na atividade pedagógica de duas formas: a 

primeira pelos aprendizes, para mediar seus processos de aprendizagem, e a segunda pelos 

educadores, como ferramenta de estruturação e controle das atividades pedagógicas (Rabardel 

1999, como citado em Silva & Bittar, 2008). Para Silva e Bittar (2008), quando o educador 

decide utilizar um objeto qualquer em sala de aula, estabelecem-se relações didáticas entre 

educador-aprendiz-objeto, como pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 14: Instrumento como mediador das relações didáticas 

 

Fonte: Silva e Bittar (2008), adaptado pelo autor. 

 

Rabardel e Beguin (2005), classificaram as Mediações em dois grandes grupos:  

 Mediações reflexivas: Aquelas que dizem respeito às relações do sujeito consigo 

mesmo utilizando o instrumento. Ocorrem quando, por exemplo, a Tecnologia 

Vídeo é utilizada no Ensino à Distância em situações de autoaprendizagem; 

 Mediações interpessoais: Encaixam-se em contextos sociais onde existe 

interdependência entre os indivíduos, assumindo a natureza de mediações 

colaborativas. Ocorre normalmente na interação entre as pessoas, como o trabalho 

em grupo ou cursos de Formação presenciais. 

Embora as Mediações Interpessoais sejam extremamente ricas e importantes no contexto 

da formação, o presente trabalho baseia-se no estudo das Mediações Reflexivas, utilizando o 

recurso tecnológico Vídeo como Mediador e comparando-o com a Mediação Interpessoal 

exercida pelo instrutor nos cursos de formação. 

6.2.1.1 Recursos Didáticos e sua eficiência 

Nos processos educativos, o Recurso Didático atua como mediador na relação entre o 

educador e o indivíduo que aprende, mas sua eficiência depende da personalidade do educador, 

dos objetivos a serem atingidos, da forma e necessidade de utilização do recurso e do ambiente 

onde a Mediação está ocorrendo (Silva & Bittar, 2008). 

Uma descrição ampla dos diversos Recursos Didáticos foi feita por Regalado (2006). 
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Entre os descritos por ele, estão relacionados abaixo alguns dos mais frequentemente utilizados 

nos processos de formação realizados pelo SENAR: 

 Impressos: incluem os textos, gráficos, fotos, diagramas e outras possibilidades 

oferecidas pelas artes gráficas e design gráfico. Permitem diferentes suportes 

(papel, acetato, papelão entre outros), e formatos de acordo com as características 

dos temas trabalhados. Pedagogicamente, facilitam o ritmo individual, os 

processos de análise e síntese e uma visão completa do conteúdo abordado. 

Também permitem uma consulta permanente ao conteúdo e sua utilização na 

forma Presencial ou à Distância. Os meios impressos são mais adequados para se 

trabalhar conceitos e informações verbais; 

 Apresentações com o computador: consistem em uma sequência de “slides” 

gerados no equipamento utilizando um “software” próprio, onde são colocados 

textos, imagens ou gráficos com objetivo didático. Podem incorporar ou não a 

utilização de sons. Sua reprodução é relativamente fácil, apresenta imagens 

estáticas, coloridas ou não e a projeção pode aumentar a imagem e seus detalhes. 

Auxiliam a identificação e a discriminação de características, a síntese e a 

visualização de processos. Possui uma elevada capacidade de recordação, mas o 

espaço onde a informação é trabalhada é limitado; 

 Auditivos: incluem o rádio, as gravações de áudio e o telefone. É de fácil 

reprodução e utilização, seja Presencial ou à Distância; requer uma elevada 

concentração do aprendiz e são mais adequados para transmissão de informações 

verbais e gerar mudanças de atitude. Sua maior limitação é utilizar apenas um dos 

sentidos, a audição; 

 Audiovisuais: recursos que utilizam uma linguagem composta de imagens e sons, 

incluindo os vídeos e a televisão. Sua produção pode envolver uma ordem lógica, 

pedagógica e/ou dramática. A ordem lógica aborda o conteúdo por um critério 

técnico para que a sequência seja estabelecida; a ordem pedagógica utiliza critérios 

de acordo com os objetivos de aprendizagem propostos e seguindo um 

ordenamento do simples para o complexo e do concreto para o abstrato; já a ordem 

dramática possui uma natureza emocional, pois a interpretação da mensagem 

depende de como cada receptor a percebe a partir da própria vivência. A utilização 

de uma ordem não exclui a utilização de outra. 

O SENAR (2013b), divide os diversos tipos de Recursos Didáticos em dois: os Recursos 
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Instrucionais Essenciais e os Recursos Instrucionais Auxiliares. Os primeiros são 

indispensáveis e insubstituíveis para que o processo de formação ocorra, enquanto os segundos 

são considerados de reforço para o processo educativo. Já em relação aos Materiais Didáticos, 

Marquès (2012), faz uma classificação detalhada e divide-os em três categorias:  

 Materiais convencionais: 

o Textos impressos (textos): livros, fotocópias, jornais e documentos; 

o Placas de ensino: quadro-negro e franelograma; 

o Materiais manipuladores: recortes, papelão e outros; 

o Jogos de mesa; 

o Materiais de laboratório. 

 Materiais audiovisuais: 

o Imagens estáveis projetáveis (fotos): slides e fotografias; 

o Materiais de áudio: cassetes, discos e programas de rádio; 

o Materiais audiovisuais (vídeo): montagens audiovisuais, filmes, vídeos e 

programas de Televisão. 

 Novas tecnologias: 

o Software educacional (CD ou on-line): videogames, atividades de 

aprendizagem, enciclopédias interativas, apresentações multimídia, 

animações e simulações; 

o Serviços telemáticos: páginas web, weblogs, visitas virtuais, webquest, 

caça ao tesouro, e-mail, bate-papo, fóruns, unidades didáticas e cursos on-

line; 

o TV e vídeo interativos. 

Em relação à qualidade de um Recurso Didático, Murueta e Becerril (2010), citam os 

seguintes aspectos como relevantes: 

 Aspectos psicológicos: referem-se à capacidade do meio de chamar a atenção, 

motivar e provocar mudança de atitude no indivíduo; 

 Aspectos de conteúdo: dizem respeito à adequação, relevância, completude e 

atualidade para dar suporte aos conteúdos trabalhados; 

 Aspectos pedagógicos: referem-se aos objetivos de aprendizagem que o recurso é 

capaz de apoiar; sua capacidade de contribuir para a criatividade do aprendiz, além 

da coerência, clareza e adequação à linguagem dos que o utilizam; 
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 Aspectos técnico-estéticos: referem-se à consistência, precisão, elegância e 

atratividade do desenho do recurso;  

 Aspectos funcionais: dizem respeito à sua utilidade para alcançar os objetivos de 

formação a que se propõem, bem como sua facilidade e flexibilidade de utilização; 

 Aspectos de adequação de conteúdo: estão relacionados à adequação de sua 

estrutura e sequência lógica, sua profundidade de abordagem, os exemplos 

fornecidos e as simulações ou hipertextos possíveis em relação às características 

dos usuários do meio. Levam em consideração também a linguagem utilizada e o 

nível de complexidade operativa em relação aos usuários; 

 Aspectos de adequação às atividades: referem-se às interações oferecidas pelo 

recurso, o quanto elas estão contextualizadas, seus requisitos cognitivos em 

relação aos aprendizes e sua acessabilidade para solucionar as possíveis 

dificuldades dos usuários; 

 Aspectos de adequação ao ambiente de comunicação: diz respeito às 

características relacionadas à distribuição e à proporção dos elementos textuais, 

gráficos e de multimídia oferecidos pelo meio; 

 Aspectos de adequação aos diferentes contextos: refere-se à capacidade do recurso 

de se adaptar e ser útil aos diferentes usuários quanto ao estilo cognitivo e 

conhecimento prévio sobre o tema. Considera ainda a flexibilidade de itinerários 

formativos; se a progressão do conhecimento trabalhado pode ser ajustada; se são 

permitidas várias leituras ou acessos e se possibilita feedback suficiente e 

pertinente. 

A qualidade de um Recurso Didático se relaciona, portanto, de maneira direta com o quanto ele 

pode contribuir para a qualidade do processo educativo, considerando suas vantagens e 

desvantagens, sua estrutura e design em relação aos objetivos de aprendizagem, dentre outros 

aspectos.  

Dale (1966), descreveu um modelo onde os Recursos Didáticos são ordenados de tal 

maneira que, aqueles que proporcionam uma experiência mais concreta estão na base e os que 

proporcionam uma experiência mais abstrata em seu ápice. Esse modelo, denominado “Cone 

da Experiência de Dale” ou “Cone de Dale”, é importante por ordenar o nível de abstração dos 

vários tipos de atividades de aprendizagem, ajudando os educadores a elaborar e escolher seus 

materiais instrucionais com base na concretude desses recursos. Um equívoco comum na 

interpretação desse modelo é achar que os recursos mais concretos são melhores que os mais 
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abstratos, o que não é verdade. A utilização de recursos concretos é mais interessante quando o 

aprendiz não possui qualquer conhecimento sobre o tema a ser abordado. Por outro lado, quando 

já o possui, um recurso simbólico pode ser mais interessante, por simplificar o processo 

(Baukal, 2014). Regalado (2006), adaptou o Cone de Dale, incluindo a experiência do aprendiz 

e a natureza dos recursos nele descritos. Essa adaptação pode ser vista na Figura 15. 

 

Figura 15: Representação do Cone de Dale, envolvendo a ação do aprendiz e a natureza do recurso 

 

Fonte: Regalado (2006), adaptado pelo autor. 

 

O modelo elaborado por Dale (1966), revela uma relação estreita com os trabalhos de 

Jean Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo humano e a construção do raciocínio. Embora 

Dale não tenha realizado essa ligação direta em seu livro “Métodos de Ensino Audiovisual” aos 

estudos de Piaget, a ligação existe, pois a Teoria do Desenvolvimento istingue o raciocínio 

concreto do abstrato durante a aprendizagem dos indivíduos (Baukal, 2014).  

Uma variação do modelo de Dale e denominado “Pirâmide da Aprendizagem”, foi 

publicada por vários autores e se tornou popular nos textos relacionados à Educação. Masters 

(2013), realizou uma extensa revisão sobre essa pirâmide que exibe o aumento da retenção da 

informação à medida que utiliza recursos mais concretos nas atividades de ensino. Segundo o 
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autor, os níveis de retenção das informações de acordo com as atividades realizadas são as 

seguintes: somente leitura (5%); leitura em voz alta (10%); áudio-visual (20%); demonstração 

(33%); discussão em grupo (50%); prática (75%) e ensinar e fazer (90%). Esses valores provêm 

da “National Training Laboratories”, baseados em um grande projeto de pesquisa. O autor 

relata, entretanto, que não há documentação detalhando a referida pesquisa ou mesmo nomes 

dos pesquisadores que a realizaram. E ressalta que, diferente da referida “Pirâmide da 

Aprendizagem”, o Cone de Dale é apenas um modelo visual, cujo objetivo é tão somente 

ordenar os diversos Recursos Didáticos por concretude, não se baseando em evidências 

empíricas e não se preocupando em quantificar a retenção da aprendizagem.  

O processo de aprendizagem através de um recurso multimídia nada mais é que aprender 

com o uso de palavras e imagens. As palavras podem estar em um texto impresso ou falado. Já 

as imagens podem estar na forma estática, como ilustrações, fotos, diagramas, gráficos ou 

mapas, ou em forma dinâmica, como em uma animação ou vídeo (Mayer, 2008). Segundo 

Regalado (2006), o termo multimídia designa um recurso que integra diferentes canais de 

comunicação audiovisuais, textos, sons e imagens, assim como as diferentes maneiras de 

simbolização para transmitir uma mensagem. Essa integração oferece possibilidades 

educacionais mais amplas que qualquer um deles separadamente e, portanto, devem ser 

consideradas com especial atenção. No que tange ao uso da tecnologia Vídeo, Baukal (2014), 

afirma que os meios multimídias tornaram-se importantes componentes do design instrucional 

pela sua capacidade de transmitir informações complexas. 

A elaboração de materiais multimídia deve, no entanto, seguir algumas regras: imagens 

e textos juntos são mais eficientes que apenas o texto; o conteúdo precisa ter foco, ou seja, deve 

se restringir ao objetivo proposto; as imagens devem ser colocadas próximas do texto que as 

suportam e o texto deve ser redigido em estilo conversacional (Mayer & Moreno, 2003). 

Ausburn e Ausburn (2008, como citado em Baukal, 2014), estudaram a utilização da 

realidade virtual como mediador da aprendizagem e afirmam que, sob o ponto de vista da 

Psicologia Piagetiana, cada tipo de meio possui uma concretude própria, o que permite uma 

experiência de aprendizagem específica. Representações mais verdadeiras e completas da 

realidade proporcionam uma experiência educativa mais concreta. Finalmente, eles concluem 

que experiências mais concretas facilitam a aprendizagem, especialmente quando a realidade é 

complexa e desconhecida para os aprendizes.  

É importante diferenciar algumas terminologias utilizadas em alguns tipos de recursos 

multimídia. O termo animação, por exemplo, refere-se a uma imagem em movimento 
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simulando objetos criados artificialmente. Já os vídeos, retratam o movimento de objetos reais. 

Imagens gráficas estáticas são representações de objetos artificiais, enquanto as fotografias são 

imagens estáticas de objetos reais (Mayer & Moreno, 2002). Mas no presente estudo, não será 

feita distinção entre os quatro tipos de recursos mencionados. 

Houts, Doak, Doak e Loscalzo (2006), atestam que a inclusão de imagens na 

comunicação aumenta significativamente sua eficácia. Muitos materiais utilizados em 

Educação poderiam ser melhorados pela adição criteriosa de fotos. Quando se compara o efeito 

de vídeos animados em relação a figuras estáticas, observa-se também que, em geral, as 

animações auxiliam muito a aprendizagem, embora alguns estudos relatem que não exista 

diferença, e outros que há um resultado inferior (Kim, Yoon, Whang, Tversky & Morrison, 

2007). 

Clark e Lyons (2011), argumentaram que o conteúdo a ser trabalhado é um dos fatores 

que mais afeta o valor das imagens como Meio Didático. A capacidade de raciocínio espacial 

do indivíduo que aprende também é outro fator que influencia fortemente a eficiência do 

recurso. Na ausência de informações precisas sobre ele, o nível de concretude do Meio é uma 

característica interessante para selecioná-lo. Baukal (2014), utilizou o Cone de Dale para 

elaborar um modelo denominado “Cone da Abstração Multimídia”, específico de classificação 

dos recursos multimídia por concretude, para a utilização em processos de aprendizagem. O 

modelo elaborado pelo autor pode ser visto na Figura 16. Nele, como no modelo de Dale, os 

meios localizados na base do triângulo são mais concretos e os do ápice mais abstratos. 

 

Figura 16: Representação do “Cone da Abstração Multimídia” 

 

Fonte: Baukal (2014). 
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Examinando o modelo acima, deduz-se que o áudio sempre será menos concreto que 

uma imagem. Na maioria dos casos, isso é verdade pela facilidade com que uma imagem é 

compreendida por quem a observa, quando comparada a um som sem qualquer narração. Mas 

podem haver algumas situações onde isso se inverte. O som de uma locomotiva, por exemplo, 

pode ser mais concreto que uma foto da máquina. Assim, o modelo exposto acima fornece 

apenas diretrizes para a escolha de Recursos Didáticos e não deve ser entendido como uma 

regra rígida (Baukal, 2014). 

Do extremo oposto à realidade virtual, no Cone de Abstração Multimídia estão os 

símbolos que requerem um conhecimento prévio para que sua mensagem seja interpretada. O 

símbolo é o nível mais abstrato e necessita de um conhecimento prévio especial do aprendiz 

para ser interpretado; por esse motivo muitas vezes são específicos para um determinado 

contexto ou conteúdo. Os símbolos são agrupados de acordo com seus canais em dois tipos: os 

visuais e os verbais. Um símbolo visual refere-se a uma imagem gráfica que geralmente possui 

uma conotação predeterminada. Estudantes utilizam símbolos escritos para expressar um 

conceito. O símbolo H2O, por exemplo, é um símbolo do composto químico água, que consiste 

em dois átomos de hidrogênio ligado a um de oxigênio e que é universal (Baukal, Ausburn & 

Ausburn, 2013). 

Pode-se pressupor também que o texto puro seja de mais fácil interpretação por utilizar 

o idioma com o qual o aprendiz está acostumado. O vocabulário pode entretanto, dificultar a 

compreensão da mensagem por torná-la mais abstrata. Além disso, ao apenas ler um texto, o 

indivíduo recebe menos pistas para interpretar a mensagem, uma vez que não possui a imagem 

da expressão facial ou o som da entonação da voz para entender melhor o que o autor quis dizer 

(Baukal, 2014). De acordo com Lohr (2008), existem muitos outros aspectos que atuam na 

compreensão de um texto, como o tamanho e o tipo de fonte utilizados. Poucos espaços em 

branco podem também dificultá-la por elevar sua carga cognitiva. 

Segundo Baukal (2014), dentro de um nível do Cone de Abstração Multimídia, pode 

ainda existir uma outra hierarquia. Ele sugere uma dessas hierarquias para o vídeo e organiza 

os vários tipos de acordo com a sua concretude, como pode ser observado na Figura 17. Nessa 

representação, o nível menos concreto seria a animação em duas dimensões sem qualquer texto 

ou narração, e a forma mais concreta seria o vídeo que utiliza imagens reais em três dimensões 

com texto e narração. 
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Figura 17: Representação dos possíveis subníveis no nível "Vídeo" do Cone de Abstração de 

Multimídia 

 

Fonte: Baukal (2014), adaptado pelo autor. 

 

A ordem mostrada na Figura 17 pode afastar-se em alguns momentos das Teorias de 

Aprendizagem. A utilização de narração e texto juntamente com imagens, pode, por exemplo, 

levar à sobrecarga na Memória de Trabalho (Baddeley, 2000; Clark & Paivio, 1991). Para 

solucionar o problema, recomenda-se que os textos sejam usados apenas como rótulos, 

explicando componentes (Baukal et al., 2013). As diversas hierarquias dos Recursos Didáticos 

apresentadas, podem ser úteis na escolha do melhor meio para se promover a aprendizagem, 

mas não se pode deixar de considerar que o nível de abstração depende do conhecimento prévio 

que o aprendiz possui do conteúdo abordado (Kalyuga, Chandler & Sweller 2004). 

Cabero (2001), faz uma consideração importante sobre o emprego de meios didáticos. 

Para o autor, não há um meio de comunicação melhor que o outro, não existe uma “supermídia”. 

Dependendo dos Objetivos Instrucionais, o potencial de utilização de um meio será maior ou 

menor de acordo com as estratégias e metodologias aplicadas. O meio mais promissor (técnica 

e esteticamente) pode se tornar lento e ineficaz, se não se considera o contexto, os objetivos da 

ação, as características das mensagens e as metodologias específicas para seu uso. 

6.2.1.2 Teorias de interpretação das imagens 
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A forma como as mensagens são apresentadas ao indivíduo influenciam positiva ou 

negativamente sua interpretação. As instruções podem ser apresentadas pela simbolização 

verbal, pictórica e/ou esquemática, que são as mais populares ao indivíduo, e podem ser 

utilizadas conjuntamente ou em separado (Wright, 1999). O texto que segue apresenta uma 

análise da importância da imagem e de sua interpretação para a compreensão de uma 

mensagem. Para tanto, serão abordadas as três principais teorias envolvidas nesse processo. 

Embora parte desses conceitos tenham sido abordados no tópico referente à Percepção, as 

informações serão agora consolidadas. 

A linguagem visual gráfica tem como função principal suprir deficiências de 

comunicação verbal em relação a conceitos e ideias específicas. Da mesma maneira que ocorre 

com outras formas de linguagem, a visual permite que sejam transmitidos pensamentos, 

emoções, interesses e necessidades. Os símbolos utilizados nesse tipo de linguagem são 

variados, compartilhados socialmente e combinados de várias maneiras, criando inúmeros 

novos significados (Horn, 1998). As imagens ou representações pictóricas também 

desempenham a função de descrever as relações espaciais entre os diversos elementos que a 

compõem. Noções de tamanho e localização podem, por exemplo, ser representadas em 

imagens. Elas também são usadas como entretenimento ou para estimular atitudes nas pessoas 

(Twyman, 1985).  

No processo de comunicação por imagens, a Percepção é um dos aspectos mais 

importantes. É ela que atribui significado às coisas, influenciada pelas experiências, 

conhecimentos, crenças e valores adquiridos ao longo da vida. Através da Percepção, cada 

indivíduo organiza e interpreta os estímulos sensoriais recebidos, atribuindo-lhes significado. 

Como cada pessoa possui uma dinâmica mental própria e recebe de forma diferente os 

estímulos, não é possível que duas pessoas percebam a realidade exatamente da mesma forma 

(Bordenave, 2002). 

Fica então a questão: como são percebidas as mensagens visuais e quais configurações 

da linguagem visual podem ajudar sua compreensão? Três autores em particular contribuíram 

significativamente para responder a essa pergunta: Ernst Gombrich (1995), aplicando uma 

abordagem construtivista; Rudolf Arnheim (2002), cuja abordagem do tema é gestaltista e 

Nelson Goodman (2006), que utilizou uma abordagem simbolista. 

Para Gombrich (1995), é impossível representar um objeto exatamente como ele é visto, 

a imagem produzida na mente do indivíduo é apenas uma projeção que ela faz sobre o que é 

alvo de sua atenção. A esse processo ele deu o nome de Teoria da Ilusão. Para representar algo 
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da forma como o imagina, a mente lança mão de alguns recursos específicos para fixar a visão 

da imagem produzida e posteriormente utiliza os mesmos referenciais para interpretá-la. Essa 

estratégia é denominada de Projeção Dirigida e utiliza recursos gráficos para induzir aquele que 

observa a entendê-la conforme o autor deseja. A compreensão da imagem depende ainda das 

expectativas do observador e de sua relação com a imagem observada. Gombrich (1995), 

descreve alguns fatores que interferem na interpretação do observador ao visualizar imagens: 

 Características mínimas e familiaridades: como as representações gráficas não são 

uma cópia fiel da realidade, informações sobre as características do objeto devem 

ser representadas na imagem. A utilização de elementos mínimos que caracterizam 

o objeto, é fundamental para que o observador possa identificar e reconhecer esses 

elementos e associá-los ao objeto pretendido; 

 Contexto: identificar um objeto pela utilização de informações de um contexto 

familiar a ele, depende de fatores culturais. Assim, uma imagem produzida deve 

conter elementos que caracterizam um determinado contexto familiar ao objeto 

representado, pois são uma fonte de informação importante para sua identificação. 

A quantidade de elementos representados também pode levar a indução de uma 

interpretação, mas deve ser avaliada de forma criteriosa; 

 Princípio do etc.6: O observador pode ser induzido a representar mentalmente 

elementos semelhantes, para completar a imagem observada. Essa tendência é 

denominada de o “Princípio do etc.” e depende da familiaridade do observador 

com o tema representado, pois ele se utiliza das imagens mentais pré-existentes 

para que possa compará-las aos estímulos visuais recebidos; 

 Estado de Prontidão: a expectativa do observador influencia sua interpretação do 

objeto visualizado. Ela nada mais é que um contexto mental de quem observa;  

 Efeito Estroboscópico: refere-se à escolha de elementos visuais do Estado de 

Prontidão, que caracterizam o movimento de um objeto durante experiência de 

observação de um movimento; 

 Experiência: a representação de um objeto pode ser feita por elementos visuais 

auxiliares que indicam movimento, pela utilização de sua trajetória, do ponto 

inicial e final do objeto; 

                                                 

6 Nome de um dos princípios de interpretação de imagens descrito por Ernest Gombrich, em sua obra “Arte 

e ilusão: um estudo da Psicologia da Representação Pictórica”. São Paulo: Editora Martins Fontes (1995).  
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 Estereótipo: o reconhecimento de um objeto pode ser influenciado pela situação 

na qual ele é representado, e influir diretamente na interpretação da mensagem 

visual representada. Por outro lado, as informações contextuais servem não apenas 

para situar o objeto em um cenário, mas podem também interferir na interpretação 

que se faz do próprio objeto, gerando ambiguidade. 

Bordenave (1985), avaliou a relevância dos detalhes na compreensão de imagens por 

agricultores e constatou que ela é maior quando existe uma quantidade adequada deles na 

imagem. Se são incluídos detalhes desnecessários ou são omitidos alguns, a compreensão 

diminui. Na Figura 18, enquanto o desenho mais esquemático (poucos detalhes) foi 

compreendido por 71% dos agricultores, o que possui detalhes mais realistas foi entendido por 

88% dos agricultores pesquisados. Esses achados concordam com a estratégia de 

Características Mínimas descrita por Gombrich (1995).  

 

Figura 18: Figuras esquemáticas interpretadas pelos agricultores 

 

Fonte: Bordenave (1985), adaptado pelo autor. 

 

O Estado de Prontidão pode ser observado claramente na frase do agricultor reproduzida 

por Peres e Rozemberg, (2003) em seu estudo. Ao questionar um agricultor sobre o significado 

de uma imagem presente na bula de um defensivo agrícola, que recomendava não transferir o 

produto de sua embalagem original para outra, a interpretação da imagem foi relacionada à 

expectativa de quem o entrevistou e não da própria imagem (Figura 19). A frase dita pelo 

agricultor: “Despejando na garrafa, peraí, isso não pode né?” (sic.), mostra exatamente isso. O 

“X” utilizado na imagem com o sentido de negação, foi totalmente ignorado pelo agricultor.  
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Figura 19: Efeito do Estado de Prontidão sobre a interpretação de uma figura por um agricultor 

 

 

Texto que consta da bula do produto: “Nunca transfira o 

produto de sua embalagem original para outra. Uma pessoa 

inadvertida pode confundir com uma bebida”. 

 

Significado de acordo com os produtores rurais: 

“Despejando na garrafa, peraí, isso não pode né?” (sic.) 

(agricultor de 38 anos) 

Fonte: Peres e Rozemberg (2003, p. 338), adaptado pelo autor. 

 

No mesmo estudo de Peres e Rozemberg (2003) pode-se observar que, pela ausência de 

familiaridade do observador com o tema apresentado na mensagem gráfica, cada agricultor 

entrevistado utilizou sua própria imagem mental na compreensão. O resultado foram 

interpretações diferentes e distantes do objetivo do autor da imagem, como pode ser verificado 

na Figura 20. 

 

Figura 20: Efeito da “familiaridade” sobre a interpretação de uma figura por agricultores 

 

Texto que consta da bula do produto: “Não desentupa os 

bicos do pulverizador com a boca e use luvas. Use uma pena 

ou uma agulha de plástico ou madeira”. 

Significado de acordo com os produtores rurais: “Tá com 

uma muda de planta” (sic.) (agricultor, 38 anos); “Mexendo 

um copo com uma pena” (sic.) (agricultor, 37 anos); “Tá 

vendo fungo na planta, tá com ela na mão” (sic.) (agricultor, 

44 anos); “Aplicar o produto no mato” (sic.) (agricultor, 37 

anos); “É a planta” (sic.) (agricultor, 35 anos) 

Fonte: Peres e Rozemberg (2003, p. 337), adaptado pelo autor. 

 

Para Rudolf Arnheim (2002), a percepção dos estímulos visuais possui uma relação 

direta com o modo como eles são processados e compreendidos por quem observa a imagem. 

O autor utiliza as bases da teoria da Gestalt para mostrar que a interpretação de uma mensagem 

visual é influenciada tanto pelas características da imagem quanto do observador. Compreender 

um estímulo visual é utilizar todas as características da mensagem visual, aliada à capacidade 

de interpretar a mensagem gráfica da pessoa que a observa. Arnheim introduz o conceito de 
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Características Proeminentes ou Essenciais de um objeto visual, ao dizer que, as pessoas ao 

realizarem a observação não são capazes de perceber todas características desse objeto. Elas 

percebem apenas as mais relevantes para que o sistema cognitivo possa interpretá-lo como uma 

unidade, ou seja, as características mais proeminentes que o distingue dos demais objetos. A 

interpretação de uma imagem sofre influência também do passado, do tempo, da simplicidade 

da estrutura de sua forma e da percepção de movimento, caso ela possua. Um resumo do 

pensamento do autor sobre a forma como uma imagem é interpretada estão descritas abaixo: 

 A utilização do conceito de caraterísticas proeminentes pode transmitir a 

percepção de tempo em uma imagem ou um conjunto de imagens; 

 A simplicidade se relaciona com a representação do objeto, ao preconizar a 

utilização de características essenciais para reduzir o número informações ou 

detalhes da imagem. O excesso de detalhes, assim como sua escassez, podem 

interferir ou mesmo comprometer a eficiência na transmissão da mensagem; 

 A percepção dos acontecimentos, dos movimentos e da mudança de posição de 

um objeto ao longo do tempo é determinada por uma sequência de fases ou etapas 

consecutivas, organizadas de maneira coerente, com o objetivo de informar o facto 

ocorrido a quem observa. A questão é que o sequenciamento é relativo, o 

observador pode movimentar os olhos através da imagem de maneira aleatória e 

conseguir compreendê-la. No entanto, podem ser percebidas dois tipos de 

sequências em uma imagem, a dos Eventos Descritos e a do Desenvolvimento da 

História (vide Figura 21). 

 

Figura 21: Formas de representação dos movimentos de um objeto ao longo do tempo 

 

Fonte: Arnheim (2002). 

 

No mesmo trabalho de Peres e Rozemberg (2003), a interpretação de uma imagem que 

recomenda consultar um técnico e seguir as instruções do rótulo, são interpretadas pelos 

agricultores utilizando as características mais relevantes da imagem em questão, assim como a 

capacidade de relacioná-la com seu passado. O resultado é uma grande variedade de 
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interpretações e de sentido, como pode ser visto na Figura 22. 

 

Figura 22: Efeito das “Características Proeminentes” sobre a interpretação de uma imagem por agricultores 

 

Texto que consta da bula do produto: “Consulte o técnico 

e siga sempre as instruções do rótulo. Respeite os intervalos 

de carência” 

Significado de acordo com os produtores rurais: “Tão com 

o litro (embalagem) na mão e nada protegendo” (sic.) 

(agricultor, 38 anos); “Duas pessoas sem proteção com o 

vidro na mão” (sic.) (agricultor, 42 anos); “Pegar o litro com 

luva” (sic.) (agricultor, 40 anos); “Um tá indicando o produto 

ao outro” (sic.) (agricultor, 35 anos). 

Fonte: Peres e Rozemberg (2003, p. 339), adaptado pelo autor. 

 

Goodman (2006), diz que a compreensão de uma imagem é preponderantemente uma 

consequência da organização dos elementos que a compõem e da capacidade de percepção de 

quem a observa. O significado de uma representação gráfica, portanto, não deriva apenas da 

forma como foi construída, mas também de processos cognitivos de classificação dos símbolos 

nela contidos. Um elemento gráfico torna-se um símbolo de algo, a partir do momento que o 

indivíduo que o observa, passa a considerar seu significado como óbvio. Isso pode ocorrer pelo 

aprendizado ou por sua utilização ao longo do tempo. Assim, quanto mais frequentemente uma 

representação gráfica for empregada para representar um determinado significado, mais 

rapidamente ocorrerá sua identificação como símbolo. Segundo o autor, a informação e a 

imagem observada estão subordinadas a um processo de comparação feita pelo observador, que 

visa a identificar as relações existentes entre elas. A partir daí é possível interpretar e 

compreender a representação gráfica. A simbolização de uma imagem deve levar em 

consideração os seguintes conceitos: 

 Representação e Expressão: refere-se ao facto de uma imagem expressar algo além 

do objeto por ela representado, como por exemplo, um sentimento. Nesse sentido, 

o que uma imagem representa é concreto e o que ela expressa é abstrato; 

 Exemplificação: são símbolos que indicam uma determinada propriedade de um 

objeto. A imagem de uma bola azul pode ser utilizada para exemplificar a cor azul. 

Porém, nem toda imagem representa todas as características que ela possui. Assim, 
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para que uma característica seja exemplificável, é necessário que ela indique o 

objeto em questão e esse, por sua vez, represente essa característica.  

 Característica metafórica: uma metáfora é uma figura de linguagem que consiste 

na utilização de objeto em um sentido figurado para a realização de comparações, 

ou seja, é a atribuição de um novo significado a um objeto cujas características já 

são conhecidas. Associar um clima triste a uma paisagem predominante cinza, está 

metaforicamente dizendo que a cor cinza é uma cor triste.  

Ainda no trabalho de Peres e Rozemberg (2003), ao tentar passar a mensagem 

“Mantenha trancado e fora do alcance de crianças”, o autor da imagem da Figura 23, não 

consegue subordiná-la à informação pretendida. Como consequência, a mensagem passada pela 

imagem gráfica gera interpretações diferentes pelos agricultores.  

 

Figura 23: Efeito da obviedade da imagem sobre a compreensão da mensagem por agricultores 

 

 

Texto que consta da bula do produto: “Mantenha trancado e 

fora do alcance de crianças”. 

Significado de acordo com os produtores rurais: “Usando (o 

produto) sem proteção” (sic.) (agricultor, 38 anos); “Pesando o 

produto” (sic.) (agricultor, 59 anos); “Não usar o produto por 

cima da cabeça” (sic.) (agricultor, 44 anos)  

Fonte: Peres e Rozemberg (2003, p. 336), adaptado pelo autor. 

 

As abordagens apresentadas acima mostram que a forma pela qual a informação visual 

é compreendida sofre influência de muitos fatores. Para Rudolf Arnheim (2002), a mensagem 

visual é resultado da percepção do indivíduo; para Ernst Gombrich (1995), sua interpretação é 

fruto da capacidade de sugestionamento dos elementos presentes na representação do objeto, e 

também pela capacidade do sujeito de decodificar esses elementos; para Nelson Goodman 

(2006), a compreensão da mensagem gráfica está relacionada às associações feitas pelo 

indivíduo ao comparar os detalhes representados na imagem com seu sistema simbólico.  

O habitante do meio rural, embora participe do processo de comunicação, que é 

universal, possui uma experiência de vida que lhe imprime características próprias em sua 

forma de comunicação e, provavelmente, as Teorias Gombrich tenham um peso maior em sua 
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comunicação. Bordenave (1985), chamou essa maneira de se comunicar de “in-comunicação”, 

resultante de duas características peculiares da vida do homem do campo: o primeiro deles é 

geográfico, causado pelo isolamento decorrente das dificuldades de locomoção e da baixa 

densidade demográfica, dificultando as atividades sociais e de comunicação. O segundo e mais 

importante de acordo com o autor, é uma questão social determinada por:  

 Seu baixo nível de instrução; 

 Sua dificuldade de interação social, causada pelas características de seu trabalho, 

que é árduo e inicia geralmente muito cedo; 

 Pela diferença acentuada de status social entre patrões e empregados; 

 Pelas questões tradicionalistas, familiares e políticas existentes. 

Ainda segundo o autor, como consequência da “in-comunicação”, o homem rural é colocado 

em desvantagem em relação à população urbana, por possuir melhores canais de comunicação 

e mais facilidade de interação social. 

A interpretação de uma imagem é, portanto, muito influenciada pelas questões culturais 

do indivíduo e essas devem ser levadas em consideração ao se planejar a utilização de um 

recurso didático em uma ação de Formação Profissional Rural. As peculiaridades desse público 

tornam esse aspecto determinante para o sucesso ou fracasso da ação educativa. 

6.2.2 O Tecnologia Vídeo na Formação 

O objetivo primordial da Formação Profissional é promover o aprendizado para a 

inclusão do profissional no mercado de trabalho. Quando se estuda os processos educativos 

utilizando o recurso vídeo, é útil rever e reforçar alguns conceitos já abordados anteriormente, 

que descrevem sua utilização para promover a aprendizagem. A Tecnologia Vídeo, como um 

recurso didático deve, dentro de suas possibilidades, oferecer condições ao instrutor para que 

conhecimentos, habilidades e atitudes sejam transmitidos ao indivíduo da forma mais leve 

possível. 

6.2.2.1 A Teoria da Aprendizagem Multimídia 

A aprendizagem utilizando o recurso tecnológico Vídeo acontece através de imagens e 

sons. Denominada Teoria da Aprendizagem Multimídia, ela é baseada em três princípios da 

Teoria Cognitiva (Mayer, 2005): 
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 A Codificação Dual que processa de maneira separada as informações recebidas 

pelo sistema auditivo e visual (Clark & Paivio, 1991); 

 A Capacidade Limitada da Memória de Trabalho, em que um indivíduo consegue 

processar apenas poucos elementos em cada canal (Baddeley, 2001; Sweller et al., 

1998); 

 A Capacidade de Processamento Ativo, segundo a qual uma aprendizagem mais 

consistente ocorre quando o material fornecido ao aprendiz é relevante, 

organizado de maneira coerente e integrado ao conhecimento que ele já possui 

(Wittrock, 1992).  

Os três princípios descritos acima permitem concluir que, pelas limitações da Memória de 

Trabalho, a organização das informações é necessária para que elas sejam integradas em um 

modelo mental único e coerente.  

Mayer (2011), propõe uma a arquitetura bastante interessante para descrever o sistema 

de informação humana segundo a Teoria da Aprendizagem Multimídia. Nela estão descritos os 

processos que ocorrem na memória, após os órgãos dos sentidos serem estimulados por imagens 

e/ou sons. Nesse processo estão envolvidos os três tipos de memória já abordados em capítulos 

anteriores: a Memória Sensorial, a Memória de trabalho e a Memória de longo Prazo:  

 A Memória Sensorial possui uma cópia exata do que foi apresentado ao sistema 

perceptivo do indivíduo por um curto período de tempo; 

 A Memória de Trabalho contém uma versão mais elaborada da informação que 

chega na Memória Sensorial e pode processar apenas algumas das informações 

recebidas; 

 A Memória de Longo Prazo possui armazenado todo o conhecimento que o 

indivíduo possui. 

O processo Cognitivo, como pode ser observado na Figura 24, inicia quando o indivíduo 

entra em contato com palavras e/ou imagens em uma sensação. Os sons chegam aos ouvidos 

ou as imagens aos olhos e são processados rapidamente na Memória Sensorial, de acordo com 

o tipo de estímulo, podendo converter os sons das palavras em imagens. Logo após, são 

selecionados em seu canal específico (verbal ou pictórico). Na Memória de Trabalho, as 

imagens e sons selecionados anteriormente são organizados em modelos (verbais ou 

pictóricos). Esses modelos podem ou não ativar os conhecimentos armazenados na Memória 

de Longo Prazo e integrá-los aos modelos verbais e/ou pictóricos construídos (Mayer, 2005). 
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Figura 24: Sistema de processamento de informação proposto pela Teoria da Aprendizagem Multimídia 

   

Fonte: Mayer (2008), adaptado pelo autor. 

 

A Seleção de Palavras ou Imagens envolve a separação das informações importantes 

recebidas pelos olhos e ouvidos respectivamente, para posterior organização. A Organização 

de Palavras ou Imagens se refere à construção de estruturas cognitivas coerentes, formando os 

modelos verbais ou pictóricos. A Memória de Trabalho, diferente das outras duas, por possuir 

capacidade limitada, funciona como uma espécie de funil. Ela precisa organizar e condensar as 

informações recebidas em pedaços pequenos e significativos para que possa operar dentro de 

suas capacidades. Por esse motivo, o papel do aprendiz deve ser ativo, simplesmente pelo facto 

de que atuar sobre o conjunto de informações recebidas é a única forma de passar as 

informações pela Memória de Trabalho. O aprendizado significativo de palavras e imagens só 

ocorre quando o indivíduo se envolve nesses processos cognitivos descritos acima (Mayer, 

2010). 

Um importante conceito utilizado na Teoria da aprendizagem Multimídia, diz respeito 

ao processamento das informações na memória. Segundo Merriënboer e Sweller (2005), podem 

ocorrer três tipos de processamento no Sistema Cognitivo durante a aprendizagem:  

 Processamento Estranho: tipo de processamento que não atende ao objetivo de 

aprendizagem e possui como causa um design instrucional mal planejado ou 

deficiente. Se as operações da tarefa colocação do respirador fossem descritas em 
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um formato de texto, exigindo que o agricultor tivesse que ler e compreender todo 

o texto, ele gastaria muitos recursos de processamento nessa tarefa e muito 

provavelmente o resultado seria ruim. Um importante desafio instrucional é 

reduzir o Processamento Estranho durante a aprendizagem, liberando assim a 

capacidade cognitiva; 

 Processamento Essencial: representa o processamento cognitivo necessário para 

representar mentalmente o conteúdo de uma tarefa na Memória de Trabalho 

quanto à seleção e organização. Ele não pode ser evitado, visto que é inerente ao 

conteúdo que precisa ser ensinado. A gestão desse conteúdo permite que ele seja 

assimilado com o menor esforço de processamento cognitivo possível; 

 Processamento Generativo: é aquele cujo objetivo é dar sentido aos conteúdos 

apresentados ao aprendiz. Ele atua nos processos de organização e integração 

facilitando sua ocorrência. É um processamento importante, porque mesmo 

quando os indivíduos possuem capacidade cognitiva disponível, eles podem não 

se envolver na aprendizagem, por não estarem motivados.  

Ao projetar uma ação educativa, deve-se levar em consideração especialmente o 

Processamento Essencial, sob o risco de elevar a Carga Cognitiva Estranha, deixando-a 

incompatível com a carga cognitiva do aprendiz. Esse aumento pode advir, por exemplo, da 

utilização de um recurso didático mal escolhido ou projetado. Nesse caso, o aprendiz se torna 

incapaz de se envolver na organização e integração das informações recebidas, reduzindo ou 

impossibilitando a própria aprendizagem (Mayer, 2005).  

