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Queridos leitores,

 Chegamos à oitava edição da nossa Revista IF 
Sertão-PE e é uma imensa satisfação compartilhar 
com vocês as ações que estamos desenvolvendo para 
a promoção de uma educação profissional e 
tecnológica de qualidade. Esta revista concretiza-se 
como um importante veículo de comunicação que se 
dispõe, não somente, a informá-los sobre o que 
estamos implementando e executando nos eixos de 
ensino, extensão, pesquisa e inovação, mas, 
sobretudo, é uma das formas de estarmos mais 
próximos de vocês.
 Nesta edição pegaremos carona com os motoristas 
do IF Sertão-PE com intuito de conhecê-los e 
homenageá-los por conduzir nossos alunos e 
servidores no desbravamento de novos horizontes 
para buscar e disseminar conhecimentos. Eles falarão 
de suas experiências e aventuras vividas nas estradas 
e rodovias do país, em prol da educação. Nossas 
homenagens se estenderão até o pintor, escultor e 
escritor petrolinense Celestino Gomes, através do 
ensaio de nosso ex-aluno Gênesis Naum de Farias, que 
poeticamente nos relembrará a trajetória do artista.
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 Entre idas e vindas nas estradas, seguimos para a 
inauguração do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE, 
que em março deste ano foi entregue à comunidade com 
salas de aula, laboratórios, biblioteca, ginásio 
poliesportivo, anfiteatro, auditório e refeitório. Todos estes 
espaços atendem aos critérios de acessibilidade, o que 
garante a inclusão de todos os nossos alunos e servidores.
 Ao abordar as ações de extensão, evidenciamos a 
necessidade de pôr a mão na massa e ultrapassar os 
limites da sala de aula. Com o Projeto Edifica, alunos do 
campus Salgueiro estão ajudando a construir o espaço 
de convivência da escola, a partir de uma vivência 
prática. Já com o curso de Paisagismo e Arborização 
Urbana, nossos alunos percorreram ruas, avenidas e 
praças de Petrolina a fim de discutirem a importância 
de arborizar o espaço urbano, visto que esta ação trará 
implicações positivas para o cotidiano daqueles que 
residem ou visitam a cidade.
 Todavia, as ações que objetivam a melhoria da 
qualidade de vida da coletividade não param por aí. Por 
meio do trabalho que alia piscicultura e conscientização, 
professores a alunos do campus Petrolina Zona Rural 
estão combatendo a proliferação do mosquito Aedes 
aegypti, distribuindo amostras de peixes que se 
alimentam das larvas do mosquito, realizando palestras 
educativas e visitas aos moradores do Assentamento 
Água Viva I, que são atendidos pelo projeto.
 Também abordaremos, nesta edição, como o IF 
Sertão-PE atua no combate ao bullying, prática que 
pode acarretar danos psicológicos e físicos às vítimas. 
Neste enfrentamento, o trabalho dos nossos 
professores, pedagogos, psicólogos e assistentes sociais 
é fundamental, juntamente com o apoio da família.
 Todas essas ações mostram que a educação é 
transformadora de vidas e comportamentos. Quando 
somada à dedicação, persistência e conhecimento, é 
possível vencer barreiras que muitas vezes parecem 
intransponíveis, como veremos na matéria com Maria 
de Lourdes, aluna do curso técnico em Serviços 
Públicos do campus Salgueiro. Aos 63 anos de idade, 
nos mostra que a maturidade pode ser uma grande 
aliada na aprendizagem.
 Por fim, esperamos que nossa Revista IF Sertão-PE 
seja um convite para você conhecer mais sobre nosso 
Instituto, que busca permanentemente a melhoria da 
educação pública, garantindo a interiorização e 
socialização do conhecimento e popularização da 
ciência e tecnologia.

Boa leitura!

Editorial
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Campus do 
IF Sertão-PE 
consolida 

 Serra Talhada
como polo 
educacional 
da região
Principal cidade do sertão do Pajeú já contava com universidades 
públicas e privadas. A vinda do IF Sertão-PE trouxe para Serra 
Talhada também o ensino médio e técnico de qualidade

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Por: André Nazário
Fotos: Gleydson Publio
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 sede definitiva do campus Serra Talhada conta com 12 Asalas de aula, oito laboratórios, biblioteca, ginásio 
poliesportivo, anfiteatro, auditório e refeitório. Todos os 

ambientes respeitam os critérios de acessibilidade. O campus 
conta ainda com uma equipe multidisciplinar composta por setor 
de saúde, departamento de administração e planejamento, setor 
de comunicação e eventos, setor de tecnologia da informação, 
departamento de ensino e setor de assistência ao educando. 
Todos, dadas as suas especialidades, buscam oferecer aos 
estudantes o melhor serviço possível. O investimento total do 
Governo Federal para a construção do campus Serra Talhada foi de 
R$ 11,7 milhões. A unidade de ensino, que tem 5.577,37m² de área 
construída, possui capacidade total para atender até 1.030 alunos.



O professor Erbs Cintra foi o diretor-Geral durante os primeiros 
anos do campus Serra Talhada. Para ele, estar à frente de um 
campus em construção foi uma tarefa árdua, porém prazerosa. “A 
implantação do campus Serra Talhada foi um dos maiores desafios 
de gestão pelos quais já passei, mas com perseverança 
conseguimos superar os obstáculos. Hoje, vejo a importância do 
sentimento de pertencimento, de coletividade e acima de tudo, de 
respeito aos princípios democráticos. Não se constrói uma obra 
deste porte sem a união interinstitucional, e mais do que isso, sem 
a dedicação diuturna dos muitos servidores e parceiros dos setores 
público e privado que fizeram parte dessa história”, afirmou.  
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 Fruto da expansão da Rede Federal Técnica e Profissional de 
ensino e interiorização da educação, o campus Serra Talhada do IF 
Sertão-PE finalmente foi entregue à comunidade. A estrutura 
começou a ser erguida em fevereiro de 2014 e, desde então, as 
atividades administrativas eram realizadas numa sede provisória 
cedida pela prefeitura do município. As de ensino, que iniciaram 
em março de 2015, se dividiam em dois lugares: durante o dia, na 
Autarquia Educacional de Serra Talhada – AESET, e à noite, no 
Colégio Municipal Cônego Torres. 
 Mesmo assim, o IF Sertão-PE mostrou-se à população serra-
talhadense e da microrregião do Pajeú, seja em campanhas 
educativas e de saúde pelos bairros da cidade, em eventos dentro 
e fora do campus, cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 
de temas diversos ou com estande na principal feira de 
exposições do município por dois anos consecutivos, a ExpoSerra. 
A cada novo Processo Seletivo, foi possível notar uma procura 
maior de estudantes interessados em ingressar na instituição, 
bem como um conhecimento maior das pessoas acerca do 
Instituto e do que significa um campus consolidado na região. Estande do IF Sertão-PE na ExpoSerra, julho de 2016

