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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve como base avaliar o Programa de Extensão Estação Casa da Física que se 

inscreve na perspectiva de efetivação do Ensino da Física no Amazonas. O objetivo geral 

desta pesquisa é introduzir no programa a avaliação de impacto que consiste num instrumento 

capaz de mensurar as efetivas modificações provocadas no panorama social, lócus de uma ou 

mais intervenções. Os objetivos específicos são: Contextualizar a emergência e 

implementação do programa; analisar as atividades desenvolvidas pelo programa, objetivando 

identificar a compatibilidade entre tais atividades e as ações e objetivos propostos pelo 

mesmo; verificar se o programa coaduna-se com o que é preconizado pela Política Nacional 

de Extensão; e por fim, desvelar os desdobramentos do projeto na vida de seus beneficiados. 

Os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos em três etapas, indissociáveis, 

fundamentam-se na modalidade de pesquisa quanti-qualitativa, para atingir os objetivos da 

pesquisa. No primeiro momento, foi levantada uma pesquisa do referencial teórico bem como 

os documentos do Programa Casa da Física. O segundo momento se estrutura na pesquisa de 

campo em que os dados foram coletados por meio de formulário padrão, entrevista semi-

estruturada e questionário semi-estruturado. No, terceiro momento, foi feita a análise dos 

dados coletados. As análises realizadas permitiram concluir que: o Programa Casa da Física 

alcança os seus objetivos junto aos beneficiados do programa. Porém, este poderia se tornar 

mais completo de potencialidades se suas fragilidades fossem trabalhadas, como: infra-

estrutura, organização do quadro da equipe técnica, insuficiência de recursos financeiros.    

Neste sentido, este projeto explicita o compromisso social da Universidade Federal do 

Amazonas em dar respostas profícuas e efetivas às demandas sociais postas ao ensino regular 

da Física nas escolas brasileiras. Para finalizar, reforça-se que foi vital avaliar os impactos que 

o referido programa de extensão provoca ao público-beneficiado, com vistas a fortalecer e 

consolidar uma cultura de avaliação de política, programas e projetos sociais na atualidade. 

 
 
 
Palavras-chave: Avaliação de impactos. Extensão. Ensino da Física. Programa Estação Casa 
da Física. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was based on the Program for Extension Station House of physics which is the 

prospect of execution of the Teaching of Physics in Amazonas. The general objective of this 

research is to introduce the program to the impact assessment is an instrument capable of 

measuring the effective changes in the landscape caused social, locus of one or more 

interventions. The specific objectives are: contextualizing the emergence and implementation 

of the program, review the activities developed by the program, to identify the compatibility 

of such activities and the actions and objectives proposed by the same, verify if the program is 

consistent with what is advocated by the policy National Extension and finally, reveal the 

ramifications of the project in the lives of their beneficiaries. The methodological procedures 

that were developed in three stages, separated, based on the method of quantitative-qualitative 

research, to achieve the research objectives. First, a search was made of the theoretical 

framework as well as documents of the House of Physics Program. The second structure is the 

field research in which data were collected in standard form, semi-structured and semi-

structured questionnaire. In the third time, was the analysis of data collected. The analysis 

carried out allowed to conclude that the House of Physics program achieves its goals with the 

benefit of the program. However, this could be more complete if its potential weaknesses 

should be worked such as: infrastructure, organization of the technical staff, lack of financial 

resources. Accordingly, this project explains the social commitment of the Federal University 

of Amazonas in useful and effective responses to social demands made of the regular physical 

education in Brazilian schools. Finally, it reinforces that it was vital to assess the impacts that 

the program leads to extension of public benefit, to strengthen and consolidate a culture of 

evaluation of policy, programs and social projects in the present.  

 

Keywords: Assessment. Extension. Education. Program in Physical station house. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ensinar não é uma função vital, porque não tem o 
fim em si mesma; a função vital é aprender. 

Aristóteles 

A educação é tarefa urgente em nosso país. Considera-se a educação um dos setores 

mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. O artigo 205 da Constituição Federal 

do Brasil (1988) estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”. Nesse sentido, o Relatório de Desenvolvimento Humano do IPEA1-1996, o Brasil 

tem avançado no campo da educação nas últimas décadas, entretanto, ainda há muito para ser 

feito, principalmente quanto à qualidade de ensino para as disciplinas das Áreas Exatas.  

Assim sendo, reforça-se que a educação é um dos setores mais importantes para o 

desenvolvimento de uma nação. Portanto, é através da produção de conhecimentos que um 

país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas. Sabe-se que embora o 

Brasil tenha avançado neste campo desde a década de 1980, ainda há muito a ser feito. 

Segundo dados do INEP2, nação assistiu a um aumento da matrícula escolar para crianças 

com idades compreendidas entre os 7 e 14 anos, de 80,9% em 1980 para 96,4% no ano 2000. 

Na idade entre 15 e 17 anos esta taxa subiu, no mesmo período, de 49,7% para 83%. As taxas 

de literacia subiram, de 75% para 90% em 2007. Contudo, isto é um processo inconcluso e 

que necessita ser impregnado por uma qualidade ética e política, assim como deve ser um 

compromisso de todos. 

                                                           
1 IPEA – Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada. 
2 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
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De modo geral, o frágil desempenho do ensino regular da Física nas escolas brasileiras 

e a falta de interesse ou as dificuldades dos alunos em apreender o conteúdo desta 

disciplina/área é decorrente de um ensino tecnicista baseado em resolução de problemas 

pouco relacionados com o cotidiano dos alunos e, portanto, sem nenhum significado para eles. 

Em alguns casos, nota-se que professores sobrecarregam os alunos com “trabalho 

extremamente frustrante de assimilação de técnicas destinadas à resolução de problemas 

propostos por ocasião das provas” (BEM DOV, 1995, p.16), o que tende a reforçar uma 

rejeição, ao invés de fomentar a identificação do aluno com o conteúdo do aprendizado.  

Destarte, “divulgar a ciência – tentar tomar seus métodos e descobertas acessíveis aos 

que não são cientistas – é o passo que se segue natural e imediatamente. Não explicar a 

ciência me parece perverso.” (SAGAN, 1996, p. 38). Neste sentido, é preciso que o Ensino da 

Física se torne mais interessante e compreensível aos alunos, ganhando um novo sentido, uma 

nova visão, voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, com instrumentos para 

compreender e participar da realidade a sua volta. Sob tal ótica, indaga-se: por que não 

desenvolver estratégias específicas, procedimentos criativos, ou mesmo tecnologias sociais, 

para disseminar e popularizar o ensino da física aos alunos da rede de ensino regular?  

Tais argumentos e/ou inquietações estão na base do Programa de Extensão “Estação 

Casa da Física”, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o qual é executado desde o 

ano de 2004, sob a coordenação do Professor José Pedro Cordeiro. O referido Programa tem 

como objetivo auxiliar os alunos de ensino médio de escolas públicas e privadas a trabalhar 

com os conceitos da Física com maior interesse e facilidade.  

O Programa de Extensão “Estação Casa da Física” tem como missão difundir o estudo 

da física de forma acessível, criativa e envolvente a todos os estudantes amazonenses, já que é 

voltado para a melhoria dos alunos do ensino médio que participam em competições, como 

por exemplo, as Olimpíadas Brasileiras de Física. Dessa forma o programa expressa o 
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compromisso social da Universidade Federal do Amazonas, pois por meio desta ação de 

extensão, atua como um canal de interação, articulação e troca, ou melhor, como um elo que 

vincula organicamente: Universidade à comunidade. 

Neste sentido, vê-se, de imediato, a importância da Extensão Universitária, concebida 

como um “o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade.” 

(FORPROEX, 1987). Sob tal lógica, a produção do conhecimento, via extensão, se faz  na 

troca de saberes sistematizados _ acadêmico e popular – tendo como desdobramento a 

democratização do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação na 

Universidade e uma produção resultante no confronto com a realidade. 

Contudo, para que se avalie o real compromisso social da Universidade, via extensão, 

é preciso que os programas executados sejam avaliados de forma sistemática e planejada, 

identificando os impactos de sua implementação, de forma a dotá-los de potencialidades e de 

efetividade, o que exige, indubitavelmente, que se conheçam os seus limites e fragilidades, 

com vistas ao seu crescente aprimoramento. Sendo esta premissa que demonstra a importância 

de se avaliar os programas sociais.  

Para Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 15), avaliar consiste num “processo 

sistemático de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma 

contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a estimular seu 

aperfeiçoamento”. Portanto, a avaliação deve gerar informações não apenas em relação aos 

insumos utilizados, ao custo, à eficiência e à eficácia dos programas sociais, mas também, e 

principalmente, em relação a informações referentes às verdadeiras mudanças provocadas 

pela intervenção, ou seja, informações quanto à sua efetividade e seu impacto.  
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A avaliação aprendida enquanto um mecanismo legítimo e fundamental na atualidade, 

objetiva, além de ser uma ferramenta de controle social, aferir os impactos quanti-qualitativos 

gerados na vida dos beneficiados de uma política pública ou programa social. 

Carvalho (2001, p. 88) afirma que “é preciso uma concepção totalizante da avaliação 

que busque apreender a ação desde a sua formulação, implementação, execução, resultados e 

impactos”, proposta que o presente estudo se compromete em realizar, com vistas a difundir a 

importância da estreita vinculação entre a extensão universitária e a cultura de avaliação de 

políticas, programas e projetos sociais em nossa sociedade. 

Assim, parte-se do pressuposto que a avaliação consiste num instrumente capaz de 

mensurar efetivas modificações provocadas no panorama social, lócus de uma ou mais 

intervenções. 

Cônscios disto é vital que se tenha conhecimento dessas mudanças, qual sua 

intensidade e real alcance, pois, mesmo originadas com as melhores intenções, observa-se que 

determinadas ações podem gerar impactos imprevistos e, até mesmo, indesejáveis. 

Posto isto, a avaliação deve ser entendida como um instrumento indispensável, bem 

como um imperativo ético, pois quando se postula efetivar um avaliação de impacto, deve-se 

em foco que esta deve ser apreendida como “mudanças duradouras ou significativas – 

positivas ou negativas, planejadas ou não – nas vidas das pessoas e ocasionadas por 

determinada ação ou série de ações” (ROCHE, 2002, p.37). De acordo com este autor, não se 

trata, portanto, de um processo improvisado ou episódico, uma vez que a realização de uma 

avaliação de impacto exige aprofundamento teórico-metodológico, coerência e postura ética, 

afinal, por meio dela, ousa-se atingir a vida cotidiana dos beneficiados. 

Com base nesse pressuposto que se buscou avaliar o referido programa de extensão 

universitária, o qual vem trabalhando o conhecimento da Física aplicada ao cotidiano dos 
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alunos, para que estes possam apreender que a disciplina pode, e deve, ser utilizada para 

compreender o meio ao seu redor.  

Nesse sentido a presente pesquisa exploratória buscou responder as seguintes 

indagações: A metodologia desenvolvida pelo programa potencializa a difusão do estudo da 

física; em que medida o programa contribui para disseminar a física como parte do cotidiano 

das pessoas; as atividades desenvolvidas propiciam entender o estudo da física de forma 

lúdica e prazerosa; os alunos que participam do programa multiplicam o conhecimento 

adquirido; este programa de extensão cumpre com o compromisso expresso na Política de 

Extensão e Interiorização da Universidade Federal do Amazonas. Responder a estas questões 

se constitui no cerne da presente pesquisa.  

Além disso, em consonância com os pressupostos expostos, o objetivo geral desta 

pesquisa visou: investigar os impactos sociais do Programa Estação Casa da Física, vinculado 

à Pró-reitoria de Extensão e Interiorização (PROEXTI), desde 2004. Para atender ao este fim 

delinearam-se os seguintes objetivos específicos, a saber: 1) Contextualizar historicamente a 

emergência e implementação do programa, com vistas a deslindar a sua natureza, objetivos e 

metodologia; 2) Construir o perfil sócio-econômico do público beneficiado pelo programa; 3) 

Analisar as atividades desenvolvidas pelo programa, objetivando identificar a compatibilidade 

entre tais atividades e as ações e objetivos propostos pelo mesmo; 4) Verificar se o programa 

coaduna-se com o que é preconizado pela Política de Extensão da UFAM; 5) Desvelar os 

desdobramentos do projeto na vida de seus beneficiados. 

Destaca-se que esta pesquisa visou, identificar se este o Programa de Extensão 

Universitária, vinculada a PROEXTI/UFAM, se coaduna com o que é preconizado pela 

Política Nacional de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, bem como pela 

Política de Extensão da UFAM.  
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Ademais, este relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo I – Extensão Universitária, educação e avaliação de impactos sociais: a 

dança dos conceitos que delineia o diálogo plural das visões diferenciadas acerca da 

educação, extensão universitária e avaliação de impactos sociais. No Capítulo II – A teia da 

pesquisa que desenha as fases constituintes da pesquisa, as quais são distintas, mas 

complementares, com vistas de demonstrar o percurso escolhido pelo pesquisador na busca 

por edificar um conhecimento sistematizado, lógico e coerente acerca da realidade 

investigada. No Capítulo III: O Uno e o Múltiplo, onde são apresentados os resultados de 

pesquisa, cujos dados foram provenientes da coleta de dados e informações proveniente da 

pesquisa de campo. Em seguida, são expostos as referências, o cronograma e os apêndices que 

demonstram as obras que apoiaram esta construção, assim como a temporalidade da mesma e 

os instrumentos que possibilitaram a apreensão do real. 

Finaliza-se destacando que a presente pesquisa integra a linha temática Avaliação de 

Impactos, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos de Trabalho e Serviço Social na 

Amazônia (GETRA), vinculado ao CNPq, desde 2001. E, ainda, reitera-se que a construção é 

o motor da presente pesquisa, qual se constitui em uma arte investigativa, condição 

indispensável para a construção de novos conhecimentos, a partir de criteriosa avaliação de 

impactos desse programa de extensão universitária eivado de infindáveis possibilidades. 
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CAPÍTULO I 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMP ACTOS: A 

DANÇA DOS CONCEITOS. 

 

A educação para realmente servir a sociedade deve 
estar adequada à realidade local. 

Paulo Freire 
 

Este capítulo apresenta os principais conceitos que deram a sustentação teórico-

metodológica necessárias ao desenvolvimento deste trabalho. A organização do mesmo 

obedece a seguinte lógica: Tratar-se-á, primeiramente, sobre o conceito de Extensão 

Universitária e a educação no Brasil para posteriormente apresentar o Programa “Estação 

Casa da Física” que é um programa de extensão, em seguida adentra-se no conceito Avaliação 

de Programas Sociais, com vista a ressaltar a importância da avaliação na atualidade. 

 Assevera-se que a extensão universitária se constrói na base da indissociabilidade 

entre ensino pesquisa e extensão. A Reforma Universitária de 1968, Lei 5.540, tornou a 

extensão obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino superior e nas universidades, 

como cursos e serviços especiais estendidos à comunidade. 

Diante disto é imprescindível que se faça a avaliação dos programas e projetos, numa 

perspectiva ético-política que a avaliação, visto que a partir de sua divulgação, a avaliação 

pode converter-se em um instrumento de controle de gestão pública e de recursos, e 

principalmente quanto ao aprimoramento dos programas e projetos sociais avaliados. 

Entretanto, a análise de programas não pode ser feita sem fundamentos, sólidos e consistentes, 

já que consiste em uma atividade científica, que requer para sua execução, rigor 

metodológico, ou nos dizeres de Bachelard (1988), “vigilância epistemológica” para sua 

realização. 
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1.1 A Educação no Brasil e o Papel da Extensão Universitária: Pontos a 

Refletir 

 

Falar de educação é falar de cidadania. Nesse sentido, num breve desvelar acerca da 

história da educação no Brasil, destaca-se que este direito trata-se de uma construção social, já 

que se relaciona com o movimento da realidade, construídos pelos sujeitos sociais ativos e 

efetivos na sociedade brasileira, que edificaram a educação como um direito em nosso país.  

O quadro abaixo de forma didática e preliminar a cronologia da educação no Brasil, 

com destaque para os principais acontecimentos e momentos, dos idos dos anos de 1800 até a 

década de 90, assim como os principais sujeitos que construíram essa história. 

 

CRONOLOGIA ACONTECIMENTOS 
1808 Com a chegada da Família Real Portuguesa, são 

fundadas a Escola de Medicina da Bahia (em 
Salvador) e a do Rio de Janeiro (atual Faculdade 
Nacional de Medicina da UFRJ).  
 

1809 Fundada a Real Academia Militar do Rio de 
Janeiro.  
 

1810  Fundada a Escola de Engenharia do Rio de 
Janeiro.  
 

1827  Fundadas a Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de 
Direito de Olinda (Pernambuco).  
 

1838 Fundado o Colégio Pedro II, ginásio modelo do 
país.  
 

1890 Reforma Benjamim Constant  
 

1900 Nasce Anísio Teixeira em Caetité, na Bahia.  
 

1901  Reforma Epitácio Pessoa  
 

1906 Criada a Liga Internacional para a Instrução 
Racional da Infância, que defende o 
estabelecimento da "Escola Moderna" para a 
educação infantil, sobre princípios laicos (não-
religiosos), racionais e científicos.  
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1909 Primeira escola moderna fundada no Brasil, a 
Escola Nova, em São Paulo. Até 1919, serão 
fundadas outras 18 escolas do tipo, em Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, Niterói, Belém do Pará e 
Fortaleza, entre outras cidades.  
 

1911  Reforma Rivadávia Correia  
 

1912 Fundada a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), a mais antiga federal do país.  
 

1915 Fundada a Universidade Popular de Cultura 
Racionalista e Científica, por Florentino de 
Carvalho em São Paulo, dentro do movimento da 
Escola Moderna.  
 

1915  Reforma Carlos Maximiliano  
 

1919 Governo cassa as autorizações de funcionamento 
das escolas modernas. O movimento chega ao fim 
no Brasil.  
 

1921 Nasce Paulo Freire, em Recife (Pernambuco).  
 

1922  Nasce Darcy Ribeiro, em Montes Claros (Minas 
Gerais).  
 

1924 Anísio Teixeira torna-se secretário de Educação 
da Bahia.  
 

1925 Reforma João Luiz Alves da Rocha Vaz  
 

1927-28 Anísio Teixeira viaja para os EUA, onde trava 
contato com as idéias do pedagogo John Dewey.  
 

1931  Anísio Teixeira retorna ao Brasil e assume a 
diretoria de educação pública do Rio de Janeiro, 
integrando a rede municipal de ensino.  
 

1932 Lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, em defesa do ensino público gratuito, laico 
e obrigatório.  
 

1937 Reforma Francisco Campos  
 

1937  Nasce Rubem Alves, em Boa Esperança (Minas 
Gerais).  
 

1937 É criada a Universidade de São Paulo, 
incorporando faculdades públicas da capital 
paulista.  
 

1937 É criada a Universidade do Distrito Federal, por 
iniciativa de Anísio Teixeira. a UDF dura apenas 
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até 1939, mas será o embrião da futura UEG 
(Universidade Estadual da Guanabara), atual 
UERJ.  
 

1937 É criada a Universidade do Brasil (atual UFRJ), 
agrupando 15 instituições públicas de ensino 
superior que já existiam na capital federal.  
 

1942 Reforma Gustavo Capanema  
 

1946 Paulo Freire começa a trabalhar com 
alfabetização de pessoas de baixa renda. Anísio 
Teixeira torna-se conselheiro da UNESCO 
(agência da ONU para Educação).  
 

1946  Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), promulgada pelo presidente Eurico Dutra. 
Anísio Teixeira volta a ser secretário de Educação 
da Bahia.  
 

1950 Anísio Teixeira funda a "Escola Parque" em 
Salvador, testando métodos de educação integrada 
para crianças de comunidades de baixa renda.  
 

1961 Paulo Freire publica "Educação e atualidade 
brasileira", sua primeira obra, escrita como tese.  
 

1961 Governo federal funda novas universidades 
federais no país, pela Lei nº 3.848, inclusive a 
Universidade de Brasília (UnB), a Universidade 
Federal Fluminense e a Universidade Federal de 
Santa Maria (primeira do interior do Brasil).  
 

1961  LDB da Educação Básica  
 

1962 Paulo Freire aplica seu método de alfabetização a 
300 cortadores de cana analfabetos no interior de 
Pernambuco: em apenas 45 dias eles aprendem a 
ler e escrever. O sucesso do experimento inspira a 
criação de círculos culturais pelo Brasil.  
 

 
 

1963 

Paulo Freire publica "Alfabetização e 
conscientização". Anísio Teixeira torna-se reitor 
da UnB, sucedendo Darcy Ribeiro.  
 

1964 Golpe militar: Darcy Ribeiro é cassado; Anísio 
Teixeira é cassado; Paulo Freire é preso e exilado. 
Freire muda-se para o Chile, onde trabalha para a 
FAO (Organizaço de Alimentação e Agricultura, 
uma agência da ONU) e milita no Movimento 
Cristão pela Reforma Agrária.  
 

1967 O regime militar institui o Movimento Brasileiro 
de Alfabetização (Mobral), incorporando alguns 
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dos métodosde Paulo Freire.  
 

1968  LDB do Ensino Superior  

 
1970  Convidado pela Universidade de Harvard, Paulo 

Freire vai aos EUA e publica (no exterior) 
"Pedagogia do oprimido", seu principal trabalho, 
que dita as bases de seu método (pedagogia 
libertadora) e revoluciona a educação nos países 
em desenvolvimento. Muda-se novamente para 
Genebra, na Suíça, onde trabalha para a ONU e o 
Conselho Mundial de Igrejas.  
 

1971 Anísio Teixeira é encontrado morto no fosso do 
elevador do prédio de Aurélio Buarque de 
Holanda (filólogo e lexicógrafo autor do 
Dicionário Aurélio). A família suspeita de 
assassinato, mas nada é provado.  
 

1971 LDB do Ensino Básico  
 

1980 Paulo Freire retorna ao Brasil.  
 

1983  Darcy Ribeiro, como secretário de Educação do 
estado do Rio, cria os Centros Integrados de 
Ensino Público, escolas públicas de educação 
integral inspiradas nas experiências de Anísio 
Teixeira. No ano seguinte, Darcy publica "Nossa 
escola é uma calamidade".  
 

1989  Paulo Freire torna-se secretário de Educação da 
cidade de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina 
(PT).  
 

1990 Collor de Mello cria os CIACs, inspirados na 
experiência dos CIEPs, em vários estados do 
Brasil.  
 

1991 Fundado o Instituto Paulo Freire, em São Paulo.  
 

1996 Aprovada atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação: muda os nomes das etapas de ensino 
(Básico, Fundamental, Médio e Superior) e 
acrescenta um ano a mais ao Fundamental. 
Também exige formação superior para 
contratação de professores, o que acaba com a 
função do "curso normal" de formação 
pedagógica.  
 

1997 Morrem Paulo Freire e Darcy Ribeiro.  
 

Quadro 01: Cronologia da História da Educação no Brasil: momentos importantes 
Fonte: PILETTI, Nelson. História da Educação no Brasil. 6. ed. São Paulo: Ática, 1996. 
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Após viajar pela história da educação no Brasil, afirma-se que o Brasil tem se 

fortalecido de instrumentos que possam melhorar quanto ao progresso da educação, tais 

como: programas que controlem os índices referentes à educação, como também programas 

que planejem uma educação de qualidade, como por exemplo, o Governo Federal com o 

objetivo de melhorar a educação a educação no Brasil, criou o PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Educação). A própria LDB (Lei de Diretrizes e Base), no. 9394/96, 

sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso juntamente com o ministro da 

educação, Paulo Renato, em 1996, foi baseada no princípio do direito universal que rege a 

educação para todos, bem como uma série de mudanças voltadas para a garantia da educação 

básica.  

Um país não progride com uma educação precária, todas as pessoas necessitam e 

devem ter acesso à, no mínimo, educação básica. A aprovação da LDB/96 propiciou grande 

avanço no sistema de educação de nosso país, visando que a escola se torne um espaço de 

participação social, valorizando a democracia, o respeito, a pluralidade cultural e a formação 

do cidadão, dando mais vida e significado para os estudantes.  

Contudo, segundo o que determina a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional  o setor da educação deve ser gerida e organizada separadamente 

por cada nível de governo. O Governo Federal, os Estados, o Distrito Federal e os municípios 

devem gerir e organizar seus respectivos sistemas de ensino. Cada um desses sistemas 

educacionais públicos é responsável por sua própria manutenção, que gere fundos, bem como 

os mecanismos e fontes de recursos financeiros, visto que a Carta Magna de 1988 instaura a 

descentralização político-administrativa em nosso País.  

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece no seu artigo 205 que  “a educação é um 

direito para todos, um dever do Estado e da família”, e está a ser promovida com a 
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colaboração da sociedade, com o objetivo de desenvolver plenamente o desenvolvimento 

integral da personalidade humana e a sua participação nos trabalhos com vista ao bem-estar 

comum. 

Portanto, o preceito constitucional demonstra que deve-se apreender a educação  

como: 

 

um direito fundamental, porque está unido á dignificação humana, como uma de 
suas causas, ao entender que pelo exercício de tal direito é possibilitado a todos o 
enriquecimento da própria vida, dotando-a de dignidade. Por isso, é um valor em si 
que, além disso, entrelaçam-se com outros direitos civis, políticos e econômicos, 
possibilitando-os e potencializando-os. (Marshall e Bottomore, 1998 apud 
Imbernón, 2000, p. 46).  

 

No entanto, será que esta educação é uma educação de qualidade e para todos? Será 

que mesmo com um relativo avanço presente na realidade da educação no Brasil, como se dá 

este avanço de forma qualitativa? Ora, assevera-se que  os passos para o desenvolvimento da 

educação em nosso país muitas vezes  parecem lentos, já que há muito por ser feito, todavia é 

vital que se discuta, reflita sobre a educação, básica, média e universitária brasileira, com 

vistas a se cimentar um caminho sólido no que se refere a educação em nosso país.  

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, que 

compreende o período de 1996 a 2001 que sinalizam os números da educação no Brasil, 

ressalta-se que a taxa de analfabetismo das crianças de 10 a 14 anos caiu pela metade, 

passando de 8,3% para 4,2%, de 1996 para 2001, bem como a pesquisa revelou que 28,9% 

das pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade tinham pelo menos o ensino médio 

concluído (11 anos ou mais de estudo), contra 18,4% em 1992. Nota-se que estes dados levam 

a perceber uma mudança no que diz respeito à educação, na questão da inclusão e ao acesso a 

educação, ainda que seja numa perspectiva quantitativa, suscitando, assim uma análise 

qualitativa acerca dessas mudanças na área educacional brasileira. Nesse sentido, este estudo 

ao postular avaliar um programa de extensão universitária visou demonstrar o tamanho, ou 

melhor, a dimensão da extensão universitária na atualidade, delineiando seus momentos de 
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maturação na busca pela indissociabilidade com o ensino e pesquisa nas universidade 

brasileiras.,  

Assim sendo, inicia-se o desvelar histórico, acerca da Extensão Universitária, 

destacando autores como Rocha (2001) que aponta como origem da extensão, as 

universidades européias medievais, em especial a Universidade de Bolonha. Todavia, 

identifica-se no início das ações extensionistas uma prática pedagógica verticalizada, onde a 

transmissão do saber era autoritária, da universidade para membros da sociedade e que a 

acessibilidade a estes conhecimentos era restrita a poucos. Destaca-se que as escolas gregas, 

mesmo mantendo uma perspectiva dialética, apresentavam suas aulas abertas a poucos, e 

ainda em torno de um conhecimento pouco transformador da realidade. Este autor aponta que 

as práticas de extensão na Inglaterra do século XIX, se davam pela participação dos 

universitários em campanhas de saúde, na utilização de teatro escolar e outros serviços.  

Fazendo um paralelo deste recorte histórico com o pensamento freiriano pode-se 

inferir que esta prática de extensão, a partir da crítica feita pelo educador, traduz-se num 

processo verticalizado e que “coisifica” o homem. Ampliando esta análise, tendo como base o 

estudo de Paulo Freire intitulado “Extensão ou Comunicação” de 2006, pode-se afirmar que 

este momento inicial da extensão, apresenta-se como um momento autoritário da 

universidade, que desconhecendo, e muitas vezes desconsiderando, a cultura e o saber 

popular, apresentavam a universidade como fonte única e detentora de um saber absoluto, 

superior e redentor da ignorância, pois nesta ótica este autor afirma que: “todos estes termos 

envolvem ações que, transformando o homem em quase ‘coisa’ o negam como um ser de 

transformação do mundo” (FREIRE, 2006, p.22).  Portanto, em seu nascedouro a extensão 

universitária é impregnada de cariz conservador, que só poderá ser negado a partir do 

entendimento que o ato de conhecer e o papel do educador; só se afirmar quando o 

conhecimento se materializa como tal. Ou seja, na medida em que for apreendido e aplicado à 
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realidade concreta. Proposta esta dotada de empoderamento que reafirma a liberdade do 

conhecimento, pois: 

 

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a “sede do 
saber”, até a “sede da ignorância” para “salvar”, com este saber, os que habitam 
nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade é tarefa daqueles 
que sabem que pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim 
chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada 
sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que 
pouco sabem, possam igualmente saber mais. (IDEM, p.25) 

 
 

Assim, ao desconhecer a cultura da população a quem se destina, esta extensão é 

antidialógica e manipuladora. Este autor nos propõe a quebra da verticalidade “coisificadora” 

onde um ator é sujeito e o outro objeto, para uma relação onde todos possam ser sujeitos 

atuantes, que agem e pensam criticamente. 

Acompanhando o movimento histórico, pode-se afirmar que objetivando romper com 

a visão de uma prática de extensão universitária verticalizada, pontual – na medida em que 

não há perenidade nas ações, descompromissada com os mais pobres e numa perspectiva mais 

politizada, mais ideologizada, a extensão universitária passa por experiências com a Igreja, a 

partir das ações educativas, principalmente dos jesuítas na idade média; pela interface com o 

movimento iluminista tomando um caráter, do que Rocha (2001) chama de “Ação 

Revolucionaria”; com o movimento estudantil, principalmente na América Latina; é o grande 

movimento deste momento conceitual. Seguindo a análise deste autor que nos aponta o 

Movimento Estudantil de Córdoba/Argentina que em 1918, como um marco de novos 

paradigmas para extensão universitária, principalmente na América Latina.  

Rocha (2001) diz que os fundamentos deste pensamento estavam numa extensão 

universitária processual, comprometida com mudanças sociais, com vínculos ideológicos e 

pensada a partir da militância política dos docentes e discentes, visto que:  
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A ação dos estudantes, a partir de Córdoba, colocará a extensão Universitária 
em evidência, com a criação de Universidades Populares em várias nações 
latino-americanas. A Extensão Universitária vivenciada em forma de 
Universidades Populares, passará a ser vista pelos militantes dos 
movimentos universitários como uma obrigação... Nas Universidades 
Populares, os estudantes colocavam em prática metodologias, tecnologias e 
difundiam concepções de educação e de vida em sociedade, o que não 
tinham condições de vivenciar nas Universidades que estudavam. (ROCHA, 
2001, p. 19) 

 

 E, ainda, com base na experiência das universidades populares da Universidade de 

Oviedo, inicia-se na América Latina uma prática ideológica de grupos anarquistas, socialistas, 

comunistas, liberais e positivistas, que geram na Argentina, mais especificamente em 

Córdoba, uma nova maneira de pensar a universidade. Assim, Córdoba 1918 passa a ser 

marco do movimento extensionista universitário quando os estudantes “assumem o poder na 

Universidade Católica tradicional ali existente” (ROCHA, 2001) e tinham como meta uma 

universidade integrada ao povo e à vida da nação.  