Os três tipos de processamento descritos acima, se não forem observados 

adequadamente ao planejar a utilização de um Recurso Didático, podem exigir em excesso os 

processos cognitivos durante a aprendizagem. Mayer (2010), descreve três situações em que 

isso pode ocorrer: 

 Subutilização Generativa: quando o Processamento Estranho é reduzido e o 

Processamento Essencial é gerenciado, mas o aprendiz pode não estar motivado 

para utilizá-lo; 

 Sobrecarga Externa ou Estranha: ocorre quando há muito Processamento Estranho 

devido ao planejamento inadequado, e o aprendiz pode não ter capacidade 

suficiente para se envolver no Processamento Generativo necessário; 

 Sobrecarga Essencial: acontece em situações onde o Processamento Estranho é 

reduzido, mas há um Processamento Essencial em excesso devido a complexidade 
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do conteúdo ou do recurso ensinado. Nesse caso, o aluno pode não ter capacidade 

restante de processamento para adquirir uma aprendizagem significativa. 

Informações armazenadas também podem se perder, seja por falta de utilização ou por 

interferência de novas informações. Uma das explicações para a perda por não utilização é que 

os neurônios podem morrer com o passar do tempo. Essa é uma teoria controversa, pois muitos 

autores acreditam que embora parte da informação adquirida se perca, outra parte permanece 

ativa em algum lugar do cérebro (Wolfolk, 2014). 

Cada tipo de estímulo, visual ou sonoro que chega ao cérebro, tem um papel específico 

na compreensão do conteúdo. Os estímulos sonoros (através das palavras), fornecem as 

informações teóricas, e os visuais (através das imagens), trazem informações baseadas em 

similaridades como exemplos ou representações gráficas básicas (Bartholomé & Bromme 2009, 

como citado em Yue, Kim, Ogawa, Stark & Kim, 2013). A combinação dos elementos de teoria 

e similaridade garantem a construção de uma representação mental das características da 

realidade externa, necessária para compreendê-la. Essa representação é denominada de 

“Modelo Mental”. Por possuírem apenas as características mais importantes sobre o tema 

representado, os Modelos Mentais se alteram ao longo do tempo e contêm imprecisões, pois 

são apenas uma representação da realidade. A elaboração ou o enriquecimento de um Modelo 

Mental é um dos principais objetivos dos processos educativos, e tanto a elaboração de um novo 

modelo, quanto o aperfeiçoamento de um existente, dependem da qualidade dos modelos ou 

das informações que o indivíduo possui (Park & Gittelman, 1995).  

Construir Modelos Mentais de qualidade nos aprendizes para utilização posterior, deve 

ser alvo de atenção do educador durante o planejamento dos Recursos Didáticos. O volume de 

informações repassadas e a coerência na sua organização, são aspectos que devem ser 

considerados para facilitar ao aprendiz construir seu Modelo Mental sobre o conteúdo 

abordado. Recursos Didáticos como imagens, diagramas e tabelas bem produzidos, podem 

trazer informações que auxiliem nesse processo; animações e vídeos permitem que barreiras 

visuoespaciais e temporais que os materiais estáticos possuem, tornem mais efetivos essa 

construção (Lowe, 1999). Dale (1966), descreveu diversas possibilidades de utilização da 

tecnologia Vídeo como instrumento de mediação da aprendizagem de forma a enriquecer a 

experiência do aprendiz e formar Modelos Mentais mais ricos e consistentes: 

 Propiciar uma experiência intensa e de grande qualidade emocional, além de 

chamar naturalmente a atenção pelas cores, sons e movimentos específicos; 
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 Intensificar a realidade, eliminando fatores que levem à distração ou 

intensificando a experiência pelo uso de sons, cores e luminosidade; 

 Controlar o tempo, reduzindo a velocidade de forma que detalhes sejam mostrados 

mais claramente, quando algum processo lento precisa ser observado em seu 

conjunto; 

 Levar o ambiente de aprendizagem ao passado, ao presente ou ao futuro. Da 

mesma forma pode reduzir as distâncias, propiciando experiências da realidade de 

outras regiões ou países, pobres ou ricos, quentes ou frias; 

 Propiciar a gravação e reprodução de uma demonstração de operações 

especializadas de maneira fácil e rápida. Especialistas com grandes habilidades 

podem exibir sua técnica em vídeo e esta ser repetida e/ou observada em detalhes; 

 Aumentar ou reduzir o tamanho real de objetos, para observá-los em detalhes, seja 

de uma cidade ou região; 

 Possibilitar a observação de processos que não podem ser vistos pelo olho 

humano. Pela utilização de processos de animação, o funcionamento interno do 

motor à combustão pode ser notado, por exemplo; 

 Permitir que uma mesma experiência seja vivenciada da mesma forma por todos. 

Embora possam existir diferenças individuais, todos os que participam da 

experiência percebem de maneira semelhante as mensagens mais básicas; 

 Possibilitar uma reação favorável ou contrária a determinado objeto, fato, ou 

opinião, influindo nas atitudes de quem o assiste; 

 Promover uma melhor compreensão de relações abstratas entre coisas, ideias ou 

eventos; e 

 Oferecer uma experiência estética agradável com cores, desenhos interessantes e 

criativos que excitem a imaginação e facilitem a aprendizagem. 

Mayer (2010), considerando a Teoria da Aprendizagem Multimídia, definiu nove 

princípios para a elaboração de apresentações multimídias eficazes, conhecidos como 

“Princípios de Mayer”. Ele os reuniu em três grandes grupos: princípios para reduzir o 

Processamento Estranho; princípios para Gerenciamento do Processamento Essencial e 

princípios para Gerenciamento do Processamento Generativo. Para cada grupo existe um 

determinado número de princípios que o compõem, como pode ser observado no Quadro 4. Issa 

et al. (2011), adaptaram esse agrupamento incluindo os princípios de Redundância e de 

Contiguidade Temporal ao primeiro grupo. O autor ressalta que os Princípios para 
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Gerenciamento de Processamento Essencial são importantes facilitadores na elaboração de 

Modelos Mentais nos aprendizes. 

 

Quadro 4: Agrupamento dos “Princípios de Mayer” e suas repectivas ações no processo educativo 

Grupos Princípios Ação 

Princípios para reduzir o 

Processamento Estranho 

 Princípio de Coerência 

 

 Princípio de Sinalização 

 Princípio de Redundância 

 

 

 Princípio de Contiguência 

Espacial 

 

 Princípio de Contiguidade 

Temporal 

 

 

 Excluir palavras, imagens e sons 

estranhos 

 Destacar material essencial 

 Utilizar imagens e narração, em vez 

de gráficos, narração e um texto 

repetindo a narração 

 Textos e imagens correspondentes 

devem estar próximas umas das 

outras (contiguas) 

 Textos e imagens correspondentes 

devem ser apresentadas 

simultaneamente, em vez de 

sucessivamente 

Princípios para gerenciamento 

de Processamento Essencial 

 Princípio de Segmentação 

 

 

 Princípio da Modalidade 

 

 Princípio do Pré-treinamento 

 As apresentações devem ser 

divididas em segmentos em vez de 

em unidades longas e contínuas. 

 As imagens com narrações são 

melhores do que imagens com texto 

 Os nomes e as características dos 

principais conceitos referentes ao 

conteúdo devem ser ensinados antes 

de sua apresentação 

Princípios para promover o 

Processamento Generativo 

 Princípio Multimídia 

 

 Princípio de Personalização 

 

 Texto e imagens são melhores do 

que apenas texto 

 Texto deve estar em estilo 

conversacional e não formal 

Fonte: Mayer (2010) e Issa et al. (2011), adaptado pelo autor. 

 

Mayer (2009, como citado em Baukal, 2014), ainda descreve o Princípio da Imagem, 

segundo o qual, incluir a imagem do narrador não necessariamente melhora a aprendizagem. 

Como recurso didático, pode-se perceber a superioridade do recurso Vídeo como 

facilitador para a construção de Modelos Mentais. Imagens fixas, gráficos e tabelas são 

imensamente mais pobres que esse Recurso em oferecer experiências cognitivas ricas e 

motivadoras.  

6.2.2.2 Características e funções dos Vídeos Educativos 

A importância da Tecnologia Vídeo nos processos educativos é incontestável, 

principalmente quando se leva em conta que a televisão, como veículo de informação, está 
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presente em praticamente todos os lares brasileiros. Uma prova dessa afirmação é o grande 

volume de recursos audiovisuais disponíveis no mercado e cuja produção é específica para 

processos de formação, como os “videocursos”, que abordam um tema específico de maneira 

integral (Gomes, 2008).  

Apesar da popularização, os vídeos em sua maioria não são produzidos unicamente por 

profissionais da área de comunicação, o que resulta em uma produção que não se enquadra 

como vídeo educativo, cinema ou mesmo televisão. A dificuldade de produzir um material 

focado na aprendizagem deriva do facto de ser o vídeo um recurso tecnológico que engloba as 

linguagens do cinema, do teatro, do rádio e da computação gráfica, e muitas vezes sem a 

participação de um profissional de Educação. Assim, muitos vídeos descritos como didáticos, 

ora tendem para a linguagem do livro, ora para palestras ou aulas expositivas. Além disso, o 

desconhecimento das características do público-alvo reduz o interesse e a motivação do 

aprendiz (Carneiro 2002, como citado em Gomes, 2008). A elaboração de um vídeo para fins 

educacionais exige a consideração dos objetivos educacionais, do conteúdo, das características 

do aprendiz e do ambiente onde será utilizado. Apenas após esse levantamento, é possível 

definir se a informação será representada em forma de imagem estática, animada ou de imagem 

interativa. Essas decisões precisam ser estudadas em profundidade, pois têm um impacto 

profundo na facilidade de visualização, na compreensão e consequentemente na aprendizagem 

(Plass, Homer & Hayward, 2009).  

Cabero (2001), diz que, mesmo que um vídeo seja considerado didático, sua estrutura 

interna pode não se adequar às necessidades pedagógicas do educador e que, para minimizar 

esse problema, uma preparação prévia e minuciosa deve ocorrer para integrá-lo ao conteúdo e 

outras atividades educativas. Na mesma linha, Baukal (2014), conclui que não existe um 

consenso sobre o tipo de multimídia que proporciona um melhor aproveitamento. As 

preferências do aprendiz devem ser um fator importante, pois um maior interesse pode motivá-

lo mais intensamente e levá-lo a melhores resultados de aprendizagem. 

Regalado (2006), afirma que o vídeo possui vantagens técnicas e pedagógicas. 

Tecnicamente, o vídeo permite a permanência das mensagens para uma consulta posterior, é 

uma tecnologia flexível e versátil, garante uma alta aproximação com a realidade, assim como 

a alteração de sua velocidade de exibição. Em termos pedagógicos, ele estimula a atenção, 

proporciona a aprendizagem por meio da identificação e reconhecimento visual, permite a 

síntese do conteúdo, possibilita a alteração de ritmo, da sequência de execução e do ângulo de 

observação. Para conteúdos psicomotores, a alteração de ritmo, de sequência da execução e do 
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ângulo de observação, são características particularmente interessantes. O vídeo instiga a 

imaginação, é um meio altamente motivador e informacional e propicia que os aprendizes sejam 

levados para realidades pouco acessíveis.  

De Pablos (1995, como citado em Gomes, 2007), divide os vídeos didáticos em dois 

grupos de acordo com o tipo de códigos visuais que possuem: 

 Códigos audiovisuais: correspondem aos tipos de planos, à movimentação da 

câmera, à angulação, ao fundo, à forma de montagem visual e sonora, aos diversos 

efeitos, entre outros; 

 Códigos pedagógicos: referem-se ao sumário, às características das perguntas 

realizadas e respondidas, à forma de organização do conteúdo, aos exemplos 

dados, aos esquemas montados, e finalmente, ao resumo do conteúdo abordado. 

A presença desses dois tipos de código são uma característica específica dos vídeos didáticos, 

pois lhes imprime uma característica de estrutura dupla, didática e técnica ao mesmo tempo 

(Gomes, 2007). Gomes (2008), mostra que, assim como na TV, o vídeo utiliza uma linguagem 

concreta, plástica, com cenas curtas, poucas informações por vez, pouca profundidade, um 

ritmo acelerado e contrastado, pontos de vista, cenários, sons, ângulos e efeitos variados. Essas 

peculiaridades, segundo o autor, exigem que seja realizada uma mediação por parte do 

educador, para que a mensagem não seja aprendida de maneira rígida ou mesmo superficial.  

Outros recursos também são fundamentais na produção de um vídeo, como as 

dramatizações, narrativas ficcionais, fantasia, humor, um ritmo ágil e dinâmico que combine 

objetivos educacionais e uma linguagem de entretenimento. Para que sejam utilizados de 

maneira eficiente, a equipe de produção deve ser composta por profissionais de TV e vídeo e 

profissionais de Educação. Os roteiros precisam ser elaborados de forma criativa e baseados 

em propostas pedagógicas de interatividade, levando em consideração a unidirecionalidade do 

recurso vídeo, a aprendizagem colaborativa e a transdisciplinaridade, permitindo uma formação 

analítica e crítica (Carneiro 2002, como citado em Gomes, 2008). 

Sendo assim, fica um questionamento: que características um vídeo deve apresentar para 

alcançar seus objetivos? Ariza e Serna (2000, como citado em Gomes, 2007) tentam responder 

essa pergunta listando suas principais características: 

 Devem conter apenas uma parte da experiência educativa: sua utilização como 

único recurso pode levar à saturação do aprendiz. O conteúdo a ser ensinado não 

deve estar baseado unicamente no vídeo, mas em conjunto com outros meios;  
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 Devem ser organizados de tal forma que sua utilização seja guiada pelo educador, 

permitindo que seja pausado e seu conteúdo interpretado e completado. Essa 

organização implica na definição antecipada de pontos-chave, que forneçam pistas 

para que o conteúdo seja trabalhado antes, durante e depois de sua apresentação; 

 Devem conjugar o emocional e o racional em sua linguagem para proporcionar o 

conhecimento através da emoção, evitando aqueles que abordem apenas conceitos 

e fatos;  

 Devem proporcionar a interação social entre os participantes completando a 

experiência individual de assisti-lo, evitando a unidirecionalidade e o 

individualismo;  

 Devem durar entre 05 e 20 minutos. Uma duração prolongada leva ao cansaço, 

reduz a atenção e diminui a compreensão de seu conteúdo. 

 Devem promover o equilíbrio entre ideias contraditórias, possuindo ao mesmo 

tempo características de vídeo aberto e fechado: 

o Vídeo aberto: aquele onde a informação não está totalmente disponível e 

deve ser completada pelo educador, promovendo a participação e 

discussão; 

o Vídeo fechado possui toda a informação necessária, limitando a 

participação. Ao mesmo tempo possui a vantagem de possuir a 

informação clara, redundante e eficaz. 

Além das características citadas acima, os autores pontuam que em relação à 

apresentação de conteúdos, os vídeos podem ser ‘narrativos”, quando contam uma história ou 

“expositivos”, quando apresentam ou mostram a realidade ao aprendiz. Eles constituem um 

excelente recurso para a abordagem de temas transversais, por conseguirem integrar conteúdos 

de diferentes naturezas e muitas vezes contrastantes em suas dimensões (Ariza & Serna 2000, 

como citado em Gomes, 2007). 

Cabero, Cejudo e Graván (2005), acrescenta ainda outras características que esse meio 

deve possuir para que seja mais eficiente na transmissão de informações: 

 Utilizar diferentes sistemas simbólicos para um mesmo conteúdo e em momentos 

diferentes do vídeo, gerando redundância e facilitando a compreensão e 

memorização; 
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 Possuir uma boa estruturação do conteúdo abordado, não apenas em termos de 

ordenamento de informações, mas também em termos de desenvolvimento do 

conteúdo; 

 Durar de 05 a 10 minutos para estudantes do Ensino Fundamental e de 20 a 25 

minutos para estudantes do Ensino Médio e universitários; 

 Deve considerar sempre as possibilidades plásticas e emocionais da linguagem, 

além dos objetivos informacionais; 

 Deve resumir brevemente o conteúdo ao final, descrevendo seus aspectos mais 

importantes; 

 Os elementos simbólicos não devem prejudicar a compreensão do conteúdo 

abordado; 

 Os elementos gráficos devem ser utilizados com o objetivo de auxiliar a ilustração 

de conceitos importantes, assim como gerar redundância e facilitar a compreensão; 

 As experiências de aprendizagem não devem advir todas do recurso técnológico 

Vídeo, é interessante que o educador utilize outros recursos; 

 O nível de complexidade e de dificuldade deve ser progressivo, gradual e 

adequado à capacidade cognitiva do aprendiz; 

 Fragmentos de informação devem ser utilizados como “organizadores”, cuja 

função é ajudar o aprendiz a relacionar a nova informação com a anterior; 

 Sons devem ser utilizados como uma forma de expressão de informação e 

compreensão, não apenas como adereço; 

 Ficção e realidade devem ser combinadas na narativa; 

 Utilizar adequadamente uma abordagem com uma certa carga emocional auxilia a 

aprendizagem. 

A linguagem audiovisual possui recursos interessantes que podem e devem ser utilizados 

de maneira planejada para promover a aprendizagem. Eles congregam a capacidade de integrar 

em sua forma de comunicação o sensorial, o emocional e o intuitivo para chegar ao racional. É 

uma linguagem que também possibilita um olhar entrecortado da realidade e combina a 

comunicação sensóriocinestésica com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a 

razão (Moran, 1995). 

Os resultados Cognitivos, Afetivos ou Psicomotores alcançados com a utilização da 

Tecnologia Vídeo na Educação, dependem da interação de uma série de fatores que atuam na 



VI – O RECURSO TECNOLÓGICO VÍDEO NOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

277 

 

relação do aprendiz com esse meio. Entre esses fatores podem ser citadas as características 

técnicas e estéticas, a linguagem utilizada, a capacidade cognitiva dos alunos, o ambiente onde 

a ação educativa ocorre e as diversas formas de uso do recurso (Cabero, 1989). 

Transmitir informações talvez seja a função mais popular de um vídeo didático. Para 

Gomes (2007), o vídeo é um recurso tecnológico para facilitação da aprendizagem, que 

promove a memorização e a compreensão do conteúdo, utilizando variados sistemas simbólicos 

e a repetição da informação em diferentes momentos. Nesse sentido, os elementos simbólicos 

devem ser simples, permitindo a compreensão e a visualização da informação transmitida. O 

grau de abordagem da informação deve ser progressivo, objetivo e adequado às características 

dos aprendizes. 

A multiplicidade de objetivos de utilização da Tecnologia Vídeo como recurso didático 

foram relatados por diferentes autores (Quadro 5), o que mostra sua flexibilidade nas mais 

variadas situações de ensino.  

 

Quadro 5: Objetivos da utilização da Tecnologia Vídeo segundo alguns autores 

Autor Objetivos de utilização 

Cebrián (1992) 

 Instrumento de produção e criatividade 

 Instrumento de análise da realidade circundante 

 Recurso para pesquisa, experimentação e monitoramento de processos 

laboratoriais 

 Disseminação de informações 

 Suporte de armazenamento ou banco de produção audiovisual 

 Recurso para análise crítica de produções audiovisuais e circulação de 

informações 

 Meio para o ensino das disciplinas curriculares 

Salinas (1992) 

 Meio para ensino (meios de apresentação de informações pelo professor, meio 

para educação audiovisual e um instrumento para que os alunos desenvolvam 

suas próprias mensagens) 

 Para treinamento de professores 

 Como conteúdo didático 

Feréz (1996) 

 Informativo 

 Motivador 

 Expressivo 

 Avaliação 

 Pesquisador. 

 Brincalhão 

 Metalinguística 

Cabero (1997) 

 Como transmissor de informações 

 Instrumento de motivação 

 Instrumento de conhecimento por parte dos estudantes 

 Instrumento de avaliação 

 Para a formação e melhoria dos professores nas estratégias de ensino e 

metodológico 

 Para o treinamento e melhoria de professores do conteúdo em sua área 

curricular 

 Como ferramenta de pesquisa psicodidática 
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 Para a investigação de processos desenvolvidos no laboratório 

 Como um instrumento icônico de comunicação e alfabetização  

 Como meio de expressão do aluno 

 Como instrumento para análise de mídia 

Gomes (2007)  

 Como transmissor de informação 

 Como motivador 

 Como meio de expressão 

 Como referência avaliativa 

 Como instrumento de investigação  

 Como meio lúdico 

 Como ilustração 

 Como Integração/suporte de outras tecnologias 

 Como simulação 

 Como produção 

 Como intervenção 

 Como instrumento de conhecimento por parte dos alunos 

 Como apoio na formação inicial e contínua de professores 

Fonte: Criado pelo autor com base nos trabalhos dos autores citados. 

 

Avaliando a utilização educacional do vídeo de animação, Lowe (2004), mostra que esse 

tipo de vídeo sugere dois pressupostos sobre seu papel na aprendizagem. Muitas animações 

desempenham uma função afetiva, a de atrair a atenção, envolver e sustentar a motivação. Mas 

esse tipo de animação, apesar de ser motivadora, contribui muito pouco na compreensão do 

tema abordado. Uma outra forma de utilização, contudo, tem um propósito bastante diferente, 

a função cognitiva, que traz como objetivo apoiar os processos cognitivos dos aprendizes, 

auxiliando-os a compreender o tema abordado. 

 Vale ressaltar ainda que a função informativa da Tecnologia Vídeo como um recurso 

didático talvez seja uma das mais importantes. Como possui a capacidade de descrever a 

realidade de forma extremamente objetiva, sua capacidade de transmissão de mensagens 

informativas é muito importante (Feréz, 1996). 

Para Moran (1995), o recurso tecnológico Vídeo pode ser utilizado para transmitir 

informação de maneira direta ou indireta. Ao  informar sobre um tema especifico e interpretá-

lo, está sendo utilizado de maneira direta. Quando permite diferentes abordagens sobre um 

mesmo tema, a utilização é de forma indireta. 

Regalado (2006), afirma que o recurso  pode ter como função complementar a ação 

direta do educador apoiando o processo educativo, direcionando e mantendo a atenção do 

aprendiz, apresentando as informações necessárias à compreensão, orientando-o na realização 

de práticas, entre outras. Por outro lado, ele também pode exercer a função de suprir a ação 

direta do educador, seja por escolha dele mesmo ou como recurso do Ensino à Distância. Essa 

foi a forma utilizada nesse estudo para comparar esse meio com a bordagem presencial do 
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instrutor. 

Como a maior parte dos vídeos didáticos não são produzidos especificamente para o 

processo educativo onde será apresentado, surgem dificuldades em sua utilização. Ruiz (1992, 

como citado em Gomes, 2007), descreve algumas delas: 

  Excesso de informação: as imagens em movimento podem, assim como a 

complexidade da narrativa e a duração excessiva, gerarem uma carga cognitiva 

excessiva e dificultar o aproveitamento e a interpretação do conteúdo; 

 Seleção da informação: a necessidade do educador de selecionar as informações 

disponíveis de acordo com seu objetivo, podem levá-lo a omitir informações 

importantes; 

 Capacidade de compreensão espacial e temporal: alguns vídeos exigem dos 

aprendizes uma capacidade de compreensão espacial e/ou temporal, para a qual 

eles não possuem capacidade. Isto decore do facto de que o tempo e o espaço 

mostrados, não correspondem ao tempo e ao espaço reais, necessitando de uma 

adequação interna para que eles sejam compreendidos; 

 Mecanismos de seleção e interpretação: o educador deve detectar os pontos do 

vídeo que mais lhe interessam e elaborar estratégias para direcionar a atenção dos 

alunos para esses pontos. A diversidade de estímulos e as experiências pessoais de 

cada indivíduo podem fazer com que ele concentre sua atenção em aspectos não 

relevantes para o objetivo da ação educativa; 

 Complexidade da estrutura narrativa: imagens passadas em alta velocidade em 

planos de curta duração, situações desordenadas e grande fluência das estratégias 

utilizadas para gerar suspense, podem elevar a complexidade da narrativa e 

dificultar a interpretação do conteúdo apresentado; 

 Variedade de códigos: a utilização de códigos auditivos, visuais e palavras escritas 

gera naturalmente uma linguagem complexa. O educador deve considerar que os 

aprendizes podem não dominar adequadamente esses códigos, e 

consequentemente, não consigam interpretá-los de maneira correta; 

 Conteúdos atitudinais: a presença de conteúdos atitudinais implícitos e valores 

difíceis de serem percebidos pelos educandos, muitas vezes precisam ser 

ressaltados pelos educadores para que sejam compreendidos; 

 Credibilidade da informação: a qualidade da informação disponível pode ser 

contestada por autoridades acadêmicas, gerando desconfiança sobre sua validade; 



VI – O RECURSO TECNOLÓGICO VÍDEO NOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

280 

 

 Tensão emocional: estratégias utilizadas para prender a atenção do espectador 

podem ser exageradas e distrair a atenção dele para o tema de interesse, desviando 

o objetivo; 

 Educação pelo gosto: A escolha do vídeo a ser apresentado deve levar em 

consideração a qualidade estética, eliminando o que não é interessante. 

Um planejamento adequado da ação educativa por pelo educador pode, pelo visto acima, 

superar as dificuldades ou desvantagens existentes em sua utilização. A análise criteriosa de 

sua carga cognitiva, do equilíbrio entre os estímulos sensoriais presentes, a clareza do conteúdo 

abordado e sua qualidade técnica, podem ser minimizados pela atuação do educador 

canalizando a atenção e esclarecendo pontos que possam dificultar o entendimento do conteúdo 

transmitido. 

6.2.2.3 A eficiência da tecnologia Vídeo como recurso didático 

As ações de Formação Profissional precisam incorporar os conceitos sobre as Teorias 

de Aprendizagem, assim como os princípios de como as pessoas aprendem, para elaborar 

processos educativos realmente efetivos. O objetivo desse tópico é caracterizar a aprendizagem 

por vídeo dentro da perspectiva de uma Formação Profissional que atinja os objetivos a que se 

propõe.  

As apresentações em vídeo permitem que o som, a imagem, as cores e os movimentos 

enriqueçam de maneira significativa o processo educativo. Ele pode ilustrar fenômenos que de 

outra forma exigiria uma grande dedicação por parte do educador para representar informações 

de forma dinâmica. Ao mesmo tempo exigiria do aprendiz um enorme esforço de inferir sobre 

o significado de informações e conceitos, transmitidos de maneira abstrata. A consequência 

deste esforço mental é que ele eleva a possibilidade de erros de interpretação da informação 

repassada devido a sua representação empobrecida. Em contraste, imagens animadas não 

exigem do aprendiz manipulações mentais do conteúdo a que foi exposto pois a dinâmica da 

situação descrita está disponível e pode ser interpretada diretamente. Os recursos de 

processamento do aprendiz podem ser direcionados exclusivamente a tarefa de compreensão 

(Lowe, 2004) 

Sarker, Chowdhury, Miah, Aurangozeb e Peloschek (2011), descrevem a utilização da 

Tecnologia Vídeo na valorização e emancipação feminina por meio de incentivos à produção 

de sementes de arroz em Bangladesh. Empregando o vídeo em um trabalho participativo, foram 

ensinados a produção de composto orgânico, o processamento de sementes de arroz e sua pós-
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colheita, além da utilização de ervas medicinais. Ao conseguir realizar uma agricultura 

economicamente viável por meio da informação, reduziu-se a pobreza e a vulnerabilidade social 

das famílias rurais. Lie e Mandle (2009), relataram a utilização de vídeos para difundir técnicas 

de gestão dos recursos naturais, agricultura sustentável, reciclagem de lixo, adubo orgânico e 

construção de latrinas em 11 municípios da Bolívia. 

No que diz respeito ao efeito dos detalhes das imagens apresentadas em vídeo, Lowe 

(1999), mostra que, em situações onde o objetivo da ação educativa é ensinar conceitos amplos 

ao invés de detalhes, uma representação estilizada ou diagramática de um conceito ou evento, 

pode ter vantagens sobre as representações mais detalhadas e realistas. Animações mais 

complexas podem resultar em menor aprendizagem pela dispersão causada pelas minúcias 

observadas na imagem. Complexidades indesejadas de vídeos realistas podem dificultar a 

construção de modelos mentais adequados, devido a pouca clareza na mensagem transmitida. 

A limitação da capacidade de extração das informações são resultado da Atenção Seletiva dos 

indivíduos para tentar controlar a carga cognitiva em uma situação onde a memória necessita 

processar uma carga elevada e complexa de informações. Nesses contextos, as imagens 

estáticas podem ser superiores às imagens animadas como recurso didático.  

Ruiz, Cook e Levinson (2009), fizeram uma extensa revisão sobre a utilização de 

animações na formação médica. Segundo eles, a eficiência das animações ou desenhos em 

relação à Tecnologia Vídeo varia de acordo com o tipo de tarefa mostrada, o conteúdo 

abordado, o nível de realismo das imagens ou o domínio do conteúdo pelos aprendizes. Segundo 

os autores, em algumas situações, as animações podem elevar a Carga Cognitiva Estranha 

dificultando o processamento cognitivo ou reduzir o conteúdo abordado, simplificando-o em 

excesso. Vídeos animados produzidos inadequadamente, fazem com que as pessoas não 

consigam processar as informações neles contidas. Se o conteúdo abordado for novo e 

complexo para o aprendiz, a situação é agravada.  

Para Hegarty, Kriz e Cate (2003), a existência de elementos gráficos em excesso podem 

mudar o foco de atenção de quem o assiste, gerando dispersão e menor retenção da informação 

apresentada. Um outro fenômeno que pode ocorrer é que, mesmo percebendo a informação 

apresentada, os aprendizes sejam incapazes de integrá-la às informações armazenadas na 

Memória de Longo Prazo. A ocorrência de uma inconsistência entre as representações que o 

indivíduo possui e as imagens e/ou conteúdos presentes no recurso Vídeo, podem também gerar 

um conflito interno e consequente perda de desempenho no processamento da informação. 

Kim et al. (2007), compararam a utilização de gráficos animados ou estáticos ao 
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funcionamento de uma bomba de encher pneu de uma bicicleta para jovens de diferentes 

escolaridades. Eles observaram que, aprendizes com mais baixa necessidade cognitiva, 

preferiram vídeos animados. Ao mesmo tempo, pessoas com necessidades cognitivas mais 

elevadas, não mostraram preferência pela imagem estática ou pela imagem em movimento. 

Höffler e Leutner (2007), compararam a utilização de animações e imagens estáticas 

para a aprendizagem. Para eles, o importante é reduzir o número de informações irrelevantes e 

aumentar a quantidade de informações realmente importantes. Os autores observaram que as 

animações são superiores às imagens estáticas, principalmente quando o movimento 

representado refere-se explicitamente ao tópico aprendido. Quando os detalhes de animação se 

destinam apenas a desempenhar um papel de “decoração”, animações não são superiores às 

imagens estáticas. Eles encontraram evidências de efeitos positivos do uso de material mais 

realista para transmitir conteúdo. 

No que diz respeito à aprendizagem dos movimentos,  a redução da velocidade pode 

interferir na aquisição da habilidade. Segundo Hegarty (1992), existem evidências de que o ser 

humano percebe o movimento como uma série de etapas discretas, e torná-las contínuas pode 

aumentar a Carga Cognitiva Estranha, dificultando seu processamento na Memória de 

Trabalho. Gog, Paas, Marcus, Ayres e Sweller (2008), discorrem, com base na Neurociência, 

outras informações sobre a eficiência de vídeos que possuem Conteúdo Psicomotor. O cérebro 

humano possui maior habilidade para imitar os movimentos quando são orientados para 

objetivos bem definidos. Consequentemente, os vídeos podem ser mais eficazes durante os 

processos educativos, quando os aprendizes podem imitar os movimentos observados logo após 

a visualização. Ayres, Marcus, Chan e Qian (2009), apontam que a eficácia da aprendizagem é 

reduzida quando o vídeo ilustra um movimento não humano, como o de uma máquina. 

Experimentos recentes sugerem, por outro lado, que esse recurso pode ser mais eficaz em 

tarefas que expressam movimentos em relação a apresentações com conteúdo cognitivo. 

Ayres et al. (2009), utilizaram imagens estáticas do vídeo para o ensino de habilidades 

manuais. A aprendizagem utilizando essa tecnologia e um adequado nível de informações, 

promoveram um entendimento superior às imagens estáticas com o mesmo número de 

informações. O estudo também demonstrou que a aprendizagem de habilidades Motoras pode 

ocorrer apenas por observação, sem necessidade de repetição pelos aprendizes. 

A aprendizagem ativa é um componente relevante na aprendizagem multimídia. O 

envolvimento cognitivo do indivíduo traz uma enorme importância para que a aprendizagem 

ocorra. Estudos onde se avalia a interação em animações têm demonstrado que o esforço mental 



VI – O RECURSO TECNOLÓGICO VÍDEO NOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

283 

 

para compreender e interagir com imagens é benéfico para a assimilação. Essa interação exige 

uma Carga Cognitiva Relevante, que favoreça uma compreensão mais profunda do conteúdo 

trabalhado e resultando em um melhor aprendizado (Bodemer, Ploetzner, Feuerlein & Spada, 

2004). 

 O nível de conhecimento do indivíduo sobre o conteúdo apresentado em um vídeo, 

parece também interferir em seu desempenho. Embora essa interferência ocorra, a 

aprendizagem sempre melhora independentemente do nível de conhecimento do aprendiz. 

Assim, embora os indivíduos com baixo conhecimento anterior se beneficiem mais das 

animações que de imagens estáticas, os movimentos são mostrados explicitamente nelas e 

poupam o esforço de inferir o movimento. Os alunos com maior conhecimento do conteúdo 

podem inferir os movimentos propostos nas imagens estáticas, tornando as imagens dos vídeos 

redundantes e reforçando a aprendizagem. Outros estudos mostram porém, que quando o 

conteúdo apresentado é desconhecido, os aprendizes podem extrair dele informações incorretas 

ou inadequadas (Hegarty & Kriz, 2008). 

Um outro aspecto que deve ser considerado ao se avaliar a eficiência do recurso 

tecnológico Vídeo, são as aptidões de raciocínio espacial dos indivíduos, pois elas podem 

interferir no resultado de sua aprendizagem ao utilizar esse recurso. Essa capacidade se 

relaciona com a competência do educando em gerar, manter e manipular imagens mentais no 

formato visual. Aprendizes com maior capacidade de raciocínio espacial conseguem um 

desempenho superior em relação aos de menor capacidade (Garg, Norman, Spero, & 

Maheshwari, 1999). Para Hegarty et al. (2003), os avanços em Tecnologia de Processamento 

Gráfico tornam possível a produção de visualizações poderosas de imagens dinâmicas e de 

informações mais abstratas, embora nem sempre resultem em maior aprendizagem. Segundo os 

autores, a capacidade de interpretação, as potencialidades e as limitações dos processos internos 

de visualização de imagens pelo aprendiz, não são necessariamente adequadas à capacidade 

crescente das novas Tecnologias de Geração de Imagens. O facto pode gerar um distanciamento 

entre a capacidade do indivíduo e da tecnologia utilizada.  

Ruiz et al. (2009), considerando a pouca informação empírica existente, lista algumas 

perguntas para serem respondidas pelos futuros estudos sobre a aprendizagem, utilizando a 

Tecnologia Vídeo. Essas questões estão agrupadas e resumidas no Quadro 6. 
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Quadro 6: Algumas perguntas de pesquisa sobre o uso de vídeos e/ou animações na Educação 

Área de estudo Questões de pesquisa 

Domínio Instrutivo e Domínios 

de Conteúdo 

 Quando e como se deve usar vídeos e/ou animações em ações educativas 

de conteúdo conceitual? E em Competências em Psicomotoras? 

 Como as respostas a essas perguntas e a todas as perguntas abaixo, variam 

para diferentes indivíduos, tópicos, processos e objetivos de instrução? 

Design Instrucional 

 Como reduzir a Carga Cognitiva Estranha e otimizar a Carga de 

Processamento Generativo ao usar vídeos e/ou animações? 

 Como o engajamento cognitivo (interatividade) e outras estratégias para 

melhorar o aprendizado devem ser efetivamente implementadas em 

vídeos e/ou animações? 

 Como incorporar princípios para o design multimídia efetivo ao 

desenvolver vídeos e/ou animações? 

 Quando o controle do aprendiz sobre os vídeos e/ou animações aumenta 

o aprendizado, e quando isso prejudica? Como o controle do aprendiz 

sobre os vídeos e/ou animações pode ser efetivamente implementado? 

 Quando usar vídeos e/ou animações tridimensionais versus 

bidimensionais, em comparação à imagens estáticas? 

 Como os vídeos e/ou animações de baixa fidelidade / realismo baixo 

comparativamente a animações de alta fidelidade / alto realismo, afetam 

a aprendizagem? 

Características do aluno 

 Como o envelhecimento influencia e a eficácia dos vídeos e/ou 

animações? 

 Como o conhecimento prévio dos aprendizes e sua capacidade de 

raciocínio espacial, afetam a aprendizagem com vídeos e/ou animações? 

Métricas e métodos de avaliação 

 Como avaliar o impacto educacional dos vídeos e/ou animações? 

 Como medir a relação custo-eficácia da produção de vídeos e/ou 

animações educacionais e equilibrar seus custos e benefícios em relação 

a alternativas menos dispendiosas? 

Fonte: Ruiz et al. (2009), adaptado pelo autor. 

 

A necessidade de serem realizados mais estudos que respondam as questões acima é 

eminente. Torna-se necessário também que esses estudos levem em consideração os aspectos 

culturais específicos dos indivíduos de baixa escolaridade, pois serão eles os mais beneficiados 

direta ou indiretamente com os avanços na área de Educação Multimídia. Especificamente em 

relação ao agricultor e à população rural, os benefícios advindos de uma maior compreensão 

das questões acima podem trazer ganhos ainda maiores para as condições de trabalho dessas 

pessoas, levando mais dignidade ao trabalho rural, preservação ambiental e alimentos de maior 

qualidade ao habitante do meio urbano. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – QUADRO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



VII - METODOLOGIA DA PESQUISA 

287 

 

VII - METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente capítulo descreve como a parte experimental desse estudo foi realizada. São 

detalhadas as questões referentes ao tipo e à natureza da pesquisa, bem como o locus, o sujeito, 

os instrumentos de pesquisa utilizados, as variáveis, a amostragem, as técnicas de coleta de 

dados e os instrumentos de coleta e avaliação de dados. O detalhamento realizado teve como 

objetivo apresentar uma visão o mais precisa possível sobre as condições nas quais o estudo foi 

feito, para que os resultados fossem discutidos com a devida propriedade. 

7.1 Tipo e Natureza da Pesquisa 

 Embora existam várias formas de classificar uma pesquisa, Mattar (2014), descreve 

uma classificação bastante simples (Figura 25), onde estão marcados os diferentes tipos de 

pesquisa utilizados no presente estudo. No segundo nível da figura, estão agrupados os dois 

grandes grupos de pesquisa. O primeiro, se refere às pesquisas Exploratórias que visam a 

fornecer ao pesquisador maior conhecimento sobre um tema ou problema.  

 

Figura 25: Classificação dos tipos de pesquisa do estudo realizado 

 

Fonte: Malhotra (2011), adaptada pelo autor. 

 

As informações necessárias são fornecidas de maneira ampla e o processo de pesquisa é flexível 

e utiliza uma metodologia qualitativa. Nesse estudo, a pesquisa exploratória foi utilizada para 
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responder aos Objetivos Expecíficos IV e V, “Identificar a atitude do agricultor participante de 

cursos de Formação Profissional Rural em relação ao vídeo educativo” e “Identificar a atitude 

dos instrutores de cursos de Aplicação de Agrotóxicos que participaram da pesquisa, em relação 

ao uso do vídeo como Recurso Instrucional.” 

O segundo grupo é composto por pesquisas classificadas como Conclusivas, que por 

suas características possuem objetivos bem definidos e procedimentos formais bem 

estruturados para solucionar um problema. Encontram-se nesse grupo as pesquisas Casuais e 

as Descritivas (Mattar, 2014). As primeiras são utilizadas para determinar relações de causa e 

efeito através da manipulação de Variáveis (Malhotra, 2011). Elas fazem parte do contexto 

desse estudo, no que diz respeito aos Objetivos Específicos II “Avaliar a aquisição de 

conhecimentos sobre a utilização de equipamentos de proteção individual após a exposição do 

vídeo”, e ao III “Avaliar a aquisição de habilidades motoras na colocação de Equipamentos de 

proteção individual após a exposição do vídeo”. Malhotra (2011) e Mattar (2014), caracterizam 

uma pesquisa Causal, por fornecer uma base suficiente para se dizer que uma ocorrência X é 

causadora de Y. Ela é utilizada para identificar quais Variáveis são independentes (a causa) e 

quais são dependentes (o efeito). Esse tipo de pesquisa também é utilizado para determinar a 

natureza da relação entre as Variáveis Causais e o efeito a ser previsto.  

Na sequência, são descritas três condições necessárias para que ocorra uma Relação de 

Casualidade (Mattar, 2014): 

 Ocorrência de uma variação conjunta ou concomitante entre a causa e o efeito. 