Aula de Física nas novas instalações do campus

Professor Erbs Cintra (à esq.) durante uma visita à construção 
do campus Serra Talhada, em agosto de 2015



Empolgada com o momento, a 
reitora do IF Sertão-PE, Leopoldina 
Veras, agradeceu aos antigos 
gestores do instituto, servidores do 
campus e reitoria que ajudaram a 
erguer o campus Serra Talhada. 
Para ela, daqui em diante, o 
ob jet ivo é  procurar  atender 
também aos demais campi da 
instituição. “Quando se inaugura 
um campus de nosso Instituto, nós 
estamos cumprindo um objetivo 
que foi traçado. Agora, além da 
inauguração deste campus, em 
breve será Santa Maria da Boa 
Vista, em paralelo, temos que 
estruturar os outros campi da 
primeira expansão, tais como 
Ouricuri e Salgueiro, e é algo que 
estamos muito perto de conseguir”, 
concluiu a reitora. 
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 A manhã do dia 30 de janeiro de 2017 foi a data escolhida para 
a cerimônia de inauguração do campus. O momento, muito 
esperado tanto por servidores e estudantes do campus quanto 
pela comunidade da região, contou com a presença do presidente 
da República, Michel Temer, do ministro da Educação, José 
Mendonça Filho, da reitora do IF Sertão-PE, Leopoldina Veras, do 
governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do prefeito de Serra 
Talhada, Luciano Duque, do então diretor-Geral do campus Serra 
Talhada, Givanilson Magalhães, além da comitiva presidencial 
formada por alguns ministros e deputados federais. 
 O ginásio poliesportivo do campus ficou repleto de estudantes 
e servidores do Instituto, representantes da comunidade serra-
talhadense e de cidades circunvizinhas. O evento começou por 
volta das 11 horas da manhã, quando todos puderam receber as 
autoridades, bem como ouvir cada uma delas. Durante o evento, o 
presidente e o ministro assinaram a liberação de R$ 2.147.904,99 
destinados à aquisição de equipamentos para a tecnologia da 
informação, bem como mobiliário para a cozinha, copa e área de 
convivência, além de um ônibus e uma caminhonete para o 
campus. Durante o seu discurso, Temer ressaltou a importância da 
educação como uma ferramenta transformadora do país. “Quero 
saudar aqueles que constituem o futuro do país e são a força 
motriz da educação brasileira, que são os alunos do Instituto do 
qual estamos inaugurando. Nós estamos com os olhos postos no 
presente e futuro, porque aqui fica evidenciado que sem 
educação não há solução", destacou. O presidente também 
parabenizou uma aluna do campus que, no primeiro ano do Ensino 
Médio, conquistou medalha de bronze na Olimpíada 
Pernambucana de Física, realizada em outubro de 2016.
 O ministro da Educação, Mendonça Filho, parabenizou a 
estrutura do campus e aproveitou para ressaltar a importância 
que Serra Talhada tem para Pernambuco. ”Era necessário e 
fundamental para os estudantes de Serra Talhada e de toda a 
região que tivéssemos aqui o espaço adequado para receber os 
estudantes que atualmente fazem cursos técnicos aqui e, mais do 
que isso, atrair mais alunos para novos cursos de formação 
técnica e tecnológica viabilizando um futuro diferenciado para 
esta juventude”, avaliou.

Inauguração do campus

Assinatura da liberação de recursos para equipar laboratório 
e compra de veículos para o campus Serra Talhada

Descerramento da placa de inaguração, à esquerda, 
ministro Mendonça Filho, presidente Michel Temer, à 
direita governador Paulo Câmara, reitora Leopoldina 
Veras e prefeito Luciano Duque
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 As atividades administrativas no campus recém-inaugurado 
começaram no dia seguinte à cerimônia, em 31 de janeiro. A aula 
inaugural para turmas novatas e veteranas foi realizada no dia 2 
de fevereiro. Os cursos continuam sendo: Técnico em 
Refrigeração e Climatização, na modalidade subsequente, com 
cinco turmas atualmente, e Técnico em Logística, nas modalidades 
subsequente e Ensino Médio Integrado, com oito turmas no total.  
 Com o campus Serra Talhada funcionando nos três turnos, os 
alunos e servidores adaptaram-se bem ao novo ambiente de 
trabalho. Os setores, agora divididos e bem estruturados, 
oferecem para a comunidade acadêmica melhores condições de 
trabalho. Anteriormente, quando o campus se dividia em três 
locais, as relações interpessoais eram menos frequentes, e já se 
nota uma maior interação entre os funcionários e estudantes.

A rotina no campus

Servidora do IF Sertão-PE há pouco mais de sete meses, a 
professora Camila Coelho pôde acompanhar a transição das 
antigas instalações do campus Serra Talhada para a nova 
estrutura. Segundo ela, que ensina no curso Técnico em 
Refrigeração e Climatização, já é possível notar maior interesse 
por parte dos alunos em aprender mais e tornarem-se 
profissionais de excelência. “A questão da infraestrutura traz 
consigo diversos pontos positivos. De cara, o de aparecer para a 
comunidade. E nós percebemos isso no processo seletivo 
complementar, onde o número de inscrições foi bem maior do 
que o Processo Seletivo do ano passado. A partir do momento 
que o campus do IF começa a ser ocupado, e é falado, discutido 
entre a população serra-talhadense faz com que tenhamos um 
público maior e mais interessado no estudo, o que é muito 
positivo, até porque nossa missão é exatamente essa: conseguir 
promover a educação, e que essa educação alcance todo mundo; 
não apenas quem pode, mas quem realmente precisa”.