Verticalizando acerca deste momento em nosso País, pode-se dizer que as 

universidades populares no Brasil, conforme nos afirma Jezine (2001), são conhecidas como 

Universidades Livres, as primeiras foram as de Manaus, criada em 1909, no ciclo da borracha; 

a do Paraná e a de São Paulo em 1911. Assim, é certo dizer que neste momento a extensão 

universitária passa a apresentar uma interface entre o saber produzido no interior das 

universidades com a cultura local e desta com a cultura universitária. A extensão inicia uma 

trajetória para transformação da sociedade, transforma-se a si mesma e transforma sua relação 

com os outros “fazeres” acadêmicos: ensino e pesquisa. 

Pode-se dizer que a extensão universitária, neste momento, é eivada por um cariz 

político/ideológico revestida de uma marginalidade institucional, todavia, destaca-se como 

viés positivo, deste momento, é que este deu um início a uma reflexão sobre a necessidade de 

atuação das Universidades, em relação à sociedade da qual faz parte.  

Assim ao fazer extensão é necessário compreender o outro como sujeito histórico, 

cultural, respeitando seus valores e cultura. Neste sentido, estes movimentos da extensão 
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revestem-se da horizontalidade e do conhecimento e respeito à cultura do local onde se 

desenvolve, e assume um compromisso com as mudanças. 

Continuando a trajetória histórica da extensão universitária, Rocha (2001), nos diz 

que, no começo da década de 30 inicia-se o processo de reforma universitária no Brasil. A 

partir dos militantes do movimento da Escola Nova, que passam a ocupar espaços de destaque 

no governo, é elaborado o Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, que regulamenta o Estatuto 

das Universidades Brasileiras. Tal normatização define extensão pelos seus objetivos: 

 

Art.(35 – f) cursos de extensão universitária destinados a prolongar, em benefício 
coletivo, a atividade técnica e cientifica dos institutos universitários. 
Art. 42. A extensão universitária será efetivada por meio de cursos e conferências 
de caráter educacional ou utilitário, uns e outras organizados pelos diversos 
institutos da Universidade, com prévia autorização do Conselho Universitário. 
§ 1º Os cursos e conferências, de que trata este artigo, destinam-se principalmente à 
difusão de conhecimento útil à vida individual ou coletiva, à solução de problemas 
sociais ou à propagação de idéias e princípios que salvaguardem os altos interesses 
nacionais. 
§ 2º Estes cursos e conferências poderão ser realizados por qualquer instituto 
universitário em outros institutos de ensino técnico ou superior, de ensino 
secundário ou primário ou em condições que os façam acessíveis ao grande 
público. 
Art. 109. A extensão universitária destina-se à difusão de conhecimentos, 
filosóficos, artísticos, literários e científicos, em benefício do aperfeiçoamento 
individual e coletivo. 
§ 1º De acordo com os fins acima referidos, a extensão universitária será realizada 
por meio de cursos intra e extra-universitários, de conferências de propaganda e 
ainda de demonstrações práticas que se façam indicadas. 
 

Percebe-se nesta normatização a institucionalização da extensão centrada na forma de 

cursos e a difusão do conhecimento, uma via de “mão única” de uma Universidade que sabe 

para uma comunidade que não sabe. Contextualizando esta normatização Nogueira (2001:59), 

nos dirá: “Registra-se que, subjacente a essas propostas, estava o objetivo de propagar os 

ideais de uma classe hegemônica que se instalara no poder.”, sendo, portanto, é uma forma de 

extensão manipuladora. 

Assim argumenta-se que o institucional nasce no Brasil, numa perspectiva 

domesticadora. Entretanto o movimento das universidades populares e do movimento 
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estudantil foi seu contraponto, começando a levar os estudantes à troca de experiências com a 

comunidade, e a participar e tentar compreender a vida social brasileira.  

Nogueira (2001, p.59) nos diz que a maior contribuição do movimento estudantil 

promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 1937, “foi a metodologia 

de trabalho utilizada, que possibilitava a reflexão sobre as ações realizadas.” Nos anos 60 e 

70, numa conjuntura de ditaduras na América Latina, o Movimento Estudantil e a prática de 

uma Extensão Universitária emancipadora, passa a ser entendida como ação de risco ao 

regime militar no Brasil. 

 Assim, como forma de se contrapor e cooptar os estudantes para o trabalho 

assistencial comunitário, o governo militar institui no Brasil programas de atuação esporádica 

e desvinculada das instituições universitárias, de acordo com este autor esta proposta 

“incorporada ao ideal DESENVOLVIMENTO e SEGURANÇA, em que os alunos eram 

apenas executores” ( DEM, 2001, p.60). Assim surge o movimento de ação sócio-comunitária 

institucional, que em sua natureza institucional tinha o vício de não ser vinculada as 

universidades e sua prática sócio-comunitária não era sistemática, nem sistêmica, os 

estudantes eram levados a conhecer apenas parte da realidade trabalhada e não estabeleciam 

vínculos mais permanentes com o local.  

Tal movimento se materializa no Projeto Rondon, instituído em 1968 e no CRUTAC 

(Centro Rural Universitário de Ação Comunitária), criado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em 1966, que mesmo sendo criado em uma Universidade toma por seus 

objetivos o foco da manutenção da ordem e segurança nacional, pois: 

 
Criticam-se o caráter esporádico das atividades, sua desarticulação com a 
instituição Universitária como um todo e a falta de continuidade das ações, entre 
outros aspectos. O retorno do estudante à academia era quase sempre, problemático, 
pois, ao conhecer a realidade de regiões e comunidades mais carentes, ele levava 
para as salas de aula questões muitas vezes desconhecidas dos professores. 
(NOGUEIRA, 2001, p.61) 
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Tais projetos promovem uma involução no movimento crescente iniciado pelo 

Movimento Estudantil, e em sua condição de contraponto à Extensão Universitária crítica e 

socialmente comprometida retomam a Extensão Universitária numa prática conservadora e 

meramente assistencialista, permanecendo, portanto, a crítica a uma extensão Universitária 

verticalizada, antidialógica e manipuladora.  

Em 1961 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que restringiu a 

Extensão Universitária ao caráter de cursos, que pouco incorporou das práticas institucionais 

do Rondon e CRUTAC ao seu conceito e forma. 

Ademais, com o esgotamento da Ditadura Militar no Brasil e com processo de 

democratização da sociedade ocorrem mudanças significativas no seio da sociedade brasileira 

e consequentemente nas suas instituições sociais. Portanto, os ventos democráticos deste 

período da história brasileira, adentram o interior das Universidades, solo fértil e propício para 

germinar a semente da democracia. Assim, instaura-se um novo e importante momento para a 

extensão universitária que em consonância com o movimento da realidade entra numa fase 

acadêmica institucional que visa dotá-la da concepção de troca, de diálogo, de emancipação, 

com vistas a demonstrar o compromisso social da universidade brasileira. 

Isto posto, argumenta-se que as idéias e práticas de Paulo Freire passam, a 

fundamentar os conceitos e práticas da Extensão Universitária, a partir dos anos 80. No 

caminhar institucional, inicia-se a discussão sobre indissociabilidade entre os fazeres 

acadêmicos e a desmistificação da Extensão Universitária como militância política; o conceito 

da troca, da extensão como via de mão dupla, e a Extensão como produção de conhecimento, 

começa a ter contornos mais densos e consubstanciados. Assim, com a instalação do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Publicas Brasileiras – FORPROEX,  

em 1987, a discussão conceitual e prática da extensão passa a ser coordenada por esta 

instância colegiada. 
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O Fórum de Pró-Reitores define a extensão universitária como sendo:  

 

 o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração 
de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 
trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 
acadêmico e popular, terá como conseqüências a produção do conhecimento 
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 
Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 
teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 
integrada do social. (FORPROEX, 1987) 

 

Esta conceituação inicia por colocar a Extensão no campo acadêmico, já que ao 

afirmar que a Extensão é processo educativo e científico, revela que ao  se fazer extensão 

estamos produzindo conhecimento, mas não qualquer conhecimento, um conhecimento que 

viabiliza a relação de caráter transformador entre a Universidade e a Sociedade e vice-versa.  

Concebe-se, enfim, a extensão como experiência na sociedade, uma práxis de um 

conhecimento acadêmico, mas que não se basta em si mesmo, pois está alicerçada numa troca 

de saberes, popular e acadêmico, e que produzirá o conhecimento no confronto do acadêmico 

com a realidade da comunidade.  

Entrementes, observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, não avança muito sobre o conceito e a forma, da extensão universitária, já que apresenta 

a Extensão Universitária como mecanismo de acessibilidade ao conhecimento gerado nas 

instituições na forma de cursos, ou seja, uma via de mão única de disseminação do 

conhecimento. Nota-se que a normatização da educação superior não tem conseguido trazer 

para o institucional o processo pedagógico que esta em construção pela vertente da Extensão 

Universitária. 

Afirma-se que nas últimas duas décadas no interior das Universidades brasileiras vem 

ocorrendo mudanças no que concernem as concepções pedagógicas (CUNHA 1998). Tais 



30 
 

mudanças podem ser percebidas quando se propõem introduzir um novo conceito de sala de 

aula, onde se rompe com o modelo tradicional de verticalização do ensino e passa-se a 

estabelecer novas metodologias de aprendizagem; quando da inserção de estágios nos 

primeiros e durante todo o curso, normatizado nas diretrizes curriculares; quando da 

preocupação de formação cidadã e não só técnica; quando da preocupação institucional de 

ampliação de acesso e democratização do saber; entre outros. 

Em 1998, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras elabora o Plano Nacional de Extensão Universitária, que teve o Programa 

Universidade Cidadã como ponto de partida para a elaboração; esse Plano entre outras 

diretrizes ressignifica a Extensão Universitária numa perspectiva cidadã e apresenta os 

seguintes objetivos: 

 

a) reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado 
em função das exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na 
qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 
b) assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade, de tal modo 
que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da 
universidade; 
c) dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais 
emergentes como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, 
produção de alimentos, geração de emprego e ampliação de renda; 
d) estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 
transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade; 
e) enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a oferta de 
oportunidades e melhorar a qualidade da educação, aí incluindo a educação 
continuada e a distância; 
f) considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e 
preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter 
nacional e de suas manifestações regionais; 
g) inserir a educação ambiental e desenvolvimento sustentado como componentes 
da atividade extensionista; 
h) valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de 
consórcios, redes ou parcerias, 
e as atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade internacional; - tornar 
permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária como 
um dos parâmetros de avaliação da própria universidade; 
i) criar as condições para a participação da universidade na elaboração das políticas 
públicas voltadas para a maioria da população, bem como para se constituir em 
organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas; 
j) possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 
conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 
tecnológico e social do país. 
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Os objetivos expostos anteriormente demonstram que as mudanças que estão 

acontecendo no interior das Universidades brasileiras, nos remetem a pensar e projetar a 

Universidade com as seguintes expostas no quadro abaixo: 

FUNÇÕES SIGNIFICADO 
ACADÊMICA Fundamentada em bases teórico-

metodológicas 
SOCIAL Promove a organização social e a construção 

da cidadania 
ARTICULADORA do saber e do fazer e da universidade com a 

sociedade. 
Quadro 03: Universidade: suas funções 
Fonte: FORPROEX, 1987. 
 

O quadro anterior nos remete a pensar que no exercício dessas três funções não se 

poderá perceber onde começa e termina o ensino, a extensão e a pesquisa. Estas passam a ser 

interfaces de um mesmo fazer. Esta transformação do referencial pedagógico trará inflexões 

na realidade vivenciada pela universidade em sua política de ensino, extensão e de pesquisa, 

na medida em que se deve elaborar um novo pensar sobre o fazer universitário, com 

redefinição de conceitos e de práticas e a efetiva mobilização da comunidade acadêmica na 

direção de uma práxis que se apresente integrada, interdisciplinar, sintonizada com o 

conhecimento novo e com a realidade e demanda social. 

Ressalta-se que a extensão representa uma das grandes finalidades da universidade: 

produzir de modo a contemplar as demandas da sociedade, o que traduz o tamanho do desafio 

para as universidades, já que em nosso País estas demandas são urgentes e significativas. 

Assim, afirma-se que a extensão universitária constitui-se no canal pelo qual estudantes e 

professores irão não só aplicar seus conhecimentos, ou melhor, articular teoria e prática, mas 

também irão contribuir de modo significativo para a construção de um sentido social para as 

ações acadêmicas, com vista a construir e consolidar uma universidade democrática e de 

qualidade no Brasil.  
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Entrementes, em nosso país nem sempre se teve esta visão de vanguarda acerca da 

universidade, pois nem sempre ela foi vista desta forma, pois, num breve resgate histórico-

crítico,feito anteriormente, pode-se perceber que esta construção é oriunda de vários 

processos, matizes do movimento histórico, e hoje também trava sua defesa na vontade de se 

tornar rotina seu diálogo com o ensino e principalmente com a pesquisa. O que se revela 

como tarefa inadiável. 

O processo de desenvolvimento da extensão na universidade brasileira demonstra a 

necessidade de se avaliar os programas e projetos desenvolvidos e vinculados a extensão 

universitária, pois a avaliação das ações de extensão é uma das diretrizes da política de 

extensão das universidades do Brasil e, especificamente, da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM, com vistas a fortalecer e consolidar seu papel na sociedade. 

Neste sentido, ressalta-se o que preconiza o Plano Nacional de Extensão Universitária 

(2001, p. 2): 

As universidades públicas brasileiras são instituições criadas para atender às 
necessidades do país. Estão distribuídas em todo o território nacional e em toda a 
sua existência sempre estiveram associadas ao desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político da nação, constituindo-se em espaços privilegiados para a 
produção e acumulação do conhecimento e a formação de profissionais cidadãos. 

  

Externalizado o compromisso das universidades brasileiras, bem como o que diz 

respeito ao carater inovador e de vanguarda da extensão universitária, é prudente destacar que 

estes se coadunam com o imperativo ético que é a avaliação. 

Cientes desta concepção é que procurou-se avaliar o programa de extensão da 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, denominado “Estação Casa da Física”, 

vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização – PROEXTI, desde 2004. 
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Este programa que funciona nas dependências   do Departamento de Física,  nos seus 

quatro primeiros anos contou com a participação de cerca 8.200  ( oito mil e duzentos ) alunos 

do ensino médio e fundamental, provenientes das escolas da cidade de Manaus, o que 

demonstra seu potencial, tem como missão primordial, constituir-se em um espaço destinado 

à prática, experimentação, reflexão e análise dos princípios da física, utilizado por escolas 

públicas e privadas e por professores e alunos do ensino fundamental e médio do Amazonas. 

Dito de outra forma: o que se busca com esta atividade de extensão é disseminar o estudo a 

física, a partir do entendimento da dinâmica cotidiana dos sujeitos. 

Ademais, este proposta de ensino da física visa contribuir para redução das 

deficiências percebidas no ensino da física em escolas públicas e privadas, de nossa cidade, 

bem como visa dotar de estímulo os docentes e discentes no que se refere ao ato de ensinar e 

aprender a física. 

Considerando-se o papel da Física no desenvolvimento científico e tecnológico, 

acredita-se que se torna importante desvelar como vem se processando atualmente o ensino 

desta disciplina.  

Não há como ignorar que hoje, mais do que nunca, para se ter uma clara visão do 

mundo e a capacidade de interpretar a natureza e com ela interagir, são necessários 

conhecimentos cada vez mais complexos e permeados de agilidade crítica. Sem esses 

conhecimentos, o ser humano terá dificuldade de intervir na construção de uma sociedade 

melhor, onde os avanços tecnológicos não interfiram nas condições mínimas de 

sobrevivência, liberdade e igualdade. 

Em termos tecnológicos, a Física, juntamente com outras ciências, tem contribuído 

para o atual estágio de progresso do mundo. Essa contribuição, no entanto, poderá ser vista e 

vivenciada de forma mais crítica e mais humanizada na medida em que o professor de Física 
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busque desenvolver em seus alunos a capacidade de compreender e de intervir criticamente na 

sociedade tecnológica. 

Infere-se que o ensino de Física no Brasil tem se caracterizado por adotar uma 

concepção de desenvolvimento científico cumulativo, linear, imóvel, descontextualizado, 

dogmático e a - histórico.  Assim sendo, nessa perspectiva, a Física é apresentada aos alunos 

como um conjunto fixo de conhecimentos estruturados à margem do contexto histórico e 

sócio-econômico-cultural. O que pode ser consubstanciado por Laranjeiras (1994, p.57), 

quando afirma que a Física é apresentada como “uma ciência neutra, prontamente acabada, 

deslocada de realidade social, baú de verdades incontáveis”. Desta forma, pensa-se na física 

como uma ciência que não está nunca em transformação, que ela é assim e apenas devemos 

gravar suas leis e regras. 

Em sua obra “O Mundo assombrado Pelos Demônios”, Sagan (1996) faz uma defesa 

apaixonada da ciência e se propõe a advertir o público contra a falsa ciência, a pseudociência, 

reconhecendo que a incompreensão dos métodos da ciência, por parte do público leigo, 

compromete a sua capacidade da compreensão dos limites da ciência e a capacidade das 

pessoas de pensarem por si mesmas. 

Assim, ao externar esta preocupação, este autor, olha para a sua vida escolar em 

ciência, e tece críticas ao ensino de ciências. 

Gostaria de poder lhes contar sobre professores de ciência inspiradores nos 
meus tempos de escola primária e secundária. Mas, quando penso no 
passado, não encontro nenhum. Lembro-me da memorização automática da 
tabela periódica dos elementos, das alavancas e dos planos inclinados, da 
fotossíntese das plantas verdes e da diferença entre antracito e carvão 
betuminoso. Mas não me lembro de nenhum sentimento sublime de 
deslumbramento, de nenhum indício de uma perspectiva evolutiva, nem de 
coisa alguma sobre idéias errôneas em que outrora todos acreditavam. Nos 
cursos de laboratório na escola secundária, havia uma resposta que 
devíamos obter. Ficávamos marcados, se não a conseguíamos. “Não havia 
nenhum encorajamento para seguir nossos interesses, intuições ou erros 
conceituais”. (idem, p.13-14) 
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Este assertiva nos remete aos seguintes questionamento: Quantos alunos e ex-alunos 

das aulas de Física não adeririam também esta afirmativa de Sagan? E quanto ao professor, 

como se sentiria ouvindo esta declaração ?  

Sabe-se que o ato de ensinar é um ato de troca, que deve ser impregnado de 

transparência e desvelo. Assim, no que se refere às ações do professor, no processo de ensino, 

tem influência significativa no processo de aprendizado efetivo. Portanto, enfatiza-se que o 

modo com que o professor se porta e a maneira com que trabalha, pois isso pode influenciar 

no aprendizado do aluno. Evitando cair numa visão determinista e mecânica, pode-se dizer 

que a influência das atitudes do professor, durante o processo dialógico de ensino, deixa uma 

marca no aluno.  

 

Paulo Freire (1996, p.73) afirma que:  

 
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, 
o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 
gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, 
frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar 
sua marca.  
 

Nota-se que cada professor deixa um fragmento de sua passagem pela vida de cada 

estudante, então o docente deve trabalhar para que esse indício seja uma melhor experiência 

possível para o aluno, e, conseqüentemente, para ele. Assim, para que essa marca seja algo 

bom e não uma cicatriz de uma ferida dolorosa.  

Feitos estes esclarecimentos, afirma-se que uma abordagem mal elaborada da Física, 

como de qualquer outra disciplina, se reduz para os alunos “a um trabalho extremamente 

frustrante de assimilação de técnicas destinadas à resolução de problemas propostos por 

ocasião das provas” (BEM DOV, 1995, p. 16).  

A transmissão dos conteúdos de Física geralmente é reduzida à sua expressão 

matemática, deixando de revelar todo o processo intelectual do homem. Ora, sabe-se que caso 
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as leis ou princípios apresentados aos alunos não recebessem nomes de seus descobridores, 

seria muito difícil para os alunos encontrarem qualquer vestígio da presença do homem nessa 

ciência. O homem que constrói o conhecimento científico, suas motivações, sua criatividade e 

sua imaginação se encontram ausentes. 

Isto posto, a Física tem se mostrado aos alunos apenas a partir de seus resultados. 

Resultados higienizados de quaisquer aspectos que os coloquem como transitórios como 

válidos apenas sob determinadas circunstâncias. Portanto, uma ciência descontextualizada, 

sem história, como se tivesse surgido pronta num processo mágico de descoberta, torna-se 

estéreo, desprovida de concretude, já que ao omitir o contexto leva os alunos a conceberem a 

ciência como um conhecimento atemporal, permanente, estático, acima ou fora da sociedade, 

com vida própria, autônoma, sem compromissos sociais, políticos, filosóficos, religiosos, 

ideológicos. 

Indubitável é romper com essa prática pedagógica que reforça uma visão estereotipada 

da ciência como um conhecimento que parece coerente, verdadeiro e neutro, desenvolvido 

linearmente e sem contexto. Tal visão idealizada fortalece nos alunos certa sensação de 

inferioridade diante de tanta sabedoria, em contraste com as dificuldades e incertezas que ele 

sente em seu processo de aprendizagem. O que dificulta significativamente o ensino da física 

entre os alunos, refletindo no fraco desempenho dos alunos em competições que requerem 

demonstrar o nível de conhecimento dos alunos sobre esta disciplina.  

Entende-se que este é um problema que está relacionado à forma de se conceber a 

educação no Brasil, o que deve ser discutido e problematizado, todavia ações de extensão 

como esta, constitui-se em uma proposta metodológica de ensino inovadora que deve ser 

avaliada, com vistas a fortalecer as propostas de políticas públicas para a área de educação. 
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Por isso é sempre salutar lembrar as sábias palavras de Paulo Freire (1996, p.52)  que 

afirma: “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar, é ação pela qual um 

sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado”. 

Simetricamente, o Programa de Extensão “Estação Casa da Física” desenvolvida pela 

Universidade Federal do Amazonas, desde 2004, tem este compromisso com a comunidade, 

de levar aos alunos de ensino médio de escolas públicas e privadas do Amazonas a trabalhar 

com os conceitos da Física com maior interesse e facilidade, para que estes possam 

desenvolver no seu processo educativo. Tal proposta demonstra a importância de se fazer 

extensão na universidade, pois poder meio desta tem-se a oportunidade de levar até a 

comunidade, os conhecimentos de que são detentoras, o novo conhecimento que produz com 

a pesquisa, e que normalmente divulga com o ensino, além de retro-alimentar este 

conhecimento com o que troca com as comunidades. Assim, entende-se que isto é uma forma 

da universidade socializar e democratizar o conhecimento, compartilhando-o com a 

sociedade. Desta feita, o conhecimento não se traduz em privilégio apenas da minoria que é 

aprovada no vestibular, mas difundido pela comunidade, consoante os próprios interesses 

dessa mesma comunidade. 

Côncios da importância, ou melhor, do papel da extrensão universitária o tópico que se 

inicia a posteriori desmonstra a importância de se avaliar um programa social, ou melhor,  

justifica-se o que levou a avaliar o Programa “Estação Casa da Física”, bem como tece o 

conceito de avaliação que o presente estudo defende.  

 

 

 

1.2. Avaliação: Um Direito Ético na Atualidade 
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 Afirma-se que os esforços e estudos de avaliação de políticas públicas se 

desenvolveram em diversas fases. A literatura sobre o assunto, mais precisamente Faria 

(2005), afirma que existe uma diversidade de maneiras de se pensar a evolução do papel 

atribuído à pesquisa avaliativa, desde o boom da avaliação de políticas públicas nos Estados 

Unidos, principalmente após a década de 1960.  

O modelo americano de avaliação se enquadrava em um modelo funcionalista 

clássico, que visava urgentemente combater a pobreza. Segundo Silva (2201, p.19), esta 

avaliação perpassa por uma “... perspectiva norte-americana, fundada no positivismo e 

orientada pelo racionalismo clássico, ignorava a política pública como uma intervenção na 

realidade, envolvendo diferentes sujeitos e condicionados por interesses e expectativas”. Esse 

tipo de avaliação funcionalista clássico privilegiava as quantificações, técnicas e 

instrumentos, sem considerar os aspectos políticos, sociais e culturais das políticas sociais.  

Assevera-se que esta perspectiva de avaliação circulou nos meios acadêmicos 

brasileiros durante muito tempo, sempre sendo desenvolvida em consonância com os 

interesses elitistas, assim como as próprias políticas públicas. Porém, este tipo de avaliação 

apenas quantitativo, quanto aos resultados, vem sofrendo bastante crítica, visto que não tem 

uma preocupação excessiva com a eficiência e com a eficácia, e principalmente por não 

envolver os contextos e movimentos da realidade que potencializam os resultados e impactos, 

( CARVALHO APUD SILVA, 2001). 

Nessa esteira, afirma-se que o regime militar, a política social brasileira se arma em 

um contexto totalmente autoritário juntamente com um modelo de crescimento econômico 

concentrador de renda e socialmente excludente, e por uma série de traços que a caracteriza 

como paternalista ou clientelista e principalmente por não envolver o povo nos processos de 

tomada de decisão, é bastante discutida. O que suscita a emergência dos movimentos sociais, 

que procuravam se mostrar como grupos que precisavam obter resultados pelas suas causas, e 
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principalmente se firma no processo de redemocratização após o encerramento das ditaduras 

na América Latina.  

Conforme Silva (2001, p.17): 

No Brasil, o processo de transição política a partir dos anos 80, desenvolvido numa 
conjuntura de agravamento das questões sociais e escassez de recursos, gerou 
impactos sobre a necessidade de formulação de políticas sociais mais justas. Nesse 
contexto, a avaliação de políticas públicas ganha um grande impulso. Não se trata, 
no entanto, de um conceito ou de uma prática recente, ainda que não se verifique 
uma tradição de avaliação sistemática de programas sociais. 
 

A assertiva deste autor demonstra o esgotamento do “milagre brasileiro” que sustentou 

os 20 anos de Ditadura Militar no Brasil, explicitando, também, que este esgotamento dá 

forças para que se firme a busca, o clamor pela democracia e sua expressão concreta: a 

cidadania. 

Já nos anos 70, sob a influência, principalmente, da sociologia e da aplicação 

avaliativa na educação, que questionava a adequação epistemológica dos métodos 

quantitativos nesta área, incorporou-se à avaliação o método qualitativo, a fim de apreender a 

dinâmica de um programa social. Torna-se necessário entender seu contexto, descrever o que 

foi realmente executado, avaliar a relação entre os propósitos do programa e o seu 

desempenho, decifrar os processos que influenciam ou determinam os resultados e os 

impactos os programas, identificar conseqüências não previstas. Este procedimento visa 

aprender a utilizar os resultados do programa ou apresentar o conhecimento gerado pela 

avaliação do programa e/ou dos programas similares (BARREIRA, 2000).  

Com a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, a década de 90 foi palco de 

esforços e lutas dos setores progressistas para regulamentar e implementar os direitos 

legalmente inscritos na Constituição. Na década seguinte foi possível perceber, então, o 

conflito entre a expectativa da implementação de políticas públicas que concretizassem os 

direitos conquistados, assegurados em Lei, e as restrições políticas e econômicas para sua 

implementação. 
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 Sendo neste contexto que a avaliação de políticas sociais se legitima, visando um 

debate democrático, no qual o processo de avaliação também se modelaria, deixando a 

concepção de uma avaliação racionalista e positivista. Assim, segundo Silva (2001, p. 25) a 

avaliação se “desloca de uma perspectiva técnico-econômica e racionalista para um 

racionalismo crítico que requer uma contextualização do processo”. Portanto, a avaliação se 

torna um instrumento não de controle do Estado sobre a sociedade, mas um instrumento 

democrático, de controle social, que visa publicizar os gastos públicos para bem saber se estes 

estão sendo bem direcionados, o que demonstra que a avaliação deve apreender os impactos 

dos programas que têm como pressuposto efetivar os direitos de cidadania. 

No entanto, esta prática de uma nova avaliação ficou muito mais na retórica, uma vez 

que a ditadura havia passado, mas os processos de acumulação se redesenhavam agora com o 

neoliberalismo econômico. Ou seja, o processo de redemocratização a sociedade brasileira, se 

dá na contramão da história, visto que este processo que se adensa nos idos dos anos 80 e 90 é 

violentamente abatido pelo projeto neoliberal que adentra o nosso país. Assim, o 

planejamento passa a ser dirigido pelo mercado, pelos organismos internacionais, fazendo 

com que muitas vezes o social fique como uma das últimas prioridades da agenda pública, a 

qual é organizada por cada governo e contexto político.   

Destarte, a proposta de avaliação de políticas sociais numa perspectiva de cidadania, 

numa conjuntura de crise e reforma do Estado, sobretudo a partir de 1980, deve levar em 

consideração as seguintes ponderações: 

 

� Inclusão dos interesses públicos em todas as suas dimensões, no sentido de 
desvendar as relações promíscuas entre os interesses públicos e privados, 
incorporando inclusive o conflito como motor de mudanças na construção de um 
projeto de cidadania em nossa sociedade; 
 
� Resgatar as dimensões políticas da avaliação, referenciada na cidadania 
entendida como o direito a ter direitos. Reconhecendo que este é um processo 
inacabado e incompleto que carece da participação dos implicados, já que a 
cidadania não se realiza sem a participação destes; 
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� Compreende as especificidades e dilemas da avaliação das políticas enquanto 
responsabilidade do estado, contextualizado no cenário das mudanças societárias 
contemporâneas; 
� E que os problemas detectados não podem ser resolvidos somente pela via do 
Estado: implicam também na participação da sociedade civil; 
 
� A missão desta avaliação no campo social seria a de realimentar as ações 
buscando, aferir resultados e impactos na alteração da qualidade de vida da 
população beneficiária, revelando os contornos e tendências que marcam a política 
social (SILVA, 2001, 26-27). 

 
 

Ora, sabe-se que a agenda do governo é materializada por uma lista de assuntos que 

chama a atenção da sociedade e do governo, e muitas vezes de interesse privado que, por 

conseguinte se transforma em política, que precisam ter possibilidade de ação e legitimação 

junto à sociedade. O que pode ser percebido no quadro abaixo: 

Contexto Político Princípio organizador das 
Políticas Públicas 

Efeitos esperados da s 
Políticas 

Primeira era Vargas (1930-1945) Integração Social e nation building 

Incorporação tutelada das massas 
urbanas à sociedade oligárquica; a 
construção de uma ordem 
institucional que permitisse a 
incorporação dos novos atores à 
arena política.  

Populismo (1945-1960) 

 
Ampliação da Participação 

Submeter as políticas à lógica do 
mercado político; políticas com 
moeda de troca política. 

Crise do Populismo (1960-1964) Redistribuição 

Expansão organizacional do 
aparato público das políticas; 
reformas de base permitem superar 
o desenvolvimento social e a 
estagnação; “socialismo ou 
subdesenvolvimento”. 

Autoritarismo Burocrático (1964-
1967) 

(1976-1973) 

Modernização Conservadora 

Crescimento sem redistribuição 

Submeter as políticas públicas à 
lógica da acumulação; reformismo 
conservador; expansão dos 
complexos empresariais de 
provisão de bens e serviços sociais; 
desenvolvimento social como 
trickle down do crescimento. 

Distensão e Transição 

(1974-1984) 

Redistributivismo Conserdor: 
“Redistribution with Growth” 
(Banco Mundial); Primado da 
desigualdade sobre a pobreza 
absoluta no debate público 

Expansão acelerada dos complexos 
empresariais de provisão de bens e 
serviços sócias, com opção 
moderadamente redistributiva. 

Nova República 
Reformismo social-democrata: 

universalismo, descentralização, 
transparência 

Redesenhar políticas torna-as mais 
eficientes, democráticas e 
redistributivas; ênfase no modus 
operandi das políticas; eliminação 
do mistargeting. 

Collor 
Cesarismo Reformista; reformas 

como imperativos de 
Reestruturação ad hoc e pouco 
consistente das políticas: 
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“governabilidade” focalização, seletividade e 
redefinição do mix público-privado 
das políticas. 

Governo FHC 

Instituir a Boa Governança; ação 
pública como fixação de regras do 

jogo estáveis e universalistas; 
primado da pobreza absoluta sobre 
a desigualdade no debate público. 