Assistir ao vídeo leva a uma compreensão do conteúdo (conforme descrito nas 

Hipóteses Específicas II e IV desse estudo); 

 Ordem de ocorrência no tempo: se o evento ocorrer antes ou simultaneamente ao 

efeito estudado, a exposição do vídeo deve ocorrer antes da avaliação do mesmo, 

para que sua eficiência seja medida; 

 Eliminação ou ausência de outros fatores: o pesquisador deve usar ao máximo os 

recursos disponíveis a fim de eliminar qualquer fator que possa interferir positiva 

ou negativamente na eficiência do vídeo como facilitador da aprendizagem. 

As pesquisas Descritivas, por sua vez, procuram descrever o comportamento dos 

fenômenos utilizadas para obter informações sobre as características ou funções de um dado 

problema em uma determinada realidade (Collis & Hussey, 2005; Malhotra, 2011; Trivinõs, 

1987). Alguns objetivos desse tipo de pesquisa: 

 Descrever as características de grupos relevantes; 
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 Estimar porcentagem de unidades em uma população com um determinado 

comportamento; 

 Determinar as percepções sobre algo. 

A pesquisa Descritiva se enquadra também nos objetivos do presente estudo, mais 

especificamente no objetivo específico I, “Caracterizar os agricultores participantes de cursos 

de Formação Profissional Rural em Aplicação de Agrotóxicos, promovidos pelo SENAR, na 

região sudoeste do estado de Minas Gerais”. Foram acrescentadas no questionário de 

Identificação do Perfil do Agricultor três questões com uma opção de resposta aberta. A 

pesquisa de perfil ficou definida como de caráter quantitativa, complementada por dados 

qualitativos. O estudo é classificado como um Transversal Único, uma vez que foi extraída 

somente uma amostra da população e a coleta de dados foi realizada uma única vez (Malhotra, 

2011).  

A metodologia aplicada no estudo consta de:  

 Formulação do problema; 

 Construção de hipóteses;  

 Definição de Variáveis;  

 Seleção da amostra;  

 Elaboração do instrumento de recolha dos dados;  

 Coleta dos dados através da aplicação de questionário e de observação do 

desempenho, e,  

  Análise e interpretação dos dados obtidos.  

 As duas primeiras foram descritas em detalhes no início desse estudo, as demais o serão nos 

próximos capítulos. 

7.2 O Lócus da Pesquisa  

7.2.1 O SENAR MINAS  

A administração regional do SENAR Minas tem como função gerenciar e realizar ações 

de formação profissional e promoção social do produtor, do trabalhador rural e de seus 

familiares no Estado. Ela foi criada em 7 de abril de 1993 e é vinculada à Federação da 
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Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais a FAEMG7, entidade representativa do 

sistema sindical rural em Minas Gerais (SENAR, 2016).  

A empresa capacita anualmente em torno de 200 mil agricultores em diversas áreas e 

seus recursos são oriundos de um percentual incidente sobre a comercialização de produtos 

agrícolas ou sobre o salário pago aos funcionários de determinadas atividades do agronegócio 

(SENAR, 2016). 

Com o objetivo de facilitar a gestão das ações de formação da empresa, o SENAR Minas 

possui 10 escritórios regionais distribuídos no Estado (SENAR, 2016). O presente estudo foi 

realizado na área geográfica correspondente ao escritório de representação nº 9 (ER09)8 do 

SENAR, cuja sede está situada na cidade de Passos. Na Figura 26, pode-se observar a 

distribuição dos escritórios de representação da empresa, com destaque para a localização do 

ER09.  

 

Figura 26: Distribuição dos escritórios de representação do SENAR no estado de Minas Gerais 

 

Fonte: SENAR (2016), adaptado pelo autor. 

 

O Termo de Consentimento do Senar Minas para a realização desse estudo, encontra-se 

disponível no Apêndice F. 

                                                 

7 Federação da agricultura e Pecuária do estado de Minas Gerais, entidade sindical patronal que gerencia 

o SENAR no estado de Minas Gerais. 
8 Denominação do escritório de representação do Senar Minas, na região Sudoeste do Estado de Minas 

Gerais, cuja função é gerenciar as ações de Formação Profissional do SENAR Minas na região. 
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7.2.2 O escritório de representação ER09 

Boa parte da área geográfica abrangida pelo ER09 situa-se na região Sul do estado de 

Minas Gerais, que é a maior produtora de café do país. A região do Sul de Minas possui 37.000 

propriedades produtoras de café, abrangendo uma área de 516 mil hectares cultivados, sendo 

80% delas com menos de 50 ha. Ela produz 56% da produção de café do Estado e 29% de todo 

o café produzido no Brasil. No aspecto social, a cafeicultura da região gera 672 mil empregos 

diretos e indiretos. O valor da produção de café – cerca de 500 milhões de dólares – circula em 

todos os municípios sul- mineiros (Abrahão, 2001).  

A região alvo da pesquisa, o ER09, abrange 79 municípios, onde residem 1.693.089 

pessoas e representa 7% da área do estado de Minas Gerais.  

Para caracterizar adequadamente essa região, utilizou-se o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), indicador comumente utilizado quando se deseja comparar o desenvolvimento 

de uma região, país ou continente. Ele resume o desempenho médio de aspectos importantes do 

desenvolvimento humano, como expectativa de vida, educação e renda (United Nations 

Development Programme [UNDP], 2014). O IDH varia de 0 a 1, dentro de faixas de 

classificações específicas (PNUD, IPEA, & FJP, 2013):  

 Muito alto: de 0,800 a 1,000; 

 Alto: de 0,700 a 0,799; 

 Médio: de 0,600 a 0,699; 

 Baixo: de 0,500 a 0,599; 

 Muito baixo: de 0 a 0,499. 

O IDH dos 79 municípios da região do ER09 foi levantado e o valor referente a cada 

município, comparado ao do estado de Minas Gerais (0,731) e do Brasil (0,727). O IDH da 

maioria dos municípios (57%), é considerado “alto”, porém, 739.628 pessoas residem em 

municípios com IDH abaixo da média do estado de Minas Gerais, o que corresponde a 77% dos 

municípios da região (Gráfico 11). Ao considerar o IDH do país como parâmetro, o percentual 

cai para 75%. Quanto à variação do indicador dentro da região, ele é elevado (PNUD, IPEA, & 

FJP, 2013). 
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Gráfico 11: Percentual de municípios pertencentes ao ER09 com IDH abaixo da média do Estado (2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do PNUD, IPEA e FJP (2013). 

 

Ao analisar a distribuição da renda dos municípios da região, constata-se que do total de 

79 municípios, 60 deles, ou seja, 76%, possuem renda per capta inferior à renda média do 

Estado na época analisada (R$749,69). Se considerada a renda do Brasil como parâmetro, 

apenas seis municípios (8%) possui renda acima de R$793,8, evidenciando uma forte variação 

na renda per capta na região. Enquanto o município de Camacho, por exemplo, possui uma 

renda per capta de R$425,80, Juruaia possui R$1.122,10, 263% superior (PNUD, IPEA, & FJP, 

2013). A formação de trabalhadores tem um papel bastante relevante nesse contexto, pois 

existem municípios onde ações de Formação fazem a diferença, possibilitando a elevação da 

renda dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, em regiões com média salarial mais elevada, a 

mecanização das atividades agrícolas é mais frequente, tornando as ações de Formação também  

necessárias. 

Quanto à Educação, o perfil da população ocupada da região não se difere muito do 

perfil do Estado e do país. Contudo, o percentual de pessoas ocupadas analfabetas e com Ensino 

Superior Completo (ESC) na região, é ligeiramente inferior ao percentual do Estado e do Brasil. 

Para o nível de escolaridade Ensino Fundamental Completo (EFC) e Ensino Médio Completo 

(EMC), os valores são superiores ao Estado, como pode ser visto no Gráfico 12 (PNUD, IPEA, 

& FJP, 2013). 
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Gráfico 12: Distribuição, em porcentagem, da população ocupada por escolaridade na região estudada, no 

estado de Minas Gerais e no Brasil, em 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do PNUD, IPEA e FJP (2013). 

 

A área de abrangência do ER09 possui uma população residente no meio rural de 

233.112 pessoas, o que equivale a 14% do total de habitantes. Esse percentual é bastante 

próximo ao do Estado e do país, como mostra o Gráfico 13. A variação entre os municípios da 

região também é acentuada. Lagoa da Prata e Poços de Caldas possuem apenas 2% de sua 

população no meio rural, enquanto o município de Espírito Santo do Dourado possui 62% de 

sua população residindo nessa área (PNUD, IPEA, & FJP, 2013).  
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Gráfico 13: Porcentagem da população residente no meio rural na região estudada, no estado de Minas Gerais 

e no Brasil em 2010  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do PNUD, IPEA e FJP (2013). 

 

Ao analisar o número de pessoas trabalhando no meio rural, a região destoa do Estado e 

do país. Ela possui 348.332 pessoas trabalhando no meio rural, 20% de sua população total 

(PNUD, IPEA, & FJP, 2013). Isso significa que 6% da população da região (115.220 pessoas), 

residem no meio urbano e trabalha no meio rural. Esse seria com certeza, um público com mais 

acesso às TIC e que facilmente poderia beneficiar-se da Tecnologia Vídeo como instrumento 

de facilitação da aprendizagem.  

A variação desse indicador entre os municípios é bastante elevada. Nova Serrana, por 

exemplo, tem apenas 2% da população trabalhando no meio rural, ao passo que Nova Resende 

e São Pedro da União possuem 70% de sua população trabalhando nesse setor. Por outro lado, 

84% dos municípios registraram mais de 16% dos habitantes exercendo seu trabalho no meio 

rural (PNUD, IPEA, & FJP, 2013). A agricultura é, por conseguinte, uma fonte de trabalho e 

renda importante para um grande número de municípios da região, e a formação de 

trabalhadores pode contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento 

local. 

7.2.3 Ações de formação na região estudada 

Em 2013 foram realizados pelo SENAR na área de abrangência do escritório de 

Representação do SENAR Minas em Passos (ER09), 1.200 cursos de Formação e foram 

capacitadas 12.215 pessoas em diversas ocupações agrícolas. A distribuição dos cursos de 

Formação por cidade da região não é uniforme, pois ela obedece à demanda por cursos em cada 
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município (Quadro 7). Como consequência, sete municípios (8,8%) não receberam cursos da 

empresa em 2013. Apesar disso, a grande maioria dos municípios dessa região foram atendidos 

com cursos de Formação Profissional (91,2%). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de dados do SENAR Minas (2013).  

Quadro 7: Participação de cada município no total de Cursos de Formação em 2013, na região do ER09 

Município % Município % Município % Município % 

Alfenas 2,6% Cássia 5,2% Itaú de Minas 0,7% Pratápolis 0,4% 

Alpinópolis 1,4% Claraval 0,6% Jacuí 1,1% Santa R de Caldas 0,6% 

Alterosa 3,4% 
Conceição 

Aparecida 
0,5% Japaraíba 0,7% Santo A do Monte 1,2% 

Andradas 1,2% Córrego Fundo 0,3% Juruaia 0,7% São João da Mata 0,2% 

Arceburgo 2,1% Delfinópolis 0,2% Lagoa da Prata 1,9% São José da Barra 1,2% 

Arcos 0,4% Divinópolis 2,2% Machado 1,6% 
São Pedro da 

União 
0,6% 

Areado 1,2% Divisa Nova 0,6% Medeiros 0,6% 
São Roque de 

Minas 
0,7% 

Bambuí 1,2% Doresópolis 0,5% Monte Belo 0,7% São S do Oeste 0,1% 

Bandeira do Sul 0,1% Fama 0,4% 
Monte S. De 

Minas 
2,2% São S do Paraíso 3,9% 

Bom Jesus da 

Penha 
0,9% Formiga 3,2% Muzambinho 1,9% São T. De Aquino 0,6% 

Botelhos 1,2% 
Fortaleza de 

Minas 
0,1% Nova Resende 6,9% Serrania 0,3% 

Cabo Verde 1,7% Guapé 1,2% Nova Serrana 0,9% Vargem Bonita 0,6% 

Caldas 2,1% Guaranésia 1,7% Pains 0,1% Araújos 0 

Camacho 1,0% Guaxupé 4,0% Paraguaçu 1,2% Bom Despacho 0 

Campestre 2,5% Ibiraci 1,2% Passos 1,8% 
Esp. S do 

Dourado 
0 

Capetinga 1,1% Ibitiúra de Minas 0,9% Pedra do Indaiá 0,2% Moema 0 

Capitólio 0,7% Iguatama 1,7% Pimenta 1,2% Perdigão 0 

Carmo do Cajuru 0,7% Ipuiúna 1,1% Piumhi 5,2% 
São J. B. Do 

Glória 
0 

Carmo do Rio 

Claro 
4,4% Itamogi 0,5% Poço Fundo 1,7% Tapiraí 0 

Carvalhópolis 0,2% Itapecerica 0,7% Poços de Caldas 1,1%   

 

Como o atendimento a cada município depende de sua demanda pela formação de 

trabalhadores para a agricultura, a realização das ações formativas também são dependentes da 

intensidade da atividade agrícola nesses mesmos municípios. Dessa forma, em locais onde a 

agricultura não é uma atividade intensa e/ou importante, a demanda por cursos é menor. 

7.2.4 O curso de formação em Aplicação de Agrotóxicos 
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Os cursos de formação de Aplicadores de Agrotóxicos realizados pelo SENAR na região 

de abrangência do ER09, são de aperfeiçoamento para trabalhadores que já atuam na ocupação. 

Esses cursos podem melhorar a qualidade do trabalho realizado pelos agricultores nas áreas de 

aplicação de agrotóxicos Manual ou Tratorizada. O vídeo, alvo desse estudo, é normalmente 

utilizado nos dois tipos de cursos ministrados pela entidade, sendo seu conteúdo, portanto, 

comum a ambos. 

Os instrutores, denominação institucional dada aos educadores que atuam pelo SENAR, 

são responsáveis pela mediação dos conteúdos ministrados nos cursos junto aos participantes. 

São profissionais das áreas de Agronomia, Veterinária, Técnicas Agrícolas, Engenharia 

Agrícola, entre outros selecionados pela empresa e que passam por um processo de 

cadastramento, credenciamento, formação e supervisão metodológica (SENAR, 2013a). 

 A carga horária dos cursos de Aplicação de Agrotóxicos varia de 24 ou 32 horas, sendo 

realizados no próprio local de trabalho por instrutores devidamente capacitados e utilizando 

metodologia própria. Os conteúdos dos cursos são pertinentes às operações realizadas na rotina 

de trabalho de aplicação de defensivos agricolas. O detalhamento do conteúdo abordado, carga 

horária e outras informações adicionais podem ser encontradas nos Apêndices A e B. 

7.3 Os Sujeitos da Pesquisa 

Para caracterizar o participante dos eventos de Aplicação de Agrotóxicos do SENAR 

Minas, foram utilizados os dados coletados nos cursos já realizados pela empresa no Estado em 

2013 e presentes em seu banco de dados. Eles foram comparados aos obtidos e armazenados 

pelo mesmo processo na área de abrangência do ER09.  

Nesse período, em Minas Gerais, foram realizados 925 cursos que formaram 10.343 

aplicadores; 9.967 foram aprovados (98%), 182 evadiram (1,76%) e 193 foram reprovados 

(1,9%). Na região do ER09, foram realizados 138 cursos com participação de 1.576 

agricultores; 1.534 foram aprovados (99%), 22 evadiram (1,4%) e 20 foram reprovados (1,3%). 

Para descrever o perfil dos agricultores, foram consideradas suas características 

demográficas como idade, escolaridade, renda, relação de trabalho, entre outras, descritas mais 

detalhadamente nos tópicos seguintes. Esses critérios são suficientes para se ter uma ideia 

bastante precisa de quem é o agricultor capacitado pelo SENAR na Aplicação de Agrotóxicos. 

A faixa etária do participante típico desses cursos é de 25 a 45 anos, em torno de 59%; 

nas demais faixas etárias ocorre uma maior variação entre a Região e o Estado. Enquanto no 

Estado 21% dos aplicadores se encontram entre 18 a 24 anos, na Região a percentagem sobe 
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para 25%. Em consequência, enquanto na faixa de 46 a 64 anos, estão 21% dos participantes, 

na Região apenas 16%. O baixo número de agricultores com idade até 17 anos, ocorre devido 

a norma denominada NR31, que impede a capacitação e o trabalho de pessoas com menos de 

18 anos e acima de 60 anos. O Gráfico 14 ilustra o exposto acima. 

 

Gráfico 14: Distribuição dos participantes de Cursos de Formação por faixas etária, no Estado e na região do 

ER09, em 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do SENAR (2013). 

 

Quanto à escolaridade, a grande maioria dos participantes dos cursos possuem Ensino 

Fundamental Incompleto (54%), um pouco abaixo da média do Estado (60%). 2% são 

analfabetos, o que corresponde exatamente ao encontrado no restante do Estado. Por outro lado, 

a região possui um percentual de participantes com Ensino Médio Incompleto (11%), e 

Completo (18%), maior que a média do Estado nessas categorias (8% e 15% respectivamente). 

Todos os dados podem ser observados no Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Distribuição dos participantes dos cursos nas diversas categorias de escolaridade, no Estado e na 

região do ER09, em 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do SENAR (2013). 

 

As relações de trabalho dos agricultores participantes dos cursos de Aplicação de 

Agrotóxicos sofrem influência de três fatores específicos: o primeiro deles é a legislação 

trabalhista que tem intensificado a fiscalização, principalmente em grandes propriedades e já 

mencionada anteriormente. O segundo, é o uso mais intenso de tecnologia nas propriedades 

maiores, o que reforça a necessidade de capacitação do trabalhador. Finalmente como terceiro 

fator, o Processo de Certificação das fazendas produtoras de café. Nesse caso, pequenas, médias 

e grandes propriedades, necessitam treinar seus funcionários para cumprirem os protocolos de 

Certificação de propriedades produtoras de café. 

As informações descritas acima são importantes para se entender o maior número de 

pequenos produtores participantes desses cursos (22%) na região do ER09, em relação ao 

Estado (12%) (Gráfico 16). A exigência das empresas certificadoras faz com que um maior 

número de pequenos produtores de café se interesse pela capacitação na Aplicação de 

Agrotóxicos. Dessa forma, enquanto no Estado 86% dos participantes dos cursos são 

empregados, na região o percentual cai para 77%. 
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Gráfico 16: Distribuição dos participantes de Cursos de Formação de acordo com a relação de trabalho, no 

Estado e na região do ER09 em 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do SENAR (2013). 

 

A renda média dos participantes dos cursos também é influenciada pelo descrito acima. 

Como a região do ER09 possui maior número de pequenos produtores participando dos cursos, 

a renda média deles também é maior que a média do Estado (Gráfico 17).  

 

Gráfico 17: Distribuição dos participantes dos Cursos de Formação por escolaridade, no Estado e na região do 

ER09 em 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando dados do SENAR (2013). 

 

Enquanto no Estado 10% do participantes recebem até um salário mínimo, na região 
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apenas 5% recebem até esse valor. Por outro lado, 85% dos participantes do Estado recebem de 

um a três salários mínimos, enquanto que na região o percentual sobe para 93%. Como um 

maior percentual de pequenos produtores participa dos cursos na região do ER09, eles 

contribuem para uma elevação da renda dos participantes em relação ao Estado. 

7.4 Instrumentos da Pesquisa 

Para diferenciar um vídeo educativo dos demais, a avaliação é um elemento-chave, pois 

nela consta um mapa semântico correto, uma boa relação entre conteúdos e a clareza de suas 

ideias centrais. Utilizar uma boa ficha de análise auxilia muito esse trabalho (Serna, 1994). As 

utilizadas nesse estudo estão disponíveis nos Anexos A e B. Os tópicos a seguir descrevem 

mais detalhadamente os vídeos utilizados nesse estudo. 

Dentro das possibilidades de execução do experimento a campo optou-se por abordar a 

avaliação dos domínios referentes ao Conhecimento e à Habilidade. Para atingir os objetivos 

foram utilizados dois vídeos: o primeiro com conteúdo Cognitivo e o outro com conteúdo 

Psicomotor.  

7.4.1 Vídeo utilizado como mediador do Conteúdo Cognitivo 

O vídeo utilizado foi produzido em 2011 pela ANDEF, entidade que representa as 

empresas que atuam em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de defensivos 

agrícolas no Brasil. Ela integra uma rede de entidade sem fins lucrativos, que representa o setor 

de defensivos agrícolas em 18 países da América Latina, a CropLife Latin America. A 

Organização segue o Código de Conduta da Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação (FAO), e possui rigorosos parâmetros de ética, saúde e responsabilidade social 

e ambiental (Associação Nacional de Defesa Vegetal [ANDEF], 2014). A autorização da 

empresa para utilização do material educativo, encontra-se disponível no Apêndice D.  

O vídeo é uma animação informativa e monotemática, cujo título é “EPI – um aliado da 

sua saúde”9. Ele é utilizado rotineiramente como Recurso Didático pelos instrutores do SENAR 

Minas em suas ações de Formação. A duração é de 10 minutos e algumas de suas imagens 

podem ser vistas no Apêndice C.  

Os conteúdos abordados no vídeo são relativos à importância e à forma de utilização do 

                                                 

9 https://www.youtube.com/watch?v=OtYMduMQFMU&list=UUpytTajVJ2pv0pKWaiTAlVA 
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EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelo agricultor no trabalho de aplicação de 

defensivos agrícolas. Eles estão alinhados aos conteúdos dos cursos normalmente ministrados 

pelo SENAR, especificamente no que se refere a utilização do EPI (Apêndices A e B). Os 

conteúdos podem ser resumidos nos seguintes itens: 

 Importância do uso do EPI; 

 Vias de intoxicação na aplicação; 

 Legislação de utilização do EPI; 

 Garantia de qualidade; 

 Partes componentes do EPI, suas características e importância; 

 Importância do receituário agronômico; 

 Procedimentos de colocação, utilização e retirada do EPI; 

 Procedimentos após a retirada do EPI; 

 Procedimentos de lavagem do EPI; 

 Procedimentos de descarte do EPI; 

 Outros cuidados com a segurança na utilização de defensívos. 

Foi usada uma ficha descritiva elaborada por Fernádez Batanero (1998, como citado em 

Cabero, 2001), onde o autor descreve aspectos importantes a serem considerados na avaliação 

de um vídeo. A ficha devidamente preenchida está disponível no Anexo A. 

7.4.2 Vídeo utilizado como mediador do Conteúdo Psicomotor 

O vídeo utilizado para mediação foi produzido especificamente para esse estudo, com 

duração de três minutos e está disponível na internet10. Algumas imagens estão presentes no 

Anexo H.  

Com imagens reais, o vídeo demonstra passo a passo como colocar o respirador, 

equipamento de proteção utilizado pelo aplicador de defensívos. A tarefa foi escolhida por 

possuir um grau de dificuldade mediano e exigir, para sua execução, uma razoável habilidade 

motora.  

A técnica Instrucional utilizada no vídeo para ensinar a realizar a tarefa de colocação do 

respirador foi a Demonstração. É uma técnica fundamental no ensino de habilidades motoras, 

onde o movimento físico e o manuseio de objetos devem ser desenvolvidos pelo aprendiz 

                                                 

10 https://www.youtube.com/watch?v=Yc4sq_mcP48 
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(SENAR, 2013b).  

Para reduzir a Carga Cognitiva do conteúdo abordado, dividiu-se a colocação do 

respirador em três operações (preparação, colocação e retirada do respirador), cada uma com 

seus respectivos passos e/ou subpassos: 

 Preparação para colocação: 

o  Segurar o respirador, 

o  Introduzir a mão entre os elásticos e o respirador, 

o  Abrir o respirador, 

o  Segurar o respirador pela haste de metal e  

o  Ajustar os elásticos para colocação. 

 Colocação do respirador: 

o  Levar o respirador ao rosto, 

o  Levar o primeiro elástico ao topo da cabeça, 

o  Levar o segundo elástico na nuca, abaixo das orelhas,  

o  Ajustar os elásticos na cabeça, 

o  Ajustar o respirador ao rosto e 

o  Testar o ajuste, respirando fortemente. 

 Retirada do respirador: 

o Segurar o respirador, 

o Retirar o primeiro elástico, 

o Retirar o segundo elástico e 

o Retirar o respirador. 

Na produção do vídeo considerou-se as recomendações do SENAR (2013b), quanto à 

metodologia da Demonstração, composta das seguintes fases:  

 Preparação: o tema é introduzido ao grupo. No estudo ele foi realizado apenas pelo 

instrutor;  

 Apresentação: consiste na apresentação da tarefa aos participantes em ritmo 

normal depois em ritmo lento, ressaltando os detalhes e novamente em ritmo 

normal, identificando os critérios de êxito; 

 Aplicação da prática pelo participante: execução da tarefa passo a passo; 

 Verificação: avaliação do desempenho de cada participante.  

O vídeo produzido observou cuidadosamente os aspectos da fase de apresentação 

descrita acima, onde no ritmo lento, tomou-se o cuidado de reduzir a velocidade de exposição, 
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possibilitando que os detalhes dos passos e/ou subpassos executados fossem realçados. Ao 

mesmo tempo todas as etapas foram narradas pausada e claramente (Anexo H). 

Para caracterizá-lo, utilizou-se também a ficha descritiva descrita por Fernádez Batanero 

(1998, como citado em Cabero, 2001). A ficha devidamente preenchida está disponível no 

Anexo B. 

O termo de cessão de utilização da imagem do instrutor que colaborou com  a produção 

está disponível no Apêndice E. 

7.5 As Variáveis 

Para Trivinõs (1987), uma Variável é algo que se altera ou se modifica e é observável. 

Em pesquisas qualitativas, as Variáveis devem ser descritas; em pesquisas quantitativas devem 

ser alvo de medições. As Variáveis Qualitativas são divididas em ordinais e nominais; as 

primeiras obedecem a uma ordem predeterminada de conceitos como ótimo, bom, ruim ou 

péssimo; as Variáveis nominais, por sua vez, são identificadas por nomes como marcas, cores, 

entre outros. Na identificação da atitude do agricultor em relação ao recurso técnológico Vídeo 

foram utilizadas Variáveis ordinais na escala Likert (concordo totalmente, concordo, não sei, 

discordo e discordo totalmente). Elas também foram estudadas na atitude dos instrutores em 

relação à tecnologia Vídeo, obtida por uma Entrevista em Profundidade (Anexo G). 

No presente estudo, também são Variáveis Qualitativas as informações constantes na 

opção “Outros”, listadas nas questões 11, 12 e 13, que caracterizam o perfil do agricultor 

(Anexo C). Nessas questões, foi disponibilizado um campo em aberto, onde o agricultor pôde 

responder de forma livre, caso considerasse pertinente.  

As Variáveis Quantitativas são as características do perfil, o índice de acertos na 

avaliação dos vídeos de conteúdo Cognitivo e Psicomotor (Anexos C, D e E) e os resultados da 

observação do desempenho do trabalhador na tarefa de colocação do respirador. Tudo foi 

anotado em uma planilha de avaliação do Conteúdo Psicomotor (NR para não realizado ou R 

para realizado). O modelo está disponível no Anexo F. 

 Malhotra (2011), Mattar (2014) e Trivinõs (1987) descreveram três tipos de Variáveis 

existentes:  

 Variáveis Independentes (ou Tratamentos): são as variáveis manipuladas ou 

controladas pelo pesquisador. Elas são independentes. Assistir ao vídeo ou à 

exposição do conteúdo ministrado pelo instrutor são as variáveis Independentes 

desse estudo; 
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 Variáveis Dependentes: são as variáveis cujos efeitos são provocados pelas 

Variáveis Independentes e que se deseja medir. A atitude do agricultor e do 

instrutor, a compreensão do conteúdo, seja exposto no vídeo ou explicado pelo 

instrutor e a capacidade de executar a tarefa proposta, são alguns exemplos; 

 Variáveis Estranhas: são todas as variáveis, com exceção das Independentes e das 

Dependentes que, de alguma forma, podem interferir nos resultados, tornando-o 

pouco confiável ou mesmo inválido. Foram tratadas mais detalhadamente a seguir. 

Outro conceito relevante descrito por Trivinõs (1987), é a Operacionalização das 

Variáveis, que possibilita verificação, medição ou observação das variáveis, dando-lhes uma 

conotação prática.  

Nesse estudo, para operacionalizar Variáveis como: sexo, idade, renda, escolaridade 

entre outras, foram utilizados: 

 Questionários com opções de múltipla escolha para identificação do perfil e do 

conteúdo assimilado pelos agricultores (Anexo C); 

 Escalas de mensuração associadas a cada categoria a ser estudada em uma Escala 

de Likert, com o objetivo de mensurar a atitude do agricultor sobre o recurso 

tecnologico Vídeo (Anexo E); 

 Planilha de avaliação do desempenho do Conteúdo Psicomotor (colocação do 

respirador – Anexo F). 

7.5.1 Variáveis estranhas 

O controle de Variáveis que podem interferir nos resultados obtidos, deve ser um aspecto 

observado com atenção pelo pesquisador. Segundo Mattar (2014), uma das formas de se 

controlar as Variáveis Estranhas é a elaboração de experimentos específicos para isso. 

Nesse estudo, o controle de Variáveis Estranhas foi utilizado com o objetivo de evitar o 

Efeito Teste, descrito por Malhotra (2011), e que ocorre quando uma observação anterior afeta 

a observação posterior. O Efeito Teste foi evitado em duas situações: 

 Através da aplicação da avaliação do conteúdo apenas uma vez em cada agricultor. 

Dividiu-se a turma em dois grupos: um assistiu ao vídeo e o outro a exposição do 

instrutor. Esse procedimento evitou que os agricultores fossem alertados e 

influenciados pela aplicação do mesmo questionário por duas vezes; 

 A mesma situação descrita acima poderia ocorrer em relação à atitude do 

agricultor quanto ao vídeo. Nesse caso, se o questionário fosse aplicado aos 
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agricultores antes e após a exposição do vídeo, o Efeito Teste também ocorreria, 

influenciando as respostas do questionário. 

Outras ações realizadas com o objetivo de controlar Variáveis estranhas foram a 

randomização ou aleatorização dos indivíduos participantes do Grupo Controle e do Grupo 

Teste. 

7.6 A Amostra 

Uma amostra é uma parcela da população-alvo selecionada para participar do estudo 

experimental. Ela é utilizada quando, por motivos diversos, é impraticável trabalhar com toda 

a população. A obtenção da amostra deve obedecer a critérios específicos para que não seja 

tendenciosa. Uma boa forma é selecioná-las de maneira aleatória (Malhotra, 2011). Nos tópicos 

a seguir foram descritos em detalhes o processo de amostragem utilizado.  

7.6.1 Amostragem para a recolha quantitativa 

A população-alvo do presente estudo são agricultores da região do ER09, participantes 

dos cursos de formação de Aplicadores de Agrotóxicos do SENAR Minas. A escolha dessa 

população visa a fornecer uma estratégia de seleção e captação de pessoas interessadas em se 

aperfeiçoar, além de facilitar a coleta de dados.  

A demanda por formação de agricultores na área de aplicação de agrotóxicos vem 

crescendo nos últimos 10 anos, seja pela melhoria da qualidade dos cursos, seja por exigência 

da Legislação Trabalhista ou dos processos de Certificação de Produtos Agrícolas. No Gráfico 

18, pode-se observar a evolução da quantidade de agricultores formados na região de 

abrangência do ER09, entre 2003 e 2013. Nesse período, o número de agricultores atendidos 

passou de 723 em 2003, para 1.576 em 2013, um aumento de 218%.  
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Gráfico 18: Distribuição anual do número de agricultores formados em Aplicação de Agrotóxicos, na região 

do ER09 do SENAR, de 2003 a 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados do SENAR (2013). 

 

Para determinar a população-alvo do estudo, calculou-se a média do número total de 

aplicadores formados pelo SENAR Minas, na região de abrangência do ER09, nos últimos três 

anos, totalizando 1.556 aplicadores.  

O dimensionamento da amostra, foi realizado utilizando-se uma calculadora “on-line” 

disponibilizada por Santos (2014). Foi considerado para o cálculo, um erro de 5% e um grau de 

confiança de 95%. A fórmula utilizada por Santos (2014), está descrita na Figura 27: 

 

Figura 27: Fórmula do cálculo amostral da Calculadora “on-line” utilizada 

 
Fonte: Santos (2014). 

 

Utilizando a Calculadora “on-line” e os parâmetros descritos acima, a amostra estudada 

é de 309 agricultores participantes de cursos de Aplicação de Agrotóxicos do SENAR Minas, 

na região do ER09. 

A amostragem foi probabilística e aleatória estratificada; os agricultores foram divididos 
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em dois grupos: Exposto ao recurso Vídeo (experimental) e Não-exposto ao vídeo (controle), e 

os indivíduos participantes de cada grupo foram escolhidos ao acaso. 

7.6.2 Amostragem para a recolha qualitativa 

Como relatado anteriormente, os dados qualitativos foram coletados de três formas: no 

questionário de Avaliação de Perfil, nas perguntas com opções abertas; no questionário de 

Avaliação da Atitude em relação ao vídeo, e na entrevista, utilizando o roteiro para Entrevista 

em Profundidade. Nas duas primeiras formas utilizou-se a mesma estratégia de amostragem 

descrita anteriormente para os dados quantitativos; para a última forma de amostragem, 

entrevistou-se os três instrutores que participaram do experimento. 

A amostragem para atingir o Objetivo Específico V, ou seja, a atitude dos instrutores 

participantes da pesquisa, foi não-probabilística. Esse tipo de amostra é adequado para a 

pesquisa qualitativa em questão e oferece uma boa estimativa das características pesquisadas. 

Como ela pretende identificar a percepção e a atitude do instrutor em relação à Tecnologia 

Vídeo, foi utilizada a Amostragem por Conveniência, recomendada quando se utiliza a pesquisa 

Exploratória (Malhotra, 2011). Foram entrevistados os três instrutores que aplicaram os 

questionários e realizaram as avaliações de desempenho nos agricultores participantes.  

7.7 A Técnica de Recolha de Dados 

No delineamento experimental utilizado, os dados para a análise quantitativa e 

qualitativa desse estudo foram coletados pelos três instrutores que ministraram os cursos 

Aplicação de Agrotóxicos. Eles foram escolhidos por serem criteriosos e comprometidos com 

a rigidez que o processo de coleta de dados para uma pesquisa exige. O processo de escolha 

considerou também as características citadas como importantes por Malhotra (2011): 

sociabilidade, comunicabilidade, educação e experiência.  

Como já descrito anteriormente, utilizou-se um delineamento com pós-teste. Dois 

grupos de indivíduos equivalentes foram escolhidos aleatoriamente: um deles recebeu 

tratamento (grupo Experimental) e o outro não (Controle), sendo o efeito do tratamento 

mensurado e comparado posteriormente. 

A coleta de dados através desses educadores, foi utilizada na tentativa de reduzir 

possíveis interferências de aspectos culturais na avaliação da aprendizagem. O facto de o 

instrutor conviver com o grupo intensamente durante três dias, permite que ele e o grupo 

desenvolvam naturalmente uma empatia, diminuindo a tensão do processo de avaliação e 
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melhorando a qualidade das respostas.  

O processo de coleta de dados realizado em cada curso de Formação foi esquematizado 

na Figura 28 e envolveu as seguintes etapas: 

 Preenchimento do questionário relativo ao perfil do agricultor por todo o grupo; 

 Divisão do grupo de participantes (normalmente 12), em dois grupos 

(Experimental e Controle); 

 Exposição do grupo Experimental ao vídeo de Conteúdo Cognitivo;  

 Exposição do grupo Controle ao mesmo conteúdo através de uma exposição 

dinamizada pelo instrutor; 

 Aplicação de uma avaliação de aprendizagem pertinente ao conteúdo assistido 

para cada grupo; 

 Exposição do grupo Experimental ao Conteúdo Psicomotor em vídeo; 

 Execução da tarefa demonstrada em vídeo pelo grupo Experimental e avaliação 

feita pelo instrutor;  

 Exposição do grupo Controle ao mesmo conteúdo através de Demonstração pelo 

instrutor; 

 Execução da tarefa demonstrada presencialmente pelo grupo Controle e avaliação 

feita pelo instrutor; 

 Aplicação do questionário de avaliação da atitude do agricultor em relação à 

Tecnologia Vídeo e a cada grupo. 

 

Figura 28: Fluxograma do processo de coleta de dados da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O trabalho de aplicação de todo o processo foi testado e supervisionado com o objetivo 
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de assegurar a qualidade dos dados coletados. Nessas supervisões, verificou-se se os 

procedimentos preconizados foram implementados corretamente e se o plano de amostragem  

foi seguido.  

Nos Anexos I e J encontram-se as fotos referentes à exposição presencial do conteúdo 

Cognitivo e Psicomotor pelo instrutor. As imagens da exposição do grupo Experimental aos 

vídeos com os conteúdos pertinentes, encontram se nos Anexos K e L.  

Em relação à avaliação dos conteúdos Cognitivo e da Atitude dos agricultores em 

relação ao recurso tecnológico Vídeo, as imagens da Coleta de Dados  podem ser observadas 

no Anexo M, enquanto as imagens referentes à avaliação se encontram no Anexo N. 

A Entrevista em Profundidade foi realizada com cada um dos três instrutores que 

aplicaram os questionários e realizaram as avaliações, após o término da Coleta de Dados 

quantitativos e qualitativos. Eles foram entrevistados pelo pesquisador para obtenção dos dados 

referentes à Atitude deles em relação ao recurso técnológico Vídeo, utilizando o roteiro 

disponível no Anexo G.  

7.8 Os Instrumentos de Coleta de Dados  

Para atingir os Objetivos Específicos I, II, III e IV do estudo, foram elaborados três 

questionários, com um total de trinta e três questões, validados e aplicados em pré-teste por dois 

instrutores do SENAR, que por estarem ministrando os cursos, interagiram com os 

participantes, reduzindo obstáculos culturais que pudessem interferir na veracidade das 

respostas, como preconizado por Günther (2003). Durante essa fase, foram observados se os 

termos e as perguntas foram compreendidos; se as opções de respostas estavam completas; se 

as perguntas estavam corretas; se existiam objeções nas respostas e na forma de apresentar a 

pergunta (Mattar, 2014). 

O pré-teste do roteiro da entrevista para atender ao Objetivo Específivo V, foi realizado 

com dois formadores, em entrevistas pessoais, com o objetivo de captar as reações e 

interpretações dos entrevistados, conforme preconizado por Malhotra (2011).  

Em todos os instrumentos houve a preocupação de se estabelecer uma ordem lógica no 

posicionamento das questões. Para isso, as que fizeram referência a um determinado tema foram 

agrupadas (Malhotra, 2011).  

7.8.1 Identificação do perfil do agricultor 

Esse questionário tem a função de captar o Perfil Demográfico da amostra para 
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responder ao Objetivo Específico I: “Caracterizar os agricultores participantes de cursos de 

Formação Profissional Rural em Aplicação de Agrotóxicos, promovidos pelo SENAR, na 

região sudoeste do estado de Minas Gerais”. Ele está disponível para consulta no Anexo C.  

O modelo teórico proposto para esse questionário é composto de treze questões, 

agrupadas em três Dimensões (Quadro 8): perfil demográfico, acesso ao equipamento 

informática e internet e obtenção de informações técnicas. A primeira Dimensão possui sete 

questões e tem como objetivo coletar informações básicas do perfil, como: sexo, idade, 

escolaridade, renda, tempo de trabalho na ocupação, local de residência e relação de trabalho. 

Das sete questões, cinco fazem parte de uma ficha de inscrição, normalmente preenchida nos 

eventos de formação do SENAR.  

 

Quadro 8: Dimensões de pesquisa e fatores avaliados no questionário de Identificação do Perfil do 

agricultor 

Dimensões Fatores 

1. Perfil demográfico 

 Idade 

 Sexo 

 Local de residência 

 Escolaridade 

 Renda média 

 Relação de trabalho 

2. Acesso a equipamento informática e internet 

 Utilização de computador 

 Frequência de utilização do computador 

 Acesso à internet 

3. Obtenção de informações técnicas 

 Formação na ocupação 

 Motivação para atualizar 

 Fontes de informação para atualização  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A segunda Dimensão é composta por três questões e visam a avaliar a utilização de 

equipamentos de informática e a internet pelo agricultor, aspecto importante para se avaliar as 

possibilidades de acesso ao vídeo pelo público-alvo desse estudo. 

Já a terceira Dimensão possui também três questões e procura identificar as fontes de 

informação do trabalhador na aplicação de agrotóxicos. Elas abrangem a capacitação dele para 

exercer essa atividade, o que o motiva a se atualizar e quem são suas fontes de informação para 

se atualizar. Essas três questões possuem no último item a possibilidade de resposta aberta, cujo 

objetivo é identificar outras possíveis fontes de informação e motivadores à sua atualização.  

As questões da segunda e terceira Dimensões (8 a 13), foram baseadas no questionário 

do estudo de Binotto (2005), sobre a obtenção de informações técnicas por agricultores no 

estado do Rio Grande do Sul.  
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Nas três últimas questões (11, 12 e 13), tomou-se o cuidado de utilizar a Técnica da 

Terceira Pessoa na elaboração dos enunciados, a fim de reduzir a influência da pressão social 

para uma determinada resposta e melhorar a qualidade da pergunta (Malhotra, 2011). No caso 

desse estudo, as características próprias do agricultor e o ambiente onde a pesquisa foi realizada 

(no decorrer de um curso de Formação), poderiam tornar a pressão ainda maior. A utilização 

de expressões como “seus colegas”, “as pessoas” na elaboração do questionário, tiveram como 

objetivo controlar esse efeito . 