O campus fica  loca l izado às 
margens da PE 320, a cerca de 9 km 
do centro da cidade. O transporte 
até o  Inst i tuto era  uma das 
preocupações da mudança. No 
entanto,  em parcer ia  com a 
prefe i tura  do munic íp io,  fo i 
disponibilizado um ônibus que tem 
feito o trajeto dos bairros até o 
campus, sendo que todos os alunos 
do Ensino Médio têm passagem 
g r a t u i t a ,  e  o s  d o s  c u r s o s 
subsequentes e FIC têm direito a 
50% de desconto no valor do 
transporte.

Professora Camila Coelho



Amigas e colegas de sala, as estudantes Ariadne Guerra e 
Mariana Paiva cursam o 2º ano do Ensino Médio Integrado, que 
no campus Serra Talhada é associado ao curso de logística. 
Ambas relatam que mudar para a “própria casa” só melhorou a 
concentração em sala de aula e o próprio aprendizado nas 
disciplinas. “Aqui temos mais acesso aos professores, eles estão 
mais próximos de nós e podemos tirar dúvidas com mais 
frequência”, observou Mariana. Já Ariadne destacou o 
diferencial que é estudar, além das disciplinas de Ensino Médio, 
as do curso técnico. “A Logística está inclusa em várias áreas, 
seja na questão de distribuição de produtos, armazenamento, 
transporte e o bom é saber que aqui podermos seguir nessa 
área, caso queiramos fazer Engenharia de Produção, por 
exemplo, mas também temos o apoio dos professores para fazer 
outros cursos quando terminarmos o 3º ano”, concluiu a jovem.
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 Conforme previsto quando assumiu a Direção-Geral do 
campus, em setembro de 2015, o servidor Givanilson Magalhães 
transmitiu o cargo para uma nova gestão. Escolhido por consulta 
pública interna, Kleyton Michell Nunes, assumiu o cargo de 
diretor-Geral no dia 05 de maio, numa solenidade realizada no 
auditório do campus. Kleyton é engenheiro civil, lotado no 
campus Serra Talhada e foi um dos primeiros servidores a serem 
nomeados para o campus, em agosto de 2014. Como 
engenheiro, foi responsável pela fiscalização da obra e em dois 
períodos substituiu Givanilson durante as férias do gestor. “É um 
cargo de extrema responsabilidade e eu estou ciente dos 
desafios que vou enfrentar enquanto diretor-Geral. Nesse 
primeiro momento estou alinhando algumas tarefas e estou 
bem otimista com o trabalho que vou desempenhar junto aos 
meus colegas,” salientou o novo diretor. 
 O campus Serra Talhada se prepara para a oferta de mais 
cursos. No segundo semestre deste ano, estão previstas a 
abertura do curso de Edificações, na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (Proeja), e Licenciatura em Física, o primeiro 
curso de nível superior do campus. 

Estudantes Ariadne Guerra e Mariana Paiva

Servidores no final da cerimônia de inauguração

Diretor-Geral do campus Serra Talhada, 
Kleyton Nunes

Ex-diretor-Geral do campus Serra Talhada, 
Givanilson Magalhães
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Minha vida 
é andar 
por esse país...
Motoristas do IF Sertão-PE percorrem anualmente 
milhares de quilômetros para levar estudantes, 
professores e técnicos em educação a eventos 
científicos, culturais e desportivos em todo o Brasil

Texto e fotos: Ricardo Brandão

SERVIDOR

 refrão é da canção "Vida de Viajante", um clássico da Omúsica popular brasileira imortalizado por Luiz Gonzaga 
para homenagear a quem, seja por opção ou por ofício, 

decide passar a vida circulando em diversos lugares. Além de 
contar a trajetória do próprio artista nordestino na busca pelo 
reconhecimento e a fama, a letra da música remete a um contexto 
bem peculiar: o das estradas, das despedidas e dos caminhos nem 
sempre fáceis de seguir. Nesse sentido, a canção do Rei do Baião é 
também uma justa homenagem aos motoristas rodoviários, que 
no caso do IF Sertão-PE tornam possíveis os intercâmbios 
científicos, culturais e desportivos, ao conduzir estudantes e 
servidores às atividades pedagógicas, de pesquisa e de extensão.
 Até pouco tempo atrás, havia quatro servidores públicos 
ocupando o cargo de motorista no IF Sertão-PE: Edésio Ferreira 
(recém aposentado), Cícero de Jesus, Ivan Silva e João Carlos. 
Juntos, esses profissionais acumularam e continuam reunindo 
incontáveis experiências vividas nos milhares de quilômetros 
percorridos nas estradas e rodovias brasileiras por mais de duas 
décadas, simbolizando a própria segurança inerente ao ofício que 
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escolheram. Afinal, durante todos esses anos conduzindo os 
recursos humanos e materiais da instituição, nunca foi registrado 
qualquer acidente de maior repercussão ou gravidade no 
transporte dos veículos institucionais.
 As responsabilidades envolvidas na condução da comunidade 
acadêmica pelos profissionais do volante nem sempre são 
percebidas pelos beneficiários desse transporte, que na realidade 
são a razão de ser da profissão. É o que afirma Cícero de Jesus, 53 
anos, casado, pai de três filhas, um neto, natural de Mauriti, no 
Ceará, e que desde 1995 tomou posse no cargo de motorista da 
antiga Escola Agrotécnica Dom Avelar Brandão Vilela, atual 
campus Petrolina Zona Rural do IF Sertão-PE: "um técnico 
administrativo está sujeito à Lei 8.112, que é o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos. Já nós, motoristas, além da Lei 8.112, temos 
que nos manter atualizados com todas as resoluções do Código de 
Trânsito Brasileiro, além das normas e decretos relativos à 
condução de passageiros nas rodovias federais", argumenta.