Focalização, seletividade e 
redefinição do mix público-privado 
das políticas; restaurar as bases 
fiscais das políticas compensatórias 
dos custos sócias da estabilização. 

Quadro 04. Evolução da Agenda Pública Brasileira. 
Fonte: Rico (2006, p. 12) 
 

O quadro acima demonstra cada período, bem como assinala o princípio organizador 

da agenda pública em cada período e os efeitos esperados da ação pública, permitindo 

compreender os processos gerais de formação de paradigmas da avaliação de políticas, e do 

que hoje se propõe uma avaliação. É preciso reconstruir características da Constituição de 

1988 e efetivar a mesma naquilo que se propõe, com uma avaliação que busque não o controle 

das políticas sociais, mas que busque os princípios de nossa Constituição. 

Ademais, na avaliação de políticas sociais tem-se buscado uma perspectiva mais 

cidadã, que:  

 resgata as dimensões políticas da avaliação e encontra-se referenciada na cidadania 
entendida como direito a ter direitos. Reconhece que este é um processo inacabado 
e incompleto que carece da participação da população já que a cidadania não se 
realiza sem a participação dos implicados (...) Considera-se como momentos 
políticos privilegiados da avaliação o processo decisório de formulação de políticas 
sociais, a participação da população no processo avaliativo e o processo da 
publicização dos resultados. ( SILVA, 2001, pp.26-27) 
 

A assertiva anterior sinaliza uma perspectiva de avaliação que promova respostas à 

sociedade, portanto, para que esta proposta se instaure é vital romper com os mecanismos de 

fazer por fazer, ou avaliar por avaliar, já que nenhuma avaliação é meramente neutra, mas vê-

se a necessidade de uma avaliação do real que está em constante movimento. O que revela 

que, a avaliação de políticas sociais não constitui um exercício desinteressado. Ela está 

fortemente ancorada num conjunto de valores e noções sobre a realidade social partilhados 

pelos membros relevantes de uma maioria de governo – aí incluídos elites políticas 

burocráticas – permite-nos distinguir a “boa” e a “má” política. Esses valores e noções 
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fornecem os “termos do debate” sobre as políticas, delimitando e circunscrevendo a agenda 

pública em um determinado momento (MELO, 2006).  

Além disso, toda esta reflexão remete: com que conceito de avaliação se tem 

trabalhado quando se busca avaliar as ações de extensão universitária? Inicia-se esta resposta 

afirmando que para que se avalie o real compromisso social da Universidade por via extensão, 

é vital que se avalie os programas executados. Avaliação esta, feita de forma sistemática e 

planejada, para com isso identificar os reais impactos de sua implementação, como forma de 

ressaltar suas potencialidades e múltiplas possibilidades, o, o que exige, indubitavelmente, 

que se desvele os seus limites e fragilidades, tudo isto numa perspectiva constante de 

aprimoramento. Portanto, é mérito dizer que é preciso saber como avaliar, saber o que, de 

fato, perpassa por uma avaliação, e de início saber com que conceito de avaliação se vai 

elucidar, o que demonstra o desafio no ato de avaliar. 

Etimologicamente, avaliar (do latim "valere" = ser digno) que dizer: separar as coisas 

dignas das coisas indignas. O ato de avaliar é sempre relativo a um sistema vital. Não existe 

avaliação em abstrato. Quando se fala em avaliação, portanto, é preciso ter em mente o 

sistema de valores em relação a avaliação que é feita.  

Revela-se, portanto, que avaliar não é uma tarefa asséptica, já que não se trata de um 

ato neutro, mas sim, um ato eminentemente político. Nesse sentido, Silva (2001), nos diz que 

é importante separar primeiramente ao conceito de avaliação seu sentido lato e seu sentido 

stricto.  No seu sentido lato, como já foi mencionado anteriormente, avaliar é atribuir valor a 

algo, calcular, não necessariamente contida de fundamentos. 

 Porém, no campo profissional, as avaliações são sistemáticas e complexas, sempre 

orientadas pelo método científico e tem um caráter público, tendo como características 

fundantes: ser uma atividade sistemática, planejada e dirigida, servindo como forma de 

pesquisa social aplicada; que gera informações confiáveis, suficientes para atribuir juízo a um 
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programa, serve para tomada de decisão racional sobre o desenvolvimento de programas, 

possíveis soluções dos problemas encontrados.  

Assim, exponho-se que as principais características da avaliação reside no fato de esta 

ser uma atividade planejada, destinada a identificar, obter e propiciar informações confiáveis 

suficientes e relevantes, a fim de fundamentar um juízo ou um valor de um programa, projeto 

ou ação deste, já que verifica grau e extensão de resultados, possibilitando a compreensão de 

fatores determinantes de êxitos e fracassos, limites e possibilidades; além disso, serve de base 

para a tomada de decisões racionais a respeito dos programas ou projetos avaliados ( SILVA, 

2001). 

Para Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 15), avaliar consiste num “processo 

sistemático de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma 

contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a estimular seu 

aperfeiçoamento”. Portanto, a avaliação deve gerar informações não apenas em relação aos 

insumos utilizados, ao custo, à eficiência e à eficácia dos programas sociais, mas também, e 

principalmente, em relação a informações referentes às verdadeiras mudanças provocadas 

pela intervenção, ou seja, informações quanto à sua efetividade e seu impacto.  Dito de outra 

forma: a avaliação é um mecanismo legítimo e fundamental na sociedade contemporânea, 

pois além de ser uma ferramenta de controle social, permite aferir os impactos quanti-

qualitativos gerados na vida dos beneficiados de uma política pública ou programa social. 

Consubstanciando esta afirmação é vital esclarecer que:  

 
Há hoje uma tendência em se valorizar concepções mais abrangentes e totalizantes 
de avaliação no campo social. (...),Uma avaliação que busque a inter-relação entre 
sistemas de ação e lógica dos atores. Não mais uma avaliação apenas de resultados, 
mas também de processos. Não mais uma avaliação que apenas mensure 
quantitativamente os benefícios ou malefícios de uma política ou programa, mas 
que qualifique decisões, processos, resultados e impactos (BRANT e CARVALHO 
Apud BARREIRA 2002, p.47). 
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Os pressupostos anteriores demonstram a linha que o presente estudo adota sobre 

avaliação. Assim o tópico a posteriori demonstra a tipologia de avaliação que este estudo 

ancora-se. 

1.3. Tipologia da Avaliação Desenvolvida pela Pesquisa 

 

Segundo Rico (2006, p. 31) “a literatura de avaliação de políticas públicas costuma 

distingui-las em termos de sua efetividade, eficácia e eficiência, distinção esta que 

basicamente um recurso analítico destinado a separar aspectos distintos dos objetivos e 

conseqüência, da abordagem e dos métodos e técnicas de avaliação.” Destarte, esta pesquisa 

se firmará no desenvolvimento destas três indicadores de avaliação, que na verdade, se 

separam apenas didaticamente, mas que estão intrinsecamente relacionadas. Pois, o que se 

busca, é a avaliação de impactos, que concerne à efetividade de um programa. 

Assim sendo, procurou-se desfiar estes tipos como forma de internalizar, ou melhor, 

de apreendê-los, com vistas a afirmar que são momentos diferenciados na arte de avaliar, 

contudo, sinergicamente articulados. 

 

1.3.1 Eficiência: Vamos entender a que se refere este conceito 

 

Por avaliação de eficiência, entende-se a avaliação da relação entre o esforço 

empregado na implementação de uma dada política e os resultados alcançados 

(FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 1986 APUD RICO, 2006, p. 34).  Conversando também 

sobre eficiência, Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 62), afirma que “A eficiência diz 

respeito ao grau de aproximação e à relação entre o previsto e realizado, no sentido de 

combinar os insumos e os implementos necessários à consecução dos resultados visados”. 



46 
 

Trata-se, segundo Rico (2006, p. 44-45), de um monitoramento dos programas, 

buscando por esta avaliação uma adequação entre o plano e sua execução. Tornar o recurso 

em resultado é difícil frente às grandes demandas dos programas e políticas públicas, pois é 

uma grande parcela da população que precisa desse atendimento, e principalmente porque é 

um direito do cidadão ou beneficiado. Por isso, a importância desta avaliação, pois ela 

apresenta a clareza do gasto público, se o recurso é suficiente, ou se está fazendo a coisa certa 

com o recurso oferecido.  

Os estudos de avaliação da eficiência tornam-se cada vez mais necessários no Brasil 

porque, paralelamente à escassez de recursos públicos, os "universos" populacionais a serem 

cobertos pelos programas sociais são de enormes proporções. Destaca-se que os recursos 

públicos destinados à sociedade nada é o retorno do dinheiro da própria população. Cohen 

(APUD RICO, 2006, p. 35-36) enfatiza esta afirmação ao dizer que: 

 

Na verdade, ao dispor de recursos públicos e ao implementar políticas públicas, o 
governo está gastando um dinheiro que não é seu; ao fazê-lo, o governo está 
gastando o dinheiro do contribuinte. Ora, a probidade, competência e eficiência no 
uso de recursos publicamente apropriados constituem, em regimes democráticos, 
uma das  condições para a confiança pública (public confidente) no Estado e nas 
instituições democráticas. O desperdício de recursos, a corrupção ou a incapacidade 
governamental são, na verdade, entraves à utilização de recursos publicamente 
geridos para finalidades efetivamente públicas. 

 

Entende-se que quando este recurso destinado a políticas sociais, programas e projetos 

não é suficiente, possíveis falhas serão encontradas, e alguns objetivos não sejam alcançados, 

implicando impactos sociais pulverizados, o que também pode ocorrer mesmo que haja 

recursos suficientes. Pois se estes recursos não forem bem gerenciados não permitirá o bom 

desenvolvimento do programa ou projeto. E ainda sob a percepção do conceito de eficiência 

na avaliação de políticas públicas Belloni, Magalhães e Souza (2001, p. 64) fazem a seguinte 

síntese: 

Em resumo, a eficiência, traduz-se por respostas dadas a questionamentos ou 
indicadores relativos a necessidades atendidas, recursos utilizados e gestão 
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desenvolvida. A interação entre a política examinada e outras a ela relacionadas, 
assim como a não sobreposição de duplicação de esforços são indicadores de 
eficiência não apenas da política em foco, mas de ações governamentais como um 
todo. 
 
 

Para tanto, consta-se a importância desse indicador de avaliação, que embora tenha 

valor, principalmente democrático, não é somente por ele que se poderá ter uma avaliação 

mais totalizante que permita se fazer os desvelamentos dos fatores que envolvem todo um 

programa. 

 

1.3.2. Eficácia: um indicador que remete a obtenção de bons desempenhos 

 

A Eficácia corresponde basicamente a alcançar os objetivos e metas propostas. Porém, 

abrange também a parte metodologicamente definida e a atuação estabelecida referente a 

metas e objetivos, levando-se em consideração o tempo estipulado. Belloni et al (2003, p. 65) 

sustenta: 

Que quando se trata de política pública, considera-se que eficácia não pode estar 
restrita simplesmente à aferição de resultados parciais. Ela se expressa, também, 
pelo grau de qualidade do resultado atingido. Todavia, por relacionar-se a um 
processo e a uma metodologia de atuação, depende dos insumos disponibilizados no 
e pelo ‘processo eficiente’; sua constatação ocorre, desse modo, quando da 
verificação dos indicadores apontados pela eficiência. 
 

Ou seja, é um meio de verificar a mensuração, otimização dos recursos públicos - aqui 

entendidos como os recursos financeiros, materiais e humanos - através da comparação entre 

metas alcançadas, recursos empreendidos e tempo de execução. “A avaliação de eficácia é 

seguramente a mais usualmente aplicada nas avaliações correntes de políticas públicas” 

(RICO, 2006, p. 34). Pois, desta maneira poderá concluir se houve sucesso ou fracasso das 

políticas públicas e programas. A avaliação de eficácia também pode ser conhecida como 

avaliação de processo ou formativa.  

 Afirma-se que é possível com este tipo de avaliação verificar as reais falhas do 

programa e adequar aos seus objetivos e metas, pois com o desenvolvimento do programa é 
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possível constatar que no seu direcionamento haja tropeços, mas que são possíveis de 

conserto, podendo assim, obter resultados positivos aos beneficiados. 

Alguns autores falam que eficácia é o mesmo que efetividade, mas como bem 

entendemos eficácia verificar somente o esperado do programa sem se importar com os reais 

impactos do mesmo na vida dos beneficiados. Enquanto a eficácia é uma dimensão de 

processo de desenvolvimento e implementação do programa, a efetividade é uma dimensão de 

resultado, ex-post, designada a examinar não só a obtenção de metas, mas a legítima 

transformação na condição de vida inicial dos beneficiados.  

 

1.3.3 Efetividade: um indicador que remete ao atendimento das 

expectativas das ações, metas e objetivos. 

 

A efetividade é medida pode ser medida considerando o grau de mudança efetiva e 

duradoura que esta conseguiu imprimir na qualidade de vida dos destinatários de determinada 

política. 

O estudo da efetividade deve considerar sempre os aspectos prévios relacionados ao 

programa ou projeto que está sendo avaliado, a fim de compará-los com os resultados obtidos 

na implementação do referido programa. Num sentido amplo, não é apenas atender no final os 

objetivos e metas que haviam sido propostas pelo programa, mas o que foi gerado na vida do 

beneficiado com o resultado positivo do programa.  

Em outros termos, deve-se buscar captar o que foi alcançado o objetivo do programa 

que era a inserção no mercado de trabalho, mas embora isso seja eficaz, trouxe resultado pelo 

programa “x”, o impacto desta na vida do beneficiado foi maior: contribuiu para a 

conscientização e o estímulo à criatividade dos trabalhadores em geral, e a de cada um 

individualmente, acerca de sua realidade econômica, política e sócio-cultural, principalmente 
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diante da globalização e reestruturação produtiva. É a mudança, transformação que houve no 

indivíduo, que muitas vezes não se apresenta igual para todos aqueles que participaram do 

programa. 

      Reforça-se que o estudo da efetividade deve demonstrar que tipo de repostas o 

programa foi capaz de concretizar ante a necessidade que justificou sua implementação, ou 

seja: como, quanto, por que, quando e quais transformações se processaram naquela 

determinada dimensão social.  

Destaca-se alguns elementos relevantes a serem avaliados na efetividade social: 

 

 (1) verificar quais são e como são estabelecidas as carências e metas para se saber 
qual o padrão de referência; (2) verificar, entre os beneficiários, a presença de 
grupos não visados pelas ações da política; (3) verificar se ações propostas têm a 
ver com as necessidades dos beneficiários e da sociedade; (4) verificar se as ações 
propostas diferem ou não do usualmente oferecido em atividades similares; (5) 
verificar a forma e as condições em que ocorre a participação dos setores sociais 
envolvidos, seja na concepção seja na gestão da política; (6) verificar o potencial de 
mudança presente nas ações implementadas; (7) examinar a interação das ações 
propostas com outras políticas governamentais (BELLONI, 2003, p.71). 

 

 Afirma-se que neste tipo de avaliação é necessário distinguir resultado de impacto 

social. Ou seja, deve-se medir os resultados, com vistas a conhecer os efeitos de uma 

determinada ação no escopo da política social que está sendo avaliada. O impacto é o 

resultado esperado em termos de mudança sustentada e efetiva na vida das pessoas envolvidas 

no programa sob avaliação. Todavia, deve-se ampliar o conceito quando se reflete acerca de 

avaliação de impactos sociais. 

 

1.3.4. Avaliação de Impactos Sociais: captá-los requer um olhar ampliado e 

aguçado acerca das transformações ocorridas em determinada realidade 

social 
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Ressalta-se que o objetivo primordial desta pesquisa é investigar os impactos sociais 

do Programa “Estação Casa da Física”, desenvolvido pela Pró-reitoria de Extensão e 

Interiorização (PROEXTI), desde 2004. Assim sendo, é de fundamental relevância que a 

pesquisa abranja a avaliação de eficiência e eficácia para poder se concretizada a avaliação de 

efetividade, que tende a compreender os impactos sociais causados nos beneficiados pelo 

programa e também a própria comunidade em que estão inseridos.  Entretanto, uma vez que 

impacto social é dependente do conhecimento da pré-implementação e implementação do 

programa, já que foi preciso obter recursos, posteriormente tentou-se atender as metas para 

então captar se houve alguma mudança na vida do indivíduo beneficiado, o que demonstra a 

razão, destas fases de avaliação serão apreendidas como complementares.O desafio, de se 

constituir mecanismos de avaliação que rompam com a clássica concepção de “decidir e 

executar”, é imenso, visto que requer que se rompa com os modelos mentais de avaliação que 

de forma conservadora concebe esta como sendo algo imposto, como uma tarefa a executar 

por imposição das organizações ou dos financiadores. Nesse sentido, destaca-se que a 

avaliação assentada na aplicação do binômio: avaliação de processo e de impacto constitui-se 

em um significativo avanço para os gestores das políticas no Brasil.  

Ademais, quando se pensa em avaliação de políticas, programas e projetos sociais é 

importante que se procure avançar na direção de: 

 (...) Uma avaliação que busque a inter-relação entre sistemas de  ação e lógica dos 
atores. Não mais uma avaliação apenas de  resultados, mas também de processos. 
Não mais uma avaliação que apenas mensure quantitativamente os benefícios ou 
malefícios de uma política ou programa, mas que qualifique decisões, processos, 
resultados e impactos (BRANT e  CARVALHO Apud BARREIRA, 2002, p.47). 

 

Portanto, a avaliação de impacto tem como objetivo medir os resultados dos efeitos de 

uma política, determinar se houve modificação; a magnitude desta modificação; quais 
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segmentos afetaram e em que medida; ou quais foram as contribuições dos distintos 

componentes da política para iludir os seus objetivos. 

O impacto social gerado na vida do beneficiado ainda que mínimo aos olhos do 

executor do programa é de cardinal importância para a transformação social, é aí que se 

delinearão as bases para uma política pública mais atuante no indivíduo, e de perspectivas 

mais totalizantes, e não efêmeras de cada agenda governamental. Da mesma forma, a 

avaliação de políticas públicas não deve se restringir apenas a um modelo, e deve abordar os 

processos, resultados e impactos. Nesse sentido, o esforço de construção de indicadores é 

fundamental. 

O presente estudo respalda-se na concepção de Chris Roche (2002, p.36) sobre 

avaliação de impacto, quando este afirma que: “os programas podem fazer uma importante 

diferença para a vida das pessoas, mesmo que essa mudança não seja mantida eternamente”. 

Assim, este estudo buscou desvelar as mudanças que o Programa “Estação Casa da Física” 

suscitou entre o público que participa desta ação de extensão universitária na UFAM. 

Destaca-se que tais mudanças que podem ser duradouras ou significativas de cariz positivo ou 

negativo, oriundas de um processo planejado ou não, fruto de uma determinada ação ou de 

uma série de atividades, no cotidiano das pessoas alvo da intervenção social, devem ser 

planejadas, com ênfase nos resultados e conseqüências de um programa ou projeto na vida das 

pessoas beneficiadas por essas ações (ROCHE, 2002). Técnica concebida como instrumento 

utilizado para coletarem dados ou para analisá-los. 

Draibe (1996) afirma que os objetivos da avaliação de políticas, programas e projetos 

sociais são múltiplos e não excludentes, e elencam-se da seguinte forma: a) objetivos 

científicos que visa ampliar o saber; produzir novos conhecimentos; b) objetivos políticos que 

objetiva identificar decisões e estratégias para a ação política; c) objetivos operativos que 
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contempla conhecer para intervir na própria política ou em políticas semelhantes: corrigir, 

melhorar o desempenho; planejar novas etapas; ampliar, entender, multiplicar, replicar, 

produzir e excluir. 

Nesse sentido, a definição de indicadores requer muita clareza sobre os objetivos e a 

lógica de cada programa. É sempre possível calcular um número grande demais de 

indicadores, os quais nem sempre conseguem expressar os fenômenos ou as condições mais 

significativas para o programa. Os dados também devem ser produzidos com periodicidade e 

agregação definidas, para que os indicadores possam ser comparados. Portanto, reflete-se: 

Mas o que vem a ser indicador social? 

 
Um indicador social é uma medida em geral uma medida quantitativa dotada de 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar 
um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica), ou 
programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social 
sobre mudanças que estão se processando na mesma (JANUZZI, 2004, p. 15). 

 

Desta maneira, entende-se que a eleição dos indicadores é uma das decisões mais 

difíceis do processo de avaliação. Os indicadores devem ser gerados conforme as 

particularidades do objeto da pesquisa, que se embasa pelo processo de revisão bibliográfica 

o qual acompanha a investigação científica. Deve-se considerar os graus de pertinência, 

relevância e confiabilidade que os envolvem. 

Ademais, o quadro abaixo demonstra os indicadores, ou melhor, dimensões, que 

foram utilizados e imprescindíveis para esta pesquisa: 

 

Dimensões da Pesquisa 

Educação 

Extensão Universitária 

Avaliação de Impactos 
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Desenvolvimento das potencialidades 

Situação sócio-econômica dos beneficiados 

Quadro 05:Dimensões da pesquisa. 
Fonte: Elaboração Própria, 2009.  
 

Considerados parte integrante de uma pesquisa avaliativa, os indicadores  direcionam 

o resultado a ser alcançado, ou seja, os indicadores  são condições para que uma avaliação de 

política ou programa detecte com o máximo de segurança os aspectos positivos e negativos 

que a envolve.  

  Destaca-se a importância dos indicadores em uma pesquisa, pois eles subsidiam o 

pesquisador na apropriação da realidade, o que exige que se tenha clareza dos indicadores 

que serão compreendidos na pesquisa.  Para tanto, Jannuzi (2004, 26-31) sinaliza várias 

propriedades, considerados por ele indispensável para a composição de um indicador social: 

 

A validade de um indicador corresponde ao grau de proximidade entre o 
conceito e a medida, isto é, a sua capacidade de refletir, de fato, o conceito 
abstrato a que o indicador se propõe a “substituir” ou ‘operacionalizar.  
A confiabilidade trata-se de “[...] uma propriedade relacionada à qualidade 
do levantamento dos dados usados no seu cômputo”.   
A sensibilidade do indicador trata-se da “[...] sua (do indicador) capacidade 
de refletir as mudanças significativas se as condições que afetam a 
dimensão social referida se alteram [...] é uma propriedade que está 
intimamente relacionada à validade e confiabilidade do Indicador Social.  
Especificidade do indicador, “[...] corresponde a sua propriedade de refletir 
alterações estritamente ligadas às mudanças relacionadas à dimensão social 
de interesse”.  
A inteligibilidade é outra propriedade relevante no momento de se construir 
os Indicadores Sociais. “Um bom indicador deveria ser, tanto quanto 
possível, facilmente ‘comunicável’, compreensível aos demais”.  
A periodicidade de atualização do indicador e a factibilidade de sua 
obtenção são, nos dizeres de Jannuzzi, outros aspectos cruciais na 
construção e seleção de indicadores sociais para uma dada temática.  
A historicidade de um indicador é a propriedade de se dispor de series 
históricas extensas e comparáveis do mesmo, de modo a poder cotejar o 
valor presente com situações do passo, inferir tendências e avaliar efeitos 
de eventuais políticas sociais implementadas.  
 

 
  Posto isto, é preciso minuciosidade na construção de um indicador, pois a 

complexidade da realidade social constitui o grande desafio na construção dos indicadores 
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sociais que, por essa razão, mostram-se, de um lado, heterogêneos quanto aos temas a que se 

encontram referidos e de outro, diversos quanto às características de sua construção.  A 

heterogeneidade temática é considerada, tanto na produção das estatísticas públicas, quanto na 

literatura da área resultando na classificação dos indicadores. 

Nesse sentido, destaca-se que a construção de indicadores em um processo de 

avaliação constitui-se em um processo negociado, planejado e de diálogo entre os diferentes 

sujeitos envolvidos neste processo. 

Valarelli (2004), demonstra algumas características a serem levadas em consideração 

quando se vai construir indicadores para a avaliação para políticas, programas e projetos 

sociais, a saber: 

 

• É coerente com a visão e com a concepção que as organizações envolvidas têm 
sobre os objetivos centrais e as dimensões que um projeto deve considerar e resulta 
da negociação transparente e não impositiva dos diferentes interesses e expectativas; 
• Considera as particularidades do contexto e foi desenvolvido a partir de um bom 
conhecimento da realidade na qual se vai intervir; 
• Define indicadores que captam os efeitos atribuíveis às ações, serviços e 
produtos gerados pelo próprio projeto; 
• Tem indicadores bem definidos, precisos e representativos dos aspectos centrais 
da estratégia do projeto, sem ter pretensão de dar conta da totalidade; 
• Está orientado para o aprendizado, estimulando novas reflexões e a compreensão 
pelos vários envolvidos sobre a complexidade dos fatores que podem determinar ou 
não o alcance dos objetivos; 
• Prevê e especifica os meios de verificação que serão utilizados, bem como os 
responsáveis pela coleta de informação, pela análise e tomada de decisões; 
• Combina, de modo adequado à natureza do projeto, indicadores relativos à 
eficiência, eficácia e efetividade; 
• É simples, capaz de ser compreendido por todos, e não apenas por especialistas, 
sem ser simplista; 
• É viável do ponto de vista operacional e financeiro; 
• Fornece informações relevantes e em quantidade que permite a análise e a 
tomada de decisão; 
• Aproveita as  fontes confiáveis de informação existentes, poupando recursos, 
tempo e energia do projeto. 

 

As características demonstradas anteriormente são consubstanciadas pelo 

entendimento de que a avaliação é uma importante “ferramenta gerencial” uando se 

implementa políticas, programas e projetos, sociais. Todavia, para que de fato esse processo 

flua, faz- necessário construir o seguinte “modelo mental” a partir dos seguintes passos: 
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Passo 1 = Selecionam-se dados a partir da realidade; 

Passo 2 = Adiciona-se significado aos dados selecionados; 

Passo 3 = Criam-se pressupostos baseados no significado; 

Passo 4 = Tiram-se conclusões a partir dos pressupostos; 

Passo 5 = Adotam-se crenças; 

Passo 6 – Realizam-se ações; 

Passo 7 – Obtêm-se resultados que criam dados observáveis (CHIANCA, 2001, p.90). 

 

Os passos descritos configura-se como uma proposta de construção que otimiza 

difundir uma “cultura de avaliação” de programas/projetos sociais que contrária a visão  

autoritária de avaliação. Para tanto, é vital que se implemente um novo olhar uma nova visão 

acerca do ato de avaliar. Neste sentido, deve-se conceber a avaliação como:  

Um valioso instrumento que visa auxiliar a todos os envolvidos nos 

programas/projetos para a área social a perseguir a missão da organização a qual representam; 

1) Ë importante avaliar tanto a eficácia interna como os resultados externos; 

2) A aprendizagem organizacional é um dos grandes benefícios da avaliação, sendo 

que se constitui em um caminho, uma direção que determina o desenvolvimento e as 

mudanças a serem adotadas, facilitando a busca da eficiência e eficácia; 

3) A avaliação não é um evento, mas um processo; não é externa, é uma ação 

contínua integrada às atividades do dia-a-dia da organização; 

4) A avaliação é um processo de desenvolvimento e não simples elaboração de 

relatórios; 

5) Que existe uma relação cooperativa/participativa durante o processo de avaliação, 

entre o financiador de um projeto e os beneficiários, no sentido de se procurar caminhas para 

solucionar problemas, aprendendo a resolvê-los com mais eficácia; 
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6) Todos os envolvidos no processo de avaliação devem falar a mesma língua; os 

termos utilizados devem ter o mesmo significado, e, portanto, há um entendimento comum 

durante o processo; 

7) Avaliação é um trabalho de todos. Todos na organização levantam informações e 

perguntam: “O que e como podemos fazer melhor?”; 

8) A avaliação ocorre em um ambiente onde não existe medo de se correr riscos; 

onde as pessoas podem examinar algo que não deu certo sem medo de conseqüências 

negativas; 

9) Existe uma percepção compartilhada de todos os envolvidos no processo 

avaliatório de que o tempo e os recursos estão sendo bem empregados, assegurando um 

ambiente de contínua transformação; 

10) Os instrumentos e as metodologias de avaliação devem ser acessíveis para 

quaisquer tamanhos e tipos de organizações. Muitos destes instrumentos e metodologias são 

simples não onerosos e podem ser adaptados a diferentes necessidades e realidades. 

(MARINO, 2003).   

 Coerentemente ao que propaga Marino, Mokate (2002) aponta quatro desafios 

prioritários para construir um processo de avaliação: 

 

1. A definição de um marco conceitual da intervenção que se pretende avaliar, 
indicando claramente objetivos, resultados e as supostas relações causais que 
orientam a intervenção, pois quando não se sabe onde e como se quer chegar, torna-
se muito difícil avaliar nosso desempenho. 
2. A superação da brecha entre o “quantitativo” e o “qualitativo” na definição 
de metas e objetivos e na própria avaliação, gerando complementaridade e sinergia 
entre eles; 
3. A identificação e pactuação de indicadores e informações relevantes, levando 
em conta o marco conceitual e as diversas perspectivas e interesses dos atores 
envolvidos; 
4. A definição e manejo efetivo de fluxos da informação gerada pelo processo 
avaliativo e a introdução de estratégias de incentivos que promovam o uso dessa 
informação. (RUAS, 2006, P.04) 
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Os pressupostos anteriores demonstram a relevância política conferida ao processo 

contínuo de avaliação que se mostra decisiva à instituição de um novo modelo de 

planejamento público, democrático e transparente, trazendo a oportunidade do rompimento de 

uma visão tradicional que entende o processo das políticas públicas como seqüência linear de 

etapas, na qual primeiro se formula, depois se implementa para, ao final, proceder-se à 

avaliação.  

Por fim, o esforço travado para demonstrar a apreensão da avaliação como parte 

constitutiva do processo das políticas públicas e, portanto, presente desde as primeiras 

definições e delimitação do problema constitui a oportunidade do aprimoramento da ação 

pública baseada no conhecimento consistente e processual das questões sociais. Assim, a 

fundamentação teórica construída foi feita para legitimar ainda mais a premissa de a avaliação 

de políticas, programas e projetos sociais constitui-se em função pública imprescindível ao 

exercício da democracia política na atualidade. 
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CAPITULO II 

A TEIA DA PESQUISA 

 

 O método é a alma da teoria. 
                     

                                                                                                       Lênin. 
 

A pesquisa não é algo que se faz instantaneamente, fazer pesquisa exige dedicação e 

paciência e disciplina. A metodologia da pesquisa tem como função nos mostrar como andar 

no caminho das pedras da pesquisa, visto que auxilia a reflexão e instiga um novo olhar sobre 

o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo. A elaboração da pesquisa necessita, para que 

seus resultados sejam satisfatórios, um planejamento cuidadoso, reflexões conceituais sólidas 

e alicerçados em conhecimentos já existentes.  

Por conseguinte, pesquisar é um trabalho que envolver um planejamento igual ao de 

um cozinheiro. Ao preparar um prato, o cozinheiro precisa saber o que ele quer fazer, obter os 

ingredientes, assegurar-se de que possui os materiais necessários e cumprir as etapas 

demandadas no processo. Um prato será apetitoso na medida do envolvimento do cozinheiro 

com o ato de cozinhar e de suas habilidades técnicas na cozinha. 

Sabe-se, ainda, que o sucesso de uma pesquisa também dependerá do procedimento 

seguido, do seu envolvimento com a pesquisa e de sua habilidade em escolher o caminho para 

atingir os objetivos da pesquisa. Destaca-se que a pesquisa é um trabalho em processo não 

totalmente controlável ou previsível, já que adotar uma metodologia significa escolher um 

caminho que muitas vezes, requer ser reinventado a cada etapa, o que demonstra o potencial 

criativo inerente ao ato de pesquisa. 
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 Trata-se de uma tarefa de artesão intelectual, na qual perpassa várias etapas a serem 

construídas. Assim, é possível conceber que: 

 Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a 
pesquisa é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se 
realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, 
proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com um 
ritmo próprio e particular. A esse ritmo denominamos ciclo da pesquisa, ou 
seja, um processo de trabalho em espiral que começa com um problema ou 
uma pergunta e termina com um produto provisório capaz de dar origem a 
novas interrogações (MINAYO, 2001, p.25-26). 