Para facilitar a visualização e leitura das questões, foi utilizada a fonte Times New 

Roman 12, com espaçamento de uma linha entre as questões. 

7.8.2 Avaliação da compreensão do Conteúdo Cognitivo 

A aprendizagem é um processo inerente ao homem, mas alguns de seus aspectos são 

difíceis de serem observados diretamente. Os instrumentos de avaliação têm como objetivo dar 

visibilidade à aprendizagem do conteúdo ensinado. Eles devem provocar estímulos, gerando 

respostas que expressem o conhecimento adquirido (Lage et al., 2011). Para Camilo e Silva 

(2008), avaliar é um dos componentes críticos do processo educativo e os testes de múltipla 

escolha são uma das formas mais frequentes de avaliação utilizadas em todo o mundo. 

Malhotra (2011), conceitua as perguntas de múltipla escolha como perguntas 

estruturadas, ou seja, uma pré-especificação das respostas alternativas. O pesquisador oferece 

várias respostas e o respondente tem que optar por uma. Lage et al. (2011), afirmam que esse 

tipo de avaliação abrange a aprendizagem memorizada, a compreensiva e a crítica. Nesse 

estudo, foram avaliadas apenas as duas primeiras (memorizada e compreensiva). 

Camilo e Silva (2006), enumeram como vantagens desse tipo de questão: a economia de 

tempo e a facilidade logística; a objetividade; a abrangência que possibilita a avaliação de uma 

maior quantidade de tópicos; a equidade, onde as perguntas e as condições de resposta são as 

mesmas para todos; a boa qualidade psicométrica, que inclui um maior número de questões e 

tópicos e aumenta a segurança sobre a competência dos respondentes; e, finalmente, a rapidez 

e a facilidade de correção. Além dessas, Malhotra (2011), cita ainda a facilidade de 

processamento e de cooperação do respondente, caso as questões sejam bem formuladas.  

A formulação das questões presentes no questionário de avaliação do Conteúdo do 

Vídeo obedeceu aos critérios descritos por Camilo e Silva (2006), Lage et al. (2011) e Malhotra 

(2011). Alguns detalhes citados pelos autores foram particularmente observados, tendo em vista 

as características do questionário aplicado nesse estudo. Ao elaborar o enunciado do problema, 
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teve-se o cuidado de apresentar claramente todas as informações que o respondente necessitasse 

para se localizar dentro do tema. Utilizaram-se palavras comuns e que não deixavam dúvida 

sobre seu significado, evitando alternativas e suposições implícitas.  

Outra preocupação na redação de questões de múltipla escolha foi a utilização dos 

distratores ou das alternativas incorretas. Os distratores devem ser redigidos de forma a fazer 

sentido com o enunciado, e que seriam respostas corretas para outras perguntas (Lage et al., 

2011). 

Conforme preconizado por Lage et al. (2011), todas as questões foram revisadas quanto 

ao conteúdo técnico abordado por dois educadores da área de aplicação de defensivos, atuantes 

do SENAR Minas. O questionário de avaliação do conteúdo Cognitivo se encontra disponível 

no Anexo D.  

7.8.3 Avaliação da aquisição de Habilidades Motoras 

A Observação de Desempenho é um dos procedimentos pedagógicos indicados para se 

avaliar o conteúdo Psicomotor durante uma atividade prática, juntamente com a análise do 

resultado ou do produto dessa atividade (SENAR, 2013b).  

Segundo Arredondo e Diago (2010) e Malhotra (2011), a Observação como técnica de 

pesquisa, envolve o registro sistemático de padrões de comportamento, com o objetivo de 

conseguir mais informações sobre o objeto de pesquisa. Ela pode ser classificada como 

“Sistematizada ou Estruturada”, em que o pesquisador especifica em detalhes o que deve ser 

alvo da avaliação e como serão registradas as medições realizadas, ou “Não-Estruturada”, onde 

se monitora todos os aspectos do objeto de pesquisa, sem uma especificação antecipada do que 

será coletado. O método sistematizado melhora a confiabilidade dos dados, mas exige que o 

problema seja claramente definido, que haja uma preparação prévia e um direcionamento a um 

objetivo concreto e predefinido. No presente estudo, foi utilizado o método de Observação 

Sistematizada ou de Desempenho (na Pedagogia), ou seja, a observação ocorreu em um 

ambiente artificial e previamente organizado (curso de Formação). 

Além das vantagens citadas, Quivy e Campenhoudt (2005), mencionaram ainda outras 

desse método: 

 Oportunidade de captar os comportamentos no momento em que são realizados; 

 Baixa possibilidade de indução dos resultados por parte do observador, e  

 Autenticidade dos dados coletados. 

A Observação do Desempenho foi baseada em critérios previamente estabelecidos e 
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descritos em detalhes no vídeo. Esse tipo de avaliação compara o desempenho do aluno em 

relação a um desempenho ideal desejado (SENAR, 2013b). A ferramenta utilizada na 

Observação Sistemática foi a planilha de avaliação do desempenho do Conteúdo Psicomotor 

(Anexo F). Nela se registrou a presença ou ausência de habilidade na realização da tarefa de 

cada agricultor. As planilhas de verificação possuem as seguintes características (Arredondo & 

Diago, 2010): 

 A observação estruturada ou sistemática, onde o instrutor planeja com 

antecedência os aspectos a serem observados; 

 Facilidade de preenchimento, pois, por ser dicotômica, o educador assinala apenas 

a presença ou ausência da habilidade, e 

 Não implica em juízo de valor, baseia-se exclusivamente na constatação do fato. 

Para Malhotra (2011), o problema mais sério da Observação é que um comportamento 

pode ter razões pouco conhecidas, pois existem crenças, atitudes e preferências pessoais 

subjacentes embasando aquele comportamento. Nesse estudo, o desempenho na Colocação do 

Respirador pode também sofrer influência desses fatores. Porém, estar inscritos no curso de 

Aplicação de Agrotóxicos, indica uma predisposição dos agricultores à realização correta da 

tarefa, o que pode minimizar a ocorrência dessa interferência. Já para Arredondo e Diago 

(2010), o preconceito também é um importante causador de distorção na coleta de dados, em 

um processo de observação. Ele normalmente produz uma interpretação equivocada do 

comportamento percebido e uma perda de precisão nos dados coletados. A pessoa observada 

também pode modificar seu comportamento ao se sentir examinada, fornecendo informações 

que não reflete seu modo natural de agir. A utilização de uma planilha de verificação dicotômica 

reduz a possibilidade de interferência de um possível preconceito do educador ao realizar a 

avaliação. A convivência dele com os agricultores durante a realização do treinamento, também 

pode reduzir as chances de interferência na avaliação. 

A tarefa de Colocação do Respirador, objeto de avaliação do estudo, foi dividida em três 

operações (Preparação, Colocação e Retirada), e para cada uma delas definiu-se duas 

possibilidades de resultado (realizado ou não- realizado). A razão para a divisão da tarefa em 

três operações é fazer com que cada uma possua uma Carga Cognitiva semelhante. Após 

realizar cada operação separadamente, o agricultor realizou a tarefa completa. 

Os critérios para avaliação de cada tarefa foram: 

 Preparação: mão entre o elástico e o respirador e separação dos elásticos; 

 Colocação: separação dos elásticos na cabeça, ajuste no rosto e realização do teste; 
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 Retirada: segurar o respirador e retirar um elástico por vez; 

 Toda a tarefa: realização de todos os procedimentos de forma correta. 

Cada avaliação foi realizada após a exposição da tarefa por vídeo ou por demonstração 

presencial pelo instrutor aos agricultores. Foram dados cinco minutos para a execução da tarefa 

e após esse período, os participantes foram avaliados e classificados de acordo com o resultado 

(realizou ou não-realizou).   

7.8.4 Identificação das Atitudes 

A maioria dos estudiosos creem que as atitudes são aprendidas, o que significa que elas 

são adquiridas como consequência de uma experiência vivida (Asiegbu, Daubry & Iruka, 2012). 

Identificar as atitudes dos agricultores em relação à Tecnologia Vídeo possibilita ao formador 

escolher vídeos com características específicas, possibilitando que esse agricultor procure e 

utilize esse meio como fonte de informação, quando necessário. 

7.8.4.1 Identificação das atitudes dos agricultores 

 A compreensão da atitude dos agricultores em relação ao recuro técnológico Vídeo 

possui implicações para a Educação por duas razões: a primeira delas é que a atitude é baseada 

nas crenças que esse público tem sobre as características do vídeo como ferramenta de 

aprendizagem. Conhecê-las pode facilitar o desenvolvimento de estratégias de sucesso para a 

formação de agricultores ao utilizar esse Meio. A segunda razão é que a atitude é a base para 

se entender por que os agricultores podem ou não optar pelo vídeo para mediar sua 

aprendizagem.  

Nesse sentido, a atitude dos agricultores não pode ser determinada simplesmente pela 

sua capacidade de entender o conteúdo nele contido. Aprender o conteúdo exposto não é 

determinante para que o agricultor assista ao vídeo sem a mediação de um instrutor. É 

necessário que ele perceba no vídeo atributos que considere relevantes em relação a outras 

formas de obtenção do conteúdo. Esse é o objetivo do segundo questionário aplicado, responder 

ao Objetivo Específico IV: “Identificar a atitude do agricultor participante de cursos de 

Formação Profissional Rural, em relação ao vídeo educativo”. Esse questionário se encontra 

disponível no Anexo E desse trabalho e possui três Dimensões, descritas no Quadro 9.  
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Quadro 9: Dimensões de pesquisa e fatores avaliados no questionário de Identificação das Atitudes do 

agricultor em relação ao vídeo 

Dimensões  Fatores 

1. Qualidade do conteúdo 

 Atratividade e capacidade de prender a atenção  

 Eficiência em relação a uma palestra 

 Possibilidade de detalhamento do conteúdo 

 Atratividade e eficiência em relação a materiais impressos 

2. Confiança nas informações 

 Capacidade de convencimento 

 Eficácia no dia a dia 

 Confiabilidade da informação técnica 

3. Acesso ao conteúdo 

 Manipulação do equipamento 

 Flexibilidade de horário de acesso ao vídeo 

 Possibilidade de acesso ao vídeo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A primeira Dimensão diz respeito ao vídeo em si. Nela são avaliadas as atitudes em 

relação aos benefícios que o vídeo pode oferecer: possibilidade de detalhamento e atratividade 

do conteúdo; vantagem comparativa em relação às palestras e aos materiais impressos. Entender 

a atitude do agricultor em relação a esses aspectos é fundamental para definir ações de melhoria 

desse Meio.  

A segunda diz respeito à confiança depositada no recurso tecnológico Vídeo. Ela tenta 

captar as atitudes do agricultor em relação à capacidade de convencimento. Para Rocha et al. 

(2012), a intenção de realizar determinado comportamento é considerada um parâmetro 

equivalente ao comportamento. Ressalta-se, assim, a importância da atitude em relação à 

Tecnologia Vídeo, como um aspecto muito relevante para sua utilização em processos de 

Formação. A eficácia de uma tecnologia é verificada quando o usuário tem condições de emitir 

sua opinião sobre o funcionamento, o efeito em seu trabalho e mostrar o que ele é capaz de 

realizar utilizando-a (Rocha et al., 2012). Medir a atitude em relação à eficiência do recurso 

Vídeo diz muito sobre a capacidade desse Meio de gerar um sentimento de segurança ao se 

empregar uma técnica nele descrita. Outra atitude também muito importante é a segurança de 

que aquela informação repassada é tecnicamente correta. Se o recurso for percebido como um 

meio que veicula informações pouco confiáveis, ele não será eficaz ao que se propõe. 

A terceira se refere à possibilidade de utilização do equipamento de reprodução da 

Tecnologia Vídeo pelo agricultor, à flexibilidade de acesso a esse meio e à oportunidade que o 

agricultor tem de assistir a um vídeo. Apesar das transformações observadas no meio rural, esse 

espaço tende a reproduzir e se apropriar das Tecnologias de Informação e Comunicação 

utilizadas pelas populações do espaço urbano. A agricultura pode então ser bastante beneficiada 
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pelo acesso às tecnologias e ao uso de informações disponíveis em tempo real (Torres et al., 

2013). Resta saber qual a atitude do agricultor frente a essa nova tecnologia e se ele é capaz de 

manipular os equipamentos necessários para acessar as informações. 

Em todas as questões desse questionário, como no anterior, tomou-se o cuidado de 

utilizar a Técnica da Terceira Pessoa na elaboração das frases dos enunciados. Também se 

procurou evitar possíveis dificuldades de visualização das questões, utilizando a fonte Times 

New Roman 12, com espaçamento de uma linha entre as questões. 

Nas opções de respostas, utilizou-se escalas de concordância, em uma escala de Likert, 

variando de 1 (concordo totalmente) a 5 (discordo totalmente), com o objetivo de fornecer mais 

opções de respostas. Quanto à configuração, optou-se por uma escala denominada “escala de 

sorriso”, acompanhada da rotulação de cada figura. Esse tipo de escala é particularmente útil 

quando se trabalha com pessoas de baixa escolaridade (Borges & Pinheiro, 2002; Malhotra, 

2011). 

A análise realizada foi de fator por fator, assim como por um escore total para cada 

agricultor, de forma a comparar os indivíduos que assistiram ao vídeo aos que não o assistiram. 

Para proceder a análise, as questões negativas como a 1, 6, 8 e 10 foram escalonadas de forma 

invertida. 

7.8.4.2 Identificação das atitudes dos instrutores 

Diferentemente da pesquisa quantitativa utilizada para identificar o perfil do aplicador 

de defensivos agrícolas ou mesmo a eficiência da Tecnologia Vídeo como Recurso Instrucional,  

quantificar os dados utilizando procedimentos estatísticos, a pesquisa qualitativa utilizada foi a 

não-estruturada, não-estatística. Ela avaliou um pequeno número de casos não-representativos, 

cujo objetivo é proporcionar uma melhor compreensão do contexto do problema (razões e 

motivações subjacentes). A utilização da combinação entre a pesquisa quantitativa e a 

qualitativa pode proporcionar uma rica compreensão da realidade (Malhotra, 2011). 

Para a definição do tipo de entrevista realizada, levou-se em consideração a necessidade 

de observar as Dimensões apontadas no questionário aplicado aos agricultores, para explorar 

melhor o tema. Essas dimensões constam no Quadro 10.  
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Quadro 10: Dimensões de pesquisa e fatores avaliados no roteiro para entrevista com os instrutores 

Dimensões  Fatores 

1. Perfil dos educadores 
 Tempo de Trabalho. 

 Satisfação com o trabalho. 

2. Percepções sobre o vídeo 

 Frequencia de utilização. 

 Qualidade como recurso didático. 

 Dificuldade de utilização. 

 Características importantes. 

 Possibilidade de substituição do treinamento. 

3. Potencialidades do recurso vídeo 

 Características necessárias para promover a aprendizagem. 

 Confiança no recurso vídeo. 

 Possibilidade de mostrar detalhes. 

 Características para chamar a atenção. 

 Possibilidade de gerar sono. 

 Vantagens em relação à palestra 

 Vantagens em relação ao material impresso. 

4. Confiabilidade do recurso 

 Capacidade de mudança na maneira de pensar. 

 Efetividade do recurso na prática. 

 Qualidade técnica. 

5. Acessibilidade ao recurso 

 Maior empecílho para utilizar o recurso. 

 Flexibilidade em relação ao horário. 

 Em que situações há possibilidade de acesso ao recurso. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Optou-se pela Entrevista em Profundidade, pois ela parte de questões básicas 

pesquisadas com os participantes, ao mesmo tempo que fornece a possibilidade do instrutor ter 

liberdade e espontaneidade necessárias para explorar a riqueza e profundidade da pesquisa 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010; Trivinõs, 1987). 

O roteiro utilizado para realização das entrevistas encontra-se disponível no Anexo G. 

7.9 Os Instrumentos de Análise de Dados 

A análise dos dados não pode se limitar a organizar e descrever os dados coletados pela 

aplicação dos diversos mecanismos de coleta. É necessário que vários procedimentos e técnicas 

sejam realizados para tratá-los e analisá-los e produzir uma informação relevante.  

Com o objetivo de avaliar de maneira precisa a confiável os dados obtidos pelos 

questionários e testes aplicados nesse estudo, o SPSS foi utilizado como sistema de análise 

estatística (versão IBM SPSS Statistics 20.0). Para determinar as frequências e as percentagens 

de resposta, foi utilizada a estatística Descritiva. Os procedimentos estatísticos para as questões 

fechadas foram: Teste ANOVA, Teste de Igualdade de Duas Proporções, Correlação de 

Pearson, Teste de Correlação, Teste Qui-Quadrado e Abordagem qualitativa de Bardin (2011). 
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Esses testes foram descritos em detalhes. O Quadro 11 relaciona os testes estatísticos utilizados 

e as Hipóteses Específicas onde foram empregados. 

 

Quadro 11: Testes utilizados no estudo e as Hipóteses onde foram empregados 

Teste Hipótese  

Teste ANOVA 
 Hipótese Específica I 

 Hipótese Específica II 

Teste de Igualdade de Duas Proporções 
 Hipótese Específica IV 

 Hipótese Específica VI 

Correlação de Pearson 
 Hipótese Específica III 

 Hipótese Específica V 

Correlação de Postos de Spearman 
 Hipótese Específica III 

 Hipótese Específica V 

Teste Qui-Quadrado 
 Hipótese Específica VI 

 Hipótese Específica VIII 

Abordagem qualitativa de Bardin (2011) 

 Hipótese Específica IX 

 Hipótese Específica X 

 Hipótese Específica XI 

 Hipótese Específica XII 

 Hipótese Específica XIII 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para os dados qualitativos, por possuírem uma natureza distinta, foi utilizada a Análise 

de Conteúdo nas questões abertas com a finalidade de interpretá-las (Bardin, 2011). Recorreu-

se ao método de Análise de Conteúdo, para avaliação qualitativa de dados, e ao software 

Microsoft Excel 2010, para o tratamento dos dados quantitativos e elaboração de gráficos. Para 

preservar a identidade dos instrutores que colaboraram com o estudo, foram chamados de 

“Instrutor 1”, “Instrutor 2” e “Instrutor 3”. Essa denominação foi utilizada para as análises 

qualitativas dos dados coletados. 

Antes de iniciar a descrição dos instrumentos utilizados, é importante definir um nível 

de significância para os resultados (quanto se admite errar nas conclusões estatísticas, ou seja, 

o erro estatístico cometido nas análises), de 0,05 (5%) esse valor será adotado como valor de 

significância para todos os testes realizados neste estudo. Todos os intervalos de confiança ao 

longo do estudo, foram construídos com 95% de confiança estatística. Foram empregados testes 

estatísticos paramétricos, pois os dados são quantitativos e contínuos. Além disso, foi feita uma 

amostragem superior a 30 agricultores, o que pelo Teorema do Limite Central, garante que a 

distribuição tende a uma distribuição Normal (Spiegel, 2009). Dessa forma, não houve a 

necessidade de testar a normalidade dos resíduos, utilizando diretamente os testes paramétricos, 

pois são mais poderosos que os testes não paramétricos. O objetivo em todo o trabalho é 
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comparar os grupos Exposto e Não-exposto ao vídeo para todas as variáveis. 

7.9.1 Teste ANOVA 

A ANOVA (“Analysis of Variance”), é um teste paramétrico que faz uma comparação 

dos tratamentos utilizando a variância. O teste ANOVA é um técnica denominada Univariada, 

adequada para análise de dados quando existe uma medida única de cada elemento na amostra, 

quando há várias medidas de cada elemento, ou quando cada variável é analisada isoladamente 

(vide Tabela 44). É importante considerar ainda que, por ser um teste paramétrico, os erros 

seguem uma distribuição normal, cuja média é zero e variância constante e independente 

(Malhotra, 2011; Spiegel, 2009).  

 

Tabela 44: Tratamentos e elementos para o teste 

ANOVA 
 Tratamentos 
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Fonte: Malhotra (2011), adaptado pelo autor. 

 

Nos dados mostrais são realizados os seguintes testes: 



 

 diferente uma menos pelo :H

 :H

1

A0 NCB    

Onde: 

A = média da variável A; 

B = média da variável B; 

  C = média da variável C; 

  N = média da n-ésima (última) variável. 
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Com os dados dispostos na forma descrita na Tabela 44, realiza-se os cálculos da Tabela 

45, mostrando de maneira resumida o teste realizado. 

 

Tabela 45: Fontes de variação e componentes do cálculo do Teste  

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de Liberdade Quadrados Médios Teste F 
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Fonte: Malhotra (2011), adaptado pelo autor. 
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Caso  knkcal FF  ,1 , sendo que  knkF  ,1  é um valor tabelado, rejeita-se a hipótese nula 

ou seja, existe igualdade entre os grupos. Caso contrário não rejeita-se a hipótese alternativa. 

7.9.2 Teste de Igualdade de Duas Proporções 

Esse teste é utilizado para comparar se as proporções de respostas de duas variáveis e/ou 

seus níveis são significativos estatisticamente (Spiegel, 2009). 

Para tanto, são trabalhadas as seguintes hipóteses: 
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 . Uma vez realizado, é possível realizar o cálculo da inferência estatísitca. 

7.9.3 Correlação de Pearson 
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A Correlação de Pearson ou Correlação Momento Produto, é utilizada para resumir a 

intensidade de associação entre duas variáveis métricas (intervalar ou razão) como X e Y, por 

exemplo. Ela verifica se existe uma correlação linear entre X e Y, bem como o grau em que a 

variação de uma variável X está relacionada à variação de Y. Uma correlação positiva significa 

que na medida que uma das variáveis aumenta seu valor, a outra também aumenta na mesma 

proporção. Já uma correlação negativa implica que, à medida que uma cresce a outra decresce, 

são inversamente proporcionais (Malhotra, 2011) . 

A metodologia dessa técnica é a seguinte: 

 
 

yx

yxXYE







xy
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i j
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Caso sejam analisadas muitas correlações para algumas variáveis ao mesmo tempo, os 

resultados são colocados em uma tabela denominada de Matriz de Correlação. 

7.9.4 Correlação de Spearman 

O Coeficiente de Spearman é uma medida não paramétrica, que avalia a intensidade da 

relação entre duas ou mais variáveis, utilizando uma função monótona para descrevê-las, sendo 

essas relações lineares ou não. Caso os valores de dados não sejam repetidos, uma correlação 

de Spearman perfeita ocorre em dois casos +1 (positiva) ou -1 (negativa) em que cada uma das 

variáveis é uma função monótona perfeita da outra. A correlação de Spearman entre duas 

variáveis será alta quando observações tiverem uma classificação semelhante (ou idêntica, no 

caso da correlação igual a 1) entre as duas variáveis, isto é, a posição relativa das observações 

no interior da variável (1º, 2º, 3º, etc.), e baixa quando observações tiverem uma classificação 

dessemelhante (ou completamente oposta no caso da correlação igual a -1) entre as duas 

variáveis (Spiegel, 2009). 

O coeficiente de Spearman é apropriado tanto para variáveis contínuas, como para 

variáveis discretas, incluindo variáveis ordinais. 

Para uma amostra de n, os n dados brutos Xi, Yi, são convertidos em postos rg Xi, rg Yi 

e rs é calculado a partir de: 

 

 

em que: 
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ρ denota o usual coeficiente de correlação de Speraman; 

cov(rgx, rgy) é a covariância das variáveis em postos; 

 σrgx e σrgy são os desvios padrão das variáveis em postos. 

 

Apenas se todos os postos n forem números inteiros distintos, o coeficiente pode ser 

calculado usando a fórmula: 

 

 

 

em que: 

       é a di diferença entre os dois postos de cada observação; 

n é o número de observações 

 

Quando há valores idênticos, geralmente se atribui a cada valor um posto fracionário 

igual à média de suas posições na ordem ascendente dos valores, que é equivalente ao cálculo 

da média de todas as permutações possíveis (Spiegel, 2009). 

7.9.5 Teste Qui-Quadrado 

É um teste utilizado para avaliar quantitativamente a relação entre os resultados obtidos 

e a distribuição esperada. O Teste Qui-Quadrado para Independência é um teste utilizado para 

se verificar se duas variáveis e seus níveis possuem ou não uma dependência (associação) 

estatística. Ele é definido nas seguintes hipóteses (Malhotra, 2011; Spiegel, 2009): 





 .associadas estãoou  s,dependente são  variáveisas  :H

.associadas estão nãoou  tes,independen são  variáveisas :H

1

0  

  

O valor do Teste Qui-Quadrado é calculado utilizando-se a fórmula: 
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Onde: 

ijFe : frequência esperada. 

ijFo : frequência observada. 

Comparou-se o valor do 
2

cal  com o 
2

)1)(1(  CL  (tabelado), onde L é o número de linhas 
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da tabela e C é o número de colunas. 

Em que: 

Se 
2

)1)(1(

2

 CLcal  , não se pode rejeitar 0H , logo, elas são independentes. 

Se 
2

)1)(1(

2

 CLcal  , rejeita-se 0H , conclui-se ao nível de significância  , que existe 

evidencia de que as variáveis são dependentes ou associadas. 

7.9.6 Abordagem qualitativa de Bardin 

Para a análise dos dados referentes ao Objetivo Específico IV, foi utilizada a abordagem 

qualitativa que, conforme Bogdan e Biklen (1994), possui cinco características: a fonte direta 

de dados é o ambiente natural e o investigador o instrumento principal; é descritiva; o 

significado é de importância vital; o interesse maior é pelo processo mais do que simplesmente 

pelos resultados e a análise é indutiva. 

Optou-se pelo método de Análise de Conteúdo que consiste em: “um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento que se aplicam 

a discursos extremamente diversificados” (Bardin, 2011, p. 9). A autora divide o método em 

três fases básicas:  

a) Pré-análise: leitura geral dos dados, com intuito de verificar possíveis aspectos 

centrais;  

b) Descrição analítica: reelaborar ou redistribuir os pontos levantados visando organizá-

los em agrupamentos mais específicos, se possível delimitando categorias.  

c) Interpretação inferencial: a partir de um processo reflexivo, procura-se estabelecer 

relações mais abrangentes. 

Na pré-análise, realizou-se uma leitura geral de todos as degravações, com anotações 

dos possíveis aspectos centrais e destacando aqueles que se repetiam em mais de uma 

degravação11. Após a primeira etapa, partiu-se para a descrição analítica, com o intuito de 

reelaborar ou redistribuir os pontos levantados, organizando e delimitando possíveis categorias. 

As categorias estabelecidas foram relacionadas às concepções dos educadores em 

                                                 

11 Degravação tem o mesmo significado que a palavra transcrição, sendo apenas uma maneira informal de 

dizer a mesma coisa. Tanto a transcrição de áudio como a degravação querem dizer transformar um áudio 

em texto. 

Degravação de áudio normalmente significa a reprodução exata, incluindo a forma que a pessoa falou, do 

áudio em texto. Assim, erros de português são reproduzidos, por exemplo. É importante ressaltar que 

apesar de manter uma fidelidade ao áudio, a degravação usualmente possui padronizações para 

determinados elementos sonoros que não possuem uma representação direta por escrito. 
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relação ao recurso tecnológico Vídeo, para responder as Hipoteses Específicas X, XI, XII, XIII 

e XIV, temas abordados no roteiro utilizado e nas degravações. Foram elas: informações gerais 

sobre os entrevistados, percepções sobre o vídeo, potencialidades do recurso vídeo, 

confiabilidade e acessabilidade ao recurso vídeo, e feedback sobre sua participação na pesquisa. 

Dentro dessas categorias delimitadas na segunda etapa, realizou-se então a terceira 

etapa, que é a interpretação inferencial, na qual se procurou estabelecer a importância da 

Tecnologia Vídeo, considerando cada uma das categorias, as reflexões dos instrutores e a forma 

de relacionamento com sua prática de formação profissional rural. 

Os dados da primeira etapa não estão presentes nesse documento, porque ficaria 

repetitivo, já que são os mesmos da segunda e terceira etapas. Essas, por sua vez, aparecem 

agrupadas nas concepções presentes no Capítulo VIII, pois ambas se complementam. 
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VIII - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

Oferecer solução para um problema pesquisado é a principal função de um estudo. O 

processo de coleta e análise dos dados obtidos deve por isso ser direcionado para responder de 

maneira clara aos objetivos e hipóteses. Como descrito na introdução do trabalho, para se atingir 

o Objetivo Geral foram definidos cinco Objetivos Específicos, a partir dos quais foram 

levantadas Hipóteses Específicas. As hipóteses podem ser confirmadas ou negadas mediante os 

resultados obtidos. O objetivo é testá-las através de técnicas estatísticas para determinar se 

podem ser confirmadas ou não mediante evidências empíricas. 

A Hipótese Geral estabelecida na pesquisa que resultou nesse trabalho, visa a atingir o 

Objetivo Geral, ou seja, comprovar a eficiência do vídeo como mediador de aprendizagem na 

formação de agricultores. Desse modo, a Hipótese Geral apresentada no início do estudo é a 

seguinte: “O vídeo, pelas suas características de imagens, sons e atratividade, possibilita a 

aquisição de conhecimento pelo agricultor”. 

A eficiência do vídeo como recurso didático para promover a aprendizagem dos 

indivíduos pertencentes aos grupos participantes do experimento, foi verificada através dos 

resultados obtidos. A aprendizagem é compreendida, como relatado no Capítulo II, como um 

meio de promover uma mudança no comportamento dos seres vivos através do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas capacidades e habilidades Mentais e Motoras 

(Gagné, 1965; Illeris, 2007; Kidd, 1973; Pozo, 2002). Em se tratando da evolução da 

aprendizagem, ela é resultado da interação adequada entre a capacidade cognitiva do aprendiz 

e as experiências de aprendizagem pelas quais ele passa (Ormrod, 2012; Schunk, 2012). 

Responder aos  objetivos e às hipóteses propostas exigiu a construção de um 

experimento que permitisse obter dados fidedignos e analisá-los adequadamente. Esse esforço 

iniciou pela definição dos grupos a serem testados, pela coleta de dados e a posterior análise 

dos mesmos, cujos resultados obtidos serão discutidos a seguir.  

8.1 Objetivo Específico I 

O Objetivo Específico I definido nesse trabalho foi: “Caracterizar os agricultores 

participantes de cursos de Formação Profissional Rural em Aplicação de Agrotóxicos, 

promovidos pelo SENAR, na região sudoeste do estado de Minas Gerais.” Para atingi-lo, 

estabeleceu-se uma única Hipótese Específica, testada mediante a análise dos dados coletados 
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em questionário respondido pelos participantes e disponível no Anexo C. 

8.1.1 Hipótese Específica I 

“Os participantes dos cursos possuem um perfil semelhante em termos demográficos, 

acesso e utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e obtenção de informações 

técnicas.”. 

Os resultados das características de perfil foram agrupados de acordo com as três 

Dimensões descritas no Capítulo VII: o Perfil, a possibilidade de Acesso ao Equipamento 

Informática e Internet e a Obtenção de Informações Técnicas. 

O Teste de Igualdade de Duas Proporções foi utilizado para caracterizar a distribuição 

da frequência relativa (percentuais) das variáveis analisadas. 

Um resumo das características demográficas de Perfil e de Acesso ao Equipamento 

Informática estudadas podem ser vistas na Tabela 46; para a Dimensão Obtenção de 

Informações Técnicas, os dados estão no subtópico 8.1.1.3 “Dimensão de Obtenção de 

Informações Técnicas”. 

 Nas Variáveis com apenas dois níveis de resposta, o valor-p é direto como no caso de 

“Sexo”, por exemplo. Para as Variáveis com três ou mais níveis de resposta, foram mostrados 

na última coluna os valores-p, comparando cada nível sempre em relação ao mais prevalente 

que está como Referência (Ref.). Pode-se exemplificar com a distribuição da característica 

“Tipo de relação de trabalho”, cuja resposta mais recorrente foi “Trabalhador empregado” com 

71,7,%, sendo estatisticamente diferente dos demais percentuais. 

 

Tabela 46: Análise descritiva das características demográficas dos agricultores participantes do estudo 

Característica de perfil Item da característica 
Frequência 

N % Valor-p 

Idade 

18 a 29 anos 132 37,7 Ref. 

30 a 39 anos 97 27,7 < 0,001 

40 a 49 anos 76 21,7 < 0,001 

50 anos ou mais 45 12,9 < 0,001 

Sexo 
Feminino 9 2,6 

<0,001 
Masculino 341 97,4 

Residência 
Rural 209 59,7 

<0,001 
Urbano 141 40,3 
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Escolaridade 

Fundamental incompleto 177 50,6 Ref. 

Médio completo 70 20,0 <0,001 

Fundamental completo  44  12,6 <0,001 

Médio incompleto 44 12,6 <0,001 

Sem escolaridade 8 2,3 <0,001 

Superior completo 4 1,1 <0,001 

Superior incompleto 3 0,9 <0,001 

Renda 

Acima de 1 até 3 Salários Mínimos 241 68,9 Ref. 

Acima de 1/2 até 1 Salário Mínimo 88 25,1 <0,001 

Acima de 10 Salários Mínimos 1 0,3 <0,001 

Acima de 3 até 5 Salários Mínimos 18 5,1 <0,001 

Acima de 5 até 10 Salários Mínimos 1 0,3 <0,001 

Até 1/2 Salário Mínimo 1 0,3 <0,001 

Tipo de relação de trabalho 

Trabalhador empregado 251 71,7 Ref. 

Pequeno produtor 80 22,9 <0,001 

Produtor empregador 8 2,3 <0,001 

Trabalhador autônomo 6 1,7 <0,001 

Trabalhador desempregado 4 1,1 <0,001 

Não respondeu 1 0,3 <0,001 

Tempo de trabalho 

Mais de 5 anos 188 53,7 Ref. 

Menos de 1 ano 99 28,3 <0,001 

De 1 a 5 anos 63 18,0 <0,001 

Equipamento de aplicação 
Costal 213 60,9 

<0,001 
Tratorizado 137 39,1 

Utilização do computador 
Não 235 67,1 

<0,001 
Sim 115 32,9 

Frequência de utilização do computador 

Mais de 3 vezes na semana 59 51,3 Ref. 

Até 3 vezes na semana 55 47,8 0,598 

Não acessa 1 0,9 <0,001 

Acesso à internet 
Não 232 66,3 

<0,001 
Sim 118 33,7 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizadndo os dados do estudo. 

 

Segue abaixo a discussão dos resultados obtidos para cada Dimensão estudada. 

8.1.1.1 Dimensão de Perfil Demográfico 

 A primeira característica de perfil analisada é a Idade, retratada na Tabela 46. Embora 

não esteja nela representada, a média de idade encontrada neste estudo é de 35 anos, com uma 
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variabilidade baixa (DP de 11,2%). Vicente et al. (1998), encontraram em seu trabalho uma 

idade média de 40 anos para uma amostra de 3.000 aplicadores. Faria et al. (2004), dividiram 

sua amostra (1.051 agricultores), de acordo com a relação de trabalho dos aplicadores e 

encontraram uma idade média dos proprietários de 42 anos e dos arrendatários de 33 anos. Os 

dados encontrados por Faria et al. (2009) foram: média de idade 38,5 anos (DP de 11,1), 

variando entre 16 a 71 anos, em 289 agricultores. Cabral (2012), encontrou uma média de idade 

de 40 anos para 205 aplicadores em Campinas (SP). Analisando a distribuição da frequência 

relativa da idade, o autor percebeu que a faixa etária mais prevalente foi de 40 a 49 anos 

(25,9%), mas atesta que esse é um percentual que não pode ser considerado estatisticamente, 

diferente das faixas etárias de 25 a 34 anos e de mais de 50 anos, ambas com 22,9% (p= 0,490). 

No Gráfico 19 está apresentada a distribuição da idade dos agricultores por classe de 

idade. Observa-se que 65,4% dos aplicadores estudados tinham entre 18 e 39 anos, e apenas 

12,9% estavam com mais de 50 anos. Esses dados mostram um aplicador mais jovem que os 

encontrados pelos autores estudados (Biazon & Baccon, 2014; Cabral, 2012; Faria et al., 2004, 

2009; Rocha & Oliveira, 2016; Vicente et al., 1998). Os dados também são diferentes do 

SENAR Minas, não submetidos à análise estatística, mas que mostram uma concentração na 

faixa etária de 25 a 45 anos (59%). 

 

Gráfico 19: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos estudados por idade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo. 
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A aplicação de defensivos é um trabalho preponderantemente masculino (Cabral, 2012; 

Delgado & Paumgartten, 2004; Faria et al., 2004, 2009; Gasparini, 2012). No Gráfico 20, pode-

se observar que os dados analisados no presente estudo não diferem dos encontrados na 

literatura, pois 97,4% dos aplicadores estudados eram do sexo masculino. 

Para Quirino et al. (2002), a população masculina do meio rural possui menor 

escolaridade que a feminina. A relação entre sexo, escolaridade e risco de intoxicação para os 

trabalhadores nessa atividade, foi descrita por Faria et al. (1999, 2004, 2009), e discutida no 

Capítulo V. Segundo os autores, o facto dos agricultores que realizam esse trabalho serem em 

sua maioria homens de baixa escolaridade, influi diretamente na exposição deles aos riscos de 

intoxicação. 

Quirino et al. (2002), também relata a influência do predomínio do sexo masculino na 

atividade agrícola, ao relacioná-la com a utilização de computadores. A maior dificuldade dos 

homens do meio rural de terem acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), é 

consequência de sua maior idade e menor escolaridade. Esse tema será melhor discutido 

oportunamente nos tópicos seguintes. 

 

Gráfico 20: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos estudados por sexo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo. 

 

No que diz respeito ao local de residência dos agricultores, observa-se pelo Gráfico 21, 

uma predominância no meio rural (59,7%) em relação ao urbano (40,3%). Os dados estão 
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próximos aos observados por Oliveira-Silva et al. (2001), segundo os quais 66,0% dos 

aplicadores residem no meio rural, mas divergem dos observados por Alves et al. (2009), que 

encontraram apenas 33,3% dos aplicadores estudados residindo no campo.  

Conforme discutido no Capítulo V, o local de residência também possui uma relação 

com o tipo de cultura agrícola, bem como com o tipo de relação de trabalho predominante na 

região pesquisada. O facto explicaria a variação observada nos resultados dos diferentes autores 

citados, tendo em vista que a região pesquisada é produtora de café, e ainda mantém 

trabalhadores residindo nas propriedades. Portanto, o resultado obtido nesse estudo é coerente. 

O local de residência possui ainda importância no que se refere à utilização das TIC.  

 

Gráfico 21: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos estudados por local de residência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo. 

 

A baixa escolaridade do trabalhador na aplicação de agrotóxicos foi descrita por vários 

autores (Alves et al., 2009; Cabral, 2012; Faria et al., 2004, 2009; Vicente et al., 1998). No 

presente estudo, observou-se também um baixo nível de escolaridade dos trabalhadores 

entrevistados: 78,1% dos aplicadores estudados possuíam até o Ensino Médio incompleto e 

50,6%, não chegaram a completar o Ensino Fundamental (Gráfico 22).  

Os resultados observados sugerem que devido a pouca escolaridade, esses indivíduos 

estão também mais sujeitos à intoxicação durante a manipulação dos defensivos, conforme 

relatado por Faria et al. (2004, 2009).  

Para Quirino et al. (2002), a baixa escolaridade do agricultor brasileiro está relacionada  
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à sua idade e ao sexo, pois os homens mais velhos estudaram menos, enquanto as mulheres do 

meio rural possuem maior escolaridade. 

 

Gráfico 22: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos estudados por escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

Conforme visto no Capítulo V, a renda do agricultor que aplica defensivos agrícolas 

influencia seu risco de intoxicação por diversos fatores. Segundo Garcia (1996), ela interfere 

na qualidade do trabalho realizado e no risco a que o trabalhador está exposto, já que possui 

menos condições de adquirir equipamentos de proteção e assistência técnica. 

Nesse sentido, a renda dessa categoria de trabalhador é considerada baixa, como 

apontam os autores Cabral (2012), Garcia (1996) e Jacobson et al. (2009). Especificamente 

Jacobson et al. (2009), encontraram uma remuneração média de três salários mínimos para esses 

indivíduos e Cabral (2012), de dois salários mínimos. A conclusão deles é que a renda dessa 

categoria de indivíduos é considerada baixa, o que condiz com os resultados obtidos nesse 

trabalho, pois 94,3% dos entrevistados tinham renda de até três salários mínimos e 68,9% deles 

recebiam entre um e três salários mínimos, como pode ser visto no Gráfico 23.  
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Gráfico 23: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos participantes do estudo por renda 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

Como mencionado anteriormente, a relação de trabalho é influenciada por fatores 

regionais, econômicos e culturais. Cabral (2012), Delgado e Paumgartten (2004) e Vicente et 

al. (1998), estudaram o tipo de relação preponderante entre os agricultores que aplicam 

defensivos agrícolas e cada um dos autores encontrou um tipo em seu estudo. Enquanto a maior 

parte dos aplicadores estudados por Vicente et al. (1998), eram proprietários (46,06%), para 

Delgado e Paumgartten (2004), os meeiros eram a categoria predominante (40,0%), enquanto 

que para Cabral (2012), os trabalhadores empregados representavam a maioria (68,3%).  