"Ao longo de 23 anos, tivemos 
viagens belíssimas, a exemplo de 
Florianópolis, Foz do Iguaçu, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. 
A maioria das capitais brasileiras, 
nós, graças a Deus, percorremos e 
colaboramos com as atividades da 
instituição, conduzindo servidores e 
alunos para congressos, seminários, 
visitas técnicas, competições", 
prossegue Cícero. A viagem que mais 
o marcou foi uma que fez a Angra dos 
Reis. "Essa viagem foi organizada 
pela professora Nizete Gomes e o 
que mais nos surpreendeu foi que o 
superintendente da Usina Nuclear 
Angra 1,  sensibilizado com a 
distância  que  nós  havíamos 
percorrido, nos levou a locais da 
usina onde nem mesmo a imprensa 
tinha ido. Conhecemos até a sala de 
controle, onde são tomadas as altas 
decisões em caso de algum alerta na 
operação da usina ".
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 O motorista João Carlos, 50 anos, casado, pai de três filhos, 
natural de Senhor do Bonfim (BA), afirma que algumas viagens 
ficaram na lembrança, como as que fez a Foz do Iguaçu e a 
Florianópolis, mas ele garante que todas as visitações têm a 
mesma importância. "Eu costumo dizer que todas as visitas e 
viagens, por mais que você repita até dez vezes num ano, como é 
o caso de Recife, que é mais comum, todas elas são um marco. 
São situações novas que fazem parte do nosso desafio diário, 
porque quando a gente inicia uma atividade dessa, a gente se 
prepara para que tudo saia perfeito, aguardando só o retorno com 
a conclusão das atividades".

Guardando as recordações 
das terras onde passei...

Caminhos percorridos pelos motoristas do IF 
Sertão-PE sempre levam a paisagens inesperadas

Baiano de Senhor do Bonfim, João Carlos chegou 
ao IF Sertão-PE em 1996
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 Os motoristas do IF Sertão-PE são unânimes em afirmar que a 
maior recompensa do trabalho realizado por eles é poder 
contribuir para a educação e o enriquecimento cultural dos jovens 
da região. "O mais gratificante é ver alunos que nunca viajaram, 
que nunca tiveram uma oportunidade de sair de suas cidades, 
virem nos agradecer. Eles não teriam que nos agradecer, esse é o 
nosso trabalho. Mas dá pra perceber que eles sentem-se tão 
felizes, tão realizados, que procuram um meio de nos mostrar. Na 
realidade, quando fazem isso, eles estão reconhecendo o valor da 
instituição”, explica Ivan Silva, 45 anos, casado, pai de dois filhos, 
natural de São Paulo, que assumiu o cargo de motorista na antiga 
Escola Agrotécnica Dom Avelar Brandão Vilela, em 1995.
 Cícero de Jesus concorda com seu colega. "O mais gratificante 
é quando encontramos alunos, ex-alunos e servidores que 
lembram de nossas viagens e nos dão um abraço fraterno, um 
aperto de mão amigo, reconhecem o nosso profissionalismo e a 
nossa dedicação. O melhor de tudo é ouvir alguém dizer: ‘eu viajei 
com você. Você é um profissional’”. Opinião semelhante tem João 
Carlos: "a maior recompensa pra mim é quando eu encontro um 
ex-aluno, que viajou conosco quando era adolescente e anos 
depois já está cursando uma faculdade, e saber da contribuição 
que demos para a formação dele", afirma João, que conduz os 
veículos oficiais do IF Sertão-PE desde 1996, após ter sido 
redistribuído da antiga Escola Agrotécnica de Senhor do Bonfim.
 O cargo público de motorista encontra-se atualmente em 
extinção no IF Sertão-PE e João aproveitou para opinar sobre o 
tema. Para ele, existe uma relação de identidade entre o motorista 
que é servidor público e a instituição, o que amplia o compromisso 
e a valorização do trabalho. Ele acredita que essa relação de 
identidade perde força com a terceirização: "o concurso é 
necessário. O terceirizado não tem o dever administrativo que o 
servidor público tem. Porque se nós cometermos alguma infração 
ou  dano  ao  pat r imôn io  púb l i co,  nós  respondemos 
administrativamente, o que não ocorre com o terceirizado”, avalia. 

Andando pelos sertões 
e dos amigos que lá deixei...

João Carlos defende a continuidade dos concursos 
para motoristas no IF Sertão-PE

“Nas rodovias, atenção, prevenção e experiência 
são fundamentais”, afirma Cícero de Jesus

Edésio Ferreira ingresso no IF Sertão-PE em 1994



 Cícero de Jesus afirma que é comum os pais e responsáveis 
conversarem com os motoristas antes das viagens para saber 
detalhes sobre a manutenção dos ônibus e também para 
conhecê-los. Ele nos conta como foi uma das viagens mais difíceis 
que enfrentou nas rodovias, em termos de condições adversas. 
"Nós estávamos na Serra de Teresópolis, no estado do Rio, e por 
questões de segurança, por conta da neblina e das chuvas que 
eram muito fortes, pernoitamos a poucos quilômetros do Rio de 
Janeiro, achando que na manhã seguinte as condições seriam 
melhores. Ao contrário. Saímos do hotel às 8 da manhã e a 
visibilidade na Serra era de um metro, um metro e meio, no 
máximo, e debaixo de chuva. Isso causou dentro do ônibus um 
clima de tensão, mas descemos a Serra tranquilos, sem 
problemas. Porque, ao dirigir um ônibus de quase 14 metros de 
comprimento, conduzindo vidas, que é o nosso maior patrimônio, 
você precisa guiar com segurança. Com aquela visibilidade, nós 
dirigimos a menos de cinco quilômetros por hora, ou seja, com o 
carro quase parado. Nós nos guiávamos pelas faixas na pista e 
pela distância que os faróis conseguiam iluminar", relembra.