 

Dessa maneira, esta pesquisa fundamentou-se na concepção de que é no movimento da 

realidade que se mostram as várias nuances do real concreto, pois esta realidade nunca pode 

ser estática, petrificada – está sempre sendo. Caso contrário, não haveria motivo para 

investigar certa realidade, se esta já é como está dada, posta, como se fosse imutável. 

 Consubstanciando este argumento Cury (1985, p.22) nos ensino que “a essência se 

manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado e parcial, ou apenas sob certos ângulos e 

aspectos. O fenômeno, ao indicar algo que não é ele mesmo, vive graça à contradição com a 

essência. Tal contradição possibilita a investigação científica” (CURY, 1985, p. 22). Se a 

aparência do fenômeno coincidisse com a essência, não haveria necessidade da Ciência; 

ocorre, no entanto, que no dia-a-dia temos contato com a aparência, que mais esconde do que 

revela a essência da realidade, do problema. Temos que superar a “pseudoconcreticidade”. 

Devemos compreender o problema para negá-lo dialeticamente, para transformá-lo 

(VASCONCELLOS, 2000, p. 21).  

Ademais, quando construímos uma pesquisa, estamos diante de leque de escolhas de 

como a realidade será abordada, já que o “projeto de pesquisa trabalha com um objeto 

construído e não com o objeto percebido, nem como o objeto real” (MINAYO, 1994 APUD 

BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1977). 

Destaca-se que o objeto construído consiste em uma tradução do real, que parte de 
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uma leitura orientada por conceitos e categorizações, num denso e acurado bailar de 

reconstrução da realidade investigada que visa a ruptura com o senso comum e com as 

percepções imediatas. 

Para finalizar, destaca-se que o trabalho investigativo é fruto da intencionalidade 

humana sustentado em um corpo teórico-metodológico, devidamente articulado com a 

realidade social que se quer desvelar, pois: 

 

Na verdade, o que mais nos encanta na teoria e no método marxiano é 
exatamente a profundidade da pesquisa intrinsecamente relacionada e 
direcionada para a realidade social e para as ações concretas com vistas à sua 
transformação, a superação dos estudos contemplados por investigações 
compromissadas com os temas e sujeitos envolvidos no estudo. O 
pesquisador, que se coloca consciente diante de uma realidade da qual faz 
parte e pela qual é necessariamente influenciado, tem a sensação do ponto no 
universo, pequeno diante da complexidade do real e grande diante da 
possibilidade de seu desvendamento (PRATES, 2003b). 

 

 À luz das diretrizes apresentadas, esta pesquisa foi estruturada em momentos 

distintos, porém que se relacionam entre si, num movimento constante de complementaridade, 

a saber: fases de pré-implementação, implementação e pós-implementação.  

 

2.1 Roteiro Metodológico: as fases da pesquisa. 

A) Fase da Pré-Implementação 

Em linhas gerais a Pré-implementação caracterizou-se como o momento da 

qualificação do projeto; da realização de pesquisa bibliográfica e documental relacionadas à 

temática pesquisada; discussão e fichamentos do material selecionado; contato preliminar 

com a instituição onde é desenvolvido o projeto selecionado para estudo; definição dos 

sujeitos da pesquisa de acordo com os critérios pré-estabelecidos; aprimoramento das 

categoriais centrais de análise, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, de acordo com 
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as duas modalidades de pesquisa adotadas: quantitativa (questionário) e qualitativa (roteiro de 

entrevista), pois: 

A abordagem quantitativa, quando não exclusiva, serve de fundamento ao 
conhecimento produzido pela pesquisa qualitativa. Para muitos autores a pesquisa 
quantitativa não deve se oposta à pesquisa, mas ambas devem sinergicamente 
convergir na complementaridade mútua, sem confinar os processos e questões 
metodológicas a limites que atribuam os métodos quantitativos exclusivamente ao 
positivismo ou os métodos qualitativos ao pensamento interpretativo, ou seja, a 
fenomenologia, a dialética, a hermenêutica (MARTINELLI, 1999, p. 34).  
 

 

Nesta fase, para que os objetivos desta pesquisa pudessem ser atendidos, foi realizado 

um primeiro contato com a coordenação da Casa da Física, para o qual foi entregue o ofício 

contendo todas as informações sobre como se daria esta pesquisa. Neste momento, foi 

efetivada a análise documental, já que foram disponibilizados os documentos (projeto, 

relatórios, fichas, dentre outros) do “Programa casa da Física” que continham a natureza, os 

objetivos e as demais informações referentes ao programa, bem como foi solicitado à 

coordenação do programa permissão para que pudesse adentrar os espaços e acompanhar as 

atividades que são realizadas junto aos beneficiados.  

Além disso, destaca-se que em toda pesquisa de cunho científico, a pesquisa avaliativa 

requer o uso de instrumentos técnico-operativo. Nas ciências humanas os instrumentos 

utilizados nas pesquisas são variados, escolhidos de acordo com os objetivos da investigação. 

Nesta pesquisa elegeu-se, para a coleta de dados, além da pesquisa documental, o formulário 

padrão, a entrevista semi-estruturada e o questionário semi-estruturado. Isto posto, é 

necessário apresentar a definição teórica e características dos instrumentais: 

� Formulário Padrão: (APÊNDICE A) foi feito para que as informações fossem 

coletadas a partir de conversas (entrevistas), pois, de acordo com Michel (2005), este tipo de 

técnica obtém os melhores resultados de uma entrevista desde que aplicadas a sujeitos que 

ocupam cargos estratégicos como, por exemplo, aos chefes, gerentes e coordenadores dentre 

outros. Destaca-se ao aplicá-lo, o pesquisador seguiu um roteiro previamente estabelecido, 
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bem como neste formulário foram registradas informações gerais sobre: o início do projeto, o 

público alvo, a natureza e os objetivos do programa, os técnicos envolvidos (números e áreas 

de formação), as parcerias firmadas, dentre outros. . 

Convém ressaltar que na aplicação do Formulário Padrão foi possível constatar um 

dos objetivos específicos da pesquisa, como: contextualizar historicamente a emergência e 

implementação do programa, com vistas a deslindar a sua natureza, objetivos e metodologia, 

complementando, assim as informações coletadas por meio da pesquisa documental.. 

�  Entrevista semi-estruturada (APÊNDICE B) - que objetivou proporcionar o 

conhecimento de informações necessárias acerca de determinado assunto. Seu 

diferencial está na liberdade para explorar mais amplamente uma questão. (MICHEL, 

2005, p. 45). Nesse sentido, este instrumento foi aplicado junto a a equipe técnica do 

projeto. Destaca-se que a uma equipe técnica do referido programa é composta por 

universo de 63 (sessenta e três) sujeitos em potencial, para a pesquisa utilizou-se uma 

amostra de 30%.   

Ressalta-se que com a aplicação da entrevista semi-estruturada junto à equipe técnica 

do Programa serviu para viabilizar informações que propiciaram ao atendimento de alguns 

dos objetivos desta pesquisa, tais como: Analisar as atividades desenvolvidas pelo Programa, 

objetivando identificar a compatibilidade entre tais atividades e as ações e objetivos propostos 

pelo mesmo; verificar se o Programa coaduna-se com o que é preconizado pela Política de 

Extensão da UFAM. 

� Questionário semi-estruturado (APÊNDICE C) – que foi aplicado junto aos 

beneficiados do projeto no ano de 2008. 

Convém ressaltar, que do universo de 650 (seiscentos e cinqüenta) beneficiados foram 
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escolhidos, por meio de uma amostra não-probabilística3 os sujeitos potenciais da pesquisa, 

65 (sessenta e cinco) sujeitos, ou seja, 10% do universo dos beneficiados. Entende-se por 

“amostra não-probabilística o tipo de amostra baseada em critérios definidos pelo 

pesquisador, ou seja, que não são rigorosamente fundamentadas em leis matemáticas ou 

estatísticas”. (PRATES, 2004, p. 130). 

Considerando que os usuários são discentes de escolas públicas e privadas, que 

cursam a partir da 6º série até o 3º ano do ensino médio; que são do sexo feminino e 

masculino; e apresentam faixa etária diferenciada, optou-se pelos seguintes critérios: 

1) Vinculação à escola pública ou privada; 

2) Sexo masculino e feminino; 

3) Faixa etária - acima de dez anos. 

A fim de que pudessem ser elaborados os instrumentais desta pesquisa, houve 

necessidade antes da construção de indicadores de impactos e suas respectivas variáveis 

de impacto, tais quais: 

Indicadores Variáveis 

 

 

Educação 

� Desenvolvimento da metodologia de 
ensino; 

� Atividades de sala de aula; 

� Importância das atividades 

�  

 

 

Extensão Universitária 

� O entendimento de Extensão 
Universitária; 

� Importância das ações de Extensão 
Universitária para os acadêmicos e 
professores; 

                                                           
3 Destaca-se que na presente pesquisa optou-se por este tipo de amostragem já que as amostras não-
probabilísticas podem ser: a) intencionais  quando se deseja por exemplo, obter a opinião ou conhecer a situação 
de determinadas pessoas ou serviços, por sua especificidade e não representatividade dó universo; b) 
típicas:quando se seleciona para a pesquisa os casos típicos, que tenham as características do universo. Isto exige 
um  razoável conhecimento prévio do problema e do universo da parte do pesquisador; c) cotas: considerando-se 
as características dos integrantes do universo, constrói-se uma maquete que o represente, com presença de todos 
os elementos na amostra, na mesma proporção em que aparecem no universo ( MARSIGLIA, 2006, P.391).  
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� Importância das ações de Extensão 
Universitária para os beneficiados. 

 

 

 

 

Avaliação de Impactos 

� Planejamento das atividades 
desenvolvidas pelo Programa; 

� Relatório das ações desenvolvidas; 

� Redimensionamento das ações com base 
nos resultados obtidos no processo de 
avaliação; 

� Importância da participação do 
acadêmico no processo de monitoramento 
e avaliação do Programa; 

� Realização de capacitações para os 
profissionais/ docentes e discentes sobre 
as temáticas trabalhadas pelo programa; 

� Avaliação das atividades desenvolvidas 
pelo beneficiado. 

 

 
 
Desenvolvimento das potencialidades 
 

� Pontos positivos no Programa para os 
beneficiados; 

� Pontos positivos no Programa para os 
acadêmicos e professores; 

� Pontos negativos no Programa para os 
beneficiados; 

� Pontos negativos no Programa para os 
acadêmicos e professores. 

�  

Quadro06: Indicadores e Variáveis de Impactos do Programa Casa da Física. 
Fonte: Elaboração Própria, 2009. 
 

Destaca-se que a partir da aplicação do questionário semi-estruturado junto à amostra 

dos sujeitos beneficiados pôde-se examinar alguns dos objetivos desta pesquisa: construir o 

perfil sócio-econômico do público beneficiado pelo Programa; Analisar as atividades 

desenvolvidas pelo Programa, objetivando identificar a compatibilidade entre tais atividades e 

as ações e objetivos propostos pelo mesmo; desvelar os desdobramentos do projeto na vida de 

seus beneficiados. 

 

 



65 
 

B) Fase da Implementação 

A fase de Implementação se constitui como o momento da pesquisa de campo, 

propriamente dita. Trata-se da consecução da pesquisa quanti-qualitativa. Nesse momento 

foram coletados, por meio dos instrumentos construídos, os dados e informações relevantes à 

estrutura e funcionamento do programa selecionado, bem como foi realizadas as entrevistas 

com uma parte dos sujeitos potenciais da pesquisa: Coordenador Geral (1); Docentes (16); 

discentes (63); Grupo de Beneficiados (650). Nesta fase, os instrumentais de pesquisa foram 

qualificados e foram aplicados (pré-teste) antes de serem implementados, a fim de que as 

correções necessárias pudessem ser efetuadas.  

 De acordo com Michel (2005) além da correção dos instrumentos de pesquisa, das 

possíveis falhas, das inconsistências, perguntas supérfluas, dentre outros, a utilização do pré-

teste oferece a possibilidade de testar se o questionário atende aos critérios de fidedignidade, 

validade e operatividade, proporcionando uma maior aproximação de confiabilidade da 

pesquisa.  

Mediante o contato e aplicação do Formulário Padrão junto ao coordenador do 

Programa foi possível conhecer a equipe técnica que atua nele para que pudesse ser filtrada 

uma amostra, nos quais se dá os sujeitos participantes da pesquisa. O quadro a seguir 

representa a refinação dos sujeitos de pesquisa: 

QUANTITATIVO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Cargo/Função Sujeitos em potencial 

(Universo) 

Sujeitos participantes 

(entrevistados) 

Coordenador geral Programa 01 01 

Discentes bolsistas e voluntários 63 18 

Beneficiados pelo Programa 650 65 

TOTAL                                                                                                                          84 

Quadro 07: Sujeito de pesquisa: universo total e universo real dos pesquisados. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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 Para que houvesse a realização desta pesquisa, especificamente a aplicação da 

Entrevista Semi-estruturada, entrou-se em contato com a equipe técnica do Programa a fim de 

agendar a aplicação deste. Como os monitores estudam nos dias da semana na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), foi inviável que a aplicação dos questionários se realizasse na 

semana, ficando assim, para os sábados – dia que são realizadas as aulas do Programa e que 

todos os monitores se encontram. A aplicação das Entrevistas Semi-estruturadas foi aplicada 

pela própria pesquisadora, aos 18 (dezoito) componentes da equipe técnica, a partir da seleção 

de amostra, bem como critérios de participação, o que resvalou no quadro abaixo: 

 

 

Nº 
 

Cargo/Função 

 

Área que cursa Nome da IES 
Tempo de 
atuação no 

projeto 
Sexo 

1 Coordenador Formado em Física UFAM 5 ANOS M 

2 Monitor Medicina UFAM    2 ANOS M 

3 Monitor Ciências Biológicas UFAM    1,5 ANO F 

4 Monitor Física UFAM    3 ANOS F 

5 Monitor Física UFAM    1 ANO M 

6 Monitor Ciências Naturais UFAM    1 ANO F 

7 Monitor Física/Letras Espanhola UFAM    2 ANOS F 

8 Monitor Matemática UFAM    1,6 ANO M 

9 Monitor Física UFAM    2 ANOS M 

10 Monitor Ciências Naturais UFAM    1 ANO F 

11 Monitor Pedagogia UEA    1,5 ANO M 

12 Monitor Pedagogia UFAM    1 ANO M 

13 Monitor Medicina UFAM    2,5 ANOS F 

 14 Monitor Ciências Naturais UFAM     3 ANOS F 

15 Monitor Ciências Naturais UFAM    2 ANOS F 

16 Monitor Física UFAM    2 ANOS M 

17 Monitor Física UFAM    5 ANOS F 

18 Monitor Física UFAM    2 ANOS M 

Quadro 08: Universo dos sujeitos reais da Pesquisada referente à equipe técnica. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Após a aplicação da Entrevista Semi-estruturada passou para a aplicação do 

Questionário Semi-estruturado junto aos beneficiados, com base na seleção de amostra e 

critérios de seleção, para que se pudesse buscar respostas daqueles que participam como 

beneficiados do Programa, a saber: 

  
IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIADOS COMO SUJEITOS  REAIS DA 

PESQUISA 

Entrevistados Sexo Idade Escolaridade 
Data de Ingresso no 

programa zona 

1 feminino  
15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2007 Leste 

2 masculino 
14 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 

2007 
Leste 

3 
feminino  

11 
anos 

Ensino 
Fundamental 8° ano 

2008 
Leste 

4 masculino 
15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 

2007 
Leste 

5 
feminino  

15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 

2008 
Norte 

6 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 

2008 
Leste 

7 
feminino  

18 
anos  

Ensino Médio 1° 
ano 

2008 
Leste 

8 
feminino  

15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Leste 

9 feminino  
14 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Norte 

10 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Norte 

11 
masculino 

15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2007 Leste 

12 feminino  
16 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Norte 

13 feminino  
15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Norte 

14 
feminino  

12 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

15 feminino  
15 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 

Centro-
sul 

16 masculino 
17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2007 Norte 

17 
feminino  

15 
anos 

Ensino 
Fundamental 8° ano 2006 oeste 

18 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Norte 

19 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 
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20 
feminino  

13 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

21 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

22 feminino  
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2007 oeste 

23 
masculino 

13 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

24 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

25 feminino  
10 
anos  

Ensino 
Fundamental 6° ano 2008 Norte 

26 
feminino  

16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2007 Leste 

27 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 oeste 

28 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2007 oeste 

29 
feminino  

17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2008 Norte 

30 masculino 
15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Leste 

31 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2007 Leste 

32 
masculino 

16 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2008 

Centro-
sul 

33 masculino 
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 Leste 

34 feminino  
16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2005 Leste 

35 
feminino  

16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2007 Leste 

36 feminino  
16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 Leste 

37 feminino  
19 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 Norte 

38 
feminino  

15 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 Sul 

39 feminino  
16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 oeste 

40 masculino 
16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 Norte 

41 
feminino  

13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 Norte 

42 feminino  
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

43 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 

Centro-
sul 

44 
feminino  

17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2008 Leste 

45 masculino 
17 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2008 Leste 

46 feminino  
15 
anos 

Ensino 
Fundamental 9° ano 2008 

Centro-
sul 
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Quadro 09: Sujeito de pesquisa: beneficiados do Programa “Estação Casa da Física”. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

  

 O Questionário Semi-estruturado foi aplicado aos beneficiados do Programa nos dias 

de Sábado, pois era o dia em que o acesso aos beneficiados era bem mais fácil. Os 

Questionários Semi-estruturados foram aplicados em pequenos grupos de aproximadamente 

cinco beneficiados, pois estes sempre estavam em atividade, e para não incomodar as aulas, 

47 
feminino  

22 
anos 

Ensino Médio 3° 
ano 2008 

Centro-
sul 

48 masculino 
15 
anos 

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 Leste 

49 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 9° ano 2008 Leste 

50 
feminino  

13 
anos  

Ensino 
Fundamental 9° ano 2008 Leste 

51 feminino  
14 
anos 

Ensino 
Fundamental 9° ano 2008 Norte 

52 masculino 
14 
anos 

Ensino 
Fundamental 9° ano 2007 Norte 

53 
feminino  

14 
anos 

Ensino 
Fundamental 9° ano 2007 Leste 

54 feminino  
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2007 oeste 

55 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 oeste 

56 
masculino 

13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2007 Leste 

57 feminino  
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 Leste 

58 feminino  
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 

Centro-
Oeste 

59 
masculino 

13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2007 Leste 

60 feminino  
13 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2007 Leste 

61 feminino  
12 
anos  

Ensino 
Fundamental 8° ano 2008 Norte 

62 
feminino  

15 
anos 

Ensino Médio 1° 
ano 2008 Leste 

63 feminino  
16 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2008 sul 

64 masculino 
14 
anos 

Ensino 
Fundamental 7° ano 2008 Leste 

65 feminino  
17 
anos 

Ensino Médio 2° 
ano 2007 Norte 
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adotou-se esta tática. Como o número dos beneficiados para a pesquisa tendeu a uma 

dimensão maior, necessitou-se de sábados a mais pra que finalizasse a coleta de dados.  

Importa dizer que todos os entrevistados, que participaram voluntariamente desta 

pesquisa, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Este resguarda os 

voluntários de quaisquer danos aos mesmos. Todos os participantes voluntários da pesquisa 

foram preservados de qualquer identificação, preservando assim a integridade das informações.  

Terminado o período de informações e da coleta de dados que se sucederam nos meses 

de abril e maio de 2009, foi possível passar para a terceira fase da pesquisa. 

C) Pós-Implementação 

Após a coleta de dados passamos ao momento da Pós-implementação que se 

caracteriza pelo desenvolvimento das seguintes atividades: Tratamento e análise dos 

dados/informações; Elaboração de Relatório Técnico Final. 

 Prates (2004) afirma que esta é a etapa em que os dados precisam ser analisados e 

interpretados e não simplesmente expostos. É o momento das abordagens quantitativas e 

qualitativas convergirem sinergicamente, ou seja, os dados qualitativos interpretados sob o 

prisma de uma abordagem quantitativa e os dados levantados por meios de técnicas 

quantitativas analisados qualitativamente. Nos termos da autora, para esta etapa é necessário 

mergulhar nos dados, retomar a revisão bibliográfica, revisitá-la.  

 Como é possível visualizar ao final desta construção metodológica o processo de 

pesquisa é um trabalho que deve ser tecido artesanalmente, como nos indica Wright Mills 

(verificar este ano 1965) e ratificado, posteriormente, por Minayo (1994, p. 25-26) “a 

pesquisa é um labor artesanal [...] um processo de trabalho em espiral que começa com um 

problema ou uma pergunta e termina com um produto provisório capaz de dar origem a novas 
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interrogações”. Mills (1965) parte do pressuposto que a realização de uma pesquisa exige 

posturas que a apresentem como um trabalho artesanal e não artificial em que o pesquisador 

está envolvido em todo o produto intelectual. Dessa forma, entende-se que o produto da 

pesquisa deve advir de uma prática artesanalmente construída. 

Para finalizar esta investigação teve como fio condutor a premissa de Dilthey apud 

Minayo (1994, p.17) “que pondera que o método é necessário por causa de nossa 

mediocridade. Para sermos mais generosos, diríamos como não somos gênios, precisamos de 

parâmetros para caminhar no conhecimento. Porém, ainda que simples mortais, a marca de 

criatividade é nossa ‘grife’ em qualquer trabalho de investigação”. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTAÇÃO CASA DA FÍSICA: SOB A LEITURA DA AVALIAÇÃO DE 

IMPACTOS 

 

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E 
examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 
hábito como coisa natural, pois em tempo de 
desordem sangrenta, de confusão organizada, de 
arbitrariedade consciente, de humanidade 
desumanizada, nada deve parecer natural nada deve 
parecer impossível de mudar. 

Bertold Brecht 
 

O presente capítulo apresenta o resultado da pesquisa de campo efetuada no Programa 

de Extensão Universitária da Universidade Federal do Amazonas, vinculado a Pró-Reitoria de 

Extensão e Interiorização – PROEXTI, intitulado “Estação Casa da Física”. Entrementes, 

antes de adentrarmos nos resultados desta pesquisa de avaliação, far-se-á uma breve 

demonstração acerca da Extensão Universitário na UFAM, para em seguida apresentar o 

referido programa e posteriormente os resultados encontrados. 

 

3.1 A Extensão Universitária na UFAM: PROEXTI em verso e prosa 

 

Destaca-se que avaliar um programa de extensão é um imperativo ético, visto que se 

trata de um princípio que direciona toda e qualquer gestão pública e democrática. Assim, 

sabe-se que a partir da década de 80 a Extensão Universitária, muda radicalmente sua 

concepção e passa a difundir os preceitos constitucionais. Portanto, este momento, este 

caminhar na direção de afirmar-se e consolidar-se como um mecanismo que articulado de 

forma indissociável ao ensino e a pesquisa, visa propiciar o desenvolvimento de ações de 
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extensão no processo de formação discente e no aprimoramento técnico-científico de docentes 

e técnico-administrativos, contribuindo para uma formação cidadã, bem como para o 

fortalecimento de políticas públicas que atendam às reais necessidades das populações 

vulneráveis, já que: 

a extensão se transforma em instrumento de democratização e da autonomia 
universitária ao veicular o saber produzido nessas instituições às necessidades das 
populações. Essa população deixa de ser receptora para se transformar em 
redimensionadora do próprio conhecimento. (TAVARES, 1996, p.176)4. 

 

Além disso, pode-se perceber essa mudança de paradigma sinaliza que os avanços 

nessa direção, ou melhor, nesta forma de conceber a extensão universitária são significativos, 

porém, nesta trajetória, entraves evidenciam-se frequentemente, requisitando um esforço 

coletivo de todos os envolvidos nas práticas extensionistas, em monitorar e avaliar estas 

ações, com vistas a (re)aprender de forma permanente e contínua suas praticas cotidianas.   

É, pois este reconhecimento que faz com que todos os envolvidos neste processo se 

sintam motivados, o que é essencial para a potencialização da extensão universitária, já que é 

preciso “romper os muros, por os pés - e a cabeça - para fora, deixando entrar o ar fresco da 

realidade nos pulmões” (KUNZER, 1992, P.22)5.  

Ademais, antes apresentar os resultados de pesquisa, é vital apresentar a PROEXTI, sua 

missão institucional que versa: 

Propiciar e apoiar o desenvolvimento de ações de extensão no processo de formação 
discente e no aprimoramento técnico-científico de docentes e técnico-
administrativos, contribuindo para uma formação cidadã e para o fortalecimento de 
políticas públicas que atendam às reais necessidades das populações vulneráveis 
(PROEXTI/UFAM, 2007). 

 

                                                           
4 TAVARES, Maria das Graças Medeiros. Extensão universitária: novo paradigma de universidade? Rio de Janeiro: 
Faculdade de Educação da UFRJ, 1996. (Tese, Doutorado em Educação Brasileira) 
 

5 KUNZER,  Acácia Zeneida. Para Estudar o Trabalho como Princípio Educativo na Universidade : categorias teórico-
metodólogicas.  Curitiba, 1992. 209p. 
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 Conscientes desta missão demonstra-se a estrutura organizacional desta Pró-Reitoria: 

 

 
Figura 01: Organograma da PROEXTI 
Fonte: Pesquisa documental, Relatório Síntese Geral “Avaliando as Ações de 2007 e Traçando a Caminhada de 
2008”, mimeo. 

 

A estrutura demonstrada anteriormente visa assegurar e garantir o pleno 

desenvolvimento e apoio a ações extensionistas desenvolvidas pela UFAM. Nesse sentido, 

importa destacar que a PROEXTI em consonância com os princípios e diretrizes que regem a 

extensão universitária , defendidos e difundidos pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

Universitária – FORPROEX, construiu uma Política de Extensão e Interiorização, da UFAM , 

com vistas a dotá-la de maior legitimidade. 

Nesse sentido, demonstra-se, em linhas gerais as principais diretrizes desta política, a 

saber: 

1. Institucionalização das Ações de Extensão; 

2. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 
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3. Caráter Interdisciplinar das Ações de Extensão; 

4. Compromisso Social da Universidade na busca de soluções dos problemas mais 

urgentes da maioria da população; 

5. Reconhecimento do Saber Popular e da Importância da Troca de Saberes entre Este 

e o Saber Acadêmico; 

6. Financiamento Majoritário da Extensão como responsabilidade governamental; 

7. Avaliação das Ações de Extensão; 

8. Programa Institucional de Bolsa de Extensão ( PIBEX); 

9. Programa de Difusão e Publicação das Ações Extensionistas; 

10. Incentivo a Flexibilização Curricular; 

11. Apoio Sistemático às Ações Extensionistas Institucionalizadas, especialmente as do 

Interior do Estado. 

 

As diretrizes expostas demonstram os trilhos por onde devem caminhar os programas 

de extensão universitária na UFAM. E, ainda frisa-se que a PROEXTI, possui 176 programas, 

referentes às mais diversas áreas temáticas, que devem pautar seus projetos, ações, eventos, 

serviços nestas diretrizes. 

Para se ter uma idéia acerca do alcance e dimensão das ações desenvolvidas pela 

PROEXTI da Universidade Federal do Amazonas, demonstra-se os seguintes dados: 

                                                           
6 •  Programa “Atividade Curricular de Extensão - ACE”  
•  Programa “Universidade sem Fronteiras”  
•  Programa Inter-Ação  
•  Programa Puraquequara  
•  Programa “Pyrá”  
•  Programa “Tupé”  
•  Programa “Comunidades Ribeirinhas de Benjamin Constant”  
•  Programa “Encontro”  
•  Programa “Pé-de-Pincha”  
•  Programa “Atividades Motoras para Deficientes”  
•  Programa “Idoso Feliz Participa Sempre - Universidade na 3ª Idade Adulta”  
•  Programa “Atenção à Saúde do Idoso (PROASI)”  
•  Programa “Universidade Campeã”  
•  Programa “Talentos UFAM no Mercado de Trabalho”  
•  Programa “Estação Casa da Física”  
•  Programa “Unitrabalho”  
•  Programa “Conexões de Saberes: Diálogos entre a Universidade e as Comunidades Populares” 
(SECAD/MEC) 
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PÚBLICO ATENDIDO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

2003

2004

2005

2006

2002

2001

89.285

92.098
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333.306

869.627

1.068.706
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Gráfico 01: Público Atendido pelas Ações de Extensão da UFAM. 
Fonte: PROEXTI - Banco de Dados PROEXTI, 2006. 

 

Os dados no gráfico acima revelam a dimensão, ou melhor, o alcance das ações 

extensionista, revelando assim o compromisso social da UFAM. Portanto, os números 

demonstram acima de tudo o respeito com a comunidade manauara e suas demandas, bem 

como o retorno que professores, alunos, enfim, toda a comunidade acadêmica dá para a 

sociedade. 

Ademais, este respeito e retorno se dão: 

 

 

Gráfico 02: Quantidade de Modalidades de Ações de Extensão desenvolvidas em  2006 na PROEXTI; 
Fonte: PROEXTI, Banco de Dados PROEXTI, 2006. 

 
 

Nota-se que as modalidades de extensão expressas no gráfico anterior, explicitam os 

canais, ou melhor, os meios que fazem o elo entre a Universidade e a Sociedade, entre o Saber 

Acadêmico e o Saber Popular. Ademais, com base na magnitude desses dados quantitativos, é 

vital implementar um “ olhar” qualitativo destas ações, assim justifica-se avaliar as ações 
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desenvolvidas pela PROEXTI, portanto, justifica-se efetivar uma avaliação do Programa de 

Extensão “Estação Casa da Física”. 

 

3.2. Programa de Extensão Estação Casa da Física: um breve histórico 

 

O Programa “Estação Casa da Física” é um programa de extensão, cuja área temática é 

a Educação, tendo em vista a realidade da mesma ao nível nacional e regional, Compreende-

se a emergência desse Programa, cujo início deu-se em 2004, encontra-se intimamente 

articulada a necessidade de atender os estudantes de escolas privadas e públicas do 

Amazonas, visto que o Ensino no Brasil se encontra fragilizado,  haja vista a percepção da 

vital importância de se ter uma formação de qualidade desde o ensino básico, pois ensino sem 

qualidade é descompromisso. Além disso, é preocupante a situação da educação no Brasil, 

pois de acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003, percebe-se 

que 4,8% dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental estão plenamente alfabetizados, 

39,7% estão medianamente e 55,5% não estão corretamente alfabetizados. Ou seja, a grande 

maioria dos estudantes brasileiros passa pelo Ensino Fundamental sem, ao menos, aprender a 

ler e entender um texto simples.  Assim, transformar esta realidade é possível, é depende do 

empenho de todos, pois passar da Educação que temos para a Educação que queremos 

depende, fundamentalmente, de uma nova atitude e de conquistas do dia-a-dia por parte de 

alunos, professores, pais, cidadãos, governos, projetos e programas, como por exemplo, o 

“Estação Casa da Física”, que inicialmente parte de ações concretas presente no cotidiano dos 

seus participantes.  

Nesse sentido, destaca-se que a semente deste programa começou a germinar a partir 

dos resultados obtidos da Olimpíada Brasileira de Física – OBF em 2003, pois devido ao 

frágil desempenho dos estudantes nesta competição é que se pode constatar a necessidade de 

um programa voltado para a melhoria dos alunos do ensino médio em eventos desse nível. 
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Portanto, foi na busca de modificar este quadro, fundou-se em agosto de 2004 a Casa da 

Física.  