De acordo com o presente estudo, a grande maioria (71,7%) era composta por 

trabalhadores empregados (Gráfico 24). Esse tipo de relação de trabalho também foi encontrada 

pelo SENAR Minas no restante do Estado, onde a maioria dos participantes dos cursos de 

Formação (77%), era composta por trabalhadores empregados (dados não analisados). Esse 

elevado índice de funcionários presentes nos eventos de capacitação pode estar relacionado às 

exigências da legislação trabalhista (norma NR31), uma vez que, a fiscalização dos 

empregadores é mais rigorosa do que com os pequenos produtores. Outra explicação para o 

resultado reside no facto de que a produção cafeeira que prevalece na região estudada, exige o 

treinamento dos trabalhadores para a Certificação da qualidade e da rastreabilidade dos cafés 

ali produzidos. 
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Gráfico 24: Distribuição dos agricultores participantes do estudo por tipo de relação de trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

Os aplicadores de defensivos participantes dos cursos do SENAR Minas na região do 

ER09, possuem em sua maioria (53,7%), mais de cinco anos na atividade, como pode ser 

observado no Gráfico 25. Embora outros autores (Alves et al., 2009; Cabral, 2012; Delgado & 

Paumgartten 2004; Faria et al., 2009; Vicente et al., 1998), tenham utilizado uma escala mais 

detalhada para essa característica (vide Capítulo V), ao trabalhar com três categorias com 

intervalos de tempo menores (até um ano, de um a cinco anos e mais de cinco anos), pode-se 

ter uma ideia do número de aplicadores iniciantes na atividade (28,3%).  

Essa forma de agrupamento dos dados traz informações sobre a rotatividade desse tipo 

de trabalho, que não é baixa, pois uma renovação de 28% no quadro de funcionários é 

considerada elevada. A conclusão é óbvia: a grande maioria dos entrevistados são trabalhadores 

empregados, pois dificilmente outras categorias como a de pequenos produtores, por exemplo, 

teria um número de iniciantes tão elevado. 
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Gráfico 25: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos estudados por tempo trabalhado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

A utilização de determinado tipo de equipamento para a execução de um trabalho é 

consequência de fatores econômicos e/ou do desenvolvimento tecnológico. Nesse último caso, 

a evolução dos equipamentos de aplicação é percebida claramente pelos agricultores que 

executam o trabalho. Em sua simplicidade, eles descrevem o facto dizendo textualmente “[...] 

era tudo costal (antigamente). Depois veio o motor a óleo, depois passou para o elétrico [...]” 

(sic.) (Fonseca, 2006, p. 29).  

Mas apesar da evolução, como se pode concluir pelo Gráfico 26, a grande maioria dos 

agricultores capacitados pelo SENAR Minas ainda utilizam o equipamento costal (60,9%). Esse 

achado concorda com o encontrado por Soares et al. (2005), que foi de 80,3% e Rocha e Oliveira 

(2016), com um percentual de 67,74%. Por outro lado, os autores divergem dos resultados 

obtidos por Faria et al. (2009), com 56,5% de utilização do equipamento tratorizado pelos 

aplicadores por eles estudados, e de Alves et al. (2009), que observaram 50% de utilização do 

pulverizador tipo costal em sua pesquisa.  

Pulverizadores costais são menos eficientes para a execução de uma aplicação e 

aumentam o risco de intoxicação para o aplicador, ao deixá-lo mais exposto ao produto utilizado 

(Faria et al., 1999; Soares et al., 2005). 
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Gráfico 26: Distribuição dos aplicadores de agrotóxicos estudados por tipo de equipamento utilizado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

8.1.1.2 Dimensão de Acesso ao Equipamento Informática 

A utilização de Equipamentos de Informática, mais especificamente o computador, foi 

avaliada no questionário do presente trabalho na pergunta de número 8 do Anexo C, e as 

informações obtidas pela análise dos dados estão disponíveis no Gráfico 27. Nele pode-se 

observar que apenas 32,9% dos agricultores estudados utilizam computador.  

 

Gráfico 27: Distribuição da utilização de computador pelos agricultores estudados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 
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O resultado encontrado nesse estudo está próximo do publicado nos estudos do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CETIC.BR) e relatado por Barbosa (2014), segundo o qual, 35% 

das pessoas do meio rural não sabem utilizar o computador.  

Por outro lado, 59,7% dos participantes pesquisados residem no meio rural. Dessa 

forma, outros aspectos devem ser considerados ao se analisar o resultado obtido, pois como 

discutido no Capítulo VI, fatores como Educação, renda e idade interagem para determinar a 

capacidade de utilização desse equipamento pelas pessoas. Segundo Barbosa (2014), para 

indivíduos com renda entre um e três salários mínimos (faixa de renda dos aplicadores 

estudados), a utilização do computador é de 36% para a faixa de “até 1 salário mínimo”; 50% 

para “1 até 2 salários mínimos”, e 64%  para “2 até 3 salários mínimos”. Considerando que a 

renda do público entrevistado (94%), está nessa faixa (até três salários mínimos), o valor obtido 

nesse estudo de 32,9%  não é distante do relatado pelo autor.  

Se o mesmo raciocínio for aplicado para a escolaridade, constata-se que 78,1% dos 

aplicadores estudados possuem até o Ensino Médio incompleto. Os dados disponibilizados por 

Barbosa (2014) mostram que em relação à Educação, apenas 4% dos Analfabetos utilizam o 

equipamento; dos indivíduos com Ensino Fundamental, 43%, e com Ensino Médio 86%  o 

utilizam. Os resultados mostram valores distintos dos dados encontrados, ou seja, 32,9% dos 

agricultores utilizam computador.  As informações devem, portanto, ser analisadas com cautela, 

pois o CETIC.BR, não informa os valores de utilização para pessoas com Ensino Médio 

incompleto, por exemplo. Assim, para o agricultor pesquisado, a utilização do equipamento de 

informática (no caso o computador), é semelhante a do morador do meio rural descrito pelo 

Barbosa (2014), independentemente de outros dados de Perfil demográfico.  

Segundo Barbosa (2014), a frequência de utilização do computador fornece um bom 

indicativo da intimidade do usuário com o equipamento. Analisando os dados do Gráfico 28, 

pode-se deduzir que 51,3% dos agricultores que utilizam o computador (59 indivíduos), 

possuem uma boa intimidade com ele, pois o utilizam três ou mais vezes por semana. Dos 

cinquenta e seis indivíduos restantes, 47,8% o utilizam até 3 vezes na semana, ou seja, possuem 

condição de manipular adequadamente esse equipamento, e apenas um (0,9%) não o utiliza.  
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Gráfico 28: Distribuição da frequência de uso do computador pelos agricultores estudados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

As informações que constam nessa pesquisa são também inferiores às obtidas pelos 

levantamentos realizados por Barbosa (2014) para a idade (considerando a idade média do 

público analisado), a escolaridade e a renda, como pode ser conferido no Capítulo VI. Mas ao 

se avaliar a frequência por local de residência, observa-se que os valores são relativamente 

próximos (55%).  

Ressalta-se que, o local de trabalho e não o de residência, parece definir melhor que 

outras características de perfil, a frequência de utilização do computador. É interessante pois, 

que outros estudos avaliem mais profundamente o perfil demográfico dessa população, para 

entender melhor as causas das diferenças observadas. 

O acesso de uma pessoa à internet não depende apenas da existência de uma 

infraestrutura de apoio para que haja conexão com a rede mundial de computadores. Ela exige 

também a habilidade do indivíduo em manusear adequadamente o equipamento. Nesse sentido, 

as informações fornecidas por Barbosa (2014), confirmam o exposto acima, e mostram como 

principal motivo da população rural não acessar a internet, a falta de habilidade ou o 

desconhecimento de como utilizá-la (41% dos entrevistados que possuem computador).  

Quando se compara o número de agricultores que utilizam computador e que acessam a 

internet, verifica-se que dos 115 indivíduos que o utilizam, também a acessam. Por outro lado, 

de acordo com o Gráfico 29, apenas 33,7% dos agricultores entrevistados utilizam a rede. Os 
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dados de Barbosa (2014), concordam com o encontrado e mostram que, para a população 

residente no meio rural, apenas 30,0% de indivíduos acessam a internet. 

 

Gráfico 29: Distribuição do acesso à internet pelos agricultores participantes do estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 

 

Apesar da infraestrutura do meio rural restringir o acesso desse público, a capacidade de 

manuseio da máquina é realmente um fator determinante para sua conexão com a rede. Fatores 

demográficos e culturais interferem no manuseio do equipamento pelo indivíduo que trabalha 

no meio rural,  e indiretamente o impede de acessar a rede mundial de computadores de forma 

mais determinante que a própria infraestrutura. 

8.1.1.3 Dimensão de Obtenção de Informações Técnicas 

Para obter informações sobre a formação do trabalhador na aplicação de agrotóxicos, 

utilizou-se uma técnica expressiva de elaboração da pergunta, denominada Técnica da Terceira 

Pessoa, com o objetivo de reduzir a pressão social do respondente diante de uma resposta 

aceitável. A técnica solicita ao agricultor que descreva um comportamento de um colega, 

familiar ou conhecido (Malhotra, 2011; Mattar, 2014). No caso em questão, solicitou-se ao 

indivíduo que citasse a forma pela qual seus colegas aprenderam a aplicar defensivos agrícolas. 

No Anexo C, pergunta 11, pode-se verificar a estrutura da questão e as opções de resposta.  

Como mostra a Tabela 47, os técnicos responsáveis pela Educação no meio rural, seja 

pela Extensão Rural, Assistência Técnica ou Formação Profissional Rural, tiveram uma 
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participação relativamente baixa na formação desse tipo de trabalhador. Os itens marcados 

como “Assistindo cursos” ou “Com técnicos” foram citados por 15,7% e 11,7% dos 

entrevistados respectivamente. Por outro lado, ao somar esses valores, totaliza-se 27,4%, o que 

melhora consideravelmente sua importância, uma vez que o aprendizado no local de trabalho 

com o patrão, gerente ou supervisor foi citado por 21,7% dos respondentes. Ainda assim, ele é 

bastante inferior ao modo de formação “Com colegas de trabalho”, que obteve 47,1% das 

respostas e que foi estatisticamente significativo em relação as demais (valor-p <0,001). Assim, 

somando-se os dois percebemos que 68,8% dos agricultores aprenderam seu trabalho de 

maneira informal. 

Esse dado coincide com o observado por Vicente et al. (1998), num questionamento para 

3.000 aplicadores, em que 56,2% dos entrevistados aprenderam o ofício com colegas e 

familiares, contra 14,8% que aprenderam com técnicos. Fica claro que o entendimento dos 

benefícios advindos da capacitação de um funcionário não são completamente percebidos pelos 

agricultores. Pode ocorrer também que, por motivos diversos, o produtor não aguarde a 

capacitação do aplicador de defensivos para que inicie seu trabalho, preferindo que ele o faça 

sem uma formação adequada, para só depois capacitá-lo. 

 

Tabela 47: Distribuição do modo de formação dos aplicadores de agrotóxicos estudados 

Modo de formação Nº % Valor-p 

Com colegas de trabalho 165 47,1 Ref. 

Com patrão, gerente ou supervisor 76 21,7 <0,001 

Assistindo curso 55 15,7 <0,001 

Com técnicos 41 11,7 <0,001 

Outro 13 3,8 <0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 
 

O comportamento de aquisição de conhecimento pela observação do grupo social e 

citado pelos agricultores, foi descrito em detalhes nos tópicos referentes à Teoria Sócio-

Cognitivista e andragogia para Vygotsky (2007), segundo os quais o conhecimento é adquirido 

por meio da comunicação na interação com o outro e com o meio, dando significado à realidade. 

É interessante reforçar a importância desse tipo de aprendizagem, tendo em vista os resultados 

obtidos no presente estudo. Fonseca (2006, p. 37), relata de forma textual o depoimento de um 

agricultor: “Assim, é quem vai começar firma sempre comprar os equipamentos, sabe, pra 

passar o remédio e sempre ter as pessoas certas, as pessoas assim mais experientes né, pra passar 

o remédio.” (sic.). 

Para Binotto (2005), o modo como os agricultores obtiveram o conhecimento para 
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desenvolver suas atividades é resultado, na maioria dos casos, do acompanhamento de 

familiares e colegas nas tarefas do dia a dia. A autora exemplifica descrevendo o relato de um 

agricultor: “Trabalhava na lavoura com o pai [...] desde guri, trabalhando com ele” (sic.) (p. 

156). Silva (2013, p. 71), mostra a aprendizagem com a família entre produtores de leite no 

estado de Mato Grosso do Sul e cita o depoimento de um dos agricultores sobre como o manejo 

da pastagem é ensinado para a esposa e os filhos: 

Na verdade a gente nunca teve empregado. A gente, sempre trabalhou sozinho, [...] com 

meus filhos e minha esposa. Para a esposa, quando saio e ela tem que tomar de conta, 

eu explico para ela: por exemplo, os meus pastos não têm número ainda, mas a gente 

explica. Você passa no pasto àquela hora, aparta o bezerro tal hora, e aí você coloca o 

sal no cocho. Se for chover [...] você não coloca. Só explicando [...] porque, ela já 

conhece o manejo. (sic.). 

Além do processo de aplicação de defensivos agrícolas ser de baixa eficiência (Baesso 

et al., 2014; Chaim, 2000), a forma de aprendizado descrita pelos agricultores, resulta em pouco 

conhecimento técnico, acarretando-lhes prejuízos financeiros, elevando o risco de 

contaminação ambiental e principalmente, prejudicando a saúde desse trabalhador (Fonseca et 

al., 2007; Gomide, 2005; Recena et al., 2006). 

A questão 12 do questionário sobre o Perfil do agricultor, foi incluída para identificar os 

motivos pelos quais os agricultores participam dos cursos de Formação. Para tanto, utilizou-se  

Técnicas Projetivas, tendo em vista a dificuldade de se obter uma resposta do entrevistado livre 

de influências, uma vez que a pergunta estava sendo realizada durante o próprio evento de 

Formação. No Anexo C,  pode-se conferir a estrutura da questão e suas opções de resposta. 

A análise dos dados obtidos encontra-se na Tabela 48. A opção “Para trabalhar melhor” 

foi a principal razão da participação em cursos de Formação, segundo 68,0% dos respondentes. 

Vale destacar que esse valor é estatisticamente significativo em relação aos demais (valor-p 

<0,001).  

Os fatores pessoais (trabalhar melhor e melhorar de vida), possuem um apelo 

significativamente maior que os demais, com 82,5% dos agricultores relatando que participam 

de cursos de Formação com esses objetivos.  

O peso da hierarquia também é importante para a presença de trabalhadores em cursos 

de capacitação, com 12,3% dos participantes afirmando que esse é o principal fator que os leva 

a se capacitar. A inclusão de conteúdos referentes à Gestão de Carreira e/ou importância da 

profissionalização para o desenvolvimento na carreira, poderia contribuir para a redução da 
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importância do motivo apresentado e melhorar a motivação do participante. 

 

Tabela 48: Fatores determinantes para a participação dos agricultores estudados em Cursos de Formação 

Fatores determinantes Nº % Valor-p 

Para trabalhar melhor 238 68,0 Ref. 

Para melhorar de vida 51 14,5 <0,001 

Patrão, gerente ou supervisor mandou 43 12,3 <0,001 

Outros 9 2,6 <0,001 

Para estar com os colegas 8 2,3 <0,001 

Não respondeu 1 0,3 <0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 
 

Um outro aspecto que merece destaque é que, embora a questão de segurança ou mesmo 

a prevenção de intoxicações esteja incluída de forma subjetiva na opção “Para trabalhar 

melhor”, ela foi citada na opção aberta “Outros”, por apenas um dos nove respondentes da 

questão. Fonseca (2006), verificou a importância dada ao aspecto de proteção da saúde por 

esses trabalhadores em seu estudo, e concluiu que a grande maioria dos entrevistados não adota 

em seu dia a dia comportamentos adequados a um manejo seguro dos defensivos agrícolas. 

Segundo o autor, a proteção contra intoxicações não é prioridade desse indivíduo. Fica em 

aberto a questão sobre a importância do aspecto saúde para a participação desse trabalhador em 

eventos de Formação Profissional. Estudos futuros poderiam esclarecer melhor esse tema para 

que a saúde dele possa ser melhor protegida. 

Como nas duas questões anteriores (11 e 12), a identificação do modo como o aplicador 

de agrotóxicos se atualiza foi avaliada utilizando a Técnica da Terceira Pessoa. Nessa questão 

porém, o entrevistado foi autorizado a marcar até três das opções disponíveis. No Anexo C, 

pergunta 13, pode-se verificar a estrutura da questão e suas opções de resposta. 

Os resultados da análise dos dados coletados podem ser conferidos na Tabela 49. Os 

valores percentuais observados, não se relacionam à soma do valor total na coluna “Marcações” 

da Tabela, pois ela é maior que 350 (N amostral). Eles se referem a quantas vezes marcaram 

aquela opção em relação ao total (350 nesse caso). Por exemplo, o percentual de 19,1% obtido 

para a Forma de Atualização “TV e Vídeo” é o resultado de 67 escolhas por aquela opção dentre 

350 indivíduos. 

Analisando os resultados apresentados na referida tabela, pode-se inferir algumas 

conclusões interessantes. A primeira é que a fonte mais frequente de informações para os 

aplicadores são os Cursos e Palestras, indicados por 217 dos 350 indivíduos, um valor 

significativo estatisticamente (p <0,001). É claro que apesar de tentar neutralizar o efeito da 
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pressão social pela utilização da Técnica da Terceira Pessoa, ela pode, ainda assim, ter 

influenciado nesse resultado. Por outro lado, os dados mostrados no Quadro 4, do Capítulo VI, 

aponta a instituição SENAR Minas como uma importante presença em praticamente todos os 

municípios da região estudada. Se considerado também o crescente e elevado número de ações 

de Formação realizadas nessa ocupação (Gráfico 18, do mesmo capítulo), conclui-se que ela é 

realmente uma importante forma de atualização dessa categoria de trabalhadores rurais.  

 

Tabela 49: Formas de atualização dos aplicadores de agrotóxicos estudados 

Formas de atualização Nº Marcações % Valor-p 

Cursos e Palestras 217 62,0 Ref. 

Visita de Técnicos 185 52,9 0,014 

Patrão, Gerente, ou Supervisor 167 47,7 <0,001 

Vizinho Colega Parente 78 22,3 <0,001 

TV e Vídeo 67 19,1 <0,001 

Vendedor 56 16,0 <0,001 

Revistas ou Jornais 21 6,0 <0,001 

Internet 16 4,6 <0,001 

Não Recebe Informação 13 3,7 <0,001 

Outros 2 0,6 <0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo 
 

Uma segunda conclusão se refere à importância dos Técnicos como fonte de informação 

para o trabalhador (52,9%), um percentual significativo e que não difere estatisticamente dos 

cursos e palestras em importância (p=0,014). Os dados obtidos no grupo estudado, divergem 

do descrtio por Vicente et al. (1998) e descrito no Capítulo V. 

Depois dos Técnicos, e também com uma considerável importância, estão as formas de 

atualização no local de trabalho através dos superiores hierárquicos. Lembrando o relatado por 

Canário (2013), sobre a antiga dicotomia entre o local de fazer e o local de aprender, uma 

terceira conclusão é a de que o aprendizado no ambiente de trabalho é uma forma relevante de 

atualização e aparece claramente nos resultados obtidos nesse estudo.  

Uma quarta conclusão é a de que as fontes pessoais são necessárias na atualização do 

agricultor, prova disso é que as quatro principais formas de atualização mostradas na Tabela 49 

e descritas anteriormente, são todas de nível pessoal. Um aspecto desse resultado que vale a 

pena ser questionado, é se ele revela uma escolha do agricultor pelos meios pessoais de 

aprendizagem, ou se reflete a pouca disponibilidade de recursos informacionais tecnológicos 

de qualidade para sua atualização. Novamente entende-se a necessidade de mais estudos para 

responder a essa questão, mas sem dúvida, a disponibilidade de material específico para a 

atualização profissional do trabalhador rural é pequena no mercado.  
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O facto da TV e do Vídeo terem sido citados por 19,1% dos trabalhadores entrevistados, 

fornece um indicativo de que uma considerável parcela desse público os considera uma opção 

importante para sua atualização. Essa informação pode também ter sofrido influência do recurso 

tecnológico Vídeo, por ter sido utilizado no treinamento onde os dados foram coletados. Ao 

analisar e discutir posteriormente a atitude desse indivíduo frente aos recursos multimídia, será 

possível afirmar com mais certeza se ele é ou não um recurso a ser considerado para processos 

formativos futuros dos agricultores.  

Chama a atenção também nos resultados obtidos, o pequeno número de agricultores que 

citaram a internet como forma de atualização (4,6%). Ao considerar que apenas 33,9% dos 

entrevistados utilizam esse canal de comunicação, o resultado se justifica. 

 Uma outra informação obtida a partir dos resultados apresentados, é que os agricultores 

participantes do estudo realmente valorizam a atualização técnica. Como havia a possibilidade 

de marcação de até três respostas para essa questão, o facto de terem sido assinaladas 809 

formas de atualização (2,3 opções em média), e apenas 3,7% que não receberam informação, 

reflete que esse agricultor, mesmo possuindo baixa escolaridade, possui plena consciência do 

valor do conhecimento para executar seu trabalho. Comprovando esse facto Fonseca (2006, p. 

29), cita o relato de um agricultor que cultiva flores no município de Barbacena (Minas Gerais): 

“Se você não procurar aprofundar mais (na tecnologia), você fica para traz [...] cada ano que 

passa, a gente vai aprendendo mais. Vai evoluindo mais.” (sic.). 

Outro agricultor no mesmo estudo (Fonseca, 2006, p. 29) descreve a importância da atualização 

e do aprendizado constante, mas também a dificuldade de acompanhar essas mudanças: “Às 

vezes eu vejo uma pessoa trabalhando a vida inteira daquele jeito, chega uma outra tentando, 

acho que de repente... é querer mudar de uma vez só, né?” (sic.). 

Ainda existe um longo caminho a percorrer. Como esse estudo foi conduzido com 

agricultores participantes de eventos de Formação, naturalmente exclui dos resultados aqueles 

que não tiveram acesso ao processo educativo. Estudos realizados entre aplicadores, 

independente de terem participado ou não de eventos de atualização, mostram um cenário bem 

menos animador. Vicente et al. (1998), encontraram 56,61% dos 3.000 aplicadores analisados 

que não recebem informação; Cabral (2012), encontrou um percentual ainda maior, 80% deles 

sem qualquer forma de atualização técnica sobre seu trabalho. Quanto à participação dos 

funcionários em cursos, palestras e treinamentos, Binotto (2005, p. 160), relata que entre os 

produtores entrevistados a participação é apenas eventual, e cita o depoimento de um produtor 
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em seu estudo: “Só quando a gente não tem tempo, aí os funcionários vão.” (sic.); “Ele 

(funcionário) vai quando não tem tanto trabalho na lavoura.” (sic.).  

Faria et al. (2009), afirmam que, a grande maioria dos aplicadores estudados (53,3%), 

recebiam informações de vendedores e apenas 8,6% não recebiam qualquer informação. Os 

autores descobriram também que 36,9% dos aplicadores estudados, recebiam informações 

técnicas, independente de questões comerciais (Técnicos da Cooperativa, 19,7% e de 

Extensionistas, 17,2%).  

Mesmo entre os agricultores que recebem capacitação, um aspecto que deve ser 

considerado é a nítida separação entre o acesso à informação e sua transformação em atitude 

no trabalho, levantada por Loureiro (2006). Esse aspecto merece ser pesquisado mais a fundo 

para essa categoria de trabalhadores, tendo em vista suas necessidades e o grande objetivo das 

ações de Formação. 

 Para responder a Hipótese Específica I, além dos conceitos estatísticos já citados, foi 

empregada a definição de Ferreira (1992), sobre a palavra “semelhante,  como a qualidade do 

que se parece com alguém ou algo; que possui algumas características em comum”. Portanto, 

por semelhante não se deve entender idêntico. 

Ao avaliar e discutir as características de Perfil demográfico, Acesso ao equipamento de 

informática e   Obtenção de informações técnicas, concluiu-se que os agricultores avaliados 

possuem um perfil semelhante em todas as características demográficas analisadas. No que se 

refere à utilização do computador, com exceção da Frequência de utilização, quando a análise 

estatística não identificou diferença significativa entre ambas, os resultados mostraram que os 

agricultores são semelhantes na forma de acessar essa tecnologia. Em relação à Dimensão 

Obtenção de Informações Técnicas, como discutido anteriormente, há uma semelhança nas 

características avaliadas. 

Feitas as considerações, a Hipótese Específica I pode ser aceita, o agricultor analisado 

possui um perfil semelhante em termos demográficos, acesso e utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação e Obtenção de informações técnicas. 
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8.2 Objetivo específico II 

“Avaliar a aquisição de conhecimentos sobre a utilização de equipamentos de proteção 

individual, após a exposição do vídeo.” 

Para cumprir esse objetivo, analisou-se a aprendizagem do Conteúdo Cognitivo dos 

agricultores e também se alguma característica de perfil pesquisada interfere na aprendizagem. 

O estabelecimento das Hipóteses Específicas II e III selou esse objetivo. Nos próximos tópicos 

serão avaliadas as referidas hipóteses. 

8.2.1 Hipótese Específica II 

“A utilização do vídeo como mediador em processos de formação permite a aquisição 

do seu conteúdo pelos agricultores.”  

Essa análise tem como objetivo verificar se o índice de acertos na avaliação do Conteúdo 

Cognitivo possui uma variabilidade elevada ou não. Para tanto, utilizou-se medidas de 

dispersão como Desvio Padrão e o Coeficiente de Variação. Além disso foi utilizado o Intervalo 

de Confiança fornecido pelo teste de ANOVA, onde: 








 exposto não a  exposto :H

exposto não a  exposto :H

1

0 . 

A Tabela 50 apresenta a análise descritiva com os resultados desses testes. Pelos valores 

apresentados, a variabilidade é baixa, pois o CV é menor que 50%; o Intervalo de Confiança da 

Média é de 7,32 expresso por 7,32±0,18, e o Desvio Padrão 1,69.  

 

Tabela 50: Variabilidade do índice de acertos na avaliação do Conteúdo Cognitivo 

Item de análise Valor 

Média 7,32 

Mediana 7 

Desvio Padrão 1,69 

CV 23% 

Q1 6,0 

Q3 9 

Min 2 

Max 10 

N 350 

Erro Padrão 0,18 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo.  
 

Uma vez realizados esses cálculos e sabendo que a amostra é homogênea, fez-se a 

avaliação da aprendizagem comparando os dois grupos: exposto e não exposto ao vídeo de 

conteúdo Cognitivo. Os termos serão utilizados para denominar o grupo Experimental de 

Exposto ao vídeo e o grupo Controle, de  Não-exposto ao vídeo.  
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Para facilitar o entendimento e a comunicação, denominou-se o vídeo de conteúdo 

Cognitivo de “vídeo Cognitivo” e o vídeo de conteúdo Psicomotor de “vídeo Psicomotor”. As 

tabelas e discussões a seguir apresentam essas denominações.  

Na Tabela 51, encontra-se a variabilidade da média dos acertos dos dois grupos para o 

vídeo Cognitivo, obtidos utilizando o teste de ANOVA, onde: 








 exposto não a  exposto :H

exposto não a  exposto :H

1

0 .  

Pelos resultados nela contidos, a diferença de aprendizagem dada pela média obtida de 

7,29 para os Expostos e 7,35 para os Não-expostos, sugere fortemente que o aprendizado 

através do recurso tecológico Vídeo é estatisticamente igual ao presencial, pois não existe 

diferença significativa entre os valores (p=0,731).  

 

Tabela 51: Variabilidade do índice de acertos dos grupos Exposto e Não-exposto ao vídeo  

Item de análise Exposto Não-exposto 

Média 7,29 7,35 

Mediana 7 8 

Desvio Padrão 1,70 1,68 

CV 23% 23% 

Min 2 2 

Max 10 10 

N 178 172 

Erro Padrão 0,25 0,25 

Valor-p 0,731 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando os dados do estudo.  
 

A eficiência dos dois processos educativos comprova que o vídeo educativo foi 

produzido com qualidade, permitindo que as imagens e os sons presentes no texto fossem 

processados com eficiência na memória. Dessa forma, a carga de Processamento Cognitivo 

exigida dos agricultores para processar as informações contidas no vídeo foi adequada. 

 Ao permitir um aprendizado tão eficiente quanto a ação educativa presencial, o vídeo 

Cognitivo demonstrou a ocorrência dos quatro processos mediadores descritos na Teoria Sócio-

Cognitiva, ou seja a Atenção, Retenção, Reprodução e a Motivação (Fonseca et al., 2008; 

McLeod, 2016; Santrock, 2011). A observação do comportamento do personagem do vídeo, 

permitiu aos agricultores avaliar aspectos relevantes do conteúdo e memorizarem o 

comportamento observado para aplicação futura. A Motivação, última etapa descrita, envolve 

a aplicação prática desse conteúdo em seu trabalho na lavoura, e será discutida posteriormente 

no Objetivo Específico IV e Hipótese Específica VII , na Dimensão de Confiança nas 

informações transmitidas pela Tecnologia Vídeo. Embora essa dimensão não signifique 

exatamente a motivação, ela não deixa de ser um bom indício de tal comportamento. 
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Os resultados obtidos no presente estudo concordam com os achados de Anderson e 

Bushman (2001), Boog et al. (2003), Kolling (2006), Lie e Mandle (2009), Sarker, Chowdhury, 

Miah, Aurangozeb e Peloschek (2011), segundo os quais, os recursos multimídia são realmente 

eficientes na transmissão de conteúdo. 

A ausência de diferença significativa entre o grupo experimental e o controle em relação 

à aprendizagem do conteúdo Cognitivo utilizando o recurso Vídeo, permite afirmar que a 

Hipótese Específica II pode ser aceita.  

8.2.2 Hipótese Específica III 

“As características de perfil dos agricultores interferem na aquisição de seu 

conhecimento.” 

Para responder a esa hipótese avaliou-se a influência dos dados de perfil referentes ao 

Perfil demográfico e ao Acesso a equipamentos de informática, comparando-os com todos os 

índices de acertos dos agricultores ao responderem o questionário de Avaliação do Conteúdo 

Cognitivo (Anexo D). Para tanto, foi utilizada a Correlação de Pearson para Idade; nas demais 

características de perfil utilizou-se a Correlação de Spearman. Os resultados das análises de 

correlação para as diferentes características de perfil estão disponíveis na Tabela 52. 

 

Tabela 52: Efeito das características de perfil sobre o índice de acertos da Avaliação Cognitiva 

Característica 

Acertos do questionário 

Coeficiente de 

Correlação 
Valor-p 

Perfil demográfico   

Idade¹ -0,225* 0,000 

Sexo² -0,046 0,197 

Urbano/rural² -0,069 0,098 

Escolaridade² 0,258* 0,000 

Renda² -0,008 0,438 

Ocupação² 0,023 0,331 

Tempo de profissão² 0,018 0,370 

Acesso a equipamentos de informática   

Usa computador² 0,184* 0,000 

Frequência de utilização² 0,192* 0,000 

Acessa a internet² 0,215* 0,000 

¹Análise de correlação r de Pearson // teste paramétricos, onde ela é significativa no nível 0,01 (unilateral). 

²Análise de correlação ρ de Spearman // teste não paramétrico 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral). 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados presentes na Tabela 52 mostram que, para algumas características existe 

um efeito significativo do perfil sobre os acertos nos testes. Porém, deve-se ressaltar que esses 

valores são fracos, situando-se entre o intervalo de 0,3 e -0,3. Valores próximos a +1 ou -1 

indicam uma correlação forte e a variação de um deles provoca a variação no outro em 

intensidade semelhante (Spiegel, 2009). Ao mesmo tempo, os resultados mostraram um 

relacionamento fraco entre essas características e os acertos nas avaliações, provando que 

agricultores menos instruídos e menos habituados a utilizar o equipamento podem obter bom 

aproveitamento do conteúdo exposto nos vídeos apresentados. Porém, mais estudos ainda são 

necessários para melhor entendimento da interferência dessas características sobre o 

aprendizado em vídeo. 

Dos indicadores de Perfil demográfico, a idade e a escolaridade interferiram nos acertos, 

principalmente no meio rural, como descreve Quirino et al. (2002). Segundo o autor, as novas 

gerações de habitantes rurais possuem uma escolaridade superior aos mais velhos. 

Em relação ao acesso a equipamentos de informática, Quirino et al. (2002) e Sorj (2003), 

relatam a mesma relação: os agricultores mais jovens e mais escolarizados possuem maior 

condição de acesso. 

Ao se comparar o efeito das características de perfil e acesso a equipamentos de 

informática nos grupos experimental e controle (Tabela 53), os resultados não foram diferentes 

do observado anteriormente na Tabela 52. As características referentes a Idade, Educação e 

Acesso a equipamentos de informática mostraram uma correlação positiva com os acertos, mas 

fracas o suficiente para não podemos afirmar que interfiram na construção do conhecimento.  
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Tabela 53: Efeito das características de Perfil sobre o índice de acertos da Avaliação Cognitiva, entre os 

grupos Expostos e Não-expostos 

Característica 

Acertos no questionário 

Não-exposto Exposto 

Coeficiente de 

Correlação 
Valor-p 

Coeficiente de 

Correlação 
Valor-p 

Perfil demográfico     

Idade¹ -0,132** 0,042 -0,315** 0,000 

Sexo² -0,006 0,467 -0,08 0,143 

Urbano/rural² -0,024 0,375 -0,11 0,072 

Escolaridade² 0,210* 0,003 0,31* 0,000 

Renda² -0,005 0,475 -0,012 0,435 

Ocupação² 0,072 0,175 -0,024 0,377 

Tempo de profissão 0,034 0,327 0,001 0,493 

Acesso a equipamentos de 

informática 

    

Usa computador² 0,162* 0,017 0,202* 0,003 

Frequência de utilização² 0,155* 0,021 0,224* 0,001 

Acessa a internet² 0,223* 0,002 0,202* 0,003 

¹Análise de correlação r de Pearson // teste paramétricos 

²Análise de correlação ρ de Spearman // teste não paramétrico 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral) 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, as características de perfil dos agricultores possuem um relacionamento 

estatisticamente significante com a aquisição de conteúdo Cognitivo, mas por estarem entre 0,3 

e -0,3, são fracos. Com base nas colocações feitas, a Hipótese Específica III pode ser aceita, 

mas ressaltando a fraca correlação observada. 

8.3 Objetivo específico III 

“Avaliar a aquisição de habilidades Motoras na colocação de equipamentos de proteção 

individual, após a exposição do vídeo.” 

A obtenção da capacidade de execução de um movimento por um indivíduo é fruto da 

experiência e da prática desses movimentos. Segundo Neiva (2010), ela ocorre em um processo 

que inicialmente demanda maior esforço cognitivo e provoca muitos erros; posteriormente 

acontece pela detecção e correção dos erros ocorridos e, finalmente, pela menor necessidade de 

processamento das informações e menos ocorrência de erros.  
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Partindo dessa premissa, analisou-se os resultados da aprendizagem das habilidades 

Psicomotoras, comparando a utilização do recurso tecnológico Vídeo com a Demonstração 

Presencial da tarefa de Colocação do Respirador pelos agricultores. 

8.3.1 Hipótese Específica IV 

“A utilização do vídeo como mediador em processos de Formação permite a aquisição 

de habilidades Motoras pelos agricultores.” 

A resposta à Hipótese em questão pode ser obtida pela análise dos dados presentes na 

Tabela 54. Eles se referem à avaliação das quatro operações da tarefa de Colocação do 

Respirador. São elas: a Preparação para a Colocação, a Colocação, a Retirada e a Realização da 

Tarefa Completa. Nesse estudo, a técnica de avaliação utilizada foi a Observação de 

Desempenho (SENAR, 2013b), aplicada pelo instrutor nos grupos Exposto e Não-exposto ao 

vídeo Psicomotor. Os dados foram obtidos pelo preenchimento da Planilha de avaliação de 

desempenho do Conteúdo Psicomotor (Anexo F), e analisados por meio do Teste de Igualdade 

de Duas Proporções. 

 

Tabela 54: Comparação do resultado da realização da tarefa de colocação do Respirador pelos grupos Exposto e Não-

exposto 

Operação Resultado 
Exposto Não-exposto 

Valor-p 
Nº % Nº % 

Preparação p/ 

Colocação 

Tarefa Realizada 87 48,9 124 72,1 
<0,001 

Tarefa Não Realizada 91 51,1 48 27,9 

Colocação Tarefa Realizada 132 74,2 151 87,8 *<0,001 
Tarefa Não Realizada 46 25,8 21 12,2 

Retirada Tarefa Realizada 160 89,9 163 94,8 
0,087 

Tarefa Não Realizada 18 10,1 9 5,2 

Tarefa 

Completa 
Tarefa Realizada 141 79,2 157 91,3 0,002 
Tarefa Não Realizada 37 20,8 15 8,7 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados do estudo. 

 

Observa-se na Tabela 54 que existe diferença estatística entre os grupos na distribuição 

de todas as Variáveis da Avaliação Psicomotora, exceto para a operação de Retirada (p=0,087). 

No extremo oposto, com relação à significância (<0,001), está a Preparação para a colocação 

do equipamento, com 48,9% de realizações para o grupo exposto e 72,1% para o grupo não-

exposto. Ao nível de 5% de significancia estatística, os agricultores Não-expostos ao vídeo 

Psicomotor conseguiram melhor desempenho que os Expostos.  
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Alguns fatos chamam a atenção. O primeiro deles é que com exceção da operação de 

Preparação, o índice de realizações dos indivíduos expostos ao vídeo durante o processo de 

Formação foi acima de 70% em todas as operações, chegando a praticamente 90% na operação 

de retirada do equipamento, um índice considerado bom. 

Com relação às questões que envolvem o processo de aprendizagem de habilidades 

Psicomotoras, um primeiro aspecto de discussão dos resultados se refere à aquisição de 

habilidade em termo gerais. A divisão da tarefa em operações (no caso três), permitiu que o 

agricultor exposto ao vídeo adquirisse habilidade para desempenhar melhor a operação 

seguinte. Assim, a operação de Preparação permitiu uma melhor realização da operação de 

Colocação, que por sua vez, permitiu uma melhor realização da operação de Retirada. Essa 

estruturação da aprendizagem, com um aumento gradual de complexidade dos movimentos, é 

descrita por Vygotsky como um Andaime Instrucional (Fund, 2007; Ormrod, 2012; Santrock, 

2011).  

Mas se a prática por Andaimes foi eficiente, por que razão na operação de Colocação o 

desempenho caiu em relação à operação de Retirada? Uma possível explicação seria novamente 

a complexidade de realização da referida operação. A realização de uma tarefa completa é mais 

complexa que suas partes, e consequentemente, seu processamento cognitivo mais elevado. 

Contudo, ainda assim, o percentual de aproveitamento de 79,2% foi considerável e a Instrução 

por Andaime colocada em prática na realização das operações anteriores, interferiu 

positivamente na obtenção desse resultado. 

 Um outro aspecto a ser considerado é a execução de uma tarefa baseada unicamente na 

observação de um vídeo, algo novo para a grande maioria dos agricultores participantes do 

grupo Exposto. Diferentemente do grupo Não-exposto, a Demonstração presencial já havia sido 

realizada durante o decorrer do curso e habituou o grupo Não-exposto àquele procedimento. 

Gallahue et al. (2013), descrevem esse fenômeno ao dizer que a qualidade da realização de uma 

tarefa é o resultado da interferência da própria tarefa, do indivíduo que a executa e do ambiente 

onde ele é executado, interagindo entre si. Nesse aspecto, o autor cita a experiência, o 

aprendizado e fatores extrínsecos. No presente estudo, a inexperiência dos agricultores, somada 

ao hábito de realização da Demonstração na forma presencial e o fator extrínseco vídeo, 

resultaram em um pior desempenho na realização da tarefa em comparação com o grupo Não-

exposto. Nesse sentido, seriam necessários novos estudos para determinar a participação desses 

fatores no desempenho Psicomotor, pela utilização da Tecnologia Vídeo. 
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Considerando os resultados apresentados na Tabela 54, a Hipótese Específica IV não 

pode ser aceita, pois a exposição ao vídeo diminuiu a aquisição de habilidades motoras dos 

agricultores. 

8.3.2 Hipótese Específica V  

“As características de perfil dos agricultores interferem na aquisição de habilidades 

motoras.” 

Para responder a esa Hipótese, avaliou-se a influência dos dados de perfil referentes ao 

Perfil demográfico e ao Acesso a equipamentos de informática, comparando-os com o total de 

todas as operações realizadas pelos agricultores. Nesse caso, as avaliações foram realizadas 

pelos educadores utilizando uma planilha própria (Anexo F). Para as características idade, 

utilizou-se na análise dos dados a Correlação de Pearson; nas demais foi empregada a 

Correlação de Spearman. Os resultados das análises de Correlação para as diferentes 

características de perfil estão disponíveis na Tabela 55. 

 

Tabela 55: Efeito das características de Perfil sobre o número de acertos da Avaliação Psicomotora 

Característica 

Total de operações realizadas 

Coeficiente de 

Correlação 
Valor-p 

Perfil demográfico   

Idade¹ -0,254* 0,000 

Sexo² 0,092* 0,043 

Urbano/rural² -0,022 0,344 

Escolaridade² 0,206* 0,000 

Renda² -0,035 0,259 

Ocupação² -0,126 0,009 

Tempo de profissão² -0,087 0,053 

Acesso a equipamentos de informática   

Usa computador² 0,145* 0,003 

Frequência de utilização² 0,132* 0,007 

Acessa a internet² 0,151* 0,002 

¹Análise de correlação r de Pearson // teste paramétricos. 