Chuva e sol, poeira e carvão...
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O que equivale a 

25 voltas 
ao redor 
da terra

Juntos, os motoristas 
do IF Sertão-PE já 
percorreram mais de 

1 milhão 
de quilômetros
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"Já superamos muitas situações 
difíceis. Porque além de sermos 
motoristas rodoviários, nós somos 
motoristas de campo também. Nós 
entramos em lugares que um 
motorista rodoviário não entra. 
Certa vez, numa visita a uma 
fazenda em Vitória de Santo Antão, 
começamos a subir uma estrada de 
terra, era época de chuva, aí chegou 
um momento que não tínhamos 
mais como subir porque ficava 
arriscado. Como não havia espaço 
para manobrar eu tive que descer 
de ré por alguns quilômetros", 
narra Ivan, lembrando uma das 
manobras que lhe exigiram mais 
perícia e prudência.

 Ivan Silva diz nunca ter calculado quantos quilômetros já 
percorreu nesses 22 anos como motorista do IF Sertão-PE. "De 
norte a sul a gente já cortou muita estrada. A mais distante e mais 
prolongada foi para Florianópolis", recorda Ivan, referindo-se à 
participação da comunidade acadêmica no 2º Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica, realizado em 2012, viagem 
que durou cerca de 20 dias.
 Outra dificuldade enfrentada pelos motoristas é que às vezes 
uma ou outra pessoa sugere mudanças no itinerário estabelecido, 
o que obviamente não pode ser atendido. Ivan afirma que nem 
sempre a profissão é reconhecida. "Acontecem situações em que 
viajamos de madrugada para os eventos e há quem se preocupe 
somente com os deslocamentos, mal sabendo que chegamos ao 
destino cansados e precisamos de descanso. Eu percebo que nem 
sempre existe uma preocupação com isso".
 Ivan destaca outro diferencial em relação aos motoristas que 
são servidores do IF Sertão-PE. "Quando eu assumi esse cargo, foi 
dito que todos os servidores de uma instituição de ensino são 
educadores. Portanto, nós motoristas, também somos 
educadores. E é isso que eu faço. Sempre que eu estou com uma 
turma, eu procuro dar total atenção aos alunos, porque, como 
todo jovem, eles precisam de orientação", assinala.
 Para Ivan, um dos momentos mais marcantes no exercício de 
sua profissão ocorreu em 2009. "Estávamos indo para o Fórum 
Mundial, em Brasília. Eu e Edésio éramos os motoristas. A gente 
sempre faz uma divisão do trabalho e eu peguei a primeira etapa 
da viagem. Próximo à cidade de Rui Barbosa, na Bahia, recebemos 
um telefonema informando que a mãe de Edésio havia falecido. 
Foi um momento difícil. Era exatamente em Rui Barbosa que ele 
iria assumir o volante e o que eu fiz foi providenciar uma carona 
pra ele voltar pra Petrolina. Eu continuei sozinho e pedi apenas 
que se ele tivesse condições emocionais, fosse a Brasília na 
semana seguinte para retornar comigo. E assim foi feito, claro, que 
por um motivo muito triste, né! Edésio retornou depois para fazer 
a viagem de volta comigo. Eu pedi que ele fosse de avião até 
Brasília, mas ele tem problemas com avião, então ele foi de 
ônibus mesmo", concluiu Ivan, sem esquecer o medo que o 
colega tem de viajar de avião.

Ivan Silva ladeado por estudantes do curso superior 
de Agronomia do campus Petrolina Zona Rural em 
visita técnica à Embrapa Citrus

Ivan destaca o papel de educador de todo servidor 
público que atua numa instituição de ensino

Ivan Silva ingressou no IF Sertão-PE em 1995. 
Conduzir ônibus com capacidade para 42 passageiros 
requer perícia e habilidade

Longe de casa, 
sigo o roteiro, 
mais uma estação...
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O imprescindível Checklist
A eficiência no trabalho dos motoristas do IF 
Sertão-PE é precedida de cuidados e normas 
que são parte da rotina desses profissionais, 
sempre com o intuito de garantir a máxima 
segurança e conforto na condução da 
comunidade acadêmica. Antes de cada saída, 
os ônibus passam por um extenso checklist. O 
motorista do campus Petrolina, Cícero de 
Jesus, explica a seguir alguns desses 
procedimentos:

Checar a posição da chave geral da bateria, 
pois sempre que o ônibus fica mais de 24 
horas sem funcionar é necessário desativá-la 
para evitar a descarga do sistema.

Verificar o reservatório de água do vaso 
sanitário e da pia, além do nível de detergente 
da torneira do toalete, itens obrigatórios.

Verificar os níveis do líquido de arrefecimento 
e do lubrificante do motor.

Verificar o estado de conservação das 
cor re ias  dentadas ,  que  t ransmi tem 
movimento entre as engrenagens mecânicas 
para o tracionamento das rodas.

Verificar o estado de conservação e a 
calibragem dos pneus.

Após checar os i tens mecânicos,  os 
motoristas consultam o planejamento da 
viagem, no qual constam o trajeto e as 
atividades a serem desenvolvidas no destino.

Por fim, são preenchidas as informações do 
tacógrafo, equipamento obrigatório que 
registra o nome do condutor, o percurso e a 
velocidade em cada trecho da viagem.

1

2

3 7

6

5

4
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Pra ver se um dia descanso feliz...