Convém destacar que a Casa da Física faz parte de um projeto maior que é a Estação 

Ciências. O referido programa édesenvolvido pelo Professor José Pedro Cordeiro, do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e funciona todos os 

sábados, de 08h às 12h, no Setor Sul da UFAM, especificamente se concentrando nos Blocos 

J, U, algumas salas da FEF e  Auditório Paulo Bunhreim. Nestes espaços são ministradas 

aulas de Física, Matemática, Ciências e Redação. O público-beneficiado são jovens cursando 

o Ensino Médio e o Fundamental I e II e o Ensino Médio. Destaca-se que as inscrições são 

feitas gratuitamente e conta com uma equipe de voluntários e bolsistas, acadêmicos dos 

cursos da UFAM. 

A importância desta proposta é visualizada quando se reflete que o Ensino das ciências 

permite-nos uma leitura e compreensão do mundo onde vivemos. Neste ambiente, a física tem 

como outras ciências um papel fundamental, pois possibilita uma visão da natureza de forma 

específica. Assim, pode-se atuar de forma específica, modificando-a e modificando-se 

segundo as proposições do pensamento dialético. Graças às interações e desenvolvimentos 

tomados possíveis pelo conhecimento físico, a natureza hoje se apresenta ao homem com 

aspectos muito diferentes. O próprio homem mudou ao longo dos anos, depois do contato 

com sensações e possibilidades impossíveis. A partir de idéias de que o pensamento do 

indivíduo é constituído socialmente, mediado simbolicamente, a compreensão da física 

existente no nosso meio, buscando um contexto diretamente relacionado à vivência das 

pessoas, será muito mais fácil. 

Contudo, a experimentação, nas aulas de física, tem sido considerada difícil e muitas 

inexistente nas escolas. Os alunos por vezes, não encontram espaço na escola para aprender 
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com a prática. Como tornar alguns conteúdos da física mais fácil de serem apreendidos e 

ensinados? 

Nesse contexto, pretende-se construir dentro da UFAM uma estação de ciências, sendo 

a CASA DA FÍSICA um de seus ambientes e que terá como objetivo construir uma série de 

experiências físicas (kits) com materiais do cotidiano, criar um laboratório itinerante, elaborar 

fitas de vídeo sobre a física, visitar escolas de ensino médio e fundamental, ministrar cursos 

de atualização e possibilitar o acesso aos laboratórios do Departamento de Física. 

Ressalta-se que a realização deste possibilitará diminuir as deficiências normalmente 

encontradas nas escolas do ensino médio e fundamental do Amazonas. Com isso, o Programa 

estará possibilitando o desenvolvimento do pensamento dos alunos e ajudando para que eles 

tenham uma melhor iniciação à ciência.  

Além disso, para que as ações tivessem um maior grau de efetividade,  foi necessário 

fazer a mudança, ao que antes era Projeto, pois a captação de recurso por meio de Projeto de 

Extensão não atende ao apoio de recursos financeiros, portanto, a o que antes era um projeto 

de extensão, em face a magnitude e relevância da proposta, transforma-se em um Programa de 

Extensão, por  sugestão dos avaliadores, bem como da  direção da extensão universitária na 

UFAM. 

Os pressupostos descritos para se materializarem em ações concretas que produza 

impacto na realidade social de todos os sujeitos envolvidos devem, necessariamente, embasar 

os objetivos a serem traçados. Assim, demonstram-se os objetivos que norteiam o programa 

de extensão ora avaliado. 

� Objetivos do Programa “Estação Ciência/Casa da Física 

 

Os objetivos de um programa devem contemplar a situação concreta que se quer 

conseguir transformar. Por isso, deve ser pensado em termos de tempo e espaço para sua 
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realização. Ao se demonstrar o objetivo geral deste programa de extensão universitária deve 

se ter em mete que este para ser atingido contempla uma série de estratégias a serem 

delineadas em um plano de ação que desfia os objetivos específicos do referido programa. 

Cientes disso demonstram os objetivos geral e específicos do Programa “Estação Casa da 

Física”. 

� Objetivo Geral do Programa 

Tornar o Estado do Amazonas referência regional no ensino de física, ao nível do 

ensino fundamental e médio, refletido pela participação maciça de alunos de escolas públicas 

e privadas e pelos bons resultados obtidos por esses alunos em competições regionais, 

nacionais e internacionais, bem como na capacitação de professores de física.  

� Objetivos Específicos 

Implementar um espaço na Universidade Federal do Amazonas (Casa da Física) 

destinado à prática, experimentação, reflexão e análise dos princípios da física, utilizado por 

escolas e por professores e alunos do ensino fundamental e médio no Amazonas.  

� Implementar um laboratório itinerante de física que terá com objetivo disseminar o 

ensino da física em escolas públicas e privadas do Amazonas; 

� Produzir material educativo sobre física, impresso e digital, bem como construir kits 

experimentais como materiais do cotidiano, a serem utilizados por escolas do Amazonas; 

� Capacitar em física os alunos do ensino médio do Amazonas, para a sua participação 

em competições regionais, nacionais e internacionais, bem como para atender às demandas de 

mercado.   

Para que o Programa desenvolva seus objetivos junto aos seus beneficiados, conta 

com uma equipe atuante, conforme a tabela a seguir: 

Equipe técnica e beneficiados do Programa Estação Casa da 
Física 

Qtd 

Coordenador geral 01 
Docentes 16 
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Discentes voluntários 40 
Bolsista 33 
Beneficiados 650 

Quadro 10: Equipe Técnica e beneficiados do Programa 
Fonte: Pesquisa Documental Relatório 2008/2009 do Programa “Estação Casa da Física”, mimeo. 
 

� Atividades Desenvolvidas Pelo Programa 

Domingos Armani (2003, p.), nos ensina que: “o fato é que um dos componentes 

importantes do êxito numa atividade não é o que a gente sabe, mas sim a capacidade de 

aprender (...). Assim, a capacidade de buscar informações e aprender é que faz a diferença. 

Embasados neste pensamento é que se demonstrará as atividades que dão vida ao referido 

programa, já que a execução deste visa atingir os objetivos e metas o programa desenvolve as 

seguintes atividades, de acordo com ao quadro abaixo: 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
� Elaboração e reprodução de material didático (apostilas, referenciais teóricos, listas de 
exercícios, etc.); 
� Construção de kits experimentais; 
� Realização oficinas para o preparo dos alunos classificados nas Olimpíadas Estaduais de Física 
com vistas na sua participação nas Olimpíadas Nacional e Internacional; 
� Realização de oficinas com alunos de escolas públicas do amazonas, voltadas para a prática, 
experimentação, reflexão e análise dos princípios da Física; 
� Realização de palestras com o objetivo de mostrar a interdisciplinaridade entre a Física e outras 
áreas do conhecimento, quais sejam – biofísica da visão, biofísica da circulação, a física aplicada ao 
câncer, a física da poluição, energia e meio ambiente, método científico, física de materiais, ética e 
cidadania, entre outras, viabilizadas a partir da participação de alunos de diversos cursos de 
graduação da UFAM. 
� Viabilização junto às escolas, cujos alunos obtiveram bons resultados nas Olimpíadas 
Estaduais e Nacionais, e à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia para participação dos 
melhores colocados na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; 
� Desenvolvimento de procedimentos necessários à realização dos processos seletivos relativos 
às olimpíadas Estadual, Regional e Nacional de Física, no Amazonas; 
� Elaboração de projetos para captação de recursos junto a instituições de fomento (FINEP, 
FAPEAM, entre outras) e instituições privadas; 
�  Atualização contínua de duas homepages “Palestras de Física com Saúde” e “Olimpíadas de 
Física no Amazonas”. 
Promoção de palestras, experimentos, filmes e etc. nas escolas públicas de Manaus, 
Quadro 11: Programa Estação Casa Da Física: Atitude e Movimento 
Fonte: Relatório Casa da Física ,  2008 

 

Pode-se afirmar que as atividades descritas anteriormente refletem-se nos resultados 

detalhados no quadro abaixo apresenta as premiações conquistadas no ano de 2008 pelos 
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beneficiados do programa que participaram das aulas, dos experimentos, enfim, de todas as 

atividades que envolvem este programa: 

 

PREMIAÇÃO ESTADUAL OBF 2008 

Classificação Geral 

3ª Série 
Nome do aluno Escola série classificação 

ALEXANDRE SOARES DA CRUZ Nokia 3 ouro 
BRÁULIO HENRIQUE UCHÔA Nokia 3 prata 
JOSÉ HUGO PALES MARIALVA Nokia 3 bronze 
VICTOR DA SILVA AMORIM Nokia 3 menção 
RAFAEL BARROS BESSA Nokia 3 menção 
ÉRICA KIDO SHIMOMOTO Nokia 3 menção 
ALLEN DE SOUZA PESSOA Nokia 3 menção 

2ª Série 

Nome do aluno Escola série classificação 
ÂNGELO ABNER G. DE SOUZA Nokia 2 ouro 
RAFAEL NARANJO BATISTA Nokia 2 prata 
JOÃO EMANOEL RODRIGUES MOTA Nokia 2 bronze 
ANDERSON RABELO BARROS Nokia 2 menção 
MARCOS ANGIOLE FERREIRA DE 
ALMEIDA 

Nokia 2 menção 

MATHEUS ANGIOLE FERREIRA DE 
ALMEIDA 

Nokia 2 menção 

DIOGO MENDONÇA DE SOUSA Nokia 2 menção 
EMÍDIO ALMEIDA TAVARES JÚNIOR Nokia 2 menção 
DILERMANDO DA COSTA FERREIRA NETO Nokia 2 menção 

1ª Série  
Nome do aluno Escola série classificação 

GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Lato Sensu 1 ouro 
GABRIEL REIS E SILVA Nokia 1 prata 
LUIS FELIPE DE SOUSA E SILVA Lato Sensu 1 bronze 
RAILAN SOUZA PICANÇO Nokia 1 menção 
PEDRO HENRIQUE AMANCIO DE 
CARVALHO 

Nokia 1 menção 

MATEUS SEVERIANO DA COSTA Nokia 1 menção 
GUILHERME GIL DE BRITO C. MARQUES Lato Sensu 1 menção 
FABIO CEZAR MARKOVSKI Lato Sensu 1 menção 
ALEXANDRE SILVA DA COSTA Nokia 1 menção 
JUDÁ BEM JUDÁ POMPEU BESSA Lato Sensu 1 menção 
ERICSON HIGER DA SILVA ALVES Nokia 1 menção 
LUIS OTÁVIO CRUZ GOMES Casa da Física 1 menção 
ELENA BESSA MAGALI ALVES La Salle 1 menção 
JÚLIO CÉSAR MARQUES DA SILVA Nokia 1 menção 

8ª Série 
 

Nome do aluno Escola série classificação 
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CAROLINA CARVALHO TAVARES Lato Sensu 8 ouro 
VEI IZON HACKAN CHANG COLARES Lato Sensu 8 prata 
CAIO EDDIE DE MELO ALVES Lato Sensu 8 bronze 
JOAQUIM KANAWATI NETO Lato Sensu 8 menção 

Classificação Escolas Públicas 

3ª Série 
 

Nome do aluno Escola série classificação 
AGUIAR PEREIRA BIÉ E.E. Brig. Camarão 3 ouro 
MAYANA CRISTINA DA SILVA PARDO IEA 3 prata 
NATHALIE OLIVEIRA BURASLAN DE 
MENDONÇA 

E.E. Alice Salermo 3 bronze 

2ª Série  
   

ANDREW ATILA GARCIA NUNES E.E. Antenor Sarmento 2 ouro 
LARYSSA GONÇALVES CESAR Colégio Militar de 

Manaus 
2 prata 

TARCÍSIO JOSÉ ANDRADE RIBEIRO Colégio Militar de 
Manaus 

2 bronze 

 
1ª Série 

Nome do aluno Escola série classificação 
LUIZ OTÁVIO CRUZ GOMES Casa da Física 1 ouro 
ELVIS KA FAI LEE Colégio Militar de 

Manaus 
1 prata 

VIVIANE MACEDO SOUSA Colégio Militar de 
Manaus 

1 bronze 

RAFAEL DE LIMA BORDONI Colégio Militar de 
Manaus 

8 ouro 

HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA Colégio Militar de 
manaus 

8 prata 

IASMIN DA SILVA OLIVEIRA E.E. Marq. Santa Cruz 8 bronze 
Premiação Escolas Públicas Municipais 

 

8ª Série 
Nome do aluno Escola série classificação 

ISAQUE FERNANDES DA CRUZ E.M. Solange 
Nascimento 

8 ouro 

MARIA DE NAZARÉ MOTA DA SILVA E.M. Abílio Nery 8 prata 
LYLIAN SILVA DE SOUZA E.M. Themístocles 

Gadelha 
8 Bronze  

Classificação Estadual Interior Públicas 
2ª Série 

Nome do aluno Escola série classificação 
ALESSANDRA JANAÍNA PEREIRA DE 
FRANÇA 

E.E. Imaculada 
Conceição-BC 

2 ouro 

ROSINEILA DA SILVA DANTAS Instituto Bereano de 
Coari 

2 prata 

8ª Série 
Nome do aluno Escola série classificação 

VERLÚCIA DE CÁSSIA ABREU DOS E.E. Mª Calderaro – 8 ouro 
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SANTOS Figueiredo 
RAIMUNDO FREIRE DO NASCIMENTO E.E. Imaculada 

Conceição-BC 
8 prata 

FERNANDA TEIXEIRA RODRIGUES E.E. Oswaldo Cruz – 
Humaitá 

8 bronze 

Quadro 12: Premiação da OBF 2008 
Fonte: Home page da Casa da Física, acesso em 02/10/2008 

 

É salutar perceber, tendo como referência o quadro anterior, o êxito dos alunos em 

competições, ratifica ainda mais avaliar este programa, com vistas a destacar os elementos 

fortes, bem como os frágeis, no ato de ensinar e difundir o estudo da física em nosso estado. 

O que demonstra ser um impacto do referido programa, já que o mesmo surgiu em face ao 

frágil desempenho dos alunos nesta Olimpíada em 2003, portanto, 04 (quatro) anos depois 

esta realidade encontra-se alterada, o que representa um resultado significativo. 

 Destaca-se que o Programa recebe o financiamento de instituições e órgãos internos 

como a UFAM por meio da PROEXTI, e também de instituições e órgãos externos como a 

FAPEAM (Agência de Fomento à Pesquisa do Amazonas), SEDUC ( Secretaria de Educação 

e Cultura do Amazonas) e demais apoio como: Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério 

da Educação, Editora Scipione, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, entre, Cola – 

Cola, entre outros. 

Consubstanciando os pressupostos anteriores, o quadro abaixo demonstra, numa 

retrospectiva histórica, algumas das atividades, de destaque, desenvolvidas pelo Programa 

“Estação Casa da Física” desde 2004: 

 

HISTÓRIA ESTAÇÃO CASA DA FÍSICA 

2004  
 

- Lançamento da Casa da Física (Agosto/2004) 
- Segundo sábado da Casa da Física 
- Dia 25 de setembro de 2004 
- Dia 09 de outubro 
- Dia 23 de outubro 
- Visita Prof. Alberto Santoro 
- I Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

2005  
 

- Aulas – Junho de 2005 
- Aulas aos sábados – Setembro de 2005 
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- Visita prof. Santoro – 29.09.2005 
- II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
- Lançamento do Foguete  
- Aula Fábio e Aniversário do monitor Marcos 
19.11.2005 
- I Semana da Casa da Física 

2006  
 

- Aulas dia 29 de abril de 2006 
- Exposição dos alunos de Ciências Naturais 20 
de maio de 2006 
- Aulas dia 12 de agosto de 2006 

2007 
- III Semana da Casa da Física 
- IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
- Atividades dia 24 de fevereiro de 2007. 

2008 
 

- IV Semana da Casa da Física 
- Conheça os participantes das atividades 
desenvolvidas nos Lab. Da Fund. Nokia 
- Alunos da Casa da Física visitam os 
Laboratórios da Fundação Nokia de Ensino 

Quadro 13: “Estação Casa da Física”: Memórias,  
Fonte: home Page do programa Estação Casa da Física, visitado em 02/10/2008 
 

Observa-se que a galeria de eventos, importantes e significativos, na trajetória de 

maturação e consolidação desta proposta extensionista, revela a importância de avaliar os 

impactos sociais deste programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas. 

E, ainda, nota-se que atividades elencadas, anteriormente desenvolvidas pelo 

Programa revela que este está inserido no contexto da Educação do Brasil, e 

consequentemente, no Amazonas. Além disso, demonstra que este vem com o propósito de 

transformação dos métodos de ensino da Física e busca uma dimensão mais humanizada, de 

ensinar e difundir a Ciência como direito de todos, mais acessível e compreensível, na 

tentativa de resgatar a condição de cidadania e trabalhar as relações da Física com este mundo 

exterior que nos envolve, nosso meio ambiente.  

É importante saber que o Programa não está sozinho na perspectiva de buscar várias 

possibilidades para o aprimoramento do Programa. Vários projetos, eventos colaboram para 

que a intenção mantenedora das formas de educação se desmantelem, pois somente desta 

forma, é que se busca uma nova forma de aprender com vistas a reconhecer a sua realidade e a 

aproximação com as Ciências.  
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Importa ressaltar que tal ação constitui-se em um Programa, todavia, o que é um 

programa? Afirma-se que não existe um consenso entre os autores acerca de uma 

conceituação única do que vem a ser um programa, assim o presente estudo adotou a seguinte 

concepção: Programa é um conjunto de pessoas, organizações, recursos mobilizados, de 

forma contínua e deliberada, com vistas a alcançar um objetivo pré-estabelecido. Assim 

expõem-se que um programa deve possuir os seguintes elementos fundamentais: a) recurso e 

estrutura organizacional; b) natureza não esporádica das ações e; c) ter um propósito definido. 

Portanto, com base neste pressupostos é correto afirmar que “ Estação Casa da Física” 

constituiu-se em um programa, visto que possui estes elementos fundamentais, todavia, a 

partir deste “ olhar” avaliativo é que revelar-se-á as fragilidades e potencialidades presentes 

nestes elementos fundamentais. 

Feito esses esclarecimentos, demonstram-se os projetos e ações presentes no corpo do 

referido programa de extensão universitária, a saber: 

 

� Olimpíadas Brasileiras de Física. 

 A Casa da Física tem como um seus dos objetivos, preparar o aluno do ensino 

fundamental e médio das escolas públicas para a Olimpíada Brasileira de Física e com um 

bom desempenho em nível de medalhas e menções. A Casa da Física em parceria com a 

Fundação Nokia de Ensino desenvolvem um projeto que visa com que o aluno do 9º ano do 

ensino fundamental das escolas públicas de Manaus, que funciona desta forma: uma vez por 

semana, preferencialmente na terça-feira),   tem-se aula de Laboratório de Física, uma vez que 

os alunos devem ser preparados para a 3ª fase das Olimpíadas que é experimental, sendo que  

a parte teórica, o aluno, tem  aula aos sábados no programa “Casa da Física”. Ressalta-se que 

este projeto teve seu inicio no ano de 2008, cuja duração é de seis meses. Entrementes, este 

ano as atividades começaram em Maio/2009 com data para término de outubro/2009. Os 
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alunos estão sendo preparados para a Olimpíada Brasileira de Física de 2009, tendo aulas de 

matemática, física e utilizando o laboratório de física para os experimentos práticos.Destaca-

se que aos sábados esses alunos assistem aula,  e resolvem problemas e desafio matemáticos e 

físicos, e nas terças-feiras na Fundação Nokia de Ensino, os alunos  tem aulas experimentais 

de Física, elaboração de relatórios e resolução de antigas provas experimentais de Física. E, 

ainda participam do Projeto 32 (trinta e dois) alunos de escolas públicas e três monitores da 

Casa da Física e o Professor de Física da Fundação Nokia de Ensino. 

 

� O MasterClass 

O MasterClass é um evento com duração de um dia e meio, no qual estudantes do 

ensino médio vão a um instituto de pesquisa participante e trabalham com mentores de física 

de partículas. Os resultados são, então, discutidos via videoconferência através de um 

software, com outros grupos de estudantes que se encontram em outros institutos participantes 

do MasterClass. A Casa da Física participa este ano de 2009 em parceria com a UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) sobre coordenação da Professora Marcia Begalli 

via Skype, pois a conexão EVO não foi possível. Atualmente, tem um pequeno grupo de 

monitores da Casa da Física que participa deste projeto. Destaca-se que dois estados do Brasil 

participam do MasterClass, Rio de Janeiro e São Paulo, e ano que vem o Amazonas deve ser o 

terceiro estado a participar, o que demonstrar ser um avanço, ou melhor, um reconhecimento 

significativo do trabalho desenvolvido pelo programa. 

� O cinema como instrumento de conscientização sócio-ambiental” 

O projeto “O cinema como instrumento de conscientização sócio-ambiental” é uma 

atividade curricular de extensão (ACE) vinculada à PROEXTI. Objetiva, em primeira 

instância, levar às pessoas de bairros carentes o acesso à cultura por meio da exibição de 

filmes/documentários que retratem a problemática sócio-ambiental, possibilitando o contato 
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dessas pessoas com um meio de comunicação, no caso o cinema, pelo qual elas poderão 

receber informação para a formação de uma consciência crítica/cidadania. 

O referido projeto traz em sua essência modalidades de atividades que irão permitir 

uma troca de conhecimentos entre os seus participantes, que são os alunos os quais participam 

do Programa “Casa da Física”. Eles participam do programa com as seguintes ações: Exibição 

de filmes/documentários, palestras, workshops para produção de curtas, discussão após os 

filmes e produção de curtas, visando à plena participação dos envolvidos. 

 

� “Palestras de Física com Saúde” 

Ressalta-se que dentro do Programa são inseridos Projetos como o “Palestras de Física 

com Saúde”, o qual estabelece a interdisciplinaridade da Física a diversas áreas do 

conhecimento nas escolas públicas de Manaus no ensino médio e fundamental. Assim, 

demonstra aos alunos através de processos metodológicos não rígidos o valor da física e como 

esta, se relaciona as demais áreas. Tem como objetivo aumentar a capacidade de 

conhecimento e raciocínio do aluno; estabelecer e formar alianças com professores do 

departamento de física e as escolas públicas de Manaus, visando elevar a qualidade do ensino 

da física; e transmitir noções de medicina preventiva relacionadas aos temas propostos. 

 Ressalta-se que tudo que foi explanado, visou ratificar a importância deste Programa 

de Extensão Universitária para a sociedade, o que justifica ainda mais uma avaliação de 

impactos do referido Programa junto aos beneficiados, com vistas a poder identificar 

mecanismos de melhoria/aperfeiçoamento e consequentemente, contribuir para sua  

efetivação, bem como para um melhor retorno para a sociedade. E um país que está em 

processo de desenvolvimento, é salutar apostar em políticas, programas, projetos e ações que 

priorizem a educação, aliás, que não se priorizem a estagnação do saber. Assim, acredita-se 

que estes tipos de ações de cariz propositivo, prima pela ruptura de uma educação 
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tradicionalista há muito seguida pelo Brasil e demais países da América Latina, por uma 

educação de renovação e de libertação – uma Educação que emancipa. 

Ademais, com base neste rico desvelar que apresentou o contexto, a natureza, os 

objetivos, bem como as ações do Programa de Extensão Universitária “Estação Casa da 

Física”, o tópico a seguir apresenta os resultados de sua avaliação.  

 

3.3. Desvelando o Programa Casa da Física com vistas a sua eficiência e 

eficácia 

Quando se fala de critérios analíticos de avaliação é vital descortinar o que se encontra 

no âmago destes conceitos. Assim sendo, argumenta-se que o conceito de eficiência utilizado 

no presente estudo versa acercado do grau de aproximação e a relação entre o previsto e o 

realizado. Portanto, refere-se a otimização dos recursos utilizados, necessários a consecução 

dos resultados planejados, além de ser indicador de produtividade das ações desenvolvidas. Já 

o conceito de eficácia adotada na presente análise corresponde a um resultado de um 

processo, ou seja, os resultados e metas de um programa ou projeto em um prazo 

determinado. (BELLONI, MAGALHÃES & SOUSA, 2003) 

Nesse sentido, destaca-se que para que o Programa “Estação Casa da Física” possa 

atingir os seus objetivos é necessário uma equipe capacitada, com número suficiente para 

atender as demandas postas pela realidade do Amazonas, pois dos 48 municípios 

amazonenses que tiveram a qualidade do ensino avaliada pelo Ministério da Educação, 30 

foram classificados como de atendimento prioritário. A qualidade da educação no estado está 

abaixo da média nacional, com nota 3,3 nas primeiras séries do ensino fundamental — a 

média nacional é 3,8, de acordo com o MEC (2008).   

Para a atuação da equipe técnica junto aos beneficiados, o programa conta com um 

apoio técnico de um Professor como coordenador geral, dezesseis professores e sessenta e três 
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alunos da Universidade Federal do Amazonas, dentre os quais atribuições são divididas, bem 

como coordenadoria dos Ensinos Fundamental e Médio, secretária, comissão entre outras, 

para atender os serviços oferecidos pelo Programa, que na fala do professor coordenador são 

“atividades culturais/ ou sócio-educativas e atividades pedagógicas” (Coordenador).  

Estas atividades culturais possibilitam o cultivo da convivência social, a interação com 

outros grupos, e o conhecimento de diversas formas de pensamento. Já as atividades 

pedagógicas trazem novas abordagens no que tange ao Ensino das Ciências, assim como as 

atividades pedagógicas desenvolvidas, como aulas práticas, saídas a campo, feiras de ciências, 

por exemplo, tendem a propiciar uma aprendizagem significativa contribuindo para um ganho 

cognitivo. Observa-se que este tripé visa potencializar o ensino da física, pois segundo Cobern 

(1995), a alfabetização científica não é uma característica que os estudantes adquirem 

automaticamente com êxito completo nas aulas de ciências. Portanto, trata-se de uma 

metodologia articulada e inovadora para difundir o ensino da física de forma diferencida, 

lúdica e prazerosa. 

Mas em que se baseia esta percepção? Ora, estudos desenvolvidos com alunos da 

nona-grade, nos Estados Unidos – o equivalente a 8ª série do Ensino Fundamental no Brasil –, 

demonstraram o pouco/frágil envolvimento do conhecimento da ciência escolar em discussões 

sobre o mundo natural. “Eles parecem separar o conhecimento e as habilidades adquiridas na 

escola do seu mundo fora da sala de aula” (COBERN, 1995, p. 28). O que muito bem se 

aplica à realidade brasileira, já que, os alunos não são ensinados como fazer conexões críticas 

entre os conhecimentos sistematizados pela escola com os assuntos de suas vidas. Assim, para 

romper com este forma de ensinar conclama-se que os educadores propiciem  aos alunos a 

visão de que a Ciência, como as outras áreas, é parte de seu mundo e não um conteúdo 

separado, dissociado da sua realidade. 
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Assim, com base nessa premissa que o Programa Casa da Física postula construir um 

planejamento das ações que desenvolvam as atividades direcionadas para aos alunos de escola 

pública e privadas do Amazonas.  

Destaca-se que o planejamento constitui-se em uma importante ferramenta para 

gerenciamento das ações desenvolvidas nas organizações/instituições, com vistas a explicitar 

o comprometimento em atender os seus objetivos e metas, pactuados entre os sujeitos. Assim 

este documento, serve para reafirmar o comprometimento junto ao segmento de usuários o 

processo de elaboração, implantação e avaliação do planejado. 

 É importante destacar que o planejamento é um processo que não se manifesta 

estanque, parado no tempo, pelo contrário, tem que ser visto como um processo dinâmico, de 

movimento e ativo no cotidiano de seus autores e de quem os cerca. Desta forma, o 

planejamento “pressupõem seqüência no tempo, não se manifestando num dado momento, 

mas se realizando continuamente ao longo da história, atravessando estágios diversos”. 

(BARBOSA, 1980, p.19). Visto a importância do planejamento para o favorecimento do 

desenvolvimento das ações que compõem políticas, programas e projetos é que se procurou 

inquerir acerca da realização do planejamento no referido Programa de Extensão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Planejamento das atividades do Programa “Estação Casa da Física” 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Há planejamento das atividades desenvolvidas pelo 
Programa? 

100%

0%

Sim

Não
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O gráfico acima demonstra que para 100% dos entrevistados (equipe técnica)  há um 

planejamento das atividades. Ora, sabe-se que profissional deve estar sempre atento às 

múltiplas expressões, para ser capaz de elaborar um planejamento que possa compreender o 

real, e que para além do real, que sirva como guia, direção e caminho, devendo estar aberto 

para o surgimento de novas demandas, podendo assim, ser repensado, adequado, corrigido, ou 

seja, permanentemente avaliado e passível de mudança. Portanto, é extremamente positivo 

avaliar, a partir da percepção dos pesquisados, a existência do planejamento no referido 

programa. 

Verticalizando, a pesquisa revelou que o planejamento geral das atividades da Casa da 

Física é feito a cada ano, são planejamentos em longo prazo, traçando um cronograma a ser 

seguido no decorrer dos meses que se seguem no ano. Sua realização é acompanhada 

mensalmente e semanalmente (monitoramento), com reuniões que acontecem nos sábados, 

sempre após as atividades desenvolvidas, na qual participa o Coordenador Geral, dois  Sub-

coordenadores e demais monitores do Programa em tela.  

Destarte, as reuniões servem para definir as demandas dos monitores, e deliberar os 

procedimentos a serem tomados para as atividades do programa, como as aulas, uso dos 

laboratórios, do material dos laboratórios, como apresentação da “Ciência na Praça”, 

apresentação do programa em eventos de ciência e tecnologia – como por exemplo,  a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entre outras atividades, que se 

dinamizam a cada semana, podendo cada um expor suas percepções e opiniões em relação ao 

programa.  

Salienta-se que para o Programa, por meio de suas ações, realize seus objetivos é 

necessário que o planejamento não permaneça em documentos ou em atas, mas que obtenha 

êxito em sua intenção. Nessas circunstâncias, é bom que se faça a avaliação das atividades, 

para saber se estas não estão fugindo do planejado, e se estão se coadunando com tais 
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objetivos.  Cohen e Franco (1993, p.16) são incisivos na importância da avaliação: “a 

avaliação de projetos sociais tem um papel central neste processo de  racionalização e é um 

elemento básico de planejamento.  Não é possível que estes sejam eficazes se não forem  

avaliados os resultados de sua aplicação”. Acerca da existência de relatórios de avaliação para 

melhor avaliar as atividades desenvolvidas inquiriu-se os pesquisados, obtendo os seguintes 

dados: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Avaliação das atividades do Programa Casa da Física. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Obteve-se um percentual de 84% dos pesquisados que confirmam a existência de 

relatório referente à avaliação das atividades, sendo que 16% responderam que “ não”. Expõe-

se que um dos fatores que explicam respostas diferenciadas deve-se ao fato de que esta 

atividade: confecção de relatórios de avaliação ser recente tendo início no ano de 2009.  

A título de ilustração demonstra-se o modelo de relatório desenvolvido pelos 

monitores do Programa: 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL 

Monitor:  

Curso: 

Instituição de Ensino que estuda: 

  Existem relatórios de avaliação das ações 
desenvolvidas pelo programa?

84%

16%

Sim

Não
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Turma/Série: 

Telefone: E-mail: 

Mês de referência:  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

� Descrição das atividades feitas no referido mês na Casa da Física; 
� Anexar formulários, fotos, planos de aula, etc. 

 
Assinatura Monitor                                                           Coordenador-geral do projeto 

Obs: As atividades descritas no presente formulário são de responsabilidade do monitor e 
deverá ser entregue devidamente assinado para a comissão responsável, até o quinto dia útil 
de cada mês. O não cumprimento no prazo estabelecido ocasionará penalidades.  

 
Quadro 14: Modelo de relatório dos monitores da Casa da Física 
Fonte: Pesquisa Documental, slide de apresentação do relatório aos monitores em reunião, 2009. 