²Análise de correlação ρ de Spearman // teste não paramétrico 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao analisar os resultados das análises na Tabela 55, os valores com correlação 
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significativa, estão entre 0,3 e -0,3 e indicam uma fraca intensidade de relacionamento, 

revelando que, algumas características de perfil apresentam um relacionamento significativo 

com a aprendizagem Psicomotora (Spiegel, 2009). A fraca intensidade de relacionamento 

mencionada, mostra que, instrutores mais velhos, com menor escolaridade e com dificuldade 

de acesso a equipamentos de informática, podem obter um bom desempenho em habilidades 

motoras após assistir a um vídeo. Como na Hipótese Específica III, mais estudos são necessários 

para esclarecer melhor essa correlação. 

Da mesma forma que na Hipóteses Específica III, os indicadores demográficos idade e 

a escolaridade interferiram nos acertos. No caso do conteúdo Psicomotor porém, a característica 

“Sexo” revelou-se também significativa. 

Como já discutido, as características de perfil, idade, sexo e escolaridade estão 

reacionadas entre si. Segundo Quirino et al. (2002), os homens mais velhos estudam menos, 

enquanto as mulheres possuem maior escolaridade. O facto de as características referentes ao 

acesso a equipamentos de informática interferirem no desempenho, também se relacionam com 

a idade e a escolaridade (Quirino et al., 2002; Sorj, 2003).  

Ao se comparar o efeito das características de perfil sobre os grupos experimental e 

controle (Tabela 55), o resultado não foi diferente do observado na Hipósete Específica III, 

Tabela 52. As características referentes à Educação e Idade mostraram uma correlação positiva 

com os acertos, mas fracas o suficiente para não afirmamos que interfiram na construção do 

conhecimento.  
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Tabela 56: Efeito das características de Perfil sobre número de acertos da Avaliação Psicomotora, entre os 

grupos Expostos e Não-expostos 

Característica 

Total de operações realizadas 

Não-exposto Exposto 

Coeficiente de 

Correlação 
Valor-p 

Coeficiente de 

Correlação 
Valor-p 

Perfil demográfico     

Idade¹ -0,232* 0,001 -0,290* 0,000 

Sexo² 0,103 0,089 0,073 0,166 

Urbano/rural² 0,026 0,369 -0,041 0,292 

Escolaridade² 0,273* 0,000 0,156* 0,019 

Renda² -0,006 0,467 -0,068 0,184 

Ocupação² -0,078 0,155 -0,159* 0,017 

Tempo de profissão -0,059 0,220 -0,151* 0,022 

Acesso a equipamentos de 

informática 

    

Usa computador² 0,127* 0,049 0,122 0,052 

Frequência de utilização² 0,125 0,051 0,107 0,077 

Acessa a internet² 0,129* 0,045 0,122 0,052 

¹Análise de correlação r de Pearson // teste paramétricos 

²Análise de correlação ρ de Spearman // teste não paramétrico 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 56, as características de perfil, Idade e Escolaridade, possuem um 

relacionamento significante com a aquisição de Conteúdo Psicomotor, tanto para os 

agricultores Expostos ao vídeo quanto para os Não-expostos. Para as características referentes 

à Utilização de computador e Acesso a internet, há uma relação significativa com a 

aprendizagem para aqueles Não-expostos ao vídeo. As caracterísiticas de perfil, Ocupação e 

Tempo de profissão, por outro lado, possuem relação com a aprendizagem para os indivíduos 

expostos ao vídeo. Porém, por estarem entre -0,3 e 0,3, a correlação é fraca (Spiegel, 2009). 

Como para a Tabela 55, o fato da   relação ser fraca possibilita aos indivíduos com maior tempo 

de trabalho   e ocupação, mostrarem um bom desempenho quando Não-expostos ao vídeo. 

Tendo em vista essas questões, pode-se aceitar a Hipótese Específica V: “as 

características de perfil dos agricultores interferem na aquisição de habilidades motoras”, 

ressaltando porém, que a correlação observada é fraca. 

8.4 Objetivo específico IV 



VIII - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

357 

 

 

“Identificar a atitude do agricultor participante de cursos de Formação Profissional 

Rural, em relação ao vídeo educativo.” 

Para atender a esse objetivo, é necessário que se ressalte alguns aspectos sobre a 

importância da análise da Atitude e qual o seu significado. Para Schiffman e Kanuk (2010), 

uma atitude é antes de mais nada uma predisposição de comportamento baseada em uma forma 

de perceber algo, que mostra como o indivíduo tende a se comportar no futuro, tornando-o mais 

previsível. Kotler e Keller (2012), completa afirmando que, uma atitude possibilita uma 

significativa economia de processamento mental, evitando que cada nova situação vivenciada, 

seja analisada em detalhes. Dessa forma, diante de uma situação, a atitude guia o indivíduo para 

a ação. Segundo o autor, esse automatismo torna o estudo da atitude muito importante. Segundo 

Brandura (2001), o comportamento é resultado de uma organização específica de agentes 

causais, e caso um deles não interaja com os demais, ele pode não ocorrer. A mídia, por sua 

vez, pode ter um papel significativo na decisão de comportamento. 

Conhecer a atitude do agricultor em relação ao recurso tecnológico Vídeo, é fornecer 

subsídios para que se possa entender as dificuldades desse indivíduo ao se deparar com esse 

recurso, e não direcionar as discussões para identificar aspectos positivos ou negativos desse 

meio. 

A identificação das atitudes dos agricultores em relação ao recurso didático vídeo, foram 

definidas a partir de três Dimensões de pesquisa, já descritos no Capítulo VII. A identificação 

visa atender ao Objetivo Específico IV através das Hipóteses Específicas VI, VII e VIII. As 

relações entre as Hipóteses, as Dimensões, os Fatores avaliados e suas respectivas questões, 

estão organizadas no Quadro 12. A Hipótese Específica VIII não se encontra presente no 

referido quadro por não se relacionar a nenhuma das Dimensões, ela simplesmente consolida 

os resultados das outras duas, e responde de maneira segura se os agricultores possuem uma 

atitude positiva em relação ao recurso Vídeo. Com base nesse quadro, e utilizando as análises 

dos dados coletados, pretende-se discutir as respostas e aceitar ou não as Hipóteses. 
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Quadro 12: Hipóteses, Dimensões de pesquisa e fatores avaliados e questões do instrumeto de Coleta de 

Dados em relação às Atitudes 

Hipótese Espefífica Dimensões  Fatores Questão do questionário 

VI. Os agricultores 

possuem uma atitude 

positiva em relação às 

potencialidades do 

vídeo como recurso. 

1. Qualidade do 

Conteúdo 

 Atratividade e 

capacidade de prender a 

atenção  

 Eficiência em relação a 

uma palestra 

 Possibilidade de 

detalhamento do 

conteúdo 

 Atratividade e eficiência 

em relação a materiais 

impressos 

 Questão 1 - escalonamento 

invertido. 

 

 Questão 2 

 

 Questão 3 

 

 

 Questão 4 

VII. Os agricultores 

possuem uma atitude 

positiva em relação à 

confiabilidade e 

acessibilidade do 

vídeo como recurso. 

2. Confiança nas 

Informações 

 Capacidade de 

convencimento 

 Eficácia no dia a dia 

 

 Confiabilidade da 

informação técnica 

 Questão 5 

 

 Questão 6 - escalonamento 

invertido 

 Questão 7 

3. Acesso ao 

Conteúdo 

 Manipulação do 

equipamento 

 Flexibilidade de horário 

de acesso ao vídeo 

 Possibilidade de acesso 

ao vídeo 

 Questão 8 - escalonamento 

invertido. 

 Questão 9 

 

 Questão 10 -escalonamento 

invertido. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um aspecto importante é que embora a Escala Likert do questionário utilizado (Anexo 

E), tenha cinco opções de resposta (concordo totalmente, concordo, não sei, discordo e discordo 

totalmente), optou-se, para facilitar a análise, agrupá-las numa escala de três níveis: concordo, 

não sei e discordo.  

Os dados obtidos pelo questionário foram analisados utilizando-se o Teste de Igualdade 

de Duas Proporções. 

8.4.1 Hipótese Específica VI 

“Os agricultores possuem uma atitude positiva em relação às potencialidades do vídeo 

como recurso.”  

Antes de iniciar a discussão dos resultados obtidos, é importante deixar claro o conceito 

de potencialidade. Na definição de Ferreira (1992), a palavra Potencialidade se refere à 

possibilidade de transformar algo em realidade. Sendo assim, o tópico seguinte discutiu a 

percepção dos agricultores sobre as potencialidades do recurso tecnológico Vídeo. 
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8.4.1.1 Dimensão Qualidade do Conteúdo 

Para responder a Hipótese Específica VI, é necessário recuperar alguns conceitos 

descritos por Adler e Doren (2010, p. 30): “Quando dizemos ‘aprender‘, referimo-nos ao 

processo de entender mais e não ao processo de lembrar mais informações.” Assim, é necessário 

que o processo de aprender seja o mais agradável possível, pois caso contrário o entendimento 

será trabalhoso e desgastante, e não será percebido como de qualidade. Para Mayer (2005), a 

aprendizagem envolve basicamente um processamento cognitivo com o objetivo de representar 

o conteúdo na Memória de Trabalho. A não observação desse facto pode elevar a Carga 

Cognitiva Estranha, deixando-a incompatível com a Capacidade Cognitiva do aprendiz, 

gerando esforço mental, desmotivação e cansaço. Portanto, um processo de aprendizagem 

adequado deve ser leve e agradável para quem dele participa. 

Na elaboração das questões 1, 2 e 4 utilizou a Técnica da Terceira Pessoa para reduzir a 

pressão social do respondente. Na questão 1, além da utilização da técnica anteriormente 

descrita, as respostas foram escalonadas de maneira invertida, ou seja, ao marcar “discordo 

totalmente” ou “discordo”, sua atitude é positiva ao vídeo. A inversão teve como objetivo 

melhorar a qualidade das respostas. A análise dos resultados obtidos pela aplicação do teste de 

Igualdade de Duas Proporções, podem ser observados na Tabela 57.  

 

Tabela 57: Distribuição das respostas participantes do estudo em relação à Dimensão Qualidade do Conteúdo 

Fator                                                                                        Resposta Nº % Valor-p 

Atratividade e capacidade de prender a atenção 

Discordo 56 16,0 

<0,001 Não sei 43 12,3 

Concordo 251 71,7 

Eficiência em relação a uma palestra 
Discordo 161 46,0 

<0,001 Não sei 31 8,9 

Concordo 158 45,1 

Possibilidade de detalhamento do conteúdo 
Discordo 84 24,0 

<0,001 Não sei 22 6,3 

Concordo 244 69,7 

Atratividade e eficiência em relação a materiais impressos 
Discordo 48 13,7 

<0,001 Não sei 25 7,1 

Concordo 277 79,1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Fator atratividade e capacidade de prender a atenção, descrito na Tabela 57, foi 

abordado na questão 1 e seu texto se refere à possibilidade de provocar sono em quem assiste a 

um vídeo. Os resultados mostram que 71,7% dos indivíduos (p<0,001) percebem que o recurso 
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Vídeo pode realmente provocar sono.  

Ainda sobre o fator referido, Ariza e Serna (2000, como citado em Gomes, 2007), lista 

uma série de características que o vídeo deve possuir para que seja atrativo. A inobservância 

dos princípios citados pode levar a um cansaço e consequentemente ao sono. Para Carneiro 

(2002, como citado em Gomes, 2008), muitos vídeos tidos como didáticos, na verdade não o 

são. Há dificuldade de se produzir vídeos com finalidade educativa. Kolling (2006, p. 201), 

discutindo sobre os relatos de agricultores que assistem a um programa de TV com reportagens 

sobre novas tecnologias agrícolas, garante que “o habitante do meio rural gosta de assistir ao 

programa para aprender coisas novas e que seu interesse é maior por assuntos de seu dia a dia”. 

A autora cita o relato de um agricultor: “O mais importante é o que está junto, o que está perto, 

para tirar proveito disso.” (sic.).  

A percepção do agricultor de que o vídeo pode provocar sono pode derivar de 

experiências negativas anteriores (TV, cinema e até mesmo vídeo), e não sobre o veículo vídeo 

em si. Essa constatação é importante para reforçar a importância da produção de recursos 

multimídia adequados a ações educativas, bem como a de capacitar o educador que irá utilizá-

lo.  

A próxima questão (2), avalia a percepção de eficiência do recurso tecnológico Vídeo 

em relação a uma ação presencial. A utilização da palestra como parâmetro, deve-se ao facto 

de ser unidirecional na maior parte do tempo, uma característica comum ao vídeo. A observação 

dos resultados mostra claramente que houve uma divisão na percepção desse fator por parte dos 

agricultores. Enquanto 45,1% do grupo viu mais vantagens no vídeo, um percentual bem 

próximo (46,0%), preferiu a palestra. O resultado faz com que praticamente o mesmo número 

de indivíduos que possui uma atitude positiva em relação ao fator analisado, possua uma atitude 

negativa em relação a ele. O grupo de visão positiva anula o que possui uma visão negativa. 

Esse comportamento levou a verificar qual a distribuição das respostas entre os 

indivíduos dos grupos Exposto e Não-exposto ao vídeo. Embora não seja esse o objetivo do 

estudo, entendeu-se que a análise seria interessante para compreender melhor essa questão. O 

resultado está descrito na Tabela 58. A maior parte dos Expostos preferiram o vídeo, enquanto 

os Não-expostos preferiram a palestra. Dessa forma, a exposição ou não ao vídeo influenciou a 

percepção dos agricultores. Os que foram expostos ao vídeo (53,4%), valorizaram mais aquela 

forma de mediação, enquanto os que não foram expostos (52,9%), valorizaram mais a forma 

presencial. 
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Tabela 58: Distribuição das respostas participantes do estudo em relação a “Eficiência Palestra” para os 

grupos Exposto e Não-exposto 

Fator                                                                      Resposta 
Exposto Não-exposto 

Valor-p 
Nº % Nº % 

Eficiência em relação a uma palestra 
Discordo 70 39,3 91 52,9 0,011 

Não sei 13 7,3 18 10,5 0,298 

Concordo 95 53,4 63 36,6 0,002 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A “Possibilidade de detalhamento do conteúdo” foi avaliada mediante as respostas à 

questão 3. O resultado da análise dos dados mostra que 69,7% dos agricultores percebem essa 

capacidade no vídeo; eles possuem uma boa noção das potencialidades desse meio para auxiliar 

nos processos de aprendizagem. 

A questão 4 avalia a percepção dos agricultores sobre as vantagens dos recursos 

multimídia, notadamente do vídeo sobre o material impresso. Pela análise dos resultados 

obtidos, 79,1% dos agricultores preferem o vídeo ao material impresso. As análises das 

características de perfil, principalmente sobre a escolaridade, ajudam a explicar esse resultado: 

78,1% dos aplicadores estudados possuíam até o Ensino Médio incompleto e 50,6%, não 

chegaram a completar o Ensino Fundamental. Com dificuldade de leitura e interpretação de 

textos, é natural que ao se comparar esses dois recursos, percebam o vídeo como mais atrativo 

que o recurso impresso. 

Para responder a Hipótese Específica VI, os dados foram consolidados, agrupando-se as 

respostas onde a Atitude em relação ao vídeo foi positiva ou negativa, comparando as duas pelo 

teste Qui-Quadrado. As respostas marcadas “Não sei” foram desconsideradas. Na Tabela 59, 

encontram-se os resultados dessa análise. 

 

Tabela 59: Consolidação da Dimensão da Atitude referente a Qualidade do Conteúdo 

Fator 
Atitude 

Positiva Negativa 

Atratividade e capacidade de prender a atenção 56 250 

Eficiência em relação a uma palestra 158 161 

Possibilidade de detalhamento do conteúdo 244 84 

Atratividade e eficiência em relação a materiais impressos 277 48 

TOTAL 735 543 

% 58% 42% 

Valor-p <0,001 

X² 28,845 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pelos resultados dos fatores referentes à Dimensão “Qualidade do Conteúdo”, oferecidos 

pelo recurso vídeo, pode-se afirmar que existe uma atitude positiva e significativa em relação 

ao vídeo (p<0,001), o que permite aceitar a Hipótese Específica VI.  

8.4.2 Hipótese Específica VII 

“Os agricultores possuem uma atitude positiva em relação à confiabilidade e 

acessibilidade do vídeo como recurso.” 

A aceitação ou não da Hipótese Específica VII, envolve a identificação da atitude dos 

indivíduos envolvidos nesse estudo em relação a duas dimensões, como visto no início desse 

objetivo. Dessa maneira, foram discutidos os resultados para a Dimensão Confiança nas 

Informações, seguido da Dimensão Acesso ao Conteúdo. É importante manter sempre em 

mente as relações entre Hipóteses, Dimensões, Fatores e Questões, descritas no Quadro 12. 

8.4.2.1 Dimensão Confiança nas Informações 

A Dimensão Confiança nas Informações foi pesquisada utilizando-se três questões que 

abordam aspectos importantes que uma fonte de informação necessita para ser considerada útil. 

Como a atitude possui como base as crenças, conhecê-las é o primeiro passo a ser dado. As 

questões procuram descobrir se o agricultor acredita que: 

 Após assistir um vídeo, ele pode mudar sua forma de pensar (questão 5); 

 As técnicas ou procedimentos ensinadas em vídeo, dão certo quando colocadas em 

prática (questão 6); 

 Para garantir sua qualidade técnica, os vídeos são supervisionados por 

especialistas (questão 7). 

Na questão 5, foi utilizada na sua redação a Técnica da Terceira Pessoa, com o objetivo 

de reduzir a pressão social sobre o agricultor ao respondê-la. A questão 6, por sua vez, foi 

escalonada de forma invertida. Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o Teste de 

Igualdade de Duas Proporções e os resultados encontram-se na Tabela 60. 
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Tabela 60: Distribuição das respostas participantes do estudo em relação à Dimensão Confiança nas 

Informações 

Fator                                                      Resposta Nº % Valor-p 

Capacidade de convencimento 

Discordo 50 14,3 

<0,001 Não sei 30 8,6 

Concordo 270 77,1 

Eficácia no dia a dia 
Discordo 81 23,1 

<0,001 Não sei 36 10,3 

Concordo 233 66,6 

Confiabilidade da informação técnica 
Discordo 35 10,0 

<0,001 Não sei 96 27,4 

Concordo 219 62,6 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela análise dos resultados, observa-se que para as três questões sobre o fator 

“Capacidade de convencimento”, houve uma diferença estatisticamente significante entre as 

respostas (Valor-p < 0,0001), indicando que para esse fator há uma atitude positiva do 

agricultor, pois 77,1% dos respondentes concordam que uma pessoa pode mudar de opinião ao 

assistir um vídeo. Kolling (2006, p. 199), confirma citando o relato de um agricultor “[...] 

Porque a gente vê muita coisa, aprende muita coisa.” (sic.). O agricultor que assume que 

aprende, indiretamente responsabiliza-se que pode mudar de opinião.  

A “Confiabilidade da informação técnica” foi avaliada no presente trabalho sob o 

aspecto de supervisão técnica na produção de um vídeo. Essa forma de abordar o tema foi a 

mais adequada, tendo em vista a cultura do habitante do meio rural e comprovada nos pré-testes 

realizados antes dessa pesquisa ser iniciada. Em relação a esse fator, 62,6% dos agricultores 

acreditam que os vídeos passam por uma supervisão técnica ao serem produzidos.  

No que se refere ao fator “Eficácia no dia a dia” dos ensinamentos repassados, 66,6% 

dos entrevistados acreditam que as técnicas mostradas em vídeo “muitas vezes não dão certo 

na prática”, ou seja, sua atitude em relação à eficácia dos ensinamentos mostrados não é 

favorável ou positiva. Em relação a esse fator, o mesmo estudo de Kolling (2006, p. 206), relata 

que “existem opiniões conflitantes em relação à eficácia do conteúdo de reportagens 

jornalísticas sobre técnicas agrícolas”. A autora percebeu que a inserção de conteúdos 

comerciais em meio aos conteúdos técnicos muitas vezes confunde o agricultor, que na dúvida, 

busca outras fontes de informação. “[...] Se fosse realmente funcionar a própria Secretaria da 

Agricultura deveria se interessar e expandir isso ai, levar ao conhecimento da população.” (sic), 

diz um agricultor. O comportamento de desconfiança descrito, juntamente com a dificuldade 

de diferenciar um vídeo educativo de um jornalístico e um comercial, determinam a atitude 



VIII - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

364 

 

 

negativa em relação à eficácia das informações, detectada nesse estudo.  

Para concluir a análise da Dimensão Confiança nas Informações, os dados foram 

consolidados e as respostas positivas ou negativas sobre a Atitude em relação ao recurso Vídeo 

foram comparadas, utilizando o teste Qui-Quadrado. As respostas marcadas como “Não sei” 

não foram consideradas. Na Tabela 61, encontram-se os resultados dessa análise. 

 

Tabela 61: Consolidação da Dimensão da atitude referente à Confiança nas Informações 

Fator 
Atitude 

Positiva Negativa 

Capacidade de convencimento  270 50 

Eficácia no dia a dia 81 233 

Confiabilidade da informação técnica 219 35 

TOTAL 570 318 

% 64% 36% 

Valor-p <0,001 

χ² 71,514 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado da consolidação e análise dos dados, comparando a atitude dos agricultores 

em relação à Tecnologia Vídeo, mostra que 64% deles possuem uma atitude positiva, e que esse 

resultado é significante estatisticamente (valor-p<0,001). Dessa forma, a atitude do aplicador 

de agrotóxicos em relação à Confiança nas Informações é positiva. 

8.4.2.2 Dimensão Acesso ao Conteúdo 

Na Dimensão que analisa a possibilidade de acesso ao conteúdo de um vídeo pelo 

agricultor, foram abordados no questionário três aspectos diferentes: 

 Que o agricultor sabe manusear o equipamento (questão 8);  

 Que a flexibilidade de horário de acesso, permite-lhe utilizá-lo nos horários mais 

adequados (questão 9); 

 Que as únicas oportunidades de acesso a vídeos, são em eventos como Dia de 

Campo, palestras e reuniões (questão 10). 

Novamente foram utilizadas as Técnicas da Terceira Pessoa e da Inversão de 

Escalonamento, para melhorar a qualidade das respostas obtidas. Ambas foram aplicadas nas 

questões 8 e 10. Na Tabela 62, podem ser observados os resultados das análises desses fatores 
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pelo teste de Igualdade de Duas Proporções. 

 

Tabela 62: Distribuição das respostas dos participantes do estudo em relação à Dimensão Acesso ao 

Conteúdo 

Fator                                                                Resposta Nº % Valor-p 

Manipulação do equipamento 

Discordo 76 21,7 

<0,001 Não sei 29 8,3 

Concordo 245 70,0 

Flexibilidade de horário de acesso ao vídeo 
Discordo 63 18,0 

<0,001 Não sei 14 4,0 

Concordo 273 78,0 

Possibilidade de acesso ao vídeo 
Discordo 76 21,7 

<0,001 Não sei 23 6,6 

Concordo 251 71,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo os resultados obridos, em todas as questões sobre a Dimensão Acesso ao 

Conteúdo, há diferença estatisticamente significante entre as respostas (valor-p < 0,001). Ao 

considerar que as questões 8 e 10 possuem Escalonamento Invertido, a concordância com a 

frase nela listada, significa uma atitude negativa diante do recurso vídeo.  

Nesse sentido, a maioria dos agricultores (70,0%), entendem que o manuseio de um 

equipamento eletrônico de exibição de vídeos, seja ele um leitor de DVD, um computador ou 

outro equipamento do gênero, representa uma dificuldade para ele. Na opinião da maior parte 

dos entrevistados (71,7%), as únicas oportunidades de acesso à Vídeos Educativos são em 

eventos técnicos de que eventualmente participam. Os resultados revelam que para esses 

indivíduos, a utilização da Tecnologia Vídeo como fonte de informação ainda é um tanto 

distante. 

No que diz respeito ao fator “Flexibilidade de horário de acesso ao vídeo”, a percepção 

dos agricultores entrevistados (78,0%), é de que essa é uma vantagem real oferecida por esse 

recurso. 

Castells (2005), atribuiu às TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) o status 

de recurso fundamental para promover o desenvolvimento da sociedade. O autor a batizou por 

essa razão de “Sociedade da Informação”, tendo em vista a complexidade social e as diversas 

contradições que ela possui. Maigret (2010), aprofundando no tema, diz que, o acesso a esse 

tipo de tecnologia está relacionado ao nível de renda e à escolaridade da população. Sorj (2003), 

conclui que a dificuldade de acesso às TIC é maior no meio rural que no meio urbano devido a 

menor infraestrutura aliada à baixa escolaridade. Os dados do Barbosa (2014), em relação à 
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possibilidade de acesso ao computador e seu manuseio comprovam o fato. Nesse sentido, e 

utilizando como base os achados de baixa renda, baixa escolaridade e dificuldade de acesso a 

equipamentos eletrônicos pelos agricultores participantes desse trabalho, pode-se concluir que 

a atitude negativa em relação à “Possibilidade de acesso ao vídeo”, é realmente coerente. Dessa 

forma também, resta à maioria dos agricultores desfrutar desse tipo de meio de comunicação, 

em eventos educativos onde eventualmente participa. 

A percepção de que o recurso tecnológico Vídeo possibilita uma flexibilidade de horário 

para ser visualizado, foi a única característica de acessibilidade positiva com a qual os 

entrevistados concordaram (78,0%). Kolling (2006, p. 199), constatou também a importância 

da flexibilidade de horário ao relatar que “o trabalho e as responsabilidades diárias dos 

moradores do meio rural dificultavam a audiência de um programa destinado a esse público”. 

Ela descreve o caso de um agricultor que, para assistir o referido programa nos domingos, 

precisava levantar mais cedo e realizar a alimentação de seu rebanho. A dificuldade de assistir 

o programa devido a rigidez de horário é mencionada em algumas transcrições de seu relato: 

“Nos domingos, quando dá tempo assiste. [...] Tem aquela hora que a gente tem que ir buscar 

um pasto, sempre é de manhã, e a gente pega pasto porque é mais fresco.” (sic.). 

Como realizado anteriormente, comparou-se as respostas dos fatores da Dimensão 

Acesso ao Conteúdo, utilizando o tesde de Qui-Quadrado e descartando as respostas “Não sei”. 

Considerou-se também que as questões 8 e 10 possuem um Escalonamento Invertido. A Tabela 

63 apresenta os resultados. 

 

Tabela 63: Consolidação da Dimensão da atitude referente à Acessibilidade ao Conteúdo 

Fator 
Atitude 

Positiva Negativa 

Manipulação do equipamento 76 245 

Flexibilidade de horário de acesso ao vídeo  273 63 

Possibilidade de acesso ao vídeo 76 251 

TOTAL 425 559 

% 43% 57% 

Valor-p <0,001 

χ² 18,248 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em relação à tabela acima, os resultados apresentados deixam claro que, embora o 

agricultor goste do recurso vídeo, ainda existem muitas dificuldades para que ele seja utilizado 



VIII - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

367 

 

 

com eficiência no meio rural. Dessa forma, 57% dos entrevistados possuem uma atitude 

negativa em relação às possibilidades de acesso ao seu conteúdo e esse valor é significativo 

estatisticamente (p<0,001).  

Para ser aceita em sua totalidade, a Hipótese Específica VII necessitaria que fosse 

encontrada nas duas Dimensões uma atitude positiva em relação a Tecnologia Vídeo. Em seu 

enunciado essa condição é clara: “uma atitude positiva em relação à confiabilidade e 

acessibilidade”. Assim, como na Dimensão Confiança nas Informações foi encontrado uma 

atitude positiva e na dimensão Acesso ao Conteúdo uma atitude negativa, a Hipótese pode ser 

aceita apenas parcialmente. 

8.4.3 Hipótese Específica VIII  

“Os agricultores possuem uma atitude positiva em relação ao vídeo como instrumento 

mediador da aprendizagem.” 

Para responder essa hipótese, as respostas aos fatores avaliados foram agrupadas em 

Atitudes Positivas ou Negativas em relação ao vídeo; a seguir foram somadas e o resultado 

analisado pelo teste Qui-Quadrado. Aquelas marcadas como “Não sei” foram desconsideradas. 

Observou-se também os Escalonamentos Invertidos das questões 1, 6, 8 e 10. O resultado foi 

retratado na Tabela 64. 

 

Tabela 64: Consolidação das respostas das atitudes dos agricultores em relação ao vídeo 

Fator 
Atitude 

Positiva Negativa 

Atratividade e capacidade de prender a atenção 56 250 

Eficiência em relação a uma palestra 158 161 

Possibilidade de detalhamento do conteúdo 244 84 

Atratividade e eficiência em relação a materiais impressos 277 48 

Capacidade de convencimento Capacidade de convencimento 270 50 

Eficácia no dia a dia 81 233 

Confiabilidade da informação técnica 219 35 

Manipulação do equipamento 76 245 

Flexibilidade de horário de acesso ao vídeo 273 63 

Possibilidade de acesso ao vídeo 76 251 

TOTAL 1.730 1.420 

% 55% 45% 

Valor-p <0,001 

χ² 30,508 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelo resultado mostrado na Tabela 64, os agricultores entrevistados (55%), têm uma 

atitude positiva em relação ao recurso tecnológico Vídeo. Embora os valores sejam bastante 

próximos, eles são estatisticamente significantes (p<0,001). Pode-se portanto, aceitar a 

Hipótese Específica VIII, ou seja, “os agricultores possuem uma atitude positiva em relação ao 

vídeo como instrumento mediador da aprendizagem.” O resultado revela que o público rural 

aceita bem o recurso, mas possui plena consciência de suas limitações diante dele. Por outro 

lado, um vídeo de qualidade possui uma perspectiva promissora na educação desse público tão 

carente. 

8.5 Objetivo específico V 

O quinto e último objetivo específico foi atendido através de uma Entrevista em 

Profundidade com os três instrutores participantes da pesquisa:“Identificar a atitude dos 

instrutores de cursos de Aplicação de Agrotóxicos que participaram da pesquisa, em relação ao 

uso do vídeo como Recurso Instrucional”. Esses instrutores foram os responsáveis pela 

realização dos seguintes procedimentos:  

 Exposição teórica do conteúdo Cognitivo e demonstração prática do conteúdo 

Psicomotor para metade dos agricultores participantes do curso de Formação 

(imagens disponíveis nos Anexos I e J); 

 Realização dos procedimentos necessários para a exposição de metade dos 

agricultores participantes do curso, aos vídeos de conteúdo Cognitivo (imagens 

disponíveis no Anexo K); 

 Realização dos procedimentos necessários para a exposição de metade dos 

agricultores participantes do curso, aos vídeos de conteúdo Psicomotor (imagens 

disponíveis no Anexo L); 

 Aplicação do questionário para obtenção do perfil demográfico a todos os 

agricultores em capacitação (imagens disponíveis no Anexo M); 

 Aplicação das avaliações do conteúdo Cognitivo utilizando o questionário de 

Avaliação (imagens disponíveis no Anexo M); 

 Aplicação das avaliações do conteúdo Psicomotor presencialmente ou em vídeo, 

através da Observação do Desempenho (imagens disponíveis no Anexo N); 
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 Aplicação do Questionário de Avaliação da atitude em relação ao vídeo (imagens 

disponíveis no Anexo M). 

Essas Hipóteses Específicas se referem às Dimensões de pesquisa descritas no Capítulo 

VII, Perfil dos Educadores, Percepções sobre o vídeo, Potencialidades do Recurso Vídeo, 

Confiabilidade do Recurso e Acessibilidade ao Recurso. 

Dada a experiência vivida por esses educadores, procurou-se captar a percepção deles 

sobre o potencial do vídeo didático no processo educativo de Formação Profissional Rural.  

Para responder o presente Objetivo Específico, utilizou-se as cinco Hipóteses 

Específicas descritas a seguir, as quais foram respondidas posteriormente no desenvolvimento 

desse tópico: 

 Hipótese IX: Os instrutores dos cursos possuem um perfil semelhante de satisfação 

na atividade e tempo de atuação; 

 Hipótese X: Os instrutores possuem uma atitude positiva diante da utilização do 

vídeo para a formação dos agricultores; 

 Hipótese XI: Os instrutores possuem uma atitude positiva em relação às 

potencialidades do vídeo como recurso;  

 Hipótese XII: Os instrutores possuem uma atitude positiva em relação à 

confiabilidade e acessibilidade do vídeo como recurso; 

 Hipótese XIII: Os instrutores tiveram uma experiência positiva ao utilizarem o 

vídeo como recurso durante o experimento. 

Cada uma dessas hipóteses foram respondidas através do Roteiro para Entrevista com 

os Instrutores, disponível no Anexo G. Ele fornece as informações necessárias para que as cinco 

hipóteses pertencentes ao Objetivo Específico V sejam aceitas ou não. Pelas características de 

uma Entrevista Semiestruturada, elas revelam uma análise aprofundada do tema proposto, 

permitindo ao mesmo tempo que o respondente troque mais livremente informações com o 

entrevistador. 

O material resultante das referidas entrevistas e analisado nesse estudo, consiste em três 

conjuntos de gravações realizadas com três instrutores participantes da pesquisa, denominados 

de Instrutor 1, Instrutor 2 e Instrutor 3, para a preservação da identidade do profissional.  

8.5.1 Hipótese Específica IX 

“Os instrutores dos cursos possuem um perfil semelhante de satisfação na atividade e 
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tempo de atuação.” 

Essa hipótese foi respondida realizando-se as duas primeiras perguntas do Roteiro para 

entrevista com os instrutores (Anexo G).  

8.5.1.1 Perfil dos educadores 

Pelas respostas obtidas, o Instrutor 1 trabalha na Formação Profissional há dez anos; o 

Instrutor 2 há oito anos e o Instrutor 3 há um ano e nove meses. Entretanto, mesmo diante de 

tempo de experiência diferentes como educadores, todos se sentem bastante realizados na tarefa 

que executam, como discutido a seguir. 

8.5.1.2 Satisfação com o trabalho 

Em relação ao que mais lhes dão prazer ao realizar o trabalho de Formação Profissional 

Rural, as respostas foram semelhantes: 

 Instrutor 1 

“Ah, ser instrutor é uma satisfação muito grande porque você tem a oportunidade de ver 

o conhecimento que você passa, mudar a vida das pessoas. E isso traz uma satisfação grande 

profissional [...]” (sic.) 

 Instrutor 2 

Gosto muito. [...] o contato direto com o trabalhador e o produtor rural e poder passar 

as informações que a gente tem para eles né? E ver a satisfação que eles ficam em relação 

ao final do treinamento [...] de aprender coisas novas, novas tecnologias, principalmente 

cuidados com sua saúde [...] (sic.) 

 Instrutor 3 

“Sim... (gosta) Nunca imaginava trabalhar nessa área mas hoje é o que eu gosto de 

fazer.” (sic.) 

Como pode ser observado acima, embora cada educador goste do seu trabalho e os 

motivos alegados sejam semelhantes, a profundidade de abordagem do tema e a maneira pela 

qual percebem os benefícios que seu trabalho pode trazer ao agricultor, são diferentes. Os 

instrutores 1 e 2, pela sua maior experiência e por serem mais prolixos, exploraram um pouco 

mais o tema, trazendo à tona questões importantes sobre o Processo de Formação. 
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 Instrutor 1 

“[...] quando você vê que o que você está passando está mudando a qualidade de vida 

não só do aluno mas, da sua família e também da propriedade rural transformando a qualidade 

de vida e renda para todos.” (sic.) 

 Instrutor 2  

“[...] ver o resultado do curso. Voltar na fazenda e ver o tanto que melhorou né? Algumas 

dúvidas que surgiram depois do treinamento. As vezes dois, três, quatro anos depois o cara vai 

fazer o treinamento de novo e fala [...] Nossa cara eu percebi isso!” (sic.)  

 Instrutor 3  

“Especial (ser instrutor)... é que eu gosto de estar com o produtor, conversando, em 

contato com as pessoas... então... é o que eu gosto de fazer [...]” (sic.) 

É interessante notar que nos relatos dos instrutores existe implicitamente uma visão 

otimista em relação ao potencial de crescimento do aprendiz, descrita por Dewey (1973), na 

medida em que ele é capaz de aprender e mudar sua condição de vida, desde que lhe sejam 

dadas condições para isso. Essa visão é fundamental para que a Educação seja um processo 

dialógico e de troca entre ambos, como citado por Freire (2007, 2011b) . 

Existe também uma clara intenção de utilidade no relato e na ação desses educadores, 

que traz em si uma concepção Piagetiana do processo educativo, em que o agricultor é um 

indivíduo em constante transformação. É clara também a percepção de que o aprendiz busca se 

adaptar, para viver em equilíbrio com as realidades que lhe impõe desafios (Arancibia et al., 

2008; Sousa, 1986). 

A Hipótese Específica IX não pode ser aceita, pois embora exista uma satisfação comum 

a todos os instrutores em atuar como educadores, seu tempo na atividade varia bastante. 

Novamente a conjunção “e” impõe que ambas as características analisadas sejam consideradas 

simultaneamente. 

8.5.2 Hipótese Específica X 

“Os instrutores possuem uma atitude positiva diante da utilização do vídeo para a 

formação dos agricultores.” 
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Inicialmente é necessário deixar claro que as demais Hipóteses Específicas desse 

objetivo corroboram para responder a presente Hipótese, e que embora algumas respostas 

possam ser contraditórias, elas não determinam por si só a aceitação ou não das mesmas. A 

análise aprofundada das respostas por vários autores, auxilia a respondê-las com isenção. 

O conceito de que a Atitude é uma predisposição ou tendência de comportamento 

positivo ou negativo de um indivíduo em relação a algo, descrita por Kotler e Keller (2012) e 

Schiffman e Kanuk (2010), é adequado para iniciar a análise dos depoimentos dos educadores 

em questão. Vale ressaltar também a colocação de Kotler e Keller (2012), de que a existência 

de uma determinada atitude em relação a algo, possibilita que a pessoa que a possui, tenha 

comportamentos e posturas semelhantes ao vivenciar situações e contextos também 

semelhantes. Ao identificar as Atitudes desses educadores em relação à Tecnologia Vídeo, é 

possível conhecer sua predisposição em utilizá-lo ou não como recurso didático no trabalho 

educativo.  

8.5.2.1 Frequência de utilização 

No que se refere à frequência de utilização do vídeo nos cursos analisados, segue abaixo 

as falas dos instrutores entrevistados: 

 Instrutor 1 

“Ó. Num curso de aplicação de agrotóxico, todo curso eu utilizo o vídeo, né?” (sic.) 

 Instrutor 2 

“Utilizo. Em todo treinamento.12 ” (sic.) 

 Instrutor 3 

“Todos treinamentos [...]” (sic.) 

Considerando as respostas dos três educadores, pode-se concluir que o vídeo é um 

recurso didático de utilização frequente nas ações educativas desses indivíduos. 

A Percepção, como discutida no Capítulo II, é a capacidade de identificação de um 

                                                 

12 O SENAR distingue as ações de formação em dois grandes grupos quanto à natureza da ação educativa: 

a qualificação e o aperfeiçoamento. O Treinamento faz parte do tipo de programação da natureza 

Aperfeiçoamento, e são direcionados aos agricultores que já possuem experiência na atividade e querem 

melhorar seu desempenho na realização de uma determinada tarefa (SENAR, 2013a). 
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estímulo dando-lhe um significado (Schunk, 2012; Woolfolk, 2010). É importante ressaltar que, 

o ato de perceber algo é um processo complexo, pois necessita que as características do objeto 

ou experiência sejam identificadas e diferenciadas das características de outros objetos ou 

experiências já conhecidos (Luria, 1991; Schunk, 2012). No caso em questão, o recurso Vídeo 

é comparado com a aula expositiva ou com outros vídeos utilizados pelos educadores, que 

procuram identificar as características que os distinguem. É importante considerar ainda a 

comparação realizada pelos entrevistados, entre os dois tipos de vídeos utilizados nessa 

pesquisa, o conteúdo Cognitivo produzido pela Associação Nacional de Defesa Vegetal 

(ANDEF) e o de conteúdo Psicomotor elaborado. Os relatos transcritos nas demais Dimensões 

a seguir, ilustram o exposto. 

8.5.2.2 Percepção sobre o recurso 

 Instrutor 1 sobre o vídeo de conteúdo Cognitivo (Apêndice C): 

“[...] eu acho que são muito bom, é, eles tem uma maneira muito simples de passar o 

recado e principalmente na maneira em que ele representa. [...] Ele é um ganho muito grande 

que é a praticidade.” (sic.) 

 Instrutor 1 sobre o vídeo de conteúdo Psicomotor (Anexo H): 

“[...] aquele vídeo do respirador também, ele é bem interessante porque ele mostra uma 

situação para o aluno onde ele consegue ter ganho ali como se fosse o presencial.” (sic.)  

 Instrutor 2 sobre o recurso tecnológico Vídeo em geral: 

[...] aí eu tinha que passar para a segunda turma que não tinha assistido. Porque eles 

queriam assistir o vídeo. Um dos motivos que eu continuo usando os vídeos no 

treinamento é esse aí. É porque todo mundo quer ver. É uma parte diferente, didática, 

que ajuda, principalmente para chamar atenção deles. (sic.) 