 "Fui o primeiro motorista do IF Sertão-PE. No meu concurso 
houve prova prática de direção. Prestei juramento de mão 
estendida, prometendo cumprir com os deveres do servidor 
público". O saudosismo dessa declaração já refletia a 
aproximação da aposentadoria de Edésio, ainda em exercício 
quando concedeu a entrevista. "Dei entrada nos papéis em 
fevereiro deste ano. Agora é esperar o trâmite normal pra relaxar 
e curtir a família", afirmava na época o servidor, que leva na 
lembrança viagens como a que fez a Belém do Pará, em 2009, 
para o Fórum Ciência e Sociedade. Em 1990 ingressou na UFPE, 
em Recife, de onde veio, em 1994, para o IF Sertão-PE.
 Bem humorado, o motorista guardava sempre um repertório 
de piadas durante as viagens. Mas engana-se quem pensa que 
ele afastou-se de vez do volante: "uma das primeiras coisas que 
vou fazer quando sair minha aposentadoria é viajar com a família 
para o Sudeste. Vamos ao Rio e a São Paulo. Quero visitar uns 
irmãos que moram lá. Mas vamos de carro, tenho horror a avião", 
diz, revelando o medo de voar. "Depois vou cuidar de uma roça 
onde crio umas galinhas e quem sabe adquirir mais uns lotes para 
plantar umas verdurinhas", finalizou o paulista de Jundiaí, Edésio 
Ferreira, 58 anos, casado, quatro filhas, dois netos, aposentado 
desde o dia 6 de março de 2017. Após 35 anos de serviço público 
acumulados no Exército, na Polícia Militar de Pernambuco e no IF 
Sertão-PE, Edésio agora goza do merecido descanso.

Pare aí, que eu vou descer!
Agora aposentado, Edésio terá mais 
tempo para a família e os amigos
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Bullying não 
é brincadeira
Prática é prejudicial e pode gerar consequências graves para as vítimas

COMPORTAMENTO

Por: Larissa Lins
Fotos: Naelton Goes



na é baixinha. Marcos é muito alto. Luana é gordinha. Antônio é Asuper magro. Mariana é ruiva e tem sardas. Victor é 
homossexual. Fernanda usa óculos com um grau alto. Júnior é 

negro e tem cabelo black power. Se você parar para pensar, o que estes 
personagens fictícios têm em comum? Todos eles possuem 
características físicas ou de personalidade que os deixam sujeitos a uma 
prática infelizmente comum e muito prejudicial presente no ambiente 
escolar: o bullying. Trata-se de uma palavra inglesa, ainda sem 
equivalente na língua portuguesa, que significa intimidação. 
 O fenômeno não é novo, mas tem chamado cada vez mais atenção da 
sociedade graças às sérias consequências enfrentadas pelas vítimas. Não 
é somente na escola que o bullying existe, mas é neste ambiente que a 
prática costuma ser mais comum. Afinal, que atire a primeira pedra quem 
nunca recebeu ou colocou apelidos pejorativos nos colegas de classe. Por 
si só, isso não caracteriza bullying, mas quando esta prática vira uma 
constante, é realizada de forma violenta, tem a intenção de humilhar, 
agredir verbal ou fisicamente e perseguir repetidamente, causando 
angústia, sofrimento ou desconforto nas vítimas (que geralmente evitam 
se defender por medo de piorar a situação; por incapacidade ou 
insegurança); tem-se um problema. E o problema é grave.
 O assunto é tão sério que, no Brasil, existem legislações específicas 
relacionadas ao combate e à conscientização sobre o bullying. A Lei 13.185, de 
6 de novembro de 2015, por exemplo, institui o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática (Bullying). Nela, é possível encontrar conceitos, 
orientações para estabelecimentos de ensino e classificações a respeito da 
prática. A lei define também o cyberbullying: “intimidação sistemática na 
rede mundial de computadores [internet], quando se usam os instrumentos 
que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados 
pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial”. Em 
tempos de redes sociais, este tipo de bullying é ainda mais difundido.
 Já a Lei Nº 13.277, de 29 de abril de 2016, institui o dia 7 de abril como o 
Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data marca o 
aniversário da tragédia ocorrida em 2011 na Escola Municipal Tasso da 
Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, quando um ex-aluno, 
vítima de bullying, invadiu a escola e atirou contra os estudantes, deixando 
12 mortos e cometendo suicídio em seguida. Embora não seja o único caso 
de tragédia ocasionada pela prática de bullying no Brasil, a de Realengo é a 
mais emblemática. Já nos Estados Unidos, são vários os casos de massacres 
promovidos em escolas e universidades por estudantes perturbados por 
um passado repleto de rejeição e perseguições pelos colegas. Os maiores 
exemplos de tragédias deste tipo naquele país ocorreram na Universidade 
Virginia Tech, em 2007, quando um aluno matou 32 pessoas, e Instituto 
Columbine, em 1999, quando dois jovens tiraram a vida de 12 pessoas. 
Infelizmente, em muitos outros países casos assim não são incomuns.
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 O período escolar, aliado ao processo de amadurecimento da 
criança e do adolescente, já é, por si só, uma fase cheia de 
desafios. No entanto, enquanto algumas pessoas conseguem 
lidar com esta etapa sem maiores complicações, para as vítimas 
de bullying a escola pode tornar-se uma fonte de memórias 
negativas e traumas que poderão ser carregados pelo resto da 
vida. A psicóloga do campus Santa Maria da Boa Vista do IF 
Sertão-PE, Érika Freire, explica que o bullying é um tipo de 
violência que afeta diretamente a saúde mental do estudante, 
trazendo fortes repercussões para as relações interpessoais 
constituídas no âmbito escolar e para o campo intrapessoal. 
 Os danos são, muitas vezes, maiores do que se imagina. “O 
aluno que sofre essa violência pode apresentar determinados 
comportamentos, como hetero ou autoagressividade, isolamento 
social, sentimento de culpa, pessimismo e/ou baixa autoestima. O 
baixo desempenho escolar também pode ser observado, à 
medida que ele se mostra desinteressado, com queda na 
proatividade, desinteresse e dificuldades nas atividades de cunho 
coletivo, assim como também faltas frequentes. Vale salientar que 
as vítimas podem adquirir transtornos psíquicos que merecem 
atenção e cuidados especializados, tais como depressão, 
ansiedade, tentativa ou o próprio suicídio”, releva Érika. 
 Mas o que leva os jovens a praticarem bullying contra os 
colegas? De acordo com o psicólogo do campus Petrolina Zona 
Rural, Péricles Nóbrega, há motivos diversos, mas pelo menos 
duas razões principais. “A primeira é uma reprodução de 
comportamentos: as crianças e os adolescentes observam um 
comportamento e tendem a repeti-lo. Como a sua realidade é 
permeada por eventos semelhantes a esse, tendem a copiar e 
reproduzir a ação. É importante informar que essa violência (que 
muitas vezes não é física, mas simbólica, moral e emocional) é 
presenciada também fora do ambiente escolar. Outro fator que 
pode levar aos abusos é uma busca e uma disputa pelo poder e 
afirmação dentro de um grupo social – no caso, a escola”, avalia.