 

Assim, devido à recente iniciativa, este processo de construção de relatórios de 

avaliação passa por experimentação dos monitores, visto que por se tratar de uma atividade 

nova, apresenta ainda dificuldades quanto a sua elaboração e sua freqüência, que deve ser 

mensal, dificultando o redimensionamento das ações. O que é consubstanciado nas falas 

abaixo:  

Ainda não acontece uma avaliação específica que vise redimensionamento, sendo 
que a avaliação que ocorre é apenas uma amostra do que ocorreu durante o período 
em que o monitor esteve em sala ou desenvolveu atividades complementares ao 
projeto (monitor O) . 
 
As atividades cujos resultados eram negativos foram remanejadas (monitor B). 
 
Os problemas são discutidos no grupo de monitores, ou diretamente com o 
coordenador do projeto, visando uma solução (monitor P). 

 
São feitas provas a fim de avaliar o nível dos alunos (monitor I). 
 
Existem alunos de várias formas, então é preciso buscar formas de aprendizagem 
(monitor M). 
 
A partir desse mês, será mais cobrado o relatório e haverá ajustes nos planos de 
aula e outros (monitor L). 
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Os depoimentos acima demonstram que embora seja algo novo este momento de 

elaboração de relatório, um importante passo foi galgado, pois importa dizer que este será um 

processo que trará bastantes resultados se for rigorosamente respeitado, o que acarreta 

compromisso e responsabilidade dos monitores, bem como a organização da comissão 

estabelecida para o avanço qualitativo do programa e suas atividades dimensionadas à 

emancipação dos beneficiados.  

Ressalta-se que mesmo sendo aplicado de modo incipiente tal proposta, de avaliar suas 

ações, é algo extremamente importante, democrático e transparente, pois ao implementar esta 

prática, os gestores deste programa devem ter em mente que: 

1) A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, portanto, é vital para se 

conhecer melhor as formas de agir; 

2) É algo sistemático, planejado e dirigido, já que deve utilizar procedimentos baseados 

nos requerimentos e exigências do método científico, estabelecendo estratégias 

dentro do processo; 

3) Destina-se a identificar, obter e proporcionar de maneira validade confiável, assim 

ao avaliar efetiva-se um processo de julgar algo, de conhecer primeiramente esse 

objeto, ou melhor, alvo da avaliação, identificar a informação difundir a informação 

entre os sujeitos responsáveis diretos ou indiretos pelas ações; 

4) Visa construir dados e informações suficientes e relevantes para apoiar as tomadas 

de decisão, pois avaliar é sempre emitir um juízo de valor, por isso que a avaliação 

constitui-se em uma importante ferramenta gerencial; 

5) Deve-se entender que este ato de avaliar deve ser efetuado em todas asa fases do 

programa, no diagnóstico, na programação, na execução, e no impacto que essas 

ações provocam em seus beneficiados; 
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 Assinale sua avaliação quanto à suficiência dos 
recursos humanos para o desenvolvimento do 

trabalho junto ao público do  Programa:                                                   

37%

58%

5%
Insuficiente

Suficiente

Não sabe

6) Que avaliar só tem sentido se for para melhorar a prestação dos serviços, das ações, 

enfim, visa verificar a efetividade e eficácia da administração de um programa, com 

vistas a comprovar a extensão e o grau em se deram essas conquistas; 

7) Para permitir assim a retroalimentação das ações ressaltando os erros, acertos, 

potencialidades e fragilidades, com vistas a promover um conhecimento e 

compreensão acerca dos fatores associados ao êxito ou ao fracasso dos resultados 

propostos. (AGUILLAR e ANDER_EGG, 1994). 

 

Ademais, avaliar as ações é vital para se melhorar e qualificar as intervenções sociais, 

tornando-as mais idôneas e pertinentes, possibilitando assim que as decisões tomadas sejam 

orientadas para a melhor solução possível das demandas e consequentemente das 

necessidades sociais. 

Dando prosseguimento a investigação procurou-se saber a percepção da equipe técnica 

acerca da suficiência dos recursos humanos para o desenvolvimento das ações do programa, 

obteve-se os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 05: Recursos Humanos: Suficiência. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Os dados do gráfico acima apresentam os números referentes à suficiência dos 

recursos humanos. Assim sendo, os entrevistados 58% acreditam ser suficientes o número de 

pessoas, ou melhor, dos recursos humanos do programa, mas 37% acreditam que é 
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insuficiente, e 5% não souberam responder. Destaca-se que no decorrer da pesquisa, por meio 

da técnica de observação sistemática, verificou-se que para cada sala de aula com trinta a 

quarenta alunos se utiliza cerca de 2 (dois) a 03 (três) professores. 

Ressalta-se que quando se buscou captar junto aos pesquisados acerca da suficiência 

dos recursos humanos, no referido programa, entende-se por recursos humanos de programas 

e projetos: “pessoal técnico dedicado ao programa; pessoal auxiliar; pessoas da comunidade 

implicadas no programa e pessoal voluntário” (AGUILAR E ANDER-EGG, 1994, P.108). 

E ainda pode-se constatar, com base na observação que a distribuição de tarefas dentro 

do planejamento apresenta-se mal dimensionada, já que observou-se uma centralização de 

tarefas em um pequeno grupo, ou seja, funções estejam acumuladas. Pode-se perceber que 

existem monitores que estão sobrecarregados e outros que se ocupam somente com uma 

função no programa. Logo se faz necessário uma reavaliação, ou melhor, um 

redimensionamento dessas atividades por parte da Coordenação do Programa, para que os 

procedimentos sejam coerentes com os propósitos do programa, bem como faz-se necessário a 

utilização de mecanismos de controle operacional para se ter uma base administrativa 

adequada para potencializar alcance dos objetivos propostos. 

Acredita-se que a suficiência dos recursos humanos, além do elemento quantidade deve 

ser analisado a luz do elemento qualidades, assim procurou-se desvelar se a equipe que 

trabalha no programa participa de capacitações , com vistas a sua qualificação., haja vista que  

a quantidade não garante sozinha que as atividades do programa sejam bem desenvolvidas, 

necessitando, assim, de ser inserido qualidade ao quantitativo. Neste sentido, o gráfico abaixo 

revelou: 
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Gráfico 06: Equipe Técnica: participação em Capacitação . 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Observa-se no gráfico anterior que 58% que equipe técnica do programa recebem 

capacitação por parte da Casa da Física, sendo que 37% dos entrevistados afirmaram “não” 

receberem capacitação, assim como 5% afirmaram “Não Saber” responder. Ora, sabe-se que a 

capacitação é de extrema importância para o processo de aprendizagem e qualificação da 

equipe técnica, pois somente capacitar os recursos humanos é condição sine qua non.. Devido 

a pulverização dos dados, buscou-se verticalizar acerca do tipo de capacitação realizada, as 

falas a seguir são esclarecedoras:  

 

Palestras com profissionais da área em questão como, por exemplo, em Astronomia 
que há professores da instituição (UFAM) e de outras instituições como UFMG que 
interagem com os monitores e os discentes visando essa capacitação (monitor O). 
 
Recebo capacitação para uso de laboratório de Física e Química (monitor D). 
 
Existe treinamento para uso do laboratório de Física, Química, Ciência (monitor 
F). 
 

Percebe-se a partir das falas dos pesquisados que estes recebem mais uma 

instrumentalização do que uma capacitação, visto que se entende a capacitação, não como um 

treinamento para habilidades, mas sim, como um compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados aos beneficiados, com vistas ao aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional, portanto, quando os pesquisados explicitam que as capacitações que 

tiveram visaram a instrumentalização das ações, urge que se reveja este tipo de capacitação e 

implemente um processo de formação continuada, visto que este programa de extensão 

São realizadas capacitações para os profissionais/
docentes e discentes sobre as temáticas trabalhadas 
pelo programa?

58%

37%

5%
Sim

Não

Não sabe
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universitária encontra-se indissociável do ensino e da pesquisa, devendo portanto, estar 

articulado e sintonizado a novas técnicas inovadoras de ensino para potencializar o ensino da 

Física. 

Ademais, compreende-se que a força, ou melhor, o potencial das ações de capacitação 

dos monitores do Programa, para o êxito dos propósitos do programa, haja vista que entende-

se que este deve ser vista como  uma “dança” cotidiana, coreografada pelo próprio homem, 

que é  o sujeito importante no contexto dos recursos para a realização e efetivação de 

programas sociais. 

 

3.3.1 Arranjo e funcionamento da Casa da Física: infra-estrutura. 
 

De acordo com RICO (2006, p. 8), avaliar políticas sociais é importante para: “dar 

transparência às ações públicas, democratizar o Estado e a sociedade civil; conhecer as 

políticas e compreender o Estado em ação; melhorar as políticas e a ação do Estado, 

recomendando, sugerindo modificações na formulação, na implementação e nos resultados”. 

 No que diz respeito à avaliação de eficiência do Programa Casa da Física, os dados 

colhidos permitem uma compreensão mais aprimorada dos recursos disponíveis e do contorno 

de sua utilização para atingir os seus objetivos. Os recursos disponíveis para a implementação 

do programa foram fruto da sua parceria firmada com a Pró-reitoria de Extensão e 

Interiorização da Universidade Federal do Amazonas, com a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Amazonas (FAPEAM), com Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) e com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC). 

Pelo quadro a seguir pode-se visualizar o valor financiado pelos órgãos e instituições 

apoiadoras, que dizem respeito ao ano de 2008 a 2009:  
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RECURSO CONSEGUIDO PELO PROGRAMA ESTAÇÃO CASA DA FÍSICA 

Instituição Valor Histórico 

 

CNPq 

 

199.995,00 

 

Equipamentos, material de consumo, custeio 

 

FAPEAM 

 

122.000,00 

13 bolsas monitores durante 24 meses, valor 

R$360,00 

 

SEDUC 

 

 14.00,00 

Impressão, distribuição e aplicação das provas 

OBF, material de consumo 

 

UFAM ( PROEXTI) 

   

7.200,00 

2 bolsas monitores durante 12 meses , valor 

R$300,00 

Total 343.195,00 

Quadro 15: Recursos: total aproximado conseguido até início de 2009 de fontes de financiamento diversos. 
Fonte: Relatório anual do Programa “Estação Casa da Física”, 2008. 

 

O quadro anterior demonstra os recursos financeiros, oriundos de parcerias, para 

garantir o funcionamento das atividades do referido programa.  Ressalta-se que o presente 

estudo ao investigar sobre financiamento entende que este se relaciona aos recursos 

financeiros do programa, e versam sobre: origem; quantia; disponibilidade real; rapidez ou 

agilidade administrativo-contábil; fontes e financiamento e condições de financiamento 

(AGUILAR E ANDER_EGG, 1994, p.108). Assim, a partir disso, perguntou-se à equipe 

técnica sua percepção acerca dos recursos financeiros, obtiveram-se os seguintes dados: 
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Gráfico 07: Financiamento: Suficiência dos recursos financeiros do Programa Casa da Física. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

O gráfico revela que para 52% dos entrevistados o recurso financeiro é “insuficiente”, 

sendo que para 37% este é “suficiente”  e 11%  afirmaram “não saber” .Ora, com base na 

pulverização dos dados é prudente afirmar que necessita-se de uma maior transparência no 

que se refere a relação entre custo-benefício ou efetividade do custo que visa calcular a 

relação do custo do programa em relação aos seus benefícios. Assim, defende-se que a partir 

deste olhar, bem como a partir do monitoramento e avaliação efetivado pelos sujeitos que 

atuam neste programa é que poderá dotá-los de elementos para responder a esta questão. E 

ainda, entende-se que existe uma tendência de racionalização dos gastos, a ser fazer uma 

leitura técnica e não política das possibilidades orçamentárias, o que pode prejudicar o 

andamento do programa, já que ao adequar as atividades do programa ao fluxo orçamentário, 

não se busca criar estratégias de captação de recursos, o que tende a fragilizar a sistemática, 

bem com a periodicidade das ações ou atividades desenvolvidas 

Convém destacar que o programa trabalha com uma perspectiva de otimizar a 

educação do Ensino das Ciências, o que delibera novos métodos de ensino, que vão desde 

material recicláveis a materiais de laboratório que demandam um alto custo, para  a garantia 

de eficiência do programa.  O objetivo que mais se fragiliza quando se fala de recurso 

Assinale sua avaliação quanto à suficiência  de 
recurso financeiro para o desenvolvimento do
trabalho junto ao público do programa:

37%

52%

11%
Suficiente

Insuficiente

não sabe
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financeiro é a proposta para o projeto de construção da Estação e Centro de Ensino de 

Ciências, já que para que este se realize é necessário um grande investimento.  

Assim sendo, destaca-se que este projeto que ainda se encontra no papel, visto que é 

um projeto audacioso, assim como todo o projeto do Programa Casa da Física, pois trata-se de 

uma construção não só de um prédio, mas a construção, ou melhor, a edificação de um novo 

olhar, de um novo paradigma para o ensino da ciência. 

Ressalta-se que embora a fragilização de financiamentos se constitua em um fator que 

destoadas expectativas do programa, estes propiciaram adquirir um certo número de 

equipamentos que contribuem e potencializam a para a realização das atividades: 

 

Equipamentos e bens móveis existente no programa: 
  

 
Quantidade total Equipamento/ bem móvel 

6 Notebook 

6 Data Show 

3 Armário de Ferro 

1 Tv 29 polegadas 

1 Tv 20 polegadas 

2 DVD 

2 Computadores 

2 Mesas de madeira 

1 Armário de madeira 

1 Máquina fotográfica 

1 Impressora a laser 

2 Kits de Mecânica 

3 Kits de Ciências 

1 Kit de Matemática 

1 Kit de Biologia 

1 Kit de Química 

 
Quadro 16: Equipamentos e bens móveis existente no Programa “ Estação  Casa da Física” 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Os equipamentos mencionados são utilizados para as aulas dos alunos nos sábados e 

demais atividades desenvolvidas pelo programa. Portanto, deve  atender os 650 beneficiados 

distribuídos nos demais blocos localizados em vários prédios da UFAM.  

Posto isto, perguntou-se a equipe técnica acerca da suficiência dos equipamentos para 

a realização das ações, obteve-se: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 08:Equipamentos: Suficiência . 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Majoritariamente 89% dos entrevistados avaliam os equipamentos suficientes para o 

desenvolvimento das atividades, enquanto que somente 11% acreditam ser insuficiente.  Sabe-

se que estes equipamentos auxiliam no desenvolvimento das atividades, todavia,  a demanda 

exige mais equipamentos, ou seja, recursos materiais, que compreende: locais, equipes, 

ferramentas, matéria-prima, mobiliário entre outros ( AGUILAR E ANDER-EGG, 1994), que  

possam atender a demanda, assim como difundir a proposta de metodologia renovada do 

Ensino de Ciência.  

Nesse sentido, destaca-se a fala da Coordenação Geral que tange às fragilidades 

encontradas para o desenvolvimento das ações: 

 

No momento precisamos de espaço físico para montarmos os equipamentos 
recebidos e podermos atender os usuários durante a semana. Necessitamos de mais 
equipamentos e bens móveis para melhorar as ações do Programa. 

 

Assinale sua avaliação quanto à suficiência de
equipamento para o desenvolvimento do trabalho 
junto ao público do  programa:                                                            

89%

11%
Suficiente

Insuficiente
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A fala acima se respalda no entendimento que os monitores a utilizarem o laboratório 

para fazer seus experimentos tem que dividir o laboratório de física da UFAM, que possui 

pouca capacidade de circulação de pessoas, reduzindo assim a utilização destes espaço.  

Ciente desta fragilidade a Coordenação do Programa demandou os seguintes recurso 

materiais: 

 

Quantidade 

Total 
Equipamento/ bem móvel Especificação / Marca Modelo 

12 Bancadas para experimentos 3,5 m x 0,5 m 

02 Kits de Mecânica CIDEPE 

02 Kits de Ciências CIDEPE 

01 Kit de Matemática CIDEPE 

01 Kit de Biologia CIDEPE 

01 Kit de Química CIDEPE 

02 COMPUTADORES  

Espaço para montagem dos experimentos 

Salas para monitores 

Espaço para armazenar materiais de consumo e materiais diversos.  

Recursos para manutenção de equipamentos  

Quadro 17: Recursos Materiais: demandas 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 

Além disso, ressalta-se a grande dificuldade em relação aos equipamentos, que vai 

muito além de sua conquista, mas reside no fato do programa não possuir um espaço próprio 

ou laboratório para que possam ser guardado todos os materiais utilizados em laboratório, 

uma vez que a própria sala do professor se tornou espaço compartilhado entre os monitores 

que freqüentam o programa na semana, para estudarem, planejarem, atenderem os 

beneficiados, dentre as inúmeras pessoas que buscam informações referente ao programa. 
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Verificou-se, também, que na sala do professor coordenador é improvisado o espaço para se 

trabalhar, pois há poucos lugares devido ao espaço ser muito pequeno, conforme explica a 

fala abaixo: 

 

Minha sala de estudo é uma sala de 4x3 m para guardar os equipamentos de 
laboratórios e os desenvolvidos por membros do Programa. (Coordenador) 

  

Importa destacar que os dados e informações revelam, no que se refere aos recursos 

materiais, este se constituiu em um entrave a ser superado, com vistas a não comprometer os 

propósitos do referido programa, pois pode-se observar que os recursos materiais  encontram-

se bastante precarizados. Todavia, este se relaciona a condição estrutural da UFAM, visto que 

a ausência de infra-estrutura, ou melhor, de espaços é um problema crônico da Universidade, 

que necessita ser enfrentado urgentemente. 

Ressalta-se que mesmo não tendo as condições ideais, as ações do programa estão 

sendo desenvolvidas, de forma quantitativa, entretanto, sabe-se que se encontram fragilizadas, 

o que infere diretamente na qualidade das ações necessitando assim sua revisão. 

 

3.3.2 Casa da Física: nas trilhas para a sua eficácia? 

 

Constata-se que o Programa em tela possui articulação numa série de atividades, 

projetos e eventos. Pois, para aumentar o impacto de suas ações este precisa de redes que 

possam aprimorar o seu funcionamento, bem como o atendimento de seus objetivos. 

Tendo em vista que o programa trabalha principalmente com foco na Educação, é 

salutar sua articulação com outras ações vinculadas à educação para que possam contribuir 

para o seu processo de desenvolvimento como programa extensionista, visto que de acordo 

com as diretrizes para Extensão Universitária, disseminadas pelo FORPROEX (2007), estas 

possuem os seguintes eixos: 
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� Impacto e transformação 

� Interação dialógica 

� Interdisciplinaridade 

� Indissociabilidade ensino – pesquisa - extensão. 

 

Ademais, estes quatros eixos concentram encontram-se assegurados nas ações do 

Programa “Estação Casa da Física” já que este estabelece um diálogo com outros setores da 

sociedade visando uma atuação transformadora, que se volta para os interesses da população e 

do público alvo do programa. Portanto, uma das formas de potencializar este diálogo é a 

formação de redes que “são formas de organização multicêntricas, com múltiplos nós, que são 

lugares de articulação. A propulsão do conjunto não está a cargo de um nó fixo. As redes são 

uma proposta de trabalho coletivo, uma nova forma de articular sujeitos e de produzir 

transformações”. (FORPROEX, 2007, p.13) 

Posto isto, procurou-se inquirir junto aos pesquisados como o Programa se articula, 

numa perspectiva de construção em rede. Assim, os gráficos abaixo demonstram: 

 

 

 

Observa-se que majoritariamente, ou seja, 100% dos pesquisados afirma existir 

articulação com as Secretarias de Educação, bem como com a rede de escolas privadas. Assim 

O programa possui alguma articulação com escolas da 
rede privada?

100%

0%

Sim

Não

O programa  possui alguma articulação com as 
Secretarias de Educação? 

100%

0%

Sim

Não

Gráfico 10: articulação com escolas de rede privada 
Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do Programa 
Casa da Física nos meses de abril e maio de 2009. 
 

Gráfico 09: Articulação do Programa Casa da Física. 
Fonte: Pesquisa realizada junto à equipe técnica do Programa 
Casa da Física nos meses de abril e maio de 2009. 
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sendo para consubstanciar este dado explicitam-se os seguintes discursos: 

 

O Programa possui articulação com a SEDUC, através de concessão de bolsas 
(monitor B). 

 
A SEDUC libera algumas bolsas para o projeto a fim de que haja parcerias-
monitores na escola quanto ao uso do laboratório (monitor D). 

 
Há liberação de 10 bolsas da SEDUC, para o trabalho nas escolas utilizando o 
laboratório (monitor L). 

 
Pela SEDUC os monitores abrem os laboratórios das escolas públicas e ensinam 
professores a manusearem os experimentos (monitor P). 
 
A Fundação Nókia de Ensino, tem parceria com a Casa da Física,  pois cede seus 
laboratórios para os monitores juntamente com alguns alunos da Casa da Física 
(monitor P).   

 
Sim, programa de capacitação do uso de laboratório da Nokia (monitor H). 
 
 

 
Os discursos anteriores ratificam a articulação existente entre o Programa e Secretarias 

de Educação, bem como Fundações. Para estreitar este tipo de relacionamento, expõe-se que a 

cada ano há uma seleção para que uma quantidade de alunos da Casa da Física possam estar 

visitando e realizando suas atividades no laboratório da Nókia. Assim sendo, neste ano 32 

(trinta e dois) alunos participaram deste projeto, os quais passaram por uma avaliação e 

seleção para participar desta atividade, junto com alguns monitores. Ressalta-se que estas 

articulações são importantes vetores à promoção dos objetivos do programa, critério para a 

um bom caminhar do programa. Pois, conforme COSTA & CASTANHAR (2003, p.973): 

 

 Embora se associe normalmente a avaliação de desempenho à mensuração de 
eficiência na gestão de programas públicos, este não é evidentemente, o único e, 
eventualmente, nem o mais importante critério a ser usado na avaliação. A lista dos 
critérios que podem ser utilizados é longa e a escolha de um, ou vários deles, 
depende dos aspectos que se deseja privilegiar na avaliação. 
 

 
Neste momento, procura-se compreender os objetivos traçados pelo programa, no que 

tange o conceito de eficácia, por uma perspectiva de análise de Belloni, Magalh”aes e 

Souza(2000, p. 64): “ a eficácia corresponde  ao resultado de um processo, entretanto 

contempla  também a orientação metodológica adotada e a atuação  estabelecida na 
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consecução dos objetivos e metas em um  tempo determinado, tendo em vista o plano, 

programa  ou projeto originalmente proposto”. Estes autores , enfatizam a importância de tais 

conceitos estarem inter-relacionados no processo de avaliação de programas ou políticas 

públicas no que diz respeito aos seus resultados: “Assim, considera-se que o resultado 

alcançado é a resposta efetiva ao grau de eficiência e eficácia aplicado no desenvolvimento da 

ação ou política programada” ( idem, 2000, p.66). 

 O Programa “Estação Casa da Física”trabalha com um projeto chamado “ Ciência na 

Praça”, objetivando realizar de forma plena os propósitos do programa, portanto, com vistas a 

verificar como esta proposta está sendo realizada, perguntou-se aos pesquisados a 

periodicidade deste projeto. O gráfico abaixo revela a seguinte realidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: “Ciência na Praça”: Periodicidade do laboratório itinerante do Programa 
Fonte: Pesquisa de campo 2009. 

 

De forma majoritária 58% dos pesquisados afirmaram que a realização deste projeto 

“depende” da viabilidade de recursos humanos, materiais e financeiros para sua realização. Já 

42% afirmaram que este projeto é realizado “mensalmente”. Argumenta-se que os 42% que 

afirmaram que este projeto se realiza mensalmente responderam com base ao documento do 

projeto, pois ao verticalizar acerca da realização do mesmo, obteve-se a informação de que 

este projeto encontra-se sem operacionalização fixa, pois há meses em que os recursos são 

insuficientes para o acontecimento do evento, que depende de recurso humanos, de materiais 

Quanto ao Laboratório Itinerante de Física: Com que  
periodicidade este laboratório realiza atividades nas 

comunidades?

42%

58%

Mensalmente

Depende 
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e financeiros. As falas a seguir revelam as principais dificuldades para operacionalizar esta 

proposta: 

A dificuldade enfrentada para implementar o laboratório itinerante é a falta de 
transporte (entrevistado B). 
 
A dificuldade enfrentada para implementar o laboratório itinerante é a falta de 
condução e de recursos humanos (monitor  C). 
 
A dificuldade enfrentada para implementar o laboratório itinerante é a ausência de 
maior participação da monitoria e problemas físicos como o transporte de 
equipamentos (monitor P). 
 
 
A dificuldade enfrentada para implementar o laboratório itinerante é principalmente a 
falta de transporte (monitor T).  
 
 

Compreende após as exposições de algumas falas da equipe técnica, que o principal 

motivo da dificuldade para a implementação e o respeito ao cronograma do laboratório 

itinerante nos bairros de Manaus e interiores do Amazonas como foi o caso da região de 

Pitinga.  Além disso, para além das dificuldades relacionadas ao transporte, também observa-

se a  ter uma melhor organização, com vistas a ampliar o número de monitores para 

participarem deste projeto, que já visitou bairros como Cidade Nova, Educandos, São José e 

Jorge Teixeira, devido ao volume de atividade, já que ao levar a “ Ciência para Praça” é 

necessário a montagem dos equipamentos  o que requer cuidado e treinamento aos monitores, 

e consequentemente, demanda tempo para esta elaboração. 

Contudo, este projeto inovador e de cariz democrático  não pode parar, e frente as 

inúmeras dificuldades postas, para tanto é vital a organização, a sistematização das ações, 

bem como o monitoramento e avaliação destas ações com vistas a firmar parcerias que 

potencializem sua realização, com vista a transformar esta proposta de vanguarda, em ações 

de Políticas Públicas, para a área da educação. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de avaliação de programas, entendida 

enquanto um processo contínuo, para o aprimoramento de estratégia e menor probabilidade de 

incorrer muitas decepções ao longo do caminho.  
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Consubstanciando esta afirmação Arretche (2006, p.31) diz que : 

 
 Somente a avaliação de programas efetivamente implementados poderá 
estabelecer uma relação causal entre uma determinada modalidade de 
políticas públicas e o sucesso ou fracasso na realização de seus propósitos 
ou ainda, entre esta política e um dado resultado ou impacto sobre a 
situação social prévia à sua implementação (...), o objetivo da avaliação é 
realimentar ações, buscando aferir resultados e impactos na alteração de 
qualidade de vida da população, bem como redimensionar as opções 
tomadas.  
 
 

Sabe-se que esta forma de levar o ensino da ciência, e consequentemente, da Física 

para as comunidades possibilita novas formas de aprender, de geração de conhecimento,  já 

que se integra ao mosaico desta “nova” proposta de se  fazer, de se ensinar ciência, passando 

para comunidades o conhecimento e vice-versa, numa perspectiva de mão-dupla, salutar para 

o conceito de Extensão Universitária.  

 

3.4  O Programa Casa da Física; fortalecendo a Extensão Universitária da 

UFAM 

O Programa Casa da Física, concebido como atividade de extensão, na qual entende-se 

esta como sendo “a criação e recriação de conhecimentos possibilitadores de transformações 

sociais, onde a questão central será identificar o que deve ser pesquisado e para quais fins e 

interesses se buscam novos conhecimentos” (MEC, Plano Nacional de Extensão 

Universitária, 1999, p. 5).  Destaca-se a necessidade da produção do conhecimento, e não, 

simplesmente, a promoção de uma relação entre saberes acadêmicos e saberes populares.  É 

exatamente a busca pela produção de um conhecimento que compõe a dimensão de troca de 

saberes, não se comportando simplesmente como processos relacionais. 

Neste compasso, o programa se apóia nas diretrizes do Plano Nacional de Extensão, que 

se apresenta como uma ferramenta de reforma de ensino, essencial para as atividades de 
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ensino e pesquisa, promovendo a sua indissociabilidade. Pretende-se assim, buscar respostas à 

pesquisa quanto à importância da extensão e a aplicação de suas diretrizes pelo programa.  

Ao adentrar-se num campo, temos que conhecer esse campo, a fim de saber as suas 

barreiras, até onde se pode ir, as suas possibilidades. Desta mesma forma, tem-se enquanto 

universitários, e principalmente para aqueles que fazem extensão, saber antes de sua 

aplicação, o que ela se afere.  

Nesse sentido, o presente estudo procurou inquirir aos pesquisados seu entendimento 

sobre Extensão Universitária, o quadro a seguir demonstra este entendimento: 

 

Entendimento do conceito de extensão universitária 

A Extensão Universitária nos dirige a realizar processos com toda a comunidade externa 
(entrevistado A). 

Repassar conhecimento para comunidade (entrevistado B). 

No caso da Casa da Física é a atividade realizada para recompensar a comunidade o ensino 
recebido nas instituições (monitor C). 

Repassar os conhecimentos adquiridos na universidade para a comunidade ser beneficiada 
(monitor D). 

Dividir e interagir com a comunidade no que se refere ao conteúdo ministrado na sala de 
aula (monitor E). 

Repassar conhecimento para comunidade de forma a retribuir o investimento público ( 
monitor F). 

Programa que atua com a comunidade (monitor I).  

É um dos segmentos da Universidade onde podemos aplicar os conhecimentos apreendidos 
e darmos o retorno para a sociedade ( monitor N). 

Seria um processo que visa englobar contextos culturais, científicos e educacionais para 
articular o ensino e a pesquisa de modo que possa torná-los elementos inseparáveis 
contribuindo para uma nova forma de pensar da sociedade ( monitor O). 

São programas desenvolvidos pela universidade, a fim de reduzir a distância entre a 
universidade e a comunidade como um todo ( monitor P). 

É quando a Universidade realiza atividades para a comunidade, dando sua contribuição 
social, além do ensino e pesquisa ( monitor S). 

Quadro 18: Conceito de Extensão Universitária para a equipe técnica. 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada junto à equipe técnica nos meses de abril e maio de 2009. 
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Com base no quadro anterior, pode-se podemos analisar que os discursos expressam 

uma compreensão sobre o entendimento de Extensão Universitária,visto que as respostas se 

relacionam e se completam, fazendo uma seqüência de complementariedade. Portanto, é 

possível perceber, nas falas, o caráter de extensão como ponte para o conhecimento. A este 

respeito, sugerem-se as seguintes indagações: 

 

Que tipo de conhecimento está sendo promovido? Quem está sendo beneficiado 
com essa promoção? A extensão é mostrada como expressão do retorno à sociedade 
daquilo que esta investe na universidade. Embute-se uma compreensão de troca 
entre a universidade e a sociedade, em que aquela precisa devolver a esta tudo que 
está sendo investido. Há ainda a definição que mostra extensão como um meio que 
liga o ensino e a pesquisa. Imagina-se que um ente concreto liga os dois outros 
constituintes: ensino e pesquisa (NETO, 2004, p.2). 

 
 

Os questionamentos demonstram que a extensão universitária não é um mero repasse 

de conhecimento, mais sim, constitui-se em um retorno, o que foi percebido nas falas dos 

pesquisados, à sociedade, coadunando-se a perspectiva defendida pelo FORPROEX (1987) de 

que fazer extensão pressupõe a ação, reflexiva, planejada, sistematizada, ética e democrática, 

já que a extensão não se enquadra numa mera perspectiva contemplativa da realidade.  

Nesse sentido, expõem-se: 

 
A intervenção na realidade não visa levar a universidade a substituir funções de 
responsabilidade do Estado, mas, sim, produzir saberes tanto científicos e 
tecnológicos quanto artísticos e filosóficos, tornando-os acessíveis à população, ou 
seja, a compreensão da natureza pública da universidade se confirma na proporção 
em que diferentes setores da população brasileira usufruam dos resultados 
produzidos pela atividade acadêmica, o que não significa ter que, necessariamente, 
freqüentar seus cursos regulares ( FORPROEX, 1987, p. 6). 
 