 Instrutor 2 sobre o vídeo de conteúdo Psicomotor (Anexo H): 

“O interessante é a divisão que faz né? Primeira parte, segunda, a colocação, tirar, e os 

detalhes né? Cada parte mostrar os detalhes de cada parte que as vezes a gente passa batido.” 

(sic.) 

 Instrutor 3 sobre o recurso vídeo: 
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“Eu acredito no vídeo [...] As pessoas (educadores) as vezes são muito afoitas, porque 

fala rápido. [...] as vezes do jeito que eu falo o participante não entende [...] o vídeo as vezes 

vai reforçar e falar de uma forma diferente [...]”(sic.) 

 Instrutor 3 sobre o vídeo de conteúdo Psicomotor (Anexo H): 

“No vídeo vem etapa por etapa [...] De fazer a minha demonstração agora (após assistir) 

idêntica à do vídeo. Eu vou por etapas. E as vezes eu ia de uma vez só.[...] Isso. Isso facilita 

durante o treinamento. Mostrar o vídeo depois você vai fazer o [...]”(sic.) 

A fala dos instrutores mostra que a percepção dos entrevistados sobre a Tecnologia 

Vídeo é positiva: “[...] tem uma maneira muito simples de passar o recado.” (sic.), ou “É uma 

parte diferente, didática, que ajuda, principalmente para chamar a atenção deles.” (sic.), ou 

ainda “[...] às vezes do jeito que eu falo o participante não entende [...] o vídeo as vezes vai 

reforçar e falar de uma forma diferente [...]” (sic.). Os parágrafos seguintes destacam as 

características dos vídeos utlizados, com o objetivo de enriquecer essa discussão. 

Em relação ao conteúdo Cognitivo, a colocação do Instrutor 1 quanto à praticidade do 

recurso Vídeo, é bastante relevante. Em concordância com sua colocação, Spiegel (2006), 

aponta como funções de um Recurso didático a tradução do conteúdo a ser assimilado para uma 

forma organizada e prática, exatamente como dito pelo instrutor. Mais adiante há outros relatos 

do educador, reforçando essa colocação. 

Já o relato do Instrutor 2 sobre o vídeo como recurso didático, mostra uma percepção 

positiva e determinada, além de ressaltar a clareza com a qual a mensagem é transmitida. Issa 

et al. (2011), Mayer (2010), Murueta e Becerril (2010) e Cabero et al. (2005), descrevem esse 

aspecto ao dizer que a informação transmitida precisa utilizar uma linguagem clara e de baixa 

complexidade para os usuários.  

Em relaçao às Percepções sobre o vídeo de conteúdo Psicomotor, chama a atenção a 

questão referente à divisão do conteúdo da metodologia de Demonstração utilizada para abordar 

o conteúdo de colocação do respirador. A colocação do equipamento é composta por vários 

movimentos discretos (Magil, 2000), e possui um nível de complexidade situada no início da 

classificação de Bloom, a Imitação (Chapman, 2014; Lowe, 2004). Essa simplicidade no 

entanto, não deve ser subestimada, pois para que seja adequadamente aprendido cada 

movimento, ele deve ser realizado de maneira segmentada, reduzindo o esforço cognitivo do 

aprendiz (Issa et al., 2011; Mayer, 2010). Regalado (2006), reforça o facto para conteúdos 
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Psicomotores exibidos em vídeo e ressalta que a alteração de ritmo, da sequência de execução 

e do ângulo de observação são particularmente interessantes para a eficiència desse meio. Dale 

(1966), ao mencionar as vantagens desse recurso didático, cita a possibilidade de gravação e 

reprodução de uma demonstração de operações de maneira fácil e rápida. Segundo o autor, um 

especialista com maior habilidade em realizá-la, pode mostrar sua técnica em vídeo e esta ser 

repetida e/ou observada em detalhes. Pelo relato dos instrutores, a Percepção do recurso vídeo 

para transmissão dos conteúdos Cognitivos e Psicomotores de forma eficiente, é realmente 

positiva. 

8.5.2.3 Dificuldades ou limitações 

As dificuldades ou limitações desse recurso educativo, podem ser observadas nos relatos 

abaixo: 

 Instrutor 1 

[...] o recurso instrucional mudou e na hora que ele mudou o vídeo deixou de ser 

(adequado). Aí tinha que ser feito um novo vídeo para alterar aquela situação para poder 

ter e para poder passar o conhecimento. [...] Se alguma coisa mudar, o vídeo não 

consegue responder. (sic.) 

[...] no computador, muitas vezes você tem uma limitação de som. [...] Então você tem 

que ver a qualidade do equipamento (computador, Datashow e caixa de som) que você 

vai usar [...] (sic.) 

[...] Você está na fazenda e é impossível falar. Ó não dá para passar trator aqui agora 

não. [...] Justamente naquela hora (passa o trator), aí você tem que muitas vezes 

interromper. Passar de novo (o vídeo). (sic.) 

 Instrutor 2 

[...] A dificuldade que eu falei de trabalhar com vídeo as vezes é local. Às vezes você 

está em local que as vezes é muito claro. Então se você for colocar o Datashow, você 

tem que escurecer. Várias vezes, até uma vez eu te mandei uma foto que eu coloquei um 

saco de [...] e fechei. Às vezes a gente tem essa dificuldade, mas dá para contornar a 

situação. (sic.) 

 Instrutor 3 

Às vezes tem energia elétrica, mas a distância é grande de onde você está. [...] Muitas 

fazendas, se for em uma fazenda certificada aí dá né? Agora muitas vezes você vai em 

uma comunidade, vários pequenos produtores, as vezes tem energia elétrica,mas o 
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espaço físico dele não comporta dez, doze pessoas sentadas. [...] (sic.) 

O primeiro relato (Instrutor 1), refere-se à possibilidade do conteúdo se desatualizar 

rapidamente. Murueta e Becerril (2010), ressaltam a questão da adequação e da relevância do 

conteúdo como um aspecto importante na utilização do recurso Vídeo Didático. A 

desatualização do vídeo descrita pelo Instrutor 1 deve ser discutida, no entanto, de uma forma 

mais ampla, pois atualizá-lo com muita frequência pode torná-lo caro, inviabilizando sua 

utilização. A presença do educador mediando a exposição, pode não só minimizar esse 

problema, mas também enriquecer a ação educativa. Assim, caso a diferença entre o conteúdo 

antigo e o novo permita, ele pode ser trabalhado por meio de uma Exposição Dinamizada, que 

discuta as diferenças existentes entre os dois equipamentos. Nessa linha, Ariza e Serna (2000, 

como citado em Gomes, 2007; Regalado, 2006), afirmam que o educador deve atuar mediando 

o processo educativo para que o conteúdo não seja aprendido de forma rígida ou pouco 

profunda, interpretando e completando o exposto sempre que necessário. 

As dificuldades em relação às condições de realização dos eventos de formação do 

SENAR no campo, descritas pelos instrutores, refletem as deficiências de infraestrutura 

realmente presentes. A exibição ou não de um vídeo em um treinamento deve ser avaliada 

criteriosamente pelo instrutor, mediante as condições do ambiente, como luminosidade, energia 

elétrica e até mesmo um local de projeção das imagens. Realizar eventos de Formação 

Profissional Rural no local de trabalho do agricultor, envolve algumas vezes enfrentar 

condições precárias. Nesse estudo só foram considerados os cursos onde o local permitia uma 

utilização adequada do vídeo como recurso instrucional.  

A questão levantada pelos instutores, é realmente relevante no contexto de atuação no 

meio rural brasileiro, mas podem ser evitadas com o gerenciamento adequado dos recursos 

disponíveis. O relato dos instrutores no que diz respeito a esse gerenciamento, mostra as 

dificuldades encontradas e superadas pelos mesmos para fazer seu trabalho, como barulhos 

externos, qualidade do equipamento, luminosidade, falta de energia elétrica, entre outros. Ainda 

assim, não se percebe uma atitude negativa em relação ao recurso em si, mas sim em relação a 

algumas condições do local de exibição. 

8.5.2.4 Características do recurso 

Em relação às características presentes em um bom vídeo educativo, os educadores 
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entrevistados ponturam o seguinte: 

 Instrutor 1 

Vídeo longo fica... principalmente com [...] os nossos alunos né? Nossos alunos se você 

não for interativo com ele, eles dispersam né? Eles vão perder a atenção, dispersa mesmo 

porque são pessoas que estão, estão, é, a vida deles é movimento. É o campo. Então eles 

tem que ter atividade, então você tem que motivar eles o tempo inteiro. (sic.) 

O que que é o pano de fundo, vamos dizer assim. Isso é importante também né? O que 

que tem de mensagem [...] você não pode ter nenhum elemento atrás que dispersa a 

atenção do aluno. [...] um jeito de proceder que chame a atenção para aquilo que você 

quer ensinar, não para outras coisas. (sic.) 

 Instrutor 2 

Da colocação do respirador (vídeo do conteúdo psicomotor). Comparação. Um vídeo é 

curto, rápido [...] (sic.)  

O vídeo da ANDEF por exemplo, as vezes tem participantes que perde mais o foco, 

dorme mais no vídeo, porque o da ANDEF é comprido e aquele lá é restrito né, e 

explicativo. (sic.) 

Detalhado e pausado. Se eu pegar aquele lá (vídeo do conteúdo psicomotor), de etapa 

por etapa e colocar tudo de uma vez só, a pessoa se ela tirou o olhar do vídeo por um 

momento, ela perdeu tudo. (sic.) 

Tem alguma fala explicando ali, aquele ponto. [...] Agora, quando está falando do fato, 

mostrando, [...] A pessoa já fica mais atenta no vídeo. (sic.) 

 Instrutor 3 

“Conteúdo [...] Eu quero (dizer) em relação ao conteúdo especificamente [...] ele tem 

que estar ligado diretamente ao o que o participante está fazendo [...] não misturar aplicação 

com o uso do EPI [...] a forma de usar.” (sic.) 

A primeira característica citada e talvez a mais pontuada nos relatos se refere à duração. 

O facto do vídeo de conteúdo Cognitivo possuir dez minutos de duração e o de conteúdo 

Psicomotor apenas três, deve ser considerado nessa discussão. Além disso, os instrutores em 

seu dia a dia utilizam o primeiro vídeo de maneira fracionada, para possibilitar que cada etapa 

seja discutida com o grupo, o que reforça a percepção de que ele é longo. 

De toda forma, independente dessa questão, a duração de um vídeo deve ser breve. 
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Autores como Cabero et al. (2005) e Ariza e Serna (2000, como citado em Gomes, 2007), 

defendem posições semelhantes quanto a duração de um vídeo, mas citam valores um pouco 

diferentes. Enquanto Cabero et al. (2005), diz que um vídeo educativo deve ser curto e durar 

entre 5 a 10 minutos, Ariza e Serna (2000, como citado em Gomes, 2007), defendem que uma 

duração adequada deve estar em torno de 5 e 20 minutos. Para Ariza e Serna (2000, como citado 

em Gomes, 2007), vídeos mais longos levam ao cansaço e reduzem a atenção e a aprendizagem. 

Os autores mencionam também que a duração menor é mais adequada para indivíduos com 

menor capacidade de abstração. Na visão de Rueda (2011), existe uma relação inversa e 

significativa entre a capacidade de manter a atenção e a idade. Indivíduos com 36 anos ou mais 

mostram menor capacidade de mantê-la que indivíduos mais jovens. 

O aspecto levantado pelo Instrutor 1 quanto à necessidade da imagem ser limpa, é 

confirmado por Issa et al. (2011). Mayer (2010), nos princípios da Coerência e da Sinalização, 

recomenda que deve-se excluir palavras, imagens e sons estranhos que levem à distração, para 

ressaltar o conteúdo essencial. Dale (1966), complementa a questão ao dizer que o vídeo deve 

oferecer uma experiência estética agradável com cores, desenhos interessantes e criativos que 

excitem a imaginação e facilitem a aprendizagem. Os instrutores 2 e 3 também abordam esse 

mesmo aspecto, porém sob o ponto de vista do conteúdo. Eles citam a importância da 

abordagem focada no tema de interesse do aprendiz, o que está em linha com Perrenoud (1999), 

para quem os processos educativos têm como objetivo tornar os conhecimentos mais 

operacionais, expondo os aprendizes a situações práticas, próximas da realidade. 

8.5.2.5 Possibilidade de substituir a ação presencial 

A possibilidade de substituição do curso presencial por um em vídeo, foi discutida pelos 

instrutores na entrevista, e os relatos dos entrevistados estão transcritos abaixo: 

 Instrutor 1 

Pessoalmente eu acho que um bom instrutor, sempre vai fazer uma diferença muito 

grande (para melhor) comparado com o vídeo. [...] um instrutor que conhece e sabe 

passar o recado, o conhecimento do aluno vai ser maior. [...] O vídeo vai trazer uma 

coisa pronta e sem poder ser mudado durante o treinamento tá? Então esse é um ganho 

nosso, do presencial [...] (sic.) 

O corpo está ali, até chacoalha a cabeça para mim e muitas vezes ele está olhando para 

o vídeo e não está assistindo. E como é que eu vou conseguir medir isso ali, naquele 

momento? Ali na hora do vídeo (sendo exibido) eu não posso interferir. No curso o 
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professor pode. Quando eu vejo um aluno dispersando, mentalmente, eu tenho como 

trazer esse aluno pro curso. No vídeo não dá isso não. (sic.) 

 Instrutor 2 

“[...] não vai substituir 100% mas é uma ferramenta de trabalho que vai ajudar né?” (sic.) 

“[...] uma coisa que o ser humano tem que é a possiblidade de mudar o comportamento 

dele ao ministrar um conteúdo né? [...] Ter um padrão de curso é a vantagem do vídeo em 

relação a qualquer outro [...]” (sic.) 

 Instrutor 3 

“[...] as vezes um detalhinho ali e não vai conseguir fazer...e se tiver na prática (no 

treinamento), junto ali, ele consegue fazer [...]”(sic.) 

A análise das respostas, remete às funções Utilitária e Defensiva do Ego de uma atitude. 

A primeira função se refere à tendência que o indivíduo tem de desenvolver uma atitude pela 

possibilidade da situação ou objeto lhe trazer prazer ou dor. A segunda se refere ao facto de que 

uma atitude é desenvolvida para proteger o indivíduo de ameaças (Schiffman & Kanuk, 2010; 

Solomon, 2013). Nesse sentido, uma atitude negativa em relação ao recurso Vídeo poderia 

significar uma tentativa de valorizar seu trabalho ou mesmo proteger seu mercado de trabalho. 

Esse tipo de situação pode gerar, como descreve Robbins e Judge (2013), um conflito 

denominado Dissonância Cognitiva, em que a Tecnologia Vídeo, embora seja um recurso 

didático útil, também é gerador de desconforto. A redução desse incomodo pode ocorrer, 

segundo os autores, quando o indivíduo acredita que a utilização do recurso tecnológico Vídeo 

é realmente importante em seu trabalho. É o que se percebe nos relatos acima. De qualquer 

forma, os argumentos utilizados pelos instrutores são válidos, pois pelas características do 

recurso e pelas dificuldades de estrutura presentes no meio rural, ele poderá ser melhor utilizado 

com a mediação do educador. Cabero et al. (2005) e Ariza e Serna (2000, como citado em 

Gomes, 2007), confirmam essa estratégia, recomendando a exposição de vídeos intercalada 

com exposições dinamizadas. Cabero et al. (2005), chega a ser categórico ao afirmar que as 

experiências de aprendizagem não devem ser oriundas apenas da utilização da Tecnologia 

Vídeo, e que outros recursos devem ser utilizados. 

Para aceitar ou não a Hipótese Específica X, é importante lembrar ainda que uma nova 

atitude é criada a partir da adição de novas informações às informações de atitudes já existentes, 
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pela combinação de antigas com novas atitudes (Petty et al., 2007). Durante a leitura dos relatos, 

percebe-se claramente a formação de uma atitude explícita positiva nos educadores 

entrevistados, na medida em que, ao pensarem sobre o recurso vídeo, eles elencavam suas 

vantagens e desvantagens e construíam uma atitude em relação ao recurso. O autor explica esse 

fato, ao dizer que a criação de uma atitude explícita é consequência de um esforço cognitivo do 

indivíduo, facto que ocorreu com os educadores ao avaliar o recurso que já utilizavam 

rotineiramente.  

A Hipótese Específica X pode ser aceita, ou seja, os instrutores possuem uma atitude 

positiva em relação à utilização do recurso vídeo para a formação de agricultores.  

8.5.3 Hipótese Específica XI 

“Os instrutores possuem uma atitude positiva em relação às potencialidades do vídeo 

como recurso.” 

Murueta e Becerril (2010), referindo-se às características de um recurso didático sob o 

aspecto pedagógico, menciona que ele deve ser capaz de apoiar e contribuir para a criatividade 

do aprendiz, com coerência, clareza e linguagem adequada. Utilizando o significado da palavra 

potencialidades, já abordado anteriormente para responder a Hipótese Específica VI, “a 

possibilidade de transformar algo em realidade”, analisou-se os comentários dos educadores do 

SENAR Minas, procurando descobrir se eles acreditam que o recurso tecnológico Vídeo possui 

a capacidade de intermediar um processo educativo de qualidade.  

8.5.3.1 Possibilidade de permitir a aprendizagem 

A possibilidade de que um indivíduo aprenda pela intermediação do processo educativo 

é percebida pelos instrutores, tendo em vista a utilização frequente desse recurso em seu 

trabalho. As respostas dadas por eles ao serem questionados sobre esse tema  estão descritas a 

seguir: 

 Instrutor 1 

Acredito. Sabendo usar ele vai trazer ganhos muito grandes (de aprendizagem) mas, é 

uma evolução né? (sic.) 

[...] ele tem esse ganho dessa possibilidade de transformar uma maneira mais simples 

de ensinar. [...] o vídeo ele tem suas vantagens sim. Essa praticidade, esse ganho de, 

você simplifica. [...] (sic.)  
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 Instrutor 2 

Aprende. Aprende. Só o vídeo sozinho é o que eu falei, algumas tem mais dificuldade 

mas [...] não sei te falar mas, medir o quanto que cada um vai aprender, isso vai depender 

muito, [...] vai variar de um ser humano para outro mas, que tem uma possibilidade de 

uma pessoa assistir um vídeo e aprender tem. [...] (sic.) 

É os dois (agricultores), por exemplo, com ensino fundamental incompleto. Um 

conseguia (realizar a tarefa) e o outro não. Então isso (capacidade de execução) vai 

muito de pessoa para pessoa. (sic.) 

 Instrutor 3 

[...] as vezes o cara (o educador) não consegue fazer conforme o vídeo [...] (sic.) 

Acho que um exemplo ali é do...do...do respirador (vídeo de conteúdo psicomotor) que 

a gente fez (utilizou) né? Na hora que o cara está vendo ali ó, ele entende normal o que 

está passando no vídeo. [...] Mas a hora que ele vai colocar o respirador, ele não 

consegue fazer conforme o vídeo. [...] as vezes ali o cara tá vendo o vídeo, tá pensando 

em outra coisa [...] (sic.) 

A capacidade do recurso Vídeo de traduzir informações de uma maneira mais simples e 

prática, citada pelo Instrutor 1, é confirmada por Moran (1995). Segundo o autor, a tecnologia 

tem a capacidade de unir o sensorial, o intuitivo e o racional em sua maneira de se comunicar. 

A integração desses conteúdos é difícil de ser conseguida pelo educador utilizando outros 

métodos, por mais dedicado e cuidadoso que ele seja. A colocação do referido instrutor se refere 

à economia de esforço que o vídeo pode proporcionar, ao comunicar seu conteúdo utilizando a 

imagem, o movimento e o som. Lowe (2004), diz que as imagens, os sons e as cores enriquecem 

o processo educativo e permitem ilustrar fenômenos que de outra forma exigiria uma grande 

dedicação do educador. Cabero (1989), reforça esse aspecto ao dizer que a interação de aspectos 

técnicos e estéticos, de linguagem, das características cognitivas dos alunos, do ambiente e das 

diversas formas de uso do recurso permitem o aprendizado de conteúdos Cognitivos, Afetivos 

e Psicomotores. A fala do Instrutor 3 ao dizer que o educador pode não conseguir “fazer 

conforme o vídeo”, expressa de maneira clara esse facto. 

A questão abordada pelo Instrutor 2 em relação às diferenças individuais de 

aproveitamento, foi abordada por Ruiz (1992, como citado em Gomes, 2007). Ele relata que 

alguns tipos de vídeos podem exigir dos aprendizes uma capacidade de compreensão espacial 

e/ou temporal, para a qual eles não possuem capacidade de interpretação. O Instrutor 3 descreve 
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a dificuldade de compreensão espacial ao relatar a distância entre a compreensão e a realização 

do movimento de colocação do respirador. Hegarty, Kriz e Cate (2003), cita ainda que uma 

inconsistência entre as representações internas do aprendiz e as mensagens exibidas no vídeo 

podem ficar em conflito e gerar perda no processamento da informação. Com o objetivo de 

reduzir esse problema, Plass, Homer e Hayward (2009), recomendam que o vídeo educativo 

considere os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, as características do aprendiz e o ambiente 

onde ele será utilizado. A adequação do vídeo a esses aspectos permite um melhor 

aproveitamento desse recurso didático pelo aprendiz. 

8.5.3.2 Possibilidade de mostrar detalhes 

A possibilidade de exibir detalhes é provavelmente um dos grandes diferencias desse 

meio e o relato dos instrutores podem comprovar isto: 

 Instrutor 1 

Sim. Eu acho que é possível. [...] tem equipamentos que você tem uma dificuldade muito 

grande de acesso. Então você pode transformar num vídeo o detalhamento, onde você 

coloca exposto para todo mundo aquela informação, um detalhe, passo a passo, boa 

iluminação, fácil acesso, diminuindo até o risco de acidentes né? E quando você tiver 

que executar essa tarefa com o aluno, já tá preparado para poder fazer aquilo. (sic.) 

 Instrutor 2 

[...] detalhadamente mostra, as vezes você não tem, principalmente, por exemplo, o 

ácaro. Se você estiver em uma época de chuva dessa, você vai dar um treinamento de 

MIP (Manejo Integrado de Pragas e Doenças), você não tem ele, o visual. Você tem foto 

e mais a pessoa vendo ele lá [...] (sic.) 

 Instrutor 3 

[...] o cara vê um inseto predando o outro, uma coisa que ele nunca vai ver porque as 

vezes o inseto é minúsculo, ele já tem, nossa.. mas isso acontece? Então. Um audiovisual ajuda 

ali e muito. (sic.) 

Alguns autores relatam a possibilidade de exibição dos detalhes como uma grande 

vantagem do vídeo. Dale (1966), lista algumas delas: 

 A redução da velocidade, controlando o tempo e permitindo que detalhes sejam 

expostos; 
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 O aumento ou redução do tamanho real dos objetos para que possam ser 

observados em um contexto como uma cidade ou região, por exemplo, e 

 Observar processos que não podem ser observados pelo olho humano, como o 

funcionamento de um motor, por exemplo. 

Regalado (2006), confirma o exposto e diz que o recurso tecnológico Vídeo propicia que 

os aprendizes sejam levados para realidades pouco acessíveis. A colocação de todos os 

entrevistados não só concordam com essa característica, mas também a valorizam.  

8.5.3.3 Características para chamar a atenção 

Murueta e Becerril (2010), citam as características dos elementos de comunicação de 

um recurso ao se referir à distribuição e à proporção dos elementos textuais, gráficos e de 

multimídia. Elas também foram mencionados pelos instrutores e estão listadas a seguir: 

 Instrutor 1 

O aumento do volume é uma estratégia que você pode usar dentro do próprio vídeo. Não 

ser uma altura só. Uma fala constante. (sic.) 

Qualidade da imagem. Então ter momentos, por isso que eu chamo atenção para o da 

ANDEF aí porque é o que eu percebo nele. Tem cores diferentes para cada momento. 

Situações diferentes, então aquilo chama a atenção do aluno. (sic.) 

Então aquela cor, naquele momento né? Então está falando de um depósito de 

agrotóxicos. Tem lá? Mostra o desenho é diferente. Tem música. Então tudo isso [...] 

(sic.) 

Corte de cena é, pá pimba que tem. Ia ser interessante. Isso faz com que chame a atenção 

do aluno. (sic.) 

 Instrutor 2 

Às vezes está falando sobre aquele assunto, só que aparece, duas, três, quatro figuras 

ali. A pessoa dispersa. [...] Chamar a atenção? É, é, ilustrações, né, vamos dizer assim, 

extremamente ligadas naquele assunto e a voz. Ligada ao assunto também, não pode 

dispersar muito o que está falando não. [...] Tem que ser um vídeo muito prático né? 

Tem que estar narrando o que está fazendo. (sic.) 

 Instrutor 3 

Ele tem que ser bem prático né? [...] ele não pode ser muito teórico [...] Se ele for prático 

e ele tem que ter tudo a ver com o que o participante está fazendo né? [...] no dia a dia 
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dele... senão não vai ter interesse [...] (sic.) 

[...] O importante é a voz (narração). Porque se ele estiver só fazendo (apenas imagem) 

ali... (não há aproveitamento). (sic.) 

É porque as vezes você está com um público mais entendido e você começa a detalhar 

muito (o conteúdo) [...] ‘nossa... que vídeo cansativo’[...] (sic.) 

A primeira característica citada diz respeito a alterações de volume como característica 

do recurso Vídeo. Issa et al. (2011) e Mayer (2010), falam da importância de se ter cuidado 

com esse item ao mencionar o princípio da Personalização e recomendam que o som utilizado 

seja o mais natural possível. Para os autores, a entonação e o estilo conversacional também são 

ressaltados. A elevação do volume pode chamar a atenção, mas elevá-lo sem critério pode gerar 

cansaço. 

Em relação às demais características citadas, Gomes (2008), informa que a Tecnologia 

vídeo utiliza uma linguagem concreta, plástica, com cenas curtas, poucas informações por vez, 

pouca profundidade, um ritmo acelerado e contrastado, pontos de vista, cenários, sons, ângulos 

e efeitos variados, o que chama a atenção e valoriza o conteúdo. 

8.5.3.4 Atratividade e capacidade de prender a atenção 

A atratividade e a capacidade de prender a atenção foi abordada na entrevista 

questionando o fato de que alguns agricultores dormem ao assistir um vídeo. A sonolência que 

surge durante a exibição de um filme pode ser consequência da incapacidade do aprendiz de 

processar as informações transmitidas, fazendo com que ele se perca no raciocínio. A 

dificuldade de abstração do agricultor citada por Bordenave (1985), pode contribuir também 

para que o participante dos eventos de Formação Rural, fique sonolento ao assistir um vídeo. 

Para os educadores entrevistados, a questão do sono durante as apresentações é realmente uma 

questão relevante e os relatos seguintes comprovam essa afirmação: 

 Instrutor 1 

[...] tem que saber a hora de aplicar o vídeo. Aplicou depois do almoço, dançou. [...] 

Então, se você aplicar ele em seguida, depois do almoço você, vai ter problema porque 

vai vir o sono natural. (sic.) 

Eu já falei que duração longa é, é (gera sono) [...] é, é cansativo, né? (sic.) 
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 Instrutor 2 

“Então o vídeo quando é mais rápido, eles dormem menos. E assim mesmo dá uma 

cochilada ou outra. [...] Isso aí, é... a pessoa não dormir é, na minha opinião é a única solução 

(vídeos curtos). É o que funciona.” (sic.) 

 Instrutor 3 

“[...] a pessoa não dormir é, na minha opinião é a única solução (apresentações curtas). 

É o que funciona.” (sic.) 

A questão de duração da apresentação do vídeo já foi discutida aqui algumas vezes, mas 

sua importância é tão proeminente para o público rural que ela está em pauta novamente. Os 

três instrutores a citaram de forma clara em suas respostas. Assim, volta-se a abordá-la 

inicialmente pelo Princípio da Segmentação, descrito por Issa et al. (2011) e Mayer (2010). Por 

esse princípio, as apresentações em vídeos devem ser curtas, dividas em segmentos, ao invés 

de longas e contínuas. Ruiz et al. (2009), confirmam que vídeos produzidos inadequadamente 

elevam a Carga Cognitiva Estranha, impedindo ou dificultando o processamento da informação, 

principalmente quando o conteúdo é novo e complexo. A ociosidade do indivíduo assistindo 

um filme e não conseguindo interpretá-lo também pode induzir ao sono. Cabero et al. (2005), 

recomenda uma correta estruturação e desenvolvimento do conteúdo abordado. Carneiro (2002, 

como citado em Gomes, 2008), diz que os roteiros precisam ser criativos, interativos, 

estimulando a aprendizagem colaborativa e evitando a unidirecionalidade. O esforço realizado 

pelo aprendiz sofre interferência também de outros fatores; o Instrutor 1 lembra a questão da 

sonolencia após a refeição e do horário de exibição como alguns desses fatores. Evitar os 

horários mais propícios para que isto ocorra é realmente a melhor estratégia. 

8.5.3.5 Vantagens em relação aos eventos presenciais 

O objetivo ao discutir esse tema é comparar a utilização do recurso vídeo, não com um 

evento presencial de Formação Profissional, mas com outros tipos de eventos como Seminários 

e Palestras, para obter informações sobre a percepção dos educadores sobre o tema, tendo em 

vista a proliferação de sites que disponibilizam apresentações do gênero. A opinião dos 

instrutores está transcrita abaixo: 

 Instrutor 1 
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Você não tem nem as perguntas naquele momento (em uma palestra) mas, você percebe 

que pelo grupo de alunos, se aquele tema que está sendo abordado é interessante ou não. 

(sic.) 

Muitas vezes só de jeito do aluno expressar a parte física dele, a gente consegue detectar 

se ele está interessado no tema ou não. (sic.) 

 Instrutor 2 

“Se o palestrante não tiver essa habilidade, o vídeo as vezes vai né? Se ele for bem 

ilustrado, explicativo, né? O assunto interessante, naquela determinada hora. [...] Eu já preferi 

assistir mil vídeos do que uma palestra.” (sic.) 

 Instrutor 3 

Na palestra você consegue chamar a atenção do produtor. Sei lá. Dá um pouquinho da 

tua palestra e sei lá, faz lá uma brincadeira, uma dinâmica. [...] Se o palestrante tem 

habilidade de despertar o interesse do público. O vídeo vai ter. (sic.) 

Existe uma coisa no vídeo de não mudança (de qualidade) né [...] vai ter essa é a 

vantagem do vídeo. (sic.) 

Bodemer, Ploetzner, Feuerlein e Spada (2004), relatam a importância da aprendizagem 

ativa quando se utiliza recursos multimídia. O envolvimento cognitivo do aprendiz é de grande 

importância para a assimilação das informações ensinadas e uma compreensão mais profunda 

do conteúdo. O nível de conhecimento que o indivíduo possui, também influencia seu 

aprendizado através da Tecnologia Vídeo (Hegarty & Kriz, 2008). Embora pessoas com 

conhecimento anterior possam se beneficiar mais ao assistir um vídeo, aqueles que possuem 

pouco conhecimento também se beneficiam. 

O aspecto mais citado pelos educadores nos relatos acima, diz respeito à interação que 

uma ação presencial proporciona. É uma característica importante, pois a relação entre educador 

e educando não deve ser desconsiderada em nenhuma hipótese. Existe porém, uma classificação 

dos vídeos em dois grandes grupos que deve ser pontuada nessa discussão: o vídeo aberto e o 

vídeo fechado. Enquanto o aberto é produzido para possibilitar discussão, debate e troca de 

ideias, o fechado tem por premissa esgotar-se em si mesmo, limitando a participação. Para 

atingir o objetivo, ele utiliza de informações claras, objetivas e redundantes (Ariza e Serna 

2000, como citado em Gomes, 2007).  

Dessa forma, vídeos fechados bem produzidos seriam eficazes devido a forma como 
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foram elaborados. No caso de palestras e seminários via vídeo, o acesso seria facultativo e só o 

utilizaria quem estivesse realmente motivado, o que é reforçado no relato dos instrutores sobre 

a atratividade desse recurso: “[...] Eu já preferi assistir mil vídeos do que uma palestra.” (sic.) 

ou “Se o palestrante tem habilidade de despertar o interesse do público. O vídeo vai ter.” (sic.). 

Baukal (2014), valida essa ideia ao concluir que um maior interesse do aprendiz pode motivá-

lo mais intensamente a aprender, resultando em um maior esforço e dedicação. 

Um aspecto ressaltado pelo Instrutor 3 e que chama a atenção, é a padronização. Ela se 

torna importante pelo facto de que, uma vez bem produzido, o vídeo reproduz exatamente 

aquela qualidade, enquanto o presencial sofre influência de questões pessoais do educador, da 

falta de outros recursos didáticos ou de condições específicas do local. 

8.5.3.6 Vantagens em relação ao recurso didático impresso 

A escolha do Recurso Didático deve considerar principalmente a sua capacidade de 

contribuir para que realmente ocorra aprendizagem, através da análise cuidadosa de suas 

vantagens e desvantagens. Com base nessa premissa, foram analisadas as colocações dos 

instrutores sobre as vantagens e/ou desvantagens do recurso vídeo em relação ao impresso, 

como cartilhas e manuais, por exemplo. 

 Instrutor 1 

Tem. Tem vantagem sim. O vídeo ele tem essa facilidade de passar a informação rápida 

para o público nosso que tem uma limitação em termos de alfabetização grande, por 

isso, a cartilha tem que ser muito visual e pouco escrita né? (sic.) 

 Instrutor 2 

Muitas vantagens. Principalmente no meio rural, porque as vezes a gente trabalha com 

pessoas praticamente semianalfabetas. Se a pessoa não sabe ler, se você der uma cartilha 

na mão dela, no máximo o que ela vai olhar são as figuras, né? E tendo um vídeo ela vai 

escutar, além de ter a parte visual, ela vai ter a parte auditiva que vai proporcionar um 

aprendizado melhor para ela. (sic.) 

É a cartilha porque eu acho que ela serve muito. A pessoa quando tiver dúvida, pode 

voltar ali e achar alguma informação. O vídeo ele fica mais difícil de voltar no lugar [...] 

(sic.) 

Na cartilha é mais rápido. Isso para uma pessoa informatizada ou tem uma interpretação 

de texto. Agora em relação a uma pessoa que tem, vamos supor, tem uma alfabetização. 

O cara sabe ler e escrever só que ele tem uma dificuldade de interpretação de texto, a 



VIII - APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

388 

 

 

cartilha, vamos dizer assim, não vai servir para praticamente nada. O vídeo não. Ele 

prefere as vezes ver, porque as vezes escutando ele consegue alguma informação muito 

melhor do que lendo. (sic.) 

Tem que ter um cuidado muito grande com a linguagem que foi falado. Tanto no vídeo 

quanto no (material impresso) [...] (sic.) 

 Instrutor 3 

“A vantagem do vídeo é que as vezes tem pessoa que não sabe ler... na cartilha ele não 

vai conseguir né? [...]”(sic.) 

Regalado (2006), descrevendo os benefícios da Tecnologia Vídeo, afirma que ela possui 

vantagens pedagógicas e técnicas. Enquanto as vantagens pedagógicas viabilizam 

aprendizagem, as técnicas permitem a permanência das mensagens para consulta posterior, 

garantem uma grande aproximação com a realidade e a alteração da velocidade de exibição, 

facilitando a observação de detalhes. Dale (1966), na mesma linha de Regalado (2006), também 

descreve uma série de características técnicas positivas do vídeo como recurso instrucional.  

Ao analisar as colocações dos educadores entrevistados, chama a atenção duas 

características do público rural levantada por eles. A primeira delas se relaciona à capacidade 

do agricultor de ler e interpretar o texto escrito. Ela foi citada pelos três educadores e o facto 

desse recurso unir imagem e som é realmente uma grande vantagem para o público rural.  

É necessário responder então a Hipótese Específica XI: A Percepção dos instrutores 

desse estudo é positiva em relação ao vídeo? Respondê-la é uma aspecto chave para se atingir 

o Objetivo Específico V, pois caso a percepção seja positiva, haverá uma grande possibilidade 

de que sua atitude em relação ao recurso vídeo seja também positiva. Identificar essa percepção 

requer uma revisão rápida dos tópicos pesquisados e pontuar alguns relatos.  

A possibilidade de ocorrência da aprendizagem foi claramente aceita pelos instrutores 

em seus relatos: “Acredito. Sabendo usar ele vai trazer ganhos muito grandes.”; “Aprende, 

Aprende. “ ou mesmo “ele entende normal o que está passando no vídeo.” (sic.). 

A possibilidade de mostrar detalhes, da mesma forma pode ser confirmada com os 

relatos: “Sim. Eu acho que é possível.” (sic.); “[...] detalhadamente mostra.” (sic.) e “[...] cara 

vê um inseto predando o outro, uma coisa que ele nunca vai ver porque as vezes o inseto é 

minúsculo [...]” (sic.). 

As características para chamar a atenção do aprendiz, refletem indiretamente sua atitude 
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(mesmo que negativa), pois caso não as tivesse, a Tecnologia Vídeo não seria um recurso 

relevante. Dessa forma, os instrutores conseguiram com a experiência na utilização desse 

recurso, listar algumas características que um vídeo deve possuir, revelando assim que ele tem 

realmente importância positiva em seu trabalho educativo. 

A sonolência que pode ocorrer ao ser exposto ao vídeo, poderia gerar, caso a atitude dos 

educadores fosse negativa, uma série de críticas a seu respeito. Ao invés disso, os instrutores 

relatam ações onde conseguem evitar que tal facto ocorra, como segmentá-lo, não exibi-lo em 

determinado horário ou mesmo indicando características importantes para minimizar esse 

efeito. 

Ao compará-lo com as atividades educativas presencias como palestra, estabeleceu-se 

uma comparação com uma ação educativa onde a participação do aprendiz é mais passiva. Os 

educadores, pela sua experiência, relataram claramente a distinção entre os dois tipos de ação e 

as vantagens do presencial e sua consequente possibilidade de interação, mas em nenhum 

momento descartaram a utilização do recurso Vídeo. A manifestação do Instrutor 3 é clara nesse 

sentido: “Se o palestrante tem habilidade de despertar o interesse do público, o vídeo vai ter.” 

(sic.). 

A comparação do recurso vídeo com outros recursos didáticos ou instrucionais foi 

inevitável. Assim, ao questionar suas vantagens em relação ao recurso impresso, determinou-

se uma dicotomia do “novo” com o “antigo”, sem a intenção de sobrepor um ao outro, apenas 

solicitando aos educadores que visualizassem as possíveis dificuldades do “novo” se 

estabelecer no ambiente da Formação Profissional Rural. Curiosamente, a resistência ao novo 

praticamente não existiu por parte dos instrutores. A questão da dificuldade de leitura, que é 

um grande entrave na utilização de material instrucional impresso, pode, segundo eles, ser 

superada pela utilização desse recurso multimídia. O relato do Instrutor 2 é categórico: “[...] E 

tendo um vídeo ela vai escutar, além de ter a parte visual, ela vai ter a parte auditiva que vai 

proporcionar um aprendizado melhor para ela.” (sic.).  

Tendo em vista o descrito acima, pode aceitar a Hipótese Específica XI, ou seja, os 

instrutores possuem uma percepção positiva em relação às potencialidades da Tecnologia Vídeo 

como recurso. 

8.5.4 Hipótese Específica XII 

“Os instrutores possuem uma atitude positiva em relação à confiabilidade e 
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acessibilidade do vídeo como recurso.” 

A confiabilidade e a acessibilidade são aspectos fundamentais para que uma técnica seja 

adotada. A adoção de uma nova tecnologia, por mais eficiente que seja, esbarraria nessas duas 

caraterísticas ao ser difundida para seu público. A Tecnologia Vídeo, nesse sentido, nada mais 

é que um novo recurso a ser difundido entre os educadores de Formação Profissional Rural. 

Caso essa técnica fosse percebida como transmissora de informações pouco confiáveis, ou 

mesmo um recurso inacessível ao agricultor, a Atitude dos educadores seria negativa em relação 

a ela. 

8.5.4.1 Capacidade de mudar a forma de pensar 

A mudança na forma de pensar está diretamente relacionada à capacidade da ação 

educativa de produzir modelos mentais consistentes nos indivíduos que dela participaram. 

Acreditar que um recurso é capaz de tal realização, é um bom indicador da atitude do educador 

em relação ao mesmo. A opinião dos instrutores entrevistados sobre o potencial do recurso 

tecnológico Vídeo de gerar essa mudança, estão transcritos abaixo: 

 Instrutor 1 

Pode. Pode sim porque ele vai despertar o interesse em buscar e aprofundar naquele 

conhecimento. Pode fazer sim. Ele vai despertar o interesse em aprimorar mais ali 

naquele assunto. (sic.) 

[...] o adulto ele tem que ser convencido daquele procedimento que você está passando 

para ele. [...] Ele não vai aceitando aquilo fácil. Então. O vídeo tem que ter também essa 

postura de convencer, não é dar só o recado. (sic.) 

Não adianta dar o recado. Só chegar e falar. O repórter faz isso. Ele traz a informação, 

solta, mas, ele não tem preocupação nenhuma se, será que alguém vai usar essa técnica? 

Ele não está preocupado. Não foi feito para isso. Ele foi trazer a informação que existe 

aquilo. E se alguém quiser ele vai buscar mais recurso. Agora, um vídeo para instruir a 

pessoa, ele tem que estar preparado nisso. (sic.) 

Só que ele pode se perder na mente do aluno num tempo muito mais curto. Eu acho. [...] 

por isso que só o vídeo não vai preencher o conhecimento do aluno. Ele tem que ter o 

vídeo e executar aquela tarefa para ele poder memorizar. (sic.) 