Prática pode afetar 
desenvolvimento dos jovens

A Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar, divulgada em agosto 
passado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
mapeou o comportamento de cerca 
de 2,6 milhões de estudantes, entre 
a faixa etária de 13 e 17 anos, tanto 
de escolas públicas quanto de 
escolas privadas em 2015. Cerca de 
192 mil alunos do 9º ano (7,4%) 
disseram ter sido vítimas de 
bullying na escola nos 30 dias 
anteriores à pesquisa, sentindo-se, 
na maior parte do tempo ou 
s e m p r e ,  h u m i l h a d o s  p e l a s 
provocações. Segundo a pesquisa, 
o principal motivo de gozação seria 
a aparência do corpo. Por outro 
lado, quase 515 mil alunos (19,8%) 
a fi r m a ra m  te r  e s c u l a c h a d o, 
zombado, mangado, intimidado ou 
caçoado de algum colega ao ponto 
de deixá-lo magoado, aborrecido, 
ofendido ou humilhado, também 
nos 30 dias anteriores à pesquisa. 



 A solução para este problema envolve a atuação conjunta da 
família e da escola em prol da proteção e do apoio às vítimas, bem 
como da orientação e educação dos chamados bullies 
(agressores, em inglês). À família, cabe o papel de observar a 
conduta de seus jovens, promovendo o diálogo constante sobre a 
rotina escolar, identificando mudanças de comportamento e 
atentando para traços de personalidade que possam indicar se o 
adolescente é uma vítima ou um agressor. Nos dois casos, a pior 
alternativa é ignorar a situação: ambos precisam de ajuda. A 
responsabilidade da escola também é fundamental na 
abordagem do assunto, tanto na adoção de medidas preventivas 
(como ações pedagógicas de conscientização e combate a 
quaisquer tipos de discriminação e preconceitos, incentivando o 
respeito entre as crianças e os adolescentes), quanto numa 
perspectiva de intervenção quando o problema está instalado. 
Cabe então uma ação mais focada, responsabilizando os 
agressores, acionando os pais ou até mesmo órgãos de proteção 
à criança e ao adolescente, evitando assim a impunidade. 

 “A escola, depois do grupo familiar, é o segundo contexto social 
no qual a criança se insere durante o processo de desenvolvimento 
pessoal. É também o espaço que legitima a necessidade do ser 
humano de se relacionar com seus iguais. Assim, deve incentivar o 
contato com as pluralidades sociais, o exercício da igualdade de 
direitos e o respeito às singularidades e diferenças enquanto modos 
de existir”, ressalta a psicóloga Érika Freire. “A diversidade está aí 
para ser vivida”, completa Péricles. Aos estudantes, cabe entender, 
de uma vez por todas, que bullying não é brincadeira: é violência 
travestida de brincadeira. Não que seja proibido, por exemplo, 
colocar apelidos nos colegas – desde que todos os envolvidos 
estejam se divertindo. Do contrário, é hora de repensar seriamente 
as atitudes. Afinal, respeito é uma prática que nunca sai de moda!

No IF Sertão-PE, todos os campi possuem profissionais 

capacitados para lidar com o tema, como pedagogos, psicólogos 

e assistentes sociais, que estão à disposição dos estudantes 

para que estes possam pedir ajuda para si ou mesmo para seus 

colegas. O bullying também é tema de ações de conscientização 

realizadas em cada campus, como foi o caso da intervenção 

“Saúde Mental EnCena: Um Ato de Cuidado”, realizada em abril 

pelo campus Santa Maria da Boa Vista, quando os alunos, por 

meio de uma encenação teatral e oficinas, puderam se 

Problema exige atenção 
dos pais e ações da escola

expressar e refletir quanto esta violência. No campus Petrolina 

Zona Rural, o tema foi objeto de discussão entre os docentes 

durante a Jornada Pedagógica realizada no início do ano, a fim 

de sensibilizá-los para o contato inicial com possíveis vítimas e 

agressores. Já no campus Floresta, a ação mais recente foi um 

ciclo de cinema denominado “Bullying: é hora de tomar uma 

atitude!”, idealizado pela Coordenação de Políticas de 

Assistência ao Educando do campus para conscientizar sobre a 

importância do respeito nas relações sociais no campus. 
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Celestino Gomes, 
o Guardião da Memória
Egresso do curso técnico em Edificações do IF Sertão-PE, o 
professor, poeta e escritor Gênesis Naum de Farias escreveu 
um ensaio sobre o saudoso artista Celestino Gomes

CULTURA

Por: Luis Osete
Fotos das telas: Rubens Henrique e Luis Osete



 O poeta Gênesis Naum de Farias foi estudante do curso técnico 
em Edificações do campus Petrolina. Em sua trajetória acadêmica 
nesta instituição, fundou e presidiu o Grêmio Estudantil Livre 
Fidelidade e frequentou as aulas de Pintura do professor Wildvan 
Marques. Graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado 
da Bahia (Uneb), professor da Universidade Estadual do Piauí 
(Uespi) e escritor, Gênesis Naum esteve no IF Sertão-PE em 2015 
para presentear a instituição com uma das suas cinco obras: o 
romance “A Aldeia do Tempo”. 
 Agora, o poeta nos presenteia novamente, desta vez, com um 
ensaio sobre o saudoso pintor, escultor e escritor petrolinense 
Celestino Gomes. Nascido em 6 de abril de 1931 e morto aos 73 
anos, no dia 21 de abril de 2004, Celestino escreveu dois livros que 
narram o seu itinerário das barrancas do Velho Chico à Europa: “Da 
Roça a Roma” e “De Roma a Roça”. Durante a sua trajetória 
artística, notabilizou-se por retratar em suas pinturas a vida 
sertaneja: pessoas, paisagens, monumentos e manifestações 
culturais. Ficou conhecido por diferentes epítetos, entre os quais 
“Van Gogh do Sertão”, tornando-se o mais notável artista plástico 
que a cidade de Petrolina teve o privilégio de abrigar. 
 Durante o levantamento das imagens, fomos surpreendidos 
pelo relato de inusitadas anedotas envolvendo Celestino Gomes, 
deixando-nos a certeza de que as memórias em torno daquele ser 
solitário que vivia numa kombi retratando a paisagem sertaneja na 
genialidade de um traço inesquecível serão ainda muito cultuadas 
e propagadas, especialmente por aqueles que, como Gênesis 
Naum, se aventuram a mergulhar nas solidões de uma espécie 
rara de artista, desvelando compreensões poéticas possíveis.