 

Assim, a extensão se configura como um mecanismo democratizante do conhecimento 

acadêmico produzido na relação universidade-sociedade. Nesta perspectiva, “a Extensão é um 

trabalho social e não mera prestação de serviços” (Nogueira, 2001, p. 79). Portanto, para 

ratificar esta afirmação de Nogueira, demonstra-se a seguinte passagem presente no Plano 

Nacional de Extensão: 
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A prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico científico, 
filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo ser 
encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a partir 
da realidade e sobre a realidade objetiva, produzindo conhecimentos que visem à 
transformação social (FORPROEX, 2001, p. 7). 

 

Importa mencionar que caráter social da Extensão Universitária, cujo um dos 

princípios básicos do Plano Nacional de Extensão se desenvolve no compromisso social da 

universidade enquanto instituição pública, pois: 

 
ao reafirmar o compromisso social da universidade como forma de inserção nas 
ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e 
desenvolvimento social, a extensão se coloca como prática acadêmica que objetiva 
interligar a universidade, em suas atividades de ensino e pesquisa, com as 
demandas da sociedade.  (FORPROEX, 2001, p.5) 

 

Posto isto, as falas dos pesquisados acerca do conceito de extensão são extremamente 

importantes, pois demonstram a concepção daqueles que estão atuando cotidianamente com 

esta atividade, sendo um processo que articula o ensino e a pesquisa com vistas ao 

atendimento das demandas da população, partindo assim do princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Feito esses esclarecimentos, procurou-se 

desvelar, no que se refere ao Programa “Estação Casa da Física” e suas atividades 

extensionistas, quais os benefícios obtidos pelos beneficiados do Programa? O quadro abaixo 

deslinda a percepção da equipe técnica: 

Benefícios obtidos pelos usuários com as ações desenvolvidas pelo 
Programa 

companheirismo 

Socialização 

Aprendizado da Ciência 

Melhor desempenho escolar 

Maior força de vontade  
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Crescimento intelectual e social  

Práticas laboratoriais  

Conhecimento científico, intelectual. 

Maior possibilidade de chegar à universidade 

Forma de ver o conhecimento que acompanha o ser por toda a sua vida 

Participação em atividades acadêmicas  

Sentimento de curiosidade pela ciência. 

Educação diferenciada de qualidade  

Os alunos recebem auxílio nas competições, provas etc.  
 
Quadro 19: Percepção da equipe técnica acerca dos benefícios das atividades de extensão do programa  junto aos 
beneficiados 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 

As informações dispostas no quadro acima representam um conjunto de alternativas 

marcadas pelos entrevistados quando indagados quanto o benefício das atividades do 

programa para os usuários. Destaca-se que a elaboração desta pergunta foi feita  de maneira 

aberta, para que os entrevistados pudesse responder livremente, portanto, as informações 

constantes no quadro demonstram a “filtragem”, ou melhor, a análise de conteúdo, das 

respostas dos sujeitos de pesquisa..Neste sentido, os pesquisados revelam, na sua percepção 

que o Programa propicia aos beneficiados um aumento na auto-estima, desenvolve o “gosto” 

pela ciência, bem como resgate uma dívida histórica presente em nossa sociedade, o direito a 

ter uma educação de qualidade, que emancipa e liberta. 

Salienta-se que as diretrizes quem compõem o eixo estruturante do Plano Nacional de 

Extensão para uma Política Nacional de Extensão são basilares para uma extensão com 

competência e de caráter democrático e emancipatório.  Assim sendo, com base nas respostas 

dos pesquisados, pode-se afirmar que o Programa Casa da Física comporta esses eixos 

respeitando um fazer extensionista, se propõe a trazer mudanças e transformação à sociedade 
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e aos sujeitos que dele participem como beneficiados, como público alvo, relacionando-se de 

forma profunda com a primeira diretriz cujo conceito expressa: 

 
Impacto e transformação: estabelecimento de uma relação entre a Universidade e 
outros setores da Sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para 
os interesses e necessidades da maioria da população e implementadora de 
desenvolvimento regional e de políticas públicas. Essa diretriz consolida a 
orientação para cada ação da Extensão Universitária: frente à complexidade e a 
diversidade da realidade, é necessário eleger as questões mais prioritárias, com 
abrangência suficiente para uma atuação que colabore efetivamente para a mudança 
social. Definida a questão, e preciso estudá-la em todos seus detalhes, formular 
soluções, declarar o compromisso pessoal e institucional pela mudança, e atuar 
(FORPROEX, 2001, p. 18). 

 
 
 

Entrementes, a ação extensionista deve ser desenvolvida de modo a tornar as  

comunidades autônomas, evitando qualquer forma de dependência ou assistencialismo, de 

ajuda, mas plena em imperativos éticos que possibilitem esta autonomia da sociedade, mas 

que não, e de maneira alguma, ocupe o lugar de poder público em suas funções institucionais. 

Assim sendo, o que se deseja é a edificação de  um trabalho articulado sim.  

Nesse ínterim é vital que esta articulação esteja bastante fortalecida, principalmente 

com a Pró-reitoria de Extensão e Interiorização da UFAM, a qual cabe a competência de gerir 

os programas, projetos de extensão. Portanto, em face a este entendimento optou-se por  saber 

se o Programa “Estação Casa da Física” obtém apoio desta Pró-Reitoria, os resultados 

apresentam-se reveladores: 

 

  

 

 
 
 
 
 

Gráfico 12: Percepção a equipe técnica em relação ao apoio  da PROEXTI 
Fonte:  Pesquisa de campo realizada juntoà equipe técnica nos meses de abril e maio de 2009. 

 

O apoio da Universidade, através da Pró– Reitoria de 
Extensão e Interiorização ao programa é:

21%

79%

suficiente

Insuficiente
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Majoritariamente 79% dos sujeitos de pesquisa responderam que o apoio da 

PROEXTI é “insuficiente”, e 21% acreditam que o apoio é “suficiente” para a realização do 

programa.  Importa ressaltar que a revelação deste dado é significativo, bem como se constitui 

em um indicador importante e necessário para que a PROEXTI crie estratégias de apoio que 

atenda, mesmo que não seja em sua totalidade, devidos aos limites institucionais, uma  

demanda ampliada de atendimento solicitações, assim como priorize o apoio a programas que  

se coadunam com a proposta da Política de Extensão Universitária da UFAM.  

Verticalizando ainda mais esta questão os entrevistado expõem os problemas que o 

programa passa, e que estes relacionam diretamente ao apoio da PROEXTI. Importa dizer que 

um programa desde porte e magnitude, não depende somente de uma articulação, mas sim de 

várias outras que possam potencializar as ações do programa. Assim sendo, as falas abaixo 

expressam o seguinte teor acerca da questão da suficiência do apoio a PROEXTI: 

 
Insuficiente, eles podiam disponibilizar mais espaços (Monitor A).  

 
Insuficiente, às vezes é necessário o maior apoio para o projeto continuar, pois 
muitas vezes o professor quase enlouquece porque falta apoio (Monitor D).  

 
Insuficiente, poderia ajudar mais financeiramente (Monitor E).  
 
Insuficiente, poderia ajudar mais com recursos e que houvesse mais 
acompanhamento do programa (Monitor J). 
 
Insuficiente, há diversas indisposições em relação às salas disponíveis e horários, 
bem como para apoio de desenvolvimento de atividades extras (Monitor O). 
 
Insuficiente. Seria interessante a concessão de bolsas para os monitores, já que 
somente poucos têm esse benefício (Monitor S). 
 
Insuficiente, há poucas bolsas, pois temos uma quantidade muito grande de 
monitores (Monitor T). 

 
Suficiente, disponibiliza salas para o programa realizar-se aos sábados (Monitor 
C). 
 
Suficiente, concessão de bolsas entre outras (Monitor G). 
 
Entendo que a PROEXTI apóie dentro de suas possibilidades (Monitor N). 
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Percebe-se que os sujeitos de pesquisa encontram-se mergulhados no cotidiano das 

ações do programa, portanto, qualquer entrave, os mesmos relacionam a PROEXTI. Em 

termos de número no ano de 2008 a PROEXTI disponibilizou duas bolsas por um período de 

12 meses no valor de R$300.00 (trezentos reais), assim como o programa conta com 

aproximadamente 63 monitores, dentre os quais 33 recebem bolsa das diversas agências de 

fomento, inclusive da UFAM. Compreende-se que a demanda do programa, possui uma 

dimensão extremamente elevada, o que requer um olhar cuidadoso para suas ações e para seu 

desenvolvimento, ou melhor, para sua avaliação, visto que este atende um quantitativo de 

mais de 600 alunos, o que se constitui em um significativo público-beneficiado. Portanto, em 

face a magnitude de sua proposta, tempo de funcionamento, bem como qualidade dos seu 

serviços, urge efetivar uma atenção as demandas postas pelo programa a PROEXTI, com 

vistas a postular ampliar o apoio para esta ação extensionista.   

Para demonstrar o potencial deste programa, bem como que o mesmo segue os 

preceitos da Extensão Universitária, o quadro abaixo demonstra a seguinte percepção: 

 

Considerando o potencial do programa assinale três (03) opções que considerar mais 
pertinentes. O programa da Casa da Física: 

Ordem de prioridade Potencial Número 

1ª 
Estimula a troca de experiências e saberes entre a equipe, os 

usuários, a comunidade. 
10 

2ª Possibilita ao discente a aquisição de novos conhecimentos. 6 

3ª Estimula ações interdisciplinares. 8 

 
Quadro 20: Percepção da equipe técnica em relação ao potencial do Programa. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  
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Observa-se que o elenco de dados/informações presentes no quadro acima demonstra a 

potencialidades do programa, na percepção da equipe técnica. As repostas demonstram que o  

programa estimula a troca de experiências e saberes entre a equipe, os usuários, a 

comunidade. Coadunando-se assim com uma de suas diretrizes fundamentais, consolidada em 

uma interação dialógica, que, conforme FORPROEX (2001, p. 18), que trata do: 

 

Desenvolvimento de relações entre universidade e setores sociais marcadas pelo 
diálogo, pela ação de mão-dupla, de troca de saberes, de superação do discurso da 
hegemonia acadêmica – que ainda marca uma concepção ultrapassada de extensão: 
estender à sociedade o conhecimento acumulado pela universidade – para uma aliança 
com movimentos sociais de superação de desigualdades e de exclusão. 

 

Verifica-se que através da extensão universitária ocorre a troca entre os saberes 

acadêmicos e o popular, possibilitando a produção de conhecimento resultante do confronto 

com a realidade regional e nacional, propiciando assim, a efetiva participação da comunidade 

na atuação da universidade. 

 Destarte, há várias formas concepções de diálogo entre a universidade e a sociedade, 

assim como esta interação dialógica se manifesta por meio de seus anseios. Neste sentido, 

perguntou-se aos pesquisados como se dá a participação dos beneficiados no planejamento 

das ações do programa. O gráfico abaixo revelou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Percepção da equipe técnica sobre a participação dos usuários no planejamento das 
ações do Programa 
Fonte: Pesquisa de campo 2009.  

 

 Como se dá a participação dos usuários no 
planejamento das ações do programa? 

89%

11%

Participam

Não participam
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Observa-se que 89% que responderam haver participação dos beneficiados no 

planejamento do programa, pois os beneficiados participam desde a concepção das atividades, 

desenvolvimento, e na avaliação das atividades. Em contraposição a este percentual 

majoritário 11% dos pesquisados responderam que os beneficiados “não participam” das 

atividades de planejamento.  

Salienta-se que é neste momento que a participação acontece, estabelecendo um 

vínculo não de hierarquia, mas de cumplicidade, em que se estabelecem laços de confiança e 

respeito, causando laços de pertencimento entre os participantes do programa, visto que uma 

vez que participam do planejamento das atividades do programa, fortalecem ainda mais os 

vínculos com os objetivos/metas/resultados do programa.  Sendo que será por meio dessa 

troca contínua que a universidade por via extensão deve caminhar. Portanto,  quando não se 

escuta as reais demandas dos beneficiados do programa não  se contribuiu para o seu 

aprimoramento, visto que   somente o sujeito participante é que consegue determinar as suas 

reais necessidades, por isso precisa ser investigado, indagado e convidado a participar do 

processo em sua totalidade.  

Cientes dessa importância, buscou-se verificar se os beneficiados do programa trazem 

novas demandas/solicitações. O gráfico a seguir revelou:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14: Beneficiados:solicitação de novas iniciativas  
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

Os usuários tem solicitado novas iniciativas do 
programa?

67%

33% Sim

Não 
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Majoritariamente 67% dos pesquisados afirmam que os beneficiados solicitam novas 

iniciativas, sendo que 33% afirmam que “não”. Entretanto qual a dimensão disto? Quais são 

estas solicitações? Quantas são atendidas? Revela-se que além de contemplar que os 

beneficiados se posicionem, proponham, urge que se implemente essas inovações, inclusive 

demonstrando para a comunidade em geral que elas foram demandadas e pensadas pela 

população beneficiada. 

Dando prosseguimento objetivou-se captar junto a equipe técnica se havia 

interdisciplinaridade no programa? O gráfico abaixo coloca em evidência:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15: Percepção dos Usuários: interdisciplinaridade 
Fonte:Pesquisa de campo, 2009.  

 
 
 
 

Segundo o gráfico, há varias áreas do conhecimento que promovem a uma ação 

articulada com os diversos saberes, com destaque: Física, matemática, química, geografia, 

ciências naturais, engenharia entre outros. Todavia, o gráfico não permite inferir se este se 

constitui em uma prática interdisciplinar, pois esta prática se dá por meio da articulação entre 

saberes, pois de acordo com uma das Diretrizes para Extensão Universitária isto implica na:  

 
Interação de modelos e conceitos complementares, de material analítico e de 
metodologias, buscando consistência teórica e operacional que estruture o trabalho 
dos atores do processo social e que conduza à interinstitucionalidade, construída na 
interação e inter-relação de organizações, profissionais e pessoas. 

 O programa apresenta características interdisciplinares? Caso positivo, quais 
as áreas de conhecimento que atuam no programa?

1% 3%

22%
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23%1%9%
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 Direito
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medicina.
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Contudo, os dados expostos no gráfico demonstram uma prática multiprofissional 

dentro deste programa, que precisa ser ampliar para a perspectiva de interdisciplinaridade, e 

consequentemente para fortalecer o mesmo. Assim sendo, é importante para o aprimoramento 

do programa, seguir as Diretrizes de Extensão Universitária para  que o elo entre universidade 

se tornar menos dicotômico, mais flexível e dinâmico. 

 

3.5 Avaliando os impactos sociais na vida dos usuários do Programa de 

Extensão “Estação Casa da Física” 

 

A avaliação de impacto social se dá para saber o impacto de programas, projetos, 

políticas, na vida de seus beneficiados, em sua dimensão objetiva e subjetiva. 

 Nesse sentido, quuanto ao conceito de efetividade Belloni, Magalhães e Souza (2000, 

p. 67) se reportam: “como um critério de avaliação que procura dar conta dos resultados, tanto 

econômicos quanto sociais da política pública”. Afirmam ainda que “a efetividade é o 

conceito que revela em que medida a correspondência entre os objetivos traçados em um 

programa e seus resultados foram atingidos” (idem). Portanto, o conceito de efetividade e 

consequentemente, de impacto, refere-se ao grau do alcance das atividades, bem como as 

conquistas realizadas. Ou sejas, as mudanças significativas, duradouras ou não produzidas 

junto aos beneficiados das ações do programa. 

Assim considerado, o tópico a seguir demonstra o perfil dos beneficiados, sujeitos de 

pesquisa, do Programa “Estação Casa da Física”. 
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3.5.1 Perfil sócio-econômico do público beneficiado pelo programa. 

O Programa Casa da Física é um programa que tem como público alvo alunos de 

escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental e Médio. Assim, para dar uma maior 

concretude aos sujeitos de pesquisa (beneficiados) apresenta-se o perfil destes participantes. 

Inicia-se pelo sexo dos participantes, vejamos o gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Beneficiados: sexo 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Nota-se que majoritariamente _ 71% dos participantes são do sexo feminino e que 

29% do sexo masculino.  Ressalta-se que um olhar mais precipitado e menos reflexivo pode 

articular o ensino da física, por ser tratar da área de exatas, ao público do sexo masculino. 

Todavia, os dados revelam uma tendência que vem se consolidando em nosso país, de que as 

mulheres possuem mais escolaridade que os homens, o que tende a ser ratificado pelos 

percentuais encontrados.  

Após se revelar o perfil dos beneficiados, com base na variável sexo, apresenta-se o grau 

de abrangência geográfica do referido programa: 

Porcentagem de participante no programa por 
sexo.

29%

71%

Homens

Mulheres
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Gráfico 17: Zona que os beneficiados residem 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Constata-se que os beneficiados do programa, majoritariamente ( 59%) são residente 

na Zona Leste, seguidos dos que residem na Zona Norte (19%), sendo que as Zonas Sul (6%), 

Centro-Sul (6%), Oeste (8%) e Centro-Oeste (2%), respectivamente somam 22% dos 

participantes . Assim, os dados refletem a abrangência do respectivo programa, visto que a 

necessidade e porque não dizer a carência quanto à educação é presente em nosso país, estado 

e município. Ademais, a grande concentração de participantes da Zona Leste, deve-se ao fato 

de que os Bairros que pertencem à mesma, se mostram vizinhos da Universidade Federal do 

Amazonas, o que facilita o acesso ao Programa.. 

Dando prosseguimento, questionou-se acerca da renda familiar dos beneficiados do 

referido Programa, obteve-se os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Beneficiados:Renda familiar  
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Observa-se que a renda familiar de 33% dos beneficiados pelo programa não 

ultrapassa dois salários mínimos, em  números reais cerca de R$960 (novecentos e sessenta 

reais),  já 22% dos beneficiados têm renda familiar até três salários mínimos e  13 %  de até 

quatro salários mínimos. Chama atenção o percentual de  32% “não souberam responder”, o 

que leva as seguintes inferências: 1) que estes não sabiam quanto seus pais ou quem 

contribuía na família, já que  os beneficiados ainda não colaboravam com a renda familiar e 

não tinham acesso a estas informações ou; 2) não responderam por preferirem omitir esta 

informação. Assim, objetivando verticalizar acerca da construção deste perfil dos 

beneficiados pelo Programa de Extensão “ Estação Casa da Física” procurou-se conhecer a 

composição familiar destes sujeitos. O gráfico abaixo revelou:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico19: Beneficiados: Composição familiar 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

No gráfico acima se identifica que 45% dos beneficiados como composição familiar o 

pai, a mãe e irmãos, entendida como família nuclear, considerada há muito tempo como uma 

família modelo. Entretanto, os dados pulverizados neste gráfico demonstra que a composição 

familiar dos pesquisados apresenta os “novos” arranjos familiares presentes na atualidade, 

pois 38% dos beneficiados moram com pai, mãe, irmãos e avós 8% moram com mãe e 

irmãos,  3% respectivamente moram com: mãe; mãe e pai; mãe e avós 

Composiçao familiar que moram no mesmo  domicílio
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Em decorrência dos novos modelos de agrupamentos familiares, nas últimas décadas, 

muito se tem discutido sobre a crise da família e Danda Prado faz uma alusão a esta crise: 

 
Fala-se muito em crise da família, mas esquecemos que toda evolução permanente 
de qualquer fenômeno social implica transformação constante. Isso leva a diminuir 
o significado do passado, e passamos então a tudo observar, analisar e julgar 
exclusivamente sob a visão e compreensão atual ou contemporânea. (1994,61)... a 
chamada ‘crise’ da família está sempre inscrita num contexto amplo de 
transformações sociais. (1994, p.62).  

 

A assertiva leva-nos a refletira que a família seja ela formada por  muitos modelos, é o 

fortalecimento dos indivíduos, pois, é ali que começam os primeiros ensinamentos e 

socialização, sendo assim considera “célula mater” da sociedade.  

Ressalta-se que o perfil demonstrado anteriormente, visou dar um contorno dos 

beneficiados  pelo Programa “Estação Casa da Física”  com vistas a demonstrar  quem são os 

sujeitos, ou melhor, os reais demandatários desta proposta. 

Dando prosseguimento a voz destes sujeitos buscou-se conhecer as atividades que os 

beneficiados do Programa “ Estação Casa da Física” participam, visto que um dos objetivos 

do programa é buscar novas formas de interagir com o conhecimento da Ciência. Neste 

sentido, o quadro a seguir demonstrou: 

 

Beneficiado Quais as atividades que você participa no programa? 

1 Aulas de física, matemática. 

2 
Aulas de biologia, física, aulas com experimentos feito com material do cotidiano participo 
das Olimpíadas Brasileira de Física, participo das Olimpíadas Brasileira de Astronomia. 

3 

Aulas de física, matemática, aulas com os materiais do laboratório em sala de aula, 
participo das Olimpíadas Brasileira de Física, participo das Olimpíadas Brasileira de 
Astronomia, participo da Semana da Casa da Física. 

4 Aulas de Física, Matemática, Olimpíadas, Brasileira de Astronomia 

5 Aulas de biologia/física/reforço pela tarde 

6 

Aulas de química, física, matemática, aulas com os materiais do laboratório em sala de 
aula, participo das Olimpíadas Brasileira de Física, participo das Olimpíadas Brasileira de 
Astronomia, participo da Semana da Casa da Física, aulas de materiais do laboratório 
dentro do laboratório. 

7 Aulas de biologia,física, matemática, reforço pela parte da tarde,  participo das Olimpíadas 
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Brasileira de Física,  participo da Semana da Casa da Física. 

8 Aulas de física, participo da Semana da Casa da Física. 

9 
Aulas de física, química, matemática, participo das Olimpíadas Brasileira de Física, 
participo das Olimpíadas Brasileira de Astronomia. 

10 Aulas de física, química. 

11 Aulas de física, aulas com experimentos feito com material do cotidiano 

12 
Aulas de biologia, física, química, matemática, participo das Olimpíadas Brasileira de 
Física, participo das Olimpíadas Brasileira de Astronomia. 

13 
Aulas de Matemática, aulas com materiais do laboratório em sala de aula, participo das 
Olimpíadas Brasileira de Astronomia. 

14 
Aulas de Física/matemática/ aulas com materiais do laboratório em sala de aula, participo 
das Olimpíadas Brasileira de Astronomia, participo das Olimpíadas Brasileira de Física. 

15 

Aulas de química, física, matemática, aulas com experimentos feito com material do 
cotidiano, aulas com materiais do laboratório em sala de aula, participo das Olimpíadas 
Brasileira de Astronomia, participo das Olimpíadas Brasileira de Física, participo das aulas  
no laboratório da Nókia, participo da Semana da Casa da Física. 

Quadro 21: Beneficiados: atividades que participam 
Fonte Pesquisa de campo realizada junto aos beneficiados. 

 

È importante perceber nas falas dos beneficiados que as atividades desenvolvidas pelo 

programa que atingem  os seus objetivo, pois verificou-se que este não participam apenas das 

aulas,   mas também atividades que propiciam a aprendizagem da Ciência de maneira 

diferente, trazendo-a mais próxima dos alunos. Tais atividades são essenciais para despertar  a 

potencialidade desses alunos, que vêm de uma realidade na qual a educação se mostra 

deficitária.  Destaca-se que as aulas  que utilizam  garrafas PET em substituição aos 

equipamentos de laboratório sofisticados,  mostram aos alunos como a os materiais do dia-a-

dia estão tão próximos da Física e de outras Ciências.  

Mas como o beneficiado é inserido nessas atividades?  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 20: Escolhas dos usuários para participar das atividades. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  
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Conforme o gráfico, 73% dos pesquisados afirmam escolher suas escolher as suas 

atividades de acordo com as dificuldades encontradas nas matérias de aula, 15% conforme as 

vagas abertas, 6% não escolhem as atividades e 6% o monitor pergunta se querem utilizar os 

experimentos. 

Pode-se averiguar que é importante o resultado deste gráfico, uma vez que 

majoritariamente baseia-se na demanda do beneficiado, para assim por estratégias em jogo, 

para fazer o aluno entender as disciplinas, com a meta de não se repetir os mesmo erros 

supostamente manifestados no decorrer de sua trajetória educacional.  

Procurou-se, ainda, perceber a percepção dos beneficiados acerca do local onde são 

realizadas as atividades, visto que o lócus deste programa é a Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM). Neste sentido, obteve-se as seguintes respostas: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 21: Beneficiados percepção sobre o local onde são realizadas as atividades do 
programa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  

 

Na percepção majoritária dos beneficiados ( 100%) a  UFAM é  considerada um ótimo 

lugar de estudo. Concebe-se a universidade como um lugar que promove o conhecimento, 

articulando os vários saberes, desprendidos de dogmas e preconceito. Além disso, para muitos 

beneficiados, a universidade como espaço para a aprendizagem é um lugar adequado, 

favorável, como pode-se perceber nas falas de alguns beneficiados: 

 

Você gosta do local onde são realizadas as 
atividades?

100%

0%

sim

não
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Sim, porque tem ar condicionado e é confortável. (Beneficiado 01) 
 

Sim, é bom fazer as atividades da UFAM. (Beneficiado 02) 
 
Sim, é cheio de árvores, ar puro, o ambiente é bonito e outros. (Beneficiado  
03) 
 
Sim, porque o local é calmo e é bom. (Beneficiado 04) 

 
Sim, porque o espaço é bom e eu aprendo tudo mais um pouco.  
(Beneficiado 05) 

 

As falas demonstram que para estes o local em que as atividades do programa se 

desenvolve representa um espaço que proporciona o conhecimento tem chegado, portanto, 

cumprea sua finalidade..  

Verticalizando acerca dos impactos destas ações, inquiriu-se aos beneficiados se 

houve alguma mudança no seu processo de aprendizado após participar do programa. Obteve-

se a seguinte resposta: 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Percepção dos beneficiados acerca das mudanças no aprendizado 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

De forma enfática 100% dos beneficiados afirmar que sentiram mudanças no seu 

aprendizado após adentrarem ao programa. Fortalecendo este dado os discursos abaixo 

demonstram o seguinte teor: 

Sim, porque tenho facilidade para fazer e responder as questões das matérias que 
aqui estudo. (Beneficiado 01) 
 
Sim, na Casa da Física encontro esperança para buscar meus sonhos. (Beneficiado 
02) 
 
Sim, porque os professores sabem nos ensinar muito bem e quando não os sabemos 
voltam de novo a explicar. (Beneficiado 03) 
 

Você sentiu alguma mudança no seu aprendizado após 
entrar no Programa?

100%

0%

sim

não
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Sim, acabei me destacando nas aulas na minha escola, além de ter aprendido coisas 
que no ano letivo eu não tinha aprendido. (Beneficiado 04) 
 
Sim, passei a ter ótimas notas na escola em que estudo e passei a gostar de física, 
química e matemática. (Beneficiado 05) 
 

 
É relevante conhecer o nível de aprendizagem do beneficiário do programa, pois se ao 

se perceber o grau de satisfação deste com atividades extensionistas desenvolvidos pode-se 

mensurar o impacto desta ação.. Roche (2002, p.37) define impacto como “mudanças 

duradouras ou significativas – positivas ou negativas, planejadas ou não – nas vidas das 

pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações”. O impacto, portanto, é 

avaliado ao se analisar até onde o resultado de uma intervenção conduziráàs mudanças, seja 

na vida daqueles que se pretendia beneficiar, seja na vida de outros que não estavam 

envolvidos diretamente no programa. Portanto, quando a presente pesquisa destaca a fala de 

um beneficiado do programa que afirma:“na Casa da Física encontro esperança para buscar 

meus sonhos”, pode-se destacar o significado deste programa para este público. 

 Assim considera, perguntou-se aos beneficiados como eles avaliam as atividades 

desenvolvidas. O gráfico abaixo demonstra:  

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Beneficiados: avaliação das atividades 
Fonte: Pesquisa de campo realizada junto aos beneficiados nos meses de abril e maio de 2009. 

 

O gráfico acima demonstra que68% dos beneficiados avaliam o programa como 

“ótimo”, 30% como sendo “boa” e 2% como “ruim” as atividades desenvolvidas. Destaca-se 

Como você avalia as atividades desenvolvidas pelo 
Pragrama?

68%

30%
2%

ótima 

bom

ruim
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que os dados demonstram majoritariamente os beneficiados aprovam as atividades 

desenvolvidas no programa.. 

Em face a esta avaliação positiva, feita pelos beneficiados, o gráfico abaixo confirma 

essa tendência, pois quando se perguntou a estes sujeitos se eles tem vontade de continuar no 

programa, obteve-se:  

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Beneficiados: Permanência no Programa 
Fonte: Pesquisa de campo realizada junto aos beneficiados nos meses de abril e maio de 2009. 

 

Majoritariamente (100%) dos beneficiados afirmaram de forma uníssona querer 

continuar no programa. Ressalta-se que  o processo de aprendizagem deve ser entendido 

como algo contínuo, por isso a importância de uma permanência dos alunos no programa, 

para haver o acompanhamento de seu desenvolvimento, com vista a criar multiplicadores, 

para que estes ao retornarem a comunidade possam disseminar estes conhecimentos junto a 

sua comunidade de origem.  Consubstanciando este entendimento os discursos abaixo 

demonstram: 

Sim, para que um dia se Deus quiser, que eu der aula com muita aprendizagem. 
(Beneficiário 01) 
 
Sim, pretendo ser monitora. (Beneficiário 02) 
 
Sim, me ajuda no meu preparo para a universidade, só que não continuarei a tarde, 
por falta de uma melhor estrutura para almoçar. (Beneficiário 03) 
 
Sim, para aprender cada vez mais e elevar meus conhecimentos. (Beneficiário 04) 
 
Sim, porque a Casa da Física foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha 
vida. (Beneficiário 05) 
 

 

Você deseja continuar no Programa?

100%

0%

sim

não
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As falas acima são reveladoras e demonstram o grau de impacto do programa para seus 

beneficiados, já que despertou junto aos mesmos o gosto pelo estudo, o prazer pela ciência, a 

vontade de adentrar a universidade. O que se constitui em uma mudança de comportamento 

em relação a educação..  

Dando prosseguimento o quadro elenca, a partir da percepção dos beneficiados, os 

pontos positivos em relação ao Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Quadro 22: Pontos positivos do programa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

  Destarte, as potencialidades do programa se relacionam também com a suas 

fragilidades.  Assim, naa análise do contexto, bem como nas outras fases do processo 

avaliativo, deve-se reconhecer, com humildade, a contradição, que é uma característica 

fundamental do real uma vez que este se apresenta multifacetado e exige um esforço de 

Beneficiados Pontos positivos que o usuário observou no programa 

1 1.Ensinar; 2 aprender; 3. edificar 

2 1.Explicação;2.educação;3.professores 

3 1. os monitores são ótimos; 2. ensino é bom 

4 1. o ensino é bom; 2. o local é apropriado 3. boa oportunidade.  

5 
1.aprendemosteoria/prática;2congratulações;3.testamosnossa 
capacidade a nível do Brasil. 

6 1.grande interesse por física. 

7 1.aprendo física;2.aprendo acordar cedo;3.tenho oportunidades. 

8 1.os professores ensinam bem;2. boa qualidade. 

9 1.método de ensino  é bom;2. área de experimentos. 

10 
1.Bons professores;2.bom desempenho;3.projetos feitos pela Casa 
da Física. 

11 
1.aprendo assuntos novos ;2. interagimos com a natureza; 3. os 
projetos são ótimos 

12 
1.os professores ensinam bem;2. o espaço é grande;3.o horário é 
bom 

13 1. boas aulas;2.tiro minhas dúvidas;3.tem experimentos. 

14 1.ensino;2.local apropriado;3.professores qualificados. 

15 

1.os professores ensinam com dedicação;2. O diretor se preocupa 
com os alunos;3. quando os professores levam experimentos para 
a sala. 
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abrangência para seu conhecimento (RIOS, 2001).  Neste sentido,o quadro a seguir elenca os 

pontos considerados pelos beneficiados como frágeis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quadro 23: Pontos negativos do programa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 
 

É possível compreender com base no quadro acima, que muitas são as reivindicações, 

que embora os beneficiados acreditem na potencialidade do programa, este passa por 

momentos de fragilidade que senão contornadas poderão contribuir para a fragmentação do 

programa. Deslinda-se, no quadro abaixo, as falas dos beneficiados que trata dos impactos 

causados pelo programa na vida de seus beneficiados: 

 

 

 

Beneficiados 
Pontos negativos que o usuário 

observou no programa 

1 
1. Poderia haver mais aulas; 2. aumentar aulas no laboratório 
de física; 

2 1.banheiro;2.o bebedouro;.3.as salas. 