 Instrutor 2 

Não. Infelizmente eu acho, não por ser vídeo mas, pela cultura do produtor rural 

brasileiro [...] Vai de relação de pessoa para pessoa. (sic.) 
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[...] a televisão é um veículo que contem ainda infelizmente no Brasil, tem o poder de 

convencimento das pessoas. Se uma reportagem sai por aí falando que agrotóxico vai 

matar todo mundo, o povo vai (acreditar) parar e vai (agir) [...] (sic.) 

 Instrutor 3 

“[...] é mais eu acho se o vídeo for (de qualidade)... ele ia lá atrás do respirador e estar 

aprendendo. Ele ia ver e fazer.” (sic.) 

Para discutir a percepção dos instrutores sobre a capacidade desse recurso de mudança 

na forma de pensar, é necessário retornar à Teoria Cognitivista e seu entendimento de que o 

aprendizado é o resultado da interação entre crenças, metas e cognição, e que o aprendiz ao 

perceber algo, reflete e age sobre ele (Bruning et al., 2012). Esse aprendizado é limitado, 

entretanto, pela capacidade da Memória de Trabalho de organizar as informações recebidas 

pelos sistemas perceptivos e integrá-las em um modelo mental único (Mayer, 2005). A 

capacidade de uma ação educativa de formar modelos mentais envolve outros fatores além do 

recurso em si, mas Park e Gittelman (1995), mostram a excelente capacidade do recurso vídeo 

em formar modelos novos mentais, pela utilização de uma grande variedade de estímulos 

perceptivos em suas mensagens. Nesse sentido, a qualidade dos aspectos pedagógicos e técnicos 

do vídeo utilizado é fundamental.  

O Instrutores 1 e 3 foram claros ao relatarem a importância de características técnicas e 

pedagógicas dos vídeos para que sejam efetivos em seu objetivo. O Instrutor 2 vai um pouco 

além e ressalta a diferença entre uma reportagem e um recurso didático, quanto ao seu objetivo 

ao ser elaborado: 

“Ele traz a informação, solta, mas, ele (o repórter) não tem preocupação nenhuma se, 

será que alguém vai usar essa técnica? Ele não está preocupado. Não foi feito para isso 

(reportagem de TV).” (sic.) 

Um outro aspecto que chama a atenção é o conflito no relato do Instrutor 2 ao tentar 

responder ao questionamento sobre esse tema. Assim, ao mesmo tempo em que ele relata a 

impossibilidade de mudança na forma de pensar, também descreve a influência de uma 

reportagem sobre o comportamento do agricultor. “Se uma reportagem sai por aí falando que 

agrotóxico vai matar todo mundo, o povo vai (acreditar) parar e vai (agir) [...]” (sic.).  

De acordo com o descrito acima, os instrutores consideram que um vídeo educativo bem 
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produzido, possui a capacidade de mudar a forma de pensar de um agricultor. 

8.5.4.2 Possibilidade de “dar certo” na prática 

A possibilidade de uma técnica ensinada em vídeo dar ou não certo ao ser executada, 

envolve não só a qualidade da produção do vídeo em termos pedagógicos e técnicos, mas 

também a qualidade de seu conteúdo. Dessa forma, a análise desse tópico abrange não apenas 

o vídeo em si, mas a percepção de que ele precisa ser supervisionado em seu conteúdo utilizando 

critérios científicos. Considerando essas questões, é importante conhecer os relatos dos 

instrutores do SENAR Minas participantes desse estudo, sobre a credibilidade dos conteúdos 

do recurso vídeo em relação à sua aplicabilidade: 

 

 Instrutor 1 

O vídeo não é certeza de sucesso. De que aquela pessoa entendeu. Ela pode assistir [...] 

Se essa qualidade não for boa, da parte técnica, ela não dá credibilidade porque ela não 

compra ideia. (sic.) 

Se a pessoa não é uma especialista perde esse foco que nós acabamos de falar. Não tem 

convencimento desse aluno da importância daquela atividade. E aí, ele não consegue 

passar isso, porque, ali, quem não é especialista não sabe mostrar essa importância 

daquele trabalho né? (sic.) 

Esse vídeo que está chegando para mim é, realmente é aquela que é a técnica que 

precisa? Será que aquela pessoa que elaborou ele, tem competência para isso. E aí pode 

começar a passar informação também errada. Conhecimento errado. (sic.) 

 Instrutor 2 

Depende. Depende. Às vezes se a pessoa tiver, uma, uma, uma percepção e for curioso, 

vamos dizer assim, as vezes aquilo que ele viu no vídeo, alguma coisa que ele gravou, 

ele vai atrás para procurar para se aprofundar no assunto. Agora aquele que está meio 

voado ali, aí ele não vai conseguir pegar. (sic.) 

Às vezes na hora a pessoa fica nervosa por estar muita gente em volta dela. Se ele tiver 

sozinho (vídeo em casa) faria tranquilo. (sic.)  

Tem uns que vai assistir o vídeo só uma vez e vai conseguir pôr (o respirador). (sic.) 

 Instrutor 3 
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Muito certa a frase né, porque as vezes não dão certo na prática mesmo. [...] Na minha 

a primeira (impressão) que veio é que dá muito certo, mas a gente tem que tomar muito 

cuidado dependendo da [...] (sic.) 

[...] as vezes se ele vê o vídeo (em casa) ele faz até melhor se ele estivesse no presencial 

(curso). (sic.) 

Eu ainda falei que o problema que a gente tinha era o cara embaraçar a mão tudo e virar 

aquele rolo né? E apavorar. O cara viu o vídeo e parece que ele fica mais tranquilo. 

Mesmo que ele faça errado, ele tem uma segurança, porque ele fica aqui assim ó. [...] 

Ah! Só a sua demonstração (vídeo de conteúdo psicomotor) [...] Então mesmo que você 

demonstre umas três vezes, o cara quando vê o vídeo, parece que ele fica mais seguro. 

(sic.) 

Embora a questão de aplicabilidade dependa de muitos fatores, a percepção de que o o 

recurso tecnológico Vídeo possui um conteúdo eficaz, é fundamental para que o instrutor o 

utilize em seu trabalho. Dewey, em sua teoria, afirma que a Educação deve se basear na solução 

de problemas, onde o indivíduo aprende ao mesmo tempo o conteúdo e o processo, 

questionando a realidade e se tornando competente (Wolfolk, 2014). A realização de uma tarefa 

com competência, por sua vez, é o resultado da interação entre fatores observáveis e não 

observáveis, ou seja, as competências conscientes e as inconscientes (Arredondo & Diago, 

2010; Chouhan & Srivastava, 2014; Garavan & McGuire, 2001; Palaniappan, 2003). 

É importante ressaltar ainda a importância da qualidade técnica e da credibilidade de 

quem o produz, quando um instrutor avalia um vídeo, isso porque se ele não possibilitar a 

elaboração de modelos mentais adequados, não será percebido como eficiente. O Instrutor 1 e 

3 abordaram essa questão claramente, sendo que o Instrutor 1 a aborda de maneira mais 

enfática. 

Um outro aspecto diz respeito à individualidade. Pessoas reagem de maneira diferente 

quando expostas ao mesmo processo educativo. O modelo de competências conscientes e 

inconscientes descrito anteriormente, exemplifica isso muito bem e o Instrutor 2 coloca a 

questão não só nesse tópico, mas em outras oportunidades durante a entrevista. A questão não 

pode ser resolvida por completo, mas pode ser minimizada de várias maneiras. A mais 

importante é a capacitação dos instrutores para utilizarem adequadamente esse recurso. 

Especificamente no caso do Senar Minas, os instrutores recebem informações através de 

processos de supervisão, mas uma capacitação específica sobre a utilização desse recurso, seria 

relevante. 
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Um aspecto abordado pelo Instrutor 3 e que também já havia sido mencionado em outros 

relatos, refere-se à tranquilidade de assistir ao vídeo em casa. Acredita-se que a pressão do 

grupo realmente tenha um peso significativo no desempenho de uma tarefa pelo aprendiz. Dessa 

forma, um ambiente saudável possibilitaria uma melhor aprendizagem e um melhor 

desempenho (Mendes, 2011; Mosquera & Stobäus, 2006). 

O que se pode perceber na narrativa dos entrevistados é que eles conseguem separar de 

maneira clara as questões pertinentes ao recurso Vídeo em si, a importância de um roteiro com 

um suporte científico, embasando o conteúdo e as questões individuais de desempenho por 

parte de quem o assiste. 

8.5.4.3 Possibilidade de acesso ao recurso 

A utilização de determinada tecnologia depende de muitos fatores. Um dos mais 

importantes, dentre os já abordados, é sua eficácia em gerar benefícios para quem a utiliza 

(Kotler & Keller, 2012). Por outro lado, de nada adiantam os benefícios em si, se o beneficiado 

não tiver acesso a ela. O objetivo da inclusão desse tema no presente estudo é identificar se os 

educadores pesquisados percebem se o seu aprendiz tem ou não acesso a esse tipo de tecnologia.  

No que se refere ao acesso ao recurso vídeo, os instrutores foram questionados sobre 

dois aspectos: a possibilidade do agricultor assistir vídeos em outra oportunidade (palestras, 

dias de campo, seminários, reuniões, entre outros), e a possibilidade dele utilizar o vídeo em 

sua residência ou em outro local. A reprodução da opinião dos instrutores entrevistados são as 

seguintes: 

 Instrutor 1 

Muito pouco, bem, produtor ainda hoje tem né? Os pequenos produtores eles já tem 

acesso a isso (vídeo), não tem problema nenhum né? Agora vamos pensar no 

trabalhador. Trabalhador, é, só no treinamento que eles participam. Palestras eles não 

participam, dia de campo também não. Um pequeno produtor para essas palestras e dia 

de campo são convidados aí, eles vão mas, o trabalhador é só quando tem um curso que 

ele tem oportunidade de assistir. Caso contrário, ele não vai ter isso. (sic.) 

É o grupo (público) que a gente trabalha tem essa limitação porque muitas pessoas não 

tem computador, não tem nenhum vídeo em casa. Então onde que ele vai consultar esse 

vídeo depois? (sic.) 

Não sabe ligar. A grande maioria deles não sabe. Sabe ligar só o botão liga e desliga e 

não sabe utilizar nenhum recurso. Então, muitas vezes esse é o grande problema. Esse 
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do manual então, é mais sério, rsss. Ninguém lê o manual né? (sic.) 

 Instrutor 2 

[...] o vídeo as vezes o cara não consegue ligar o aparelho lá... não sabe ligar um DVD, 

um computador [...] nosso público a maioria não sabe [...] (sic.) 

O problema maior é o equipamento que ele vai assistir isso. Até o curso que eu estava 

lá em Guaranésia, o cara falou. “Aqui, leva esse DVD que eu ganhei lá no encontro que 

eu fiz.” Aí eu fui abrir o vídeo tava a foto deles lá. E ele nunca tinha abrido o vídeo. Um 

CD. Aí eu falei. Não guarda o CD lá para você. Isso aqui é as fotos. Ele não tinha o 

equipamento para ver ou ele não sabia ligar. Então ele pediu para mim. “Leva para você 

ver lá”. Eu abri lá na hora, na hora do almoço e ele viu aquelas fotos [...] (sic.) 

 Instrutor 3 

“É o acesso. Ainda tem isso. A tendência é acabar. Diminuir. Às vezes um CD tem mais, 

hoje em dia no celular...(é melhor) [...] Hoje você vai achar essa dificuldade mais com uma 

pessoa aí de, trinta anos para cima.” (sic.) 

Três aspectos foram levantados pelos instrutores. O primeiro deles é com relação à 

possibilidade de acesso à Tecnologia Vídeo em sua casa. As respostas dos instrutores formam 

um consenso de que boa parte dos agricultores não possuem condições de fazê-lo ou não sabem 

manipular um equipamento que possibilite a reprodução de um vídeo, seja um computador ou 

um leitor de DVD. 

Dados do CETIC.BR (Barbosa, 2014) e descritos nesse estudo, mostram que o 

computador está presente em apenas 21% das residências do meio rural brasileiro. Nesse 

estudo, 32,9% dos aplicadores entrevistados possuíam computador;  praticamente todos 

(99,1%) sabiam utilizá-lo. Apesar dos resultados encontrados, o facto do computador estar 

presente na residência do agricultor, não é uma garantia de utilização, assim como também não 

é a única forma de reprodução de um vídeo. Esse dado dá uma ideia da possibilidade do 

agricultor ter acesso ao meio, apenas isso. 

O segundo se refere ao acesso ao conteúdo de um vídeo, que pode ocorrer de duas 

formas: através da utilização do equipamento pelo próprio indivíduo ou pelo apoio de outra 

pessoa, manuseando o equipamento para o agricultor. Isso inclui o comparecimento do 

agricultor a eventos onde Vídeos Educativos são expostos, como reuniões, palestras e outras 

ações de Extensão Rural. Os dados levantados nesse estudo mostram que um percentual 
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significativo dos aplicadores entrevistados vão a esses eventos 62,0%, influenciados pelos 

participantes de cursos de Aplicação de Agrotóxicos do SENAR Minas e da Amostragem. Não 

foram considerados todos os aplicadores por não ser esse o Objetivo Específico I. É portanto, 

inadequada a extrapolação desses resultados para todos os aplicadores de defesívos, 

participantes ou não de cursos de Formação, que segundo Vicente et al. (1998), praticamente 

não participam dos eventos. 

Uma última questão levantada pelo Instrutor 3 diz respeito à idade do agricultor: “[...] 

Hoje você vai achar essa dificuldade (de acesso) mais com uma pessoa aí de, trinta anos para 

cima.” (sic.). Em seu relato, o instrutor se refere à tendência de aumento da acessibilidade à 

Tecnologia Vídeo no futuro. Nesse sentido, a maior urbanização do habitante do meio rural, 

seja pelo facto de residir na cidade e trabalhar no campo, ou pela melhoria da infraestrutura 

nessas regiões, pode fazer com que o investimento nesse recurso didático seja interessante. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que as novas gerações possuem possibilidades de 

acesso a tecnologias que os habitantes do meio rural nunca sonharam ter, ou seja, estão 

aprendendo a manipular esses recursos mais cedo e serão agricultores com muito mais 

condições de explorá-las. 

A resposta à Hipótese Específica XII é que, embora os instrutores possuam uma atitude 

positiva em relação à confiabilidade do recurso Vídeo, eles ainda são reticentes quanto à sua 

acessibilidade. Dessa forma, essa hipótese pode ser parcialmente aceita. 

8.5.5 Hipótese Específica XIII 

“Os instrutores tiveram uma experiência positiva ao utilizarem o vídeo como recurso 

durante o experimento.” 

As experiências dos indivíduos ao utilizarem uma inovação são determinantes para que 

tenham ou não uma atitude positiva em relação a ela. Existe uma relação entre a expectativa do 

indivíduo antes de experimentar uma inovação e sua satisfação após experimentá-la (Kotler e 

Keller, 2012). A resposta à Hipótese Específica XIII será dada, utilizando esse conceito e os 

relatos abaixo: 

 Instrutor 1 

É. Eu acho que na soma dos resultados ficou bom. (sic.) 

Agora foi uma experiência nova, assim, nesse enfoque de ver no aluno se tem a diferença 
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ou não [...] (sic.)  

Eu acho que, foi bom, foi uma experiência boa para mim como instrutor né? Esse 

professor né? A gente usar do recurso que, falar para você assim, com esse enfoque eu 

usava muito pouco.” (sic.) 

[...] ele (vídeo de conteúdo Psicomotor) serve para gente, avaliar a gente também na 

maneira de estar treinando né? Então, foi interessante também olhar a postura que a 

gente está passando, que foi um outro instrutor mas que, ele, ele, eu me coloquei naquela 

situação. Então, eu estava me vendo, no que eu tenho que passar. Tirei conhecimento 

dali. [...] (sic.) 

Mas, é o presencial, eu sempre pensei, ó, vai ser melhor mas, isso porque já sou mais 

antigo né, estou acostumado. 52 anos, então a gente já vem daquele jeito né, mas, hoje 

a gente vê a rapaziada nova, não só, do campo também tem muita gente boa que já está 

usando muito esse recurso [...] (sic.) 

 Instrutor 2 

“[...] do experimento foi a percepção que eu tive, que os participantes, conseguem 

alguns, prestar atenção e tirar, vamos falar assim, noventa, mais de noventa por cento de 

aproveitamento do que passou no vídeo e outros não conseguir praticamente nada.” (sic.) 

 Instrutor 3 

“É. Mudou sim porque as vezes até imagina que o cara está vendo alí no vídeo e ele vai 

fazer conforme o vídeo e as vezes passa batido um detalhezinho lá que ele não percebeu ou que 

ele viu e não entendeu como é que funciona.” (sic.) 

O relato dos instrutores mostra que, a diferença entre as expectativas e o desempenho 

do recurso tecnológico vídeo durante sua utilização, gerou uma percepção positiva, observada 

na fala do Instrutor 1 em relação ao próprio recurso, e no caso dos Instrutores 2 e 3, em relação 

ao aproveitamento do conteúdo entre os diversos perfis de agricultores. Ainda assim, houve um 

aprendizado positivo desses instrutores, muito embora não tenham expressado claramente. 

Perceber a importância da diferença na aprendizagem do conteúdo entre os agricultores, 

proporcionou aos Instrutores 2 e 3 observarem mais as questões individuais e consequentemente 

focarem mais na eficiência de seu trabalho.  

As colocações do Instrutor 1 são mais extensas, e foram relatados alguns aspectos 

interessantes. “É. Eu acho que na soma dos resultados ficou bom.” (sic.), ou “[...] ver no aluno 
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se tem a diferença ou não [...]” (sic.), ou ainda “[...] ele (vídeo de conteúdo Psicomotor), serve 

para gente, avaliar a gente também [...] eu estava me vendo [...]” (sic.). Sua surpresa com a 

experiência foi bastante relevante e a satisfação com a experiência ficou clara. 

Uma outro ponto diz respeito à idade e ela também é positiva. A expectativa de que pela 

idade e experiência, o desempenho do presencial superaria em muito o do vídeo não ocorreu. 

Assim, o bom desempenho do recurso gerou uma experiência positiva, e consequentemente, 

uma satisfação em relação ao mesmo.  

Pelo discutido acima, pode-se aceitar a Hipótese Específica XIII: os instrutores 

pesquisados tiveram uma experiência positiva ao utilizarem o vídeo como recurso durante o 

estudo. 
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IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Os paradoxos são o oposto das contradições. As contradições se fecham em si mesmas, 

mas os paradoxos se mantem evoluindo, porque, cada vez que você reconhece a verdade 

de um lado, é apanhado pela verdade do outro lado” (Anderson, 2011, p. 99). 

Os desafios enfrentados pelo agricultor no dia a dia do campo forjaram um indivíduo 

que, na sua simplicidade, possui a força de quem vence as batalhas que a natureza lhe impõe. 

Tentar entender a forma de aprender desse indivíduo peculiar, os fatores envolvidos nesse 

processo e traduzir em um estudo científico, foi o desafio que nos foi colocado logo de início. 

Mas como os paradoxos possuem duas verdades, conhecer e avaliar a aprendizagem desse 

indivíduo utilizando um recurso tecnológico, trouxe-nos ao final desse estudo, uma enorme 

satisfação.  

Um outro paradoxo também foi colocado nos relatos daqueles que acompanharam o 

agricultor no trabalho de Formação, o educador. Dificuldades foram descritas com a convicção 

e a certeza de quem as conhece profundamente, mas ao mesmo tempo nos foi descrita uma 

enorme satisfação ao perceber que podem transformar a vida das pessoas através do 

conhecimento. Esse talvez tenha sido o paradoxo mais claramente retratado neste estudo.  

Mas é importante aqui, descrever o caminho percorrido para atingir o objetivo proposto, 

a saber: conhecer a eficiência do vídeo pedagógico para a aprendizagem do agricultor. 

O primeiro passo foi identificar quem é esse agricultor. Pesquisamos seu perfil, com a 

clara consciência de que nossa população era composta por indivíduos que buscavam aprender 

mais sobre o trabalho de aplicação de defensivos agrícolas. Não pretendíamos identificar o 

perfil do trabalhador na aplicação de  agrotóxicos em geral, isso porque esse é um universo 

muito maior. No entanto, focamos nossa pesquisa no aplicador de agrotoxicos que participa de 

cursos de Formação Profissional, e o comparamos com o perfil relatado em trabalhos cujo 

objetivo era retratar o aplicador em geral.  Assim, no que se refere ao perfil desse indivíduo, 

alvo de nossa pesquisa, ele era jovem, entre 18 e 39 anos (65,4%), sendo 97,4% do sexo 

masculino e que não necessariamente morava no campo (40,3% residiam na cidade); possuía 

baixa escolaridade (78,1% dos aplicadores estudados possuíam até o Ensino Médio 

incompleto); baixa renda (94,3% recebiam até três salários mínimos); em sua grande maioria 

eram trabalhadores empregados (71,7%) e 53,7% estavam na atividade há mais de cinco anos. 

Após conhecer esse indivíduo quanto ao Perfil demográfico, buscamos conhecer sua 

relação com equipamentos de informática e seu acesso à rede mundial de computadores. 
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Entendemos que o acesso à informação através da internet, permitiria a ele usufruir o recurso 

didático vídeo no momento que assim o desejasse, e que pela aquisição do conhecimento 

adquirido, poderia se aperfeiçoar profissionalmente com maior facilidade. Porém, como 

mostraram os estudos (Barbosa, 2014), o acesso à rede ainda é pequeno. Apenas 32,9% dos 

agricultores em nosso estudo utilizavam computadores; desses, 47,8% utilizava-os com alguma 

frequência  e outros 51,3% utilizavam mais de três vezes na semana. Utilizar um computador, 

no entanto, não significa ter acesso à rede. Percebemos em nosso estudo que apenas 33,7% 

desses indivíduos acessavam a rede mundial de computadores. A possibilidade do agricultor ter 

acesso ao conteúdo de um vídeo e se informar através dele ainda é distante para boa parte desse 

público. 

Uma última etapa foi descobrir quais eram as fontes de informação desse indivíduo. A 

primeira delas foi a formação propriamente dita, onde ele aprendia seu trabalho. Os dados 

obtidos nos revelaram que 68,8% dos aplicadores aprenderam a profissão de maneira Informal, 

com os colegas de trabalho ou superiores hierárquicos. O resultado nos mostra que ainda existe 

um longo caminho a percorrer para melhorar a formação desse trabalhador, para que ele, no 

início de sua carreira, proteja melhor sua saúde e ao mesmo tempo seja mais produtivo.  

Como os paradoxos fazem parte de nossa vida, ao avaliarmos os motivos pelos quais os 

agricultores entrevistados participavam de eventos de Formação, a maioria (82,5%), mostrou a 

vontade de melhorar sua condição de vida. Esse é um dado importante, uma vez que a 

motivação do aprendiz é um aspecto fundamental para que ocorra a aprendizagem. Os processos 

de Formação precisam aproveitar esse interesse e cuidar para que ele não seja frustrado. Nesse 

sentido, apenas processos formativos elaborados com objetivos voltados para o cotidiano do 

agricultor, podem atender a esse objetivo. Por último, buscamos conhecer as formas pelas quais 

esse indivíduo se atualizava; como tomava conhecimento das inovações técnicas que surgiam 

em sua atividade de trabalho. Os resultados mostraram um trabalhador que se informava 

principalmente através de fontes técnicas (cursos, palestras e visita de técnicos). Acreditamos 

no entanto, que esse não seja o perfil do aplicador de defensivos em geral. Os trabalhos de 

Cabral (2012) e Vicente et al. (1998), mostram, por exemplo, que a grande maioria dos 

trabalhadores dessa área não recebem qualquer tipo de informação técnica. O facto do objeto 

de nosso estudo ser o aplicador de agrotóxicos participante de eventos de Formação, pode 

explicar a diferença, pois os que não se atualizaram, obviamente não se inscreveram.  

Após conhecer o agricultor, avaliou-se seu aprendizado utilizando o recurso Vídeo, 
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incialmente no conteúdo Cognitivo. Pelo resultado, tanto a forma presencial quanto o vídeo 

foram igualmente eficientes na aquisição de conteúdo. Enquanto o grupo exposto ao vídeo 

acertou 7,29 questões em 10, o grupo não exposto acertou 7,35. Valores estatisticamente iguais 

(p=0,731), comprovando a eficiência dessa forma de mediação da aprendizagem e abrindo uma 

enorme perspectiva para os processos de Formação Profissional Rural.  

De posse desse resultado, ficou a questão: as caraterísticas de perfil interferiram nesse 

resultado? Para respondê-la, testamos estatisticamente a interferência de um sobre o outro, 

primeiro sem considerar a exposição ou não ao recurso tecnológico Vídeo e posteriormente, 

comparando o grupo Exposto e o Não-exposto. Ambos os testes estatísticos revelaram que, para 

as características de perfil, a idade e a escolaridade interferiram nos resultados e que todas as 

características referentes ao acesso aos equipamentos de informática influenciaram nos 

resultados. Ao mesmo tempo, eles mostraram um relacionamento fraco entre essas 

características e os acertos nas avaliações, confirmando que, embora elas tenham interferido, 

os agricultores menos instruídos e menos habituados a utilizar o equipamento, tiveram bom 

aproveitamento do conteúdo exposto nos vídeos apresentados. 

A etapa seguinte foi avaliar a aquisição de habilidades Motoras pelos agricultores após 

assistirem ao vídeo. Nesse caso, os resultados foram favoráveis à ação educativa presencial 

(p<0,001), onde os agricultores conseguiram melhor desempenho do que quando assistiram ao 

vídeo. Por outro lado, em uma das operações realizadas, a de “Retirada do Respirador”, os 

resultados foram semelhantes. Embora não caiba aqui discuti-los novamente, chamou-nos a 

atenção o facto de que os percentuais de acertos observados no grupo Exposto mostraram que 

esses indivíduos também obtiveram um bom desempenho, com exceção da operação de 

“Preparação para a colocação” (48,9% de realizações). 

Após a avaliação da aprendizagem de habilidades Motoras, consideramos o efeito das 

características de perfil sobre os resultados obtidos, inicialmente desconsiderando a exposição 

ao vídeo e posteriormente comparando os grupos controle e experimental. Novamente 

observou-se que as características de perfil e de acessibilidade a equipamentos de informática 

interferiram na realização das tarefas propostas de forma significativa. As características dos 

testes realizados, permitiram-nos concluir também que a relação entre elas não é forte, pois os 

resultados deveriam estar próximos ao valor ±1, mas estavam entre ±0,3 (Spiegel, 2009).  

O próximo passo foi avaliar a atitude dos agricultores em relação à Tecnologia Vídeo 

como meio didático. Essa avaliação englobou três Dimensões. O objetivo ao realizar essa 
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pesquisa foi captar as crenças por trás do recurso e não suas características positivas ou 

negativas. As atitudes foram agrupadas em três dimensões, analisadas separadamente e 

posteriormente em conjunto, de forma a se ter uma ideia definitiva sobre essa questão. A análise 

dos dados coletados mostrou uma atitude positiva dos agricultores em relação ao vídeo como 

meio (p<0,001). O único aspecto que nos chamou a atenção foi a questão do acesso ao conteúdo. 

Os agricultores entrevistados sentiram dificuldade de manipular os equipamentos de 

reprodução e consideraram também que existiam para eles poucas oportunidades de acesso a 

vídeos didáticos. Manter a atenção também foi detectada como um fator negativo.  A qualidade 

desse recurso deve realmente ser alvo de atenção, e na medida que bons materiais forem 

produzidos, ele começará a ocupar o espaço dos demais popularizando-se. Acreditamos que é 

um processo evolutivo pelo qual passa toda e qualquer tecnologia, onde o mais eficiente 

substitui o menos eficiente. O maior conhecimento das teorias de Aprendizagem Multimídia e 

sua aplicação ao recurso tecnológico vídeo seguramente contribuirão para que isso ocorra. 

A última etapa de nosso estudo foi conhecer a atitude do educador de Formação 

Profissional Rural sobre esse recurso. Aqui, como dito anteriormente, os paradoxos surgem nas 

respostas e mostram que os conflitos entre o prazer de atuar na formação do agricultor se 

contrapõe às dificuldades que a realidade rural impõe. Em meio a esses paradoxos, percebeu-

se claramente a satisfação com o trabalho de educar. Todos os instrutores entrevistados 

relataram de maneira incisiva em suas falas a importância de seu trabalho na vida do agricultor. 

O primeiro aspecto avaliado dizia respeito à atitude em relação às potencialidades do 

recurso vídeo. Em seus relatos, os educadores alternaram entre pontos positivos e negativos 

sobre o recurso. O processo de formação da atitude ocorreu da forma como mostra Petty et al. 

(2007), segundo os quais novas informações são adicionadas às dificuldades enfrentadas no dia 

a dia. Nesse sentido, foi necessário separar as experiências negativas já vivenciadas pelos 

instrutores, de sua forma de perceber o que o recurso pode oferecer. As falas misturavam 

experiências com percepções : “Então o vídeo quando é mais rápido, eles dormem menos. E 

assim mesmo dá uma cochilada ou outra. [...]” (sic.). Concluímos ao final que os educadores 

entrevistados acreditavam no recurso e o percebiam como um rico potencial para o trabalho 

com o agricultor.  

O segundo aspecto avaliado em relação referia-se à confiabilidade e acessibilidade do 

agricultor ao recurso. Quanto à confiabilidade, questionamos sobre a confiança nas informações 

transmitidas em vídeos. Foi impossível evitar a ligação de um vídeo com reportagens e 
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programas informativos destinados a área rural, veiculados na televisão,  justificável, tendo em 

vista que muitas vezes esses educadores utilizavam programas em vídeo em seu trabalho, ou 

participavam de atualizações onde essas reportagens eram mostradas. “Não. Infelizmente eu 

acho, não por ser vídeo [...]” (sic.) ou “[...] Ele não vai aceitando aquilo fácil. [...]” (sic.) ou 

ainda “Muito certa a frase né, porque às vezes não dão certo na prática mesmo.” (sic.); são 

entremeados com a opiniões como: “[...] vai assistir o vídeo só uma vez e vai conseguir pôr (o 

respirador).“ (sic.) ou mesmo “Se ele tiver sozinho (vídeo em casa) faria tranquilo.” (sic.). Esses 

relatos mostraram que apesar das dificuldades, havia confiança no conteúdo veiculado pela 

Tecnologia Vídeo.  

Em relação à acessibilidade, a atitude dos educadores mostrou que as possibilidades de 

acesso eram baixas. Os instrutores pontuaram questões que já haviam sido detectadas ao 

avaliarmos a atitude dos agricultores em relação a esse fator. Os relatos dos educadores foram 

claros nesse sentido: “[...] não consegue ligar o aparelho lá... não sabe ligar um DVD, um 

computador [...] ou “Não sabe ligar. A grande maioria deles não sabe. [...]”(sic.).  Mas a fala de 

um dos entrevistados chamou nossa atenção, ao colocar uma visão de futuro ao invés de 

simplesmente descrever a realidade: “É o acesso. Ainda tem isso. A tendência é acabar. 

Diminuir. [...]” (sic.). 

Procuramos saber então se os educadores possuíam uma atitude positiva em relação à 

utilização desse recurso. Embora existissem dificuldades referentes aos locais, como barulho, 

energia elétrica e espaço físico, o recurso Vídeo foi percebido em sua exata função: “[...] é uma 

ferramenta de trabalho que vai ajudar né?” (sic.). Para se ter uma visão ampla e definitiva sobre 

a atitude desses educadores, é interessante percorrer todos os relatos e interpretá-los. Nesse 

momento, os paradoxos se fazem presentes outra vez: “Às vezes tem energia elétrica mas a 

distância é grande de onde você está.” (sic.) ou ”Justamente naquela hora (passa o trator), aí 

você tem que muitas vezes interromper.” (sic.), ou ainda “[...] as vezes tem energia elétrica mas, 

o espaço físico dele não comporta dez, doze pessoas sentadas.” [...] (sic.). Por outro lado, alguns 

relatos revelaramm o que não se poderia supor: “[...] Voltar na fazenda e ver o tanto que 

melhorou né?” (sic.) ou “eu gosto de estar com o produtor, conversando [...]” (sic.) ou ainda 

“[...] você ver que o que você está passando está mudando a qualidade de vida [...]” (sic.), ou 

mesmo “[...] O cara viu o vídeo e parece que ele fica mais tranquilo. Mesmo que ele faça errado, 

ele tem uma segurança. [...]” (sic.).  

Fica claro então que o processo de adoção de uma nova técnica ocorre em etapas, mas 
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se a atitude em relação à mesma é positiva, o caminho será percorrido e ela irá ocorrer. É o que 

diferencia o paradoxo da contradição, a possibilidade de evolução. Nesse momento, é 

importante destacar então o relato dos educadores envolvidos: “[...] ele (vídeo de conteúdo 

Psicomotor) serve para gente, avaliar a gente também na maneira de estar treinando né?” (sic.) 

ou “Então, eu estava me vendo, no que eu tenho que passar. Tirei conhecimento dali. [...]” (sic.) 

ou simplesmente “É. Mudou sim [...]”. Esse último relato resume o sentido de evolução da 

percepção proposto acima e a consequente possibilidade de intensificação de sua utilização. 

É importante ressaltar nesse momento que a inclusão de temas, como por exemplo, a 

prefrência por um vídeo em relação a uma palestra em nosso estudo, teve como único objetivo 

a obtenção de informações concretas sobre a percepção dos agricultores. Temos a certeza de 

que é apenas com informações de qualidade sobre o que pensa o agricultor brasileiro, que 

poderemos promover-lhe uma melhor condição de vida e de trabalho. Nesse sentido, é oportuno 

parafrasear o educador sul-africano Seymour Papert (196513), ao dizer: "não morda meu dedo, 

olhe para onde estou apontando". 

Finalmente concluímos que as possibilidades oferecidas pela utilização do recurso 

tecnológico Vídeo, abrem muitas oportunidades para os habitantes do meio rural. Encurtar as 

distâncias, oferecer cursos de formação de excelente qualidade a um preço acessível, melhorar 

a eficiência, segurança e qualidade do trabalho agrícola, reduzir a contaminação dos alimentos 

e do meio ambiente, melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias, entre outros, são os 

possíveis benefícios que o maior acesso à informação pode propiciar. 

Em contrapartida, fica a dúvida: o que falta ainda ser conhecido na relação do habitante 

do meio rural com essa tecnologia? Ao término desse estudo algumas questões ficaram em 

mente: 

   Que fatores podem afetar a percepção de imagens em vídeo por esse agricultor, 

haja vista que sua interpretação depende fortemente da cultura de quem as 

observa? 

  Que características um vídeo deve possuir para que possibilite uma melhor 

aprendizagem do conteúdo Psicomotor? 

 As formas de avaliação podem interferir nos resultados de aquisição de 

habilidades Psicomotoras através do vídeo? 

                                                 

13 http://www.papert.org/articles/embodiments.html 
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  Quais as estratégias mais eficientes na estruturação de conteúdos, de forma que os 

vídeos possam ser mais eficazes no dia a dia do agricultor? 

  Como prover um melhor acesso à Tecnologia Vídeo para o habitante do meio 

rural? 

  A capacitação dos agricultores na manipulação de equipamentos eletrônicos de 

reprodução poderia melhorar seu acesso ao vídeo? 

  Como melhorar a utilização da tecnologia vídeo pelos instrutores de Formação 

Profissional Rural? 

  Qual o potencial educativo da produção de vídeos pelos próprios agricultores? 

Podemos concluir que existem ainda muitas respostas a serem dadas, mas a adoção de 

uma técnica também pode ocorrer espontaneamente. O contato entre seus usuários e o 

surgimento dos inevitáveis paradoxos, permitem aos educadores e aprendizes evoluírem em sua 

relação com esse recurso. Os desafios e os conflitos da realidade se impõe sobre ambos, e o 

recurso que faz a mediação dessa relação, está também sujeito a esses paradoxos. 
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ANEXOS    

Anexo A – Ficha descritiva do vídeo do Conteúdo Cognitivo 

Ficha descritiva para vídeos didáticos 

Dados de identificação 

Título: EPI: um aliado de sua saúde 

Autor/Produtor: Andef 

Endereço na web: Videosandef - 

https://www.youtube.com/watch?v=OtYMduMQFMU&list=UUpytTajVJ2pv0pKWaiTAlVA 

Ano: 2011 

Duração: 10 minutos 

Aspectos técnicos 

Apresentação Sim Não Observações 

Apresenta-se em um estojo X  
Disponível também na 

web 

A capa apresenta ilustrações de acordo com o conteúdo? X  
Disponível também na 

WEB 

Acompanha um guia didático?  X  

Som Sim Não Observações 

O som é claro e plenamente inteligível? X   

O tom de voz é apropriado? X   

As mudanças de entonação na voz do locutor são realizadas 

no momento preciso? 
X   

 Imagem Sim Não Observações 

As imagens possuem boa definição? X   

A iluminação é correta? X   

As imagens são variadas? X   

Elementos gráficos visuais Sim Não Observações 

São significativos para transmitir a mensagem? X   

Os tipos de elementos gráficos visuais se adequam às 

características do vídeo? 
X   

 Expressão  Sim Não Observações 

Utilizam-se planos adequados para transmitir a informação? X   

A sequência entre planos é adequada? X   

Utilizam-se diferentes ângulos para a apresentação das 

mensagens? 
X   

Aspectos didáticos 

Objetivos Sim Não Observações 

Com a visualização do vídeo, os objetivos são atingidos? X   

Existe correspondência entre os objetivos desejados e os 

conteúdos desenvolvidos? 
X   

Pode-se atingir os objetivos no tempo de duração do vídeo? X   

Conteúdos Sim Não Observações 

É um tema apropriado para ser tratado em vídeo? X   

O conteúdo está atualizado? X   

Possui erros conceituais?  X  
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Anexo B – Ficha descritiva do vídeo do Conteúdo Psicomotor 

Ficha descritiva para vídeos didáticos 

Dados de identificação 

Título: Utilização do EPI – Colocação do respirador 

Autor/Produtor: Rodrigo de Castro Diniz 

Endereço na web: Não possui 

Ano: 2015 

Duração: 2:59 minutos 

Aspectos técnicos 

Apresentação Sim Não Observações 

Apresentam-se em um estojo  X  

A capa apresenta ilustrações de acordo com o conteúdo?  X  

Acompanha um guia didático?  X  

Som Sim Não Observações 

O som é claro e plenamente inteligível? X   

O tom de voz é apropriado? X   

As mudanças de entonação na voz do locutor são realizadas 

no momento preciso? 
X   

Imagem Sim Não Observações 

As imagens possuem boa definição? X   

A iluminação é correta? X   

As imagens são variadas? X   

Elementos gráficos visuais Sim Não Observações 

São significativos para transmitir a mensagem? X   

Os tipos de elementos gráficos visuais se adequam às 

características do vídeo? 
X   

Expressão  Sim Não Observações 

Utilizam-se planos adequados para transmitir a informação? X   

A sequência entre planos é adequada? X   

Utilizam-se diferentes ângulos para a apresentação das 

mensagens? 
X   

Aspectos didáticos 

Objetivos Sim Não Observações 

Com a visualização do vídeo, os objetivos são atingidos? X   

Existe correspondência entre os objetivos desejados e os 

conteúdos desenvolvidos? 
X   

Podem-se atingir os objetivos no tempo de duração do vídeo? X   

Conteúdos Sim Não Observações 

É um tema apropriado para ser tratado em vídeo? X   

O conteúdo está atualizado? X   

Possui erros conceituais?  X  
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Anexo C – Questionário de Identificação do Perfil 
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Anexo D – Questionário de avaliação do Conteúdo Cognitivo  
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Anexo E – Questionário de avaliação da atitude em relação ao vídeo 
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Anexo F – Planilha de avaliação do desempenho do Conteúdo Psicomotor 

 Entidade: _________________________________________________ 

 Nome do instrutor: _________________________________________ 

 Data de início: _______________ 

   

Resultado da execução pelos participantes, 5 minutos após a exposição. 

 Nome 
Operação de Colocação Operação 

de 

Retirada 

Toda a 

operação Preparação Colocação 

Exposto ao VÍDEO 

1      

2          

3          

4          

5          

6          

7          

Exposto à demonstração PRESENCIAL 

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 Conceitos: R = tarefa realizada – NR = tarefa não realizada 

 

Critérios: 

Preparação: Mão entre o elástico e o respirador e separação dos elásticos. 

Colocação: Separação dos elásticos na cabeça, ajuste no rosto e realização do teste. 

Retirada: Segurar o respirador e retirar um elástico por vez. 

Toda a operação: Realização de todos os procedimentos de forma correta. 

Obs: A não realização de um dos critérios acima, implica no conceito “R” para a tarefa. 
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Anexo G – Roteiro para entrevista com os instrutores 
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Anexo H – Imagens do vídeo “Colocação do Respirador de Carvão Ativado” 
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Anexo I – Imagens da exposição do Conteúdo Cognitivo pelos instrutores 
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Anexo J – Imagens da exposição do Conteúdo Psicomotor pelos instrutores 
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Anexo K – Imagens da exposição do Conteúdo Cognitivo pelo vídeo 
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Anexo L – Imagens da exposição do Conteúdo Psicomotor pelo vídeo 
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Anexo M – Imagens da avaliação do Conteúdo Cognitivo e/ou da Atitude 
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Anexo N – Imagens da avaliação do Conteúdo Psicomotor 
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