3 é muito longe de onde eu moro. 

4 1. a escola não acompanha o ensino do Programa 

5 1.deveria ter uma espécie de certificado no final do curso. 

6 
a merenda é cara;2. as fardas são compradas;3. não tem 
esporte. 

7 
1. gasto dinheiro com a passagem de ônibus; 2.gasto dinheiro 
com a merenda;3. acordo cedo. 

8 
1.merenda muito cara;2 poderia abrir mais vagas para o curso 
de português. 

9 
1. merenda é cara; 2. as fardas são compradas; 3. não tem 
esporte. 

10 1. não tem lanche; 2. faltam mais aulas no laboratório; 

11 
 1. Poderia haver mais aulas; 2. aumentar aulas no laboratório 
de física; 

12 
1.algumas salas são pequenas;2.os ar condicionados estão 
quebrados em algumas salas. 

13 
1.Falta mais aulas práticas;2.organização do ensino 
fundamental baixa;3.Não tem lanche. 

14 1. muito longe de casa 

15 
1. sala lotada; 2 não tem lanche. 
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Quadro 24: Depois que você entrou no Programa, que mudanças ocorreram em sua vida?  
              Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Depois que você entrou no Programa, que mudanças ocorreram em sua vida?  
 

Entrevistado 01 
Eu fiquei mais nerd, a minha mãe me elogiou mais, eu sou o 
orgulho dos meus pais. 

Entrevistado 02 

Eu mudei as formas de como se aprende cada atividade. Acordo-
me bem cedo todos os dias, fiquei bem mais esclarecida sobre 
tudo. 

Entrevistado 03 
Mudou minha vida inteira por causa do programa "Casa da Física", 
esse programa me ajudou muito. 

Entrevistado 04 Tomei-me um "CDF". 

Entrevistado 05 
Com toda certeza e orgulho tenho o prazer de dizer que faço parte 
do curso nas aulas disciplinares do Programa. 

Entrevistado 06 
Eu deixei de ser mais tímida apresentando na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia e fiquei bastante inteligente. 

Entrevistado 07 
Melhorei muito na escola, minha vida mudou completamente, 
tenho muito interesse para estudar. 

Entrevistado 08 
Eu aprendi a me comunicar as pessoas, e sobre o ambiente em que 
vivemos dos animais, árvores e etc. 

Entrevistado 09 
Pude ver o mundo da Física de uma forma mais ampla de forma a 
trabalhar experimentalmente com materiais do cotidiano. 

Entrevistado 10 Muita nota boa e felicidade na minha casa. 

Depois que você entrou no Programa, que mudanças ocorreram em sua vida?  
 

Entrevistado 01 
Eu fiquei mais nerd, a minha mãe me elogiou mais, eu sou o 
orgulho dos meus pais. 

Entrevistado 02 

Eu mudei as formas de como se aprende cada atividade. Acordo-
me bem cedo todos os dias, fiquei bem mais esclarecida sobre 
tudo. 

Entrevistado 03 
Mudou minha vida inteira por causa do programa "Casa da 
Física", esse programa me ajudou muito. 

Entrevistado 04 Tomei-me um "CDF". 

Entrevistado 05 
Com toda certeza e orgulho tenho o prazer de dizer que faço 
parte do curso nas aulas disciplinares do Programa. 

Entrevistado 06 
Eu deixei de ser mais tímida apresentando na Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia e fiquei bastante inteligente. 

Entrevistado 07 
Melhorei muito na escola, minha vida mudou completamente, 
tenho muito interesse para estudar. 

Entrevistado 08 
Eu aprendi a me comunicar as pessoas, e sobre o ambiente em 
que vivemos dos animais, árvores e etc. 

Entrevistado 09 
Pude ver o mundo da Física de uma forma mais ampla de forma a 
trabalhar experimentalmente com materiais do cotidiano. 

Entrevistado 10 Muita nota boa e felicidade na minha casa. 
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Salienta-se que as falas são de extrema importância, pois envolvem os impactos que de 

modo muito específico atingiu cada beneficiário. Estes impactos são de caráter objetivo, mas 

mais que palpáveis, são impactos subjetivos, que acontece com o próprio sujeito beneficiado e 

aquilo que o rodeia, e que provoca uma mudança de comportamento. As falas expressam com 

clareza o alimento que o programa fornece: a vontade de querer ser, querer participar. O 

estímulo na vida deles é muito grande após a entrada no programa, como bem se vê em falas 

de alunos que enxergam sua vida de forma diferente pelo programa, é algo que não podemos 

mensurar, ver, mas que é sentido pelos alunos, pois, conforme Carvalho (2001, p. 74)  

 

É preciso desmontar a idéia, ainda persistente, de que a avaliação tem 
serventia apenas para a demonstração do rendimento pretendido num 
programa. A avaliação no campo social deve estar atenta para apreender os 
impactos. Isso requer, portanto, situar o programa em relação ao contexto em 
que ele se gesta, ao grau de legitimidade alcançado na instituição e na 
comunidade e ao grau de adesão ou resistência dos agentes que o movem, 
produzindo esta ou aquela dinâmica. 
 
 
 

Este parece na sua aparência ser um olhar fraco e vesgo para a vida dos sujeitos, mas 

são as formas subjetivas de impacto que vão garantir as objetivas, pois todo ser é movido por 

uma força.Portanto, o programa promove um  despertar , levando os beneficiados do 

programa para um mundo que sempre estava ali, mas que agora é visto e compreendido. 

 

Ressalta-se, que quando se pensa em avaliação de políticas, programas e projetos 

sociais é significante que se busque avançar na direção de: 

(...) Uma avaliação que busque a inter-relação entre sistemas de  ação e lógica dos 
atores. Não mais uma avaliação apenas de  resultados, mas também de processos. 
Não mais uma avaliação que apenas mensure quantitativamente os benefícios ou 
malefícios de uma política ou programa, mas que qualifique decisões, processos, 
resultados e impactos (BRANT e  CARVALHO Apud BARREIRA, 2002, p.47). 

 

Em epítome, viver uma avaliação totalizante, que busque todos os processos que 

impliquem desde recursos públicos, sua prestação de contas de caráter democrático, que 

busque os resultados concretos, mas que isso, seja maior e que seja essencial para o 
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conhecimento do processo em que dá realmente a estrutura, a operacionalização dos 

programas, ou seja, o seu cotidiano, sua materialidade, seu impacto, já que a essência dos 

programas de extensão universitária da UFAM constitui-se em um eterno devir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não sei como pareço aos olhos do mundo, mas eu 

mesmo vejo-me como um pobre garoto que brincava na 

praia e se divertia em encontrar uma pedrinha mais lisa 

uma vez por outra, ou uma concha mais bonita do que 

de costume, enquanto o grande oceano da verdade se 

estendia totalmente inexplorado diante de mim.  

     Isaac Newton 

 

 
A pesquisa tratada é resultado de um trabalho intenso e profícuo, o qual teve como 

objetivo avaliar um programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização 

(PROEXTI), mas para sua concretude foi preciso um zelo cotidiano nas pesquisas 

bibliográficas, leituras e visitas no lócus do programa para enrijecermos o conhecimento sobre 

o objeto de estudo desta investigação. 

Destarte, foi preciso um conhecimento do referencial teórico que se apoiavam nas 

categorias centrais de Educação, Extensão Universitária e Avaliação de Impactos. No que 

tange à aproximação com a equipe técnica e beneficiados do Programa Casa da Física, foi 

uma experiência muito agradável, pois foi possível conhecer um pouco de seu trabalho e o 

entendimento do programa pelos beneficiados, uma vez que se mostraram tão solícitos pela 

solidariedade à pesquisa. 

O horizonte desta pesquisa condiz ao fortalecimento das práticas extensionistas para 

superação da educação e caminhos para a cultura de avaliação de impacto. Proporcionado 

pelas ações do programa, contribuem para interlocução com a sociedade, fazendo-se 

necessária para o progresso da mesma, pois se trata do direcionamento de uma parcela da 

sociedade formada por jovens que atuarão nela logo mais tarde de forma mais ativa. Mas vale 

buscar os caminhos que os levem a isto. 
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Consoante a isto, a Universidade Federal do Amazonas mostra-se o seu compromisso 

social perante o Amazonas, que se efetiva por meio de ações extensionistas, como este 

programa, objeto desta pesquisa, o qual presta serviço sócio-educativo sob novas bases para a 

educação. Como este objeto nunca foi alvo de uma pesquisa avaliativa que contemplasse os 

impactos atingidos na vida dos beneficiados pelo programa, reitera-se a relevância desta 

pesquisa.  

Desta maneira, é fundamental se fazer algumas recomendações ao programa com vistas 

ao seu aprimoramento. Mas importa dizer, que as considerações desta pesquisa são apenas 

aproximações da realidade para sua intervenção, mas que esta se mostra contínua, nunca 

acabada. Por isso, espera-se que tenha servido de incentivo a novas pesquisas para novos 

redimensionamentos da realidade que é continuada e contraditória, sempre se tornando. 

 

Recomendações para o aprimoramento das ações do Programa Estação Casa da Física 

   Os dados e informações analisados indicam a necessidade de melhoria de infra-

estrutura (salas, espaços para o laboratório da Casa da Física, espaço para guardar os 

equipamentos e materiais utilizados pelo programa), pois hoje esses espaços são 

improvisados, diminuindo a sua implementação, pois atendem parcialmente as necessidades 

existentes, porque na realidade, os monitores não têm uma sala para se organizar. E quanto 

as atividades desenvolvidas pelo programa, compartilhando uma sala pequena reservada ao 

professor. È preciso que haja maior dimensionamento das instalações prediais da UFAM. 

Pois foi percebido no decorrer da avaliação que o espaço universitário é um espaço 

propício, mas que precisa ser bem dimensionado pelo programa. 

Quanto à avaliação sistemática do programa, vem sido desenvolvida, mas muito 

incipiente, pois é preciso haver rigor no desenvolvimento do relatório que a equipe técnica já 

produz, mas recomenda-se que não sejam somente descritas as atividades e sim uma 
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descrição mais aprimorada das situações envolvidas, uma vez que possam servir para a 

avaliação do programa pelos monitores, de modo a redimensionar atividades sempre que 

precisar.  

Para a organização da equipe, recomenda-se que é necessário formar uma equipe em 

que todos possam se engajar no trabalho coletivo. Que possa haver um maior 

comprometimento em distribuir tarefas, visto a dimensão do programa, pois não 

sobrecarregaria nenhum dos entes da equipe técnica, pois se percebe a atribuição de funções 

acumuladas, gerando a atuação imparcial nestas funções. 

Para a organização dos dados do programa referente à documentação, recomenda-se 

que este se atualize continuamente para o fortalecimento do conhecimento da abrangência do 

programa, pois como o desenvolvimento do mesmo acontece de uma forma bem dinâmica 

fica difícil acompanhar as suas realizações. Isto tornaria o programa mais claro e transparente 

a possível necessidade de acesso a seus dados, uma vez que sempre participam de publicação 

de artigos, participação em eventos nacionais. Integra-se que esta organização se estabelece 

de modo digital, uma vez que o mesmo não dispõe de espaço amplo. 

    Considera-se fundamental a publicização das ações desenvolvidas pelo Programa 

Casa da Física para que seja demonstrado quão importante é este trabalho extensionista, 

realizado na Universidade Federal do Amazonas. Uma alternativa que o próprio programa já 

disponibiliza é a página da internet, mas esta precisa ser continuamente atualizada, pois sua 

estrutura é bastante organizada, dependendo apenas de atualização permanente das suas 

atividades.  

Avaliou-se, também, que o programa necessita de um carro para a visita nos bairros com 

o projeto “Ciência na Praça”. Seria importante, enquanto não há disponibilidade de carro 

próprio, que o programa pudesse estar utilizando o carro da Universidade.  Por hora, estas são 
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as principais recomendações, lembrando que são aproximações das necessidades reais do 

programa perceptíveis no decorrer da pesquisa. 

Pretende-se terminar expondo a importância que o Programa Estação Casa da Física tem 

para os beneficiados que apesar de sua fragilidades traz conseqüências de impacto na vida de 

seus usuários, gerando inúmeras conseqüências as suas vidas. E reitera-se a audácia do 

Programa que visa uma educação de Ciências sob uma perspectiva inovadora e ímpar no 

desenvolvimento educacional do Amazonas e do Brasil.  
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CRONOGRAMA 

 

 Período de Realização  
 

Nº. 
Descrição das 

Atividades 
Ago 
2008 

Set Out Nov Dez Jan 
2009 

Fev Mar  Abr  Mai  Jun Jul 

1 Qualificação do 
projeto 

R R R          

P
R

É
-IM

P
LE

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 

2 Pesquisa 
Bibliográfica e 
Documental 

R R R R R R       

3 Discussão e 
fichamento do 
material 
selecionado 

R R R R R R R R R R   

4 Contato 
preliminar com 
a instituição 
onde o projeto 
é desenvolvido 

   R R        

5 Aprimoramento 
dos 
instrumentais 
de pesquisa 

   R R        

6 Aplicação do 
pré-teste 

     R       IM
P

LE
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

7 Elaboração do 
Relatório 
Parcial 

     R       

8 Coleta de dados       R R     

9 Tratamento e 
análise dos 
dados 

        R R   

P
Ó

S
-

IM
P

LE
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

10 Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final 

 
 

         R R 

11 Preparação da 
Apresentação 
Final oral para 
o Congresso 

           R 

Legenda: R-Realizado       P-Previsto 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A 

 
INSTRUMENTAL I: ROTEIRO DE ANÁLISE PADRÃO PARA APLI CAÇÃO 
JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA. 
 

I-  PERFIL DO ENTREVISTADO: 
 

� Nome:______________________________________________________ 

� Função: ____________________________________________________ 

� Tempo na função: ____________________________________________ 

 
II-  IDENTIFICAÇÃO GERAL: 
 

� Nome do Programa ______________________________________ 

� Início do programa _______________________________________ 

� Público alvo_____________________________________________ 

� Qual o tempo mínimo e máximo de permanência do programa na 

comunidade______________________________________________ 

� Objetivos e metas do Programa ______________________________ 

III-  QUAIS OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA:  

         (   )  Assistência aos usuários  

         (   ) Atendimento social  

   (   ) Atividades  pedagógicas 

        (   ) Atividades  culturais/ ou sócio- educativas   

 

     IV-CORPO PROFISSIONAL: 

Nome Cargo/Função Formação Tempo de 

atuação 
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Equipe de discente bolsista voluntário/bolsista do Programa:  
 

 

Nº 
 

Nome 
 

Cargo/Função 

 

Área que cursa 
Nome da 

IES 

Tempo de 
atuação 

no 
projeto 

1     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

 14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

 37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      
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58      

59      

60      

61      

62      

63      

 

 

V. INFRA-ESTRUTURA  

1. Instalações: salas, acessibilidade, escritório auditório, ambulatório, quadra. 

� Recursos físicos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

 

 

2. Equipamentos e bens móveis existente no programa: 

  

Quantidade 

Total 

Equipamento/ bem móvel 
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� Necessidades de equipamentos e bens móveis para melhorar as ações do 

Programa: 

Quantidade 

Total 

Equipamento/ bem móvel Especificação / Marca Modelo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

� Origem dos recursos do programa: 

(   ) próprio           (   )Instituição externa    (   ) Poder Público 

Identifique:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

Qual a disponibilidade de recurso financeiro para concretização dos objetivos do 

Programa? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

� Valor geral: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 
1. O Programa possui plano de trabalho? 
 

(   ) Sim (     ) Não   (   ) Não Sabe 
 

Se positivo, como é elaborado o plano de trabalho? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
2.O Plano de Trabalho estabelecido foi cumprido? 
(   )  Sim   (   )  Sim, parcialmente  (   ) Não 
 
Se o Plano de Trabalho não foi executado ou só foi executado parcialmente, justifique as 
razões: (Resposta múltipla): 
(  ) Insuficiência de tempo;  
( ) Problemas referentes ao desenvolvimento do programa/projeto vinculado (gestão do 
projeto, atraso nos recursos, indefinição das atividades/responsabilidades); 
(  ) Acúmulo de atividades; 
(  ) Frágil orientação/supervisão; 
(  ) Reorganização das ações/atividades; 
(  ) Limites impostos pela instituição/comunidade/público-beneficiado; 
(  ) Frágil participação/compromisso do aluno; 
(  ) Outros:_________________________________________________ 

 
3. Existem relatórios das ações desenvolvidas pelo programa? 

 
(   ) Sim (    ) Não    (   )  Não sabe 
 

   Se positivo, qual a periodicidade?  
      (    ) Semanal                                   (    ) Bimestral 

(    ) Quinzenal                                 (    ) Semestral 
(    ) Mensal       (    ) Anual 
 
Outra__________________________________________________________ 
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4. Existem relatórios de avaliação das ações desenvolvidas pelo programa? (Se não, não 
responder as demais). 

 
(   ) Sim (    ) Não    (   )  Não sabe 
 

   Se positivo, qual a periodicidade?  
      (    ) Semanal                                   (    ) Bimestral 

(    ) Quinzenal                                 (    ) Semestral 
(    ) Mensal        (    ) Anual 
 
Outra__________________________________________________________ 
 

    5. É feito algum redimensionamento das ações com base nos resultados obtidos no processo 
de avaliação? 
(    ) Sim (    ) Não      (  ) Não sabe 

Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
  6. Os discentes voluntários/bolsistas participam do processo de monitoramento e avaliação? 

(    ) Sim (    ) Não    (   ) Não sabe 
 

 7. Qual a importância da participação dos discentes voluntários/bolsistas no processo de 
monitoramento e avaliação do Programa? 
 

a) (  )Muito importante  b) (   ) Importante c) (  ) Pouco importante  
d) (  ) Não é necessário 
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APÊNDICE B 

 

INSTRUMENTAL II: FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMI-ESTR UTURADA 

PARA APLICAÇÃO JUNTO AOS DOCENTES, DISCENTES (BOLSI STAS E 

VOLUNTÁRIOS) E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA. 

I-Identificação 

� Função no programa:  

(  ) Coordenador Geral   (  ) Coordenador Ensino Fundamental  ( ) Coordenador Ensino Médio  

(   ) Docente  (  ) Monitor   

� Tempo de atuação no programa: ______________________________________ 

� Sexo: (   ) feminino                              (   ) masculino 

� Nível de escolaridade: 

     (   ) Ensino fundamental        (   )  Especialização  

     (   ) Ensino Médio                  (   )  Mestrado       

     (   ) Nível Superior                 (   )  Doutorado  

� É beneficiado pelo programa com algum recurso financeiro?  

            (  ) Sim. –Bolsa pesquisador(   )  Bolsa de Extensão(  )  Bolsa Trabalho(  ) 

      (  ) Não 

II- Infra-estrutura/ Planejamento:     

1. Assinale sua avaliação quanto à suficiência dos elementos do quadro para o 

desenvolvimento do trabalho junto ao público do programa: 

Aspectos 

avaliados 

Suficientes Insuficientes Não Sei 
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Equipamentos    

Recursos 

Humanos 

   

Recursos 

financeiros 

   

Justifique:  

 

 

2. Há planejamento das atividades desenvolvidas pelo Programa?  

(  )  Sim  (  )  Não  (  )   Não Sei   (  ) Não respondeu 

Caso positivo, qual a periodicidade de planejamento das atividades do Programa? 

(  ) Anual  (  ) Semestral  (  ) Trimestral  (  ) Mensal  (  ) Quinzenal  (   ) Semanal  

(  ) Outros __________________________ 

3 Existem relatórios de avaliação das ações desenvolvidas pelo programa? 
(   ) Sim (    ) Não    (   )  Não sabe 
      Se positivo, qual a periodicidade?  
     (  )Anual  (  )Semestral  (  )Trimestral  (  )Mensal  (  )Quinzenal  (   )Semanal  

(  )Outros __________________________  
 
    4. É feito algum redimensionamento das ações com base nos resultados obtidos no processo 
de avaliação? 
(    ) Sim (    ) Não      (  ) Não sabe 
Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________ 
  5.  Os estagiários participam do processo de monitoramento e avaliação? 
(    ) Sim (    ) Não    (   ) Não sabe 
 
 6. Qual a importância da participação do estagiário no processo de monitoramento e 
avaliação do Programa/projeto? 
b) (  )Muito importante  b) (   ) Importante c) (  ) Pouco importante  
d) (  ) Não é necessário 
 

7. São realizadas capacitações para os profissionais/ docentes e discentes sobre as temáticas 

trabalhadas pelo programa?  
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(  )  Sim  (  )  Não  (  ) Não Sei  (  ) Não respondeu 

      Caso positivo, citar uma capacitação realizada pelo 

programa:__________________________________________________________ 

8. Elenque três pontos fortes e três pontos frágeis do Programa: 

N.o Pontos Fortes Pontos Fracos 

1   

2   

3   

 

III. Avaliando a atividade de Extensão Universitária 

 

1. Qual o seu entendimento de extensão universitária? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2.Quais os  benefícios obtidos pelos usuários  com as ações desenvolvidas pelo Programa? -
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Como se dá a participação dos usuários no planejamento das ações do programa?  

Na concepção?            (  ) Sim  (  ) Não 

No desenvolvimento?  (  ) Sim  (  ) Não 

Na avaliação?              (  ) Sim  (  ) Não 

Não participa?              (  ) Sim  (  ) Não 

 
4. Os usuários tem solicitado novas iniciativas do programa? 
(  ) Sim  (  ) Não 
Caso positivo, Quais? ____________________________________________ 
 
5. O programa contribui para que os docentes e discentes ampliem sua percepção da realidade 
dos usuários, indicando novas iniciativas a serem desenvolvidas? 
(  ) Sim  (  ) Não 
Caso positivo justifique: __________________________________________ 
 
 
6. O programa contribui para a formação do perfil ou características do profissional que o(s) 
curso(s) pretendem formar?  (  ) Sim  (  ) Não 
Caso positivo, Como:  ___________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
7. Elenque as produções acadêmicas resultantes do programa nos últimos dois (02) anos: 
(AO COORDENADOR) 
  
 Quantidade  Títulos  
Programa de Iniciação 
Científica/ PIBIC/ PIC 

  

Atividade Curricular de 
Extensão  

  

Apresentação Oral e/ou 
pôster 

  

Publicação de artigo e/ou 
resumo 

  

Outros    
 
8. O programa apresenta características interdisciplinares? 
 
(   ) Sim  (  ) Não  
 
Caso positivo, quais as áreas de conhecimento que atuam no programa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
   IV. Tecendo a Avaliação  

01. Em que medida o Programa Casa da Física alcança seus objetivos?  
(   ) Integralmente  (    )  Parcialmente   (   ) Não alcança  (  ) Não Sei  
Justifique:  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 
02. O apoio da Universidade, através da Pró– Reitoria de Extensão e Interiorização,  ao 
programa é: 
(   ) Suficiente  (  ) Insuficiente   (  ) Não Sei 
Justifique: 
___________________________________________________________________________
______ 
 
03. Considerando o potencial do programa assinale três (03) opções que considerar mais 
pertinentes, em ordem de prioridade. 
O programa Casa da Física: 
( ) Estimula a troca de experiências e saberes entre a equipe, os usuários, a comunidade. 
(  ) Possibilita ao discente a aquisição de novos conhecimentos; 
(  ) Desenvolve ações que integram ensino, pesquisa e extensão; 
(  ) Avalia de forma crítica o processo de formação acadêmica; 
(  ) Estimula ações interdisciplinares; 
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(  )  Articula as experiências adquiridas no projeto com a teoria. 
(  ) Articula ações com outros programas e projetos. 
(  ) Outro (s): ________________________________________________ 
 
04. Considerando os limites de atuação programa assinale três (03) opções que considerar 
mais pertinentes, em ordem de prioridade. 
O programa Casa da Física enfrenta: 
( ) Problemas referentes a gestão (indefinição das atividades/responsabilidades dos membros 
da equipe);                                                                
(  ) Recursos financeiros insuficientes  para desenvolver o trabalho;                                                                                     
(  ) Pouca capacitação da equipe;                                                                          
(  ) Fragilidade no planejamento das atividades;                                                                              
(  ) Demandas mal dimensionadas; 
(  ) Acúmulo de atividades; 
(  ) Frágil orientação/supervisão; 
(  ) Equipe reduzida;                                                              
(  ) Problemas de infra-estrutura (espaço físico, equipamentos)  
(  ) Frágil participação/compromisso dos discentes - monitores;                                                                       
(  ) Outro(s):________________________________________ 
 

05. Elenque as informações do quadro (AO Coordenador)  
N.o Variáveis Quantidade 
01 Numero de eventos promovidos/ realizados pelo 

programa para discutir e/ou refletir acerca do ensino 
da física;  

 

02 Material educativo sobre física produzido pelo 
programa: 
• Impresso 
• Digital 

 

03 Kits experimentais de física produzidos pelo programa  
04 Escolas que utilizam material educativo de física – 

impresso, digital, kits experimentais – produzido pelo 
programa; 

 

05 Alunos do Ensino Médio, usuários do programa, que 
participaram de competições: 
• Regionais 
• Nacionais 
• Internacionais 

 

06 Numero de usuários/ alunos cadastrados no programa: 
• Ensino Fundamental 
• Ensino Médio 

 

07 Numero de usuários/ alunos freqüentando as 
atividades do programa atualmente: 
• Ensino Fundamental 
• Ensino Médio 

 

08 Numero de estagiários no programa: 
• Matemática 
• Física 
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• Química 
• Outros 

 

6. O programa  possui alguma articulação com as Secretarias de Educação? 

(   ) Sim  (  ) SEMED  (   ) SEDUC 

(  ) Não 

Caso positivo como se dá esta articulação?  

 

 
7. O programa possui alguma articulação com escolas da rede privada? 

(   ) Sim   

(  ) Não 

Caso positivo como se dá esta articulação?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 

8. Quanto ao Laboratório Itinerante de Física: 

• Com que periodicidade este laboratório realiza atividades nas comunidades?  

 

 
 
• Quais as comunidades já atendidas pelo laboratório itinerante? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 

• Quais as dificuldades enfrentadas para implementar o laboratório itinerante? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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Quais as estratégias realizadas para viabilizar assegurar a implementação do Laboratório 

Itinerante nas comunidades? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 

 

9. Quanto ao processo de construção do material educativo utilizado no programa, assinale 03 

(três) alternativas,em ordem de prioridade : 

(   ) Há uma equipe que atua diretamente na elaboração deste material; 

(  ) Os discentes contribuem com todas diretamente na elaboração do material educativo 

utilizado pelo programa;    

(  ) O material produzido é muito simples, pois o programa não tem profissionais de 

computação gráfica, design, comunicação social etc; 

(   ) O material produzido é insuficiente para o trabalho desenvolvido no programa; 

(  ) Ainda não foi possível sistematizar e produzir material educativo sobre o programa; 

(  ) Há demanda das Secretarias de Educação para adquirir o material educativo do programa; 

(   ) Há demanda de escolas da rede privadas para adquirir o material educativo do programa; 

(  ) O material educativo produzido pelo programa é insuficiente para atender a todos os 

usuários;  

(   ) Os kits experimentais de física não foram construídos; 

10.  Como se dá a definição/ seleção dos usuários do programa que participam de 

competições regionais, nacionais e internacionais? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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11. Qual o diferencial trazido pela metodologia de ensino da física utilizada pelo programa?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 

12. Qual a recepção dos usuários do programa à metodologia utilizada no programa? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 

 

13. Quais os principais resultados obtidos pelo programa 

• Na formação de profissionais: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 

• Na vida dos usuários: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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APÊNDICE- C 

 

INSTRUMENTAL III: FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMI-EST UTURADA 

PARA APLICAÇÃO COM O PÚBLICO-BENEFICIÁRIO 

I. Identificação  

� Nome:____________________________________________________ 

� Sexo:  

(   ) masculino              (   ) feminino 

� Idade: _________________________________________________ 

� Escolaridade: ___________________________________________ 

� Data de ingresso no Programa: _____________________________ 

� Bairro/ zona que mora: ____________________________________ 

 

II- Situação sócio-econômica: 

1. Renda total mensal da família: 
 

(   )  Até 2 salários mínimos         (   )  3 a 5 salários mínimos 
 
(   )  5 a 7 salários mínimo           (   )  Mais de 7 salários mínimos       (   ) não sabe 

 
2.Você reside: 

(  ) Móvel alugado     (   ) móvel cedido    (  ) móvel próprio  (  ) outros 

3. Composição familiar que moram no mesmo domicílio: 

(   ) mãe   (   ) pai   (   )  pai, mãe e irmãos  (   ) pai, mãe ,irmãos, tios e avós            (   ) 

outros____________________________________________________ 

4. Qual o número de membros de sua família?(inclua apenas as que moram em sua casa)  
 
(   )  7 ou mais pessoas           (   )  4 a 6 pessoas 
 
(   )  3 pessoas                         (   )  2 pessoas  

  

5.Qual o nível de escolaridade de seus pais? 

Mãe = (1)                                Pai = (2)  

(   ) Ensino fundamental        (   ) pós-graduação 
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 (   ) Ensino Médio                  (   )  Mestrado       

 (   ) Superior                          (  )  Doutorado  

(   ) Iletrado 

III. Avaliação do Programa Casa da Física 

1. Quais as atividades que você participa no programa (elenque o que está no projeto) 

(   )  Aula de Física 

(   )  Aula de Química 

(   )  Aula de Biologia 

(   )  Aula de Matemática 

(   )  Aula de redação 

(   )  Aula com experimentos 

(   )  Aula em laboratório 

(    ) Outras :_______________________________________________________ 

2. Como você escolhe esta atividade? 

(    ) Por dificuldade de disciplina 

(    ) Depende das vagas na salas  

(    ) Não escolho as disciplinas, apenas por ensino fundamental ou médio 

3.Você gosta do local onde são realizadas as atividades? 

 (   ) Sim                  (  ) Não  ( ) Não respondeu 

Justifique:  

__________________________________________________________________________ 

4. Elenque três pontos fortes e três pontos frágeis do Programa: 

N.o Pontos Fortes Pontos Fracos 

1   

2   

3   



161 
 

 

5. Você sentiu alguma mudança no seu aprendizado após entrar no Programa? 

Sim (   )           Não (   ) 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Os profissionais do programa são suficientes para desenvolverem as atividades propostas 

pelo Programa?   

(  ) sim   (  ) Não  (  ) Não respondeu 

 

7. Você daria alguma sugestão para melhoria das atividades desenvolvidas pelo Programa? 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Como você avalia as atividades desenvolvidas pelo Programa? 

(  ) ótima  (  )  boa  (  ) regular  (  ) ruim 

9. Seu rendimento na escola melhorou após a entrada no Programa? 

Sim (   )   Não  (   ) 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Você deseja continuar no Programa? 

Sim (   )   Não  (   ) 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Como você avalia este Programa? 

(   )Muito Bom   (   ) Bom    (   ) Regular  (  ) Insuficiente 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.Você já visitou o laboratório de física, ou conheceu o laboratório itinerante de física, ou 
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estudou com kits experimentais construídos com o material do cotidiano? 

(  ) Sim       (    ) Não    (  ) Não Sabe 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Depois que você entrou no Programa, que mudanças ocorreram em sua vida? 

 

 

IV. Avaliando o conhecimento de Extensão Universitária desenvolvido pelo Programa: 

1. Qual o seu entendimento sobre extensão universitária? 

 

 

2. Foi comunicado que este Programa é de Extensão Universitária? 

(   )  Sim    (   )  Não    (   )  Não sabe 

 

Caso positivo, como? 

 

 

 