Revista IF Sertão-PE 23

Atualmente, os traços inesquecíveis 
de Celestino Gomes podem ser 
vistos em diferentes espaços, desde 
o interior dos lares de seus amigos e 
a d m i ra d o re s  à  re ce p ç ã o  d e 
consultórios, hotéis, farmácias e 
outros pontos comerciais, além de 
locais públicos de grande circulação, 
como o Aeroporto e a Biblioteca 
Municipal de Petrolina. São desses 
lugares múltiplos que – com a ajuda 
do curador da Exposição “Celestino 
Gomes: Tempo e Memória” (2016), 
André Vitor Brandão, e do próprio 
Gênesis Naum, que nos serviu como 
guia para a descoberta de alguns 
quadros – foi possível ilustrar o texto 
com diferentes telas do artista. 



orreu há alguns anos atrás, mais precisamente num mês Mdespedaçado, o mais importante petrolinense que tive a 
honra de conhecer e ouvi-lo falar na sua distante mansidão, 

na sua atormentada placidez, nos seus retoques sem muitas ambições e 
dotado do requinte celeste dos astros iluminados que brilham nas 
estepes como lírios de fogo, pois sua frenética evocação já era maior do 
que as histórias orais que se contavam aos montes sobre sua notória 
rebeldia, relatados às várias bocas pelos que o julgavam como um louco 
ou uma manifestação folclórica. Não havia dúvida que poderíamos tratá-
lo como o nosso cavaleiro mais ilustre, dono de uma beleza muito íntima.
 Há dias, via-me triste e perturbado com o curso da sua enfermidade. 
Sua dor silenciosa e de ressonância particular me incomodava 
profundamente, pois na sua presença se podia ver que era um sujeito 
forte e valente, que se resguardava e se fortalecia dia a dia com o brilho 
do sol de sua terra e a presença do rio em sua vida, frente aos vários 
desassossegos que enfrentava. Hoje entendo que o excêntrico e amável 
Celestino Gomes se eternizou ao dar vida e sentido a tudo que fez na 
genialidade do seu traço, que se alinhava à inquietação latente da sua 
triste existência de peregrino solitário. Tudo em si afirmava o primado 
dos valores que vivamente assimilava, impregnando seus quadros de 
uma eclosão de essências documentais.
 No dia da sua partida, percebi o quanto Petrolina ficou mais 
umedecida diante da incerteza das horas. E só uma cidade sabe o que é 
não ter mais por perto a força de um grande olhar, na figura do seu maior 
artista. Petrolina perdeu não só um dos seus maiores memorialistas, 
que não se cansou de retratá-la, mas a doçura de um ser que 
transcendeu as suas esquinas, as suas praças, as suas ruas, ao seu 
encanto. Seu desaparecimento nos deixou também muito pobres. Era a 
enigmática presença de um ícone de luz que transparecia sua tristeza 
nas delações pessoais que fazia, atemorizado com os rumos que o 
conduziriam a outra cruzada espiritual.
 Agora compreendo que a arte ribeirinha ficou sem uma de suas vozes 
mais libertárias. Sua independência diante das convenções sociais 
incomodava e causava calafrio em muitos figurões desta astuta e 
insensível paragem de tropeiros, beradeiros e aventureiros, porque 
Celestino Gomes era capaz de alçar voos muito altos, diante da tomada 
de uma decisão em favor dos muitos esfaimados pela sorte. Mas 
Celestino seguiu seu curso natural, ao enfrentar o desconhecido.
 A vivacidade que protelava sua inspiração traria o reconhecimento 
tardio da sua produção artística e, somente a posteridade saberá coroá-la 
com a grandeza do sertão que ele imortalizou, já que com indiferença foi 
tantas vezes julgado e impiedosamente atacado.
  Ao refletir sobre a morte do poeta dos pincéis celestiais, veio-me em 
pensamento aquilo que iguala tudo e todos, frente ao real espelho do 
sofrimento, e fui calado com a sublime provocação de que o veio principal 
de um coração bélico, como o dele, era possuir o ideal da redenção 
daqueles que sonham com o enriquecimento humano dos que o 
circundam. Agora posso chamá-lo, como dizia Miguel de Cervantes, do 
seu cavaleiro da triste figura –; ele era um quixotesco perfeito. E foi esta 
figura universal que recobrou da minha ingênua escrita à candura das 

Revista IF Sertão-PE24



Revista IF Sertão-PE 25



Revista IF Sertão-PE26

muitas perguntas que fervilhava a minha emoção naquela manhã ao ver 
seu corpo sendo levado ao cemitério, diante de uma cidade estranha, 
rude, cinzenta, pálida e perdidamente enlutada…
 Presumo ser apropriado falar do velho Celestino Gomes, quando ele 
mesmo se predispôs a se identificar retratando o Vale do São Francisco 
como sua pátria afetiva, em variados tons, passível de multiplicidade 
melódica, ritmada em pinceladas de vibração estonteante. Nesses 
instantes, sua realçada maturidade, sem enfeites nem adereços, falava 
através dele, ao retratar a realidade de sua gente, ao tempo em que a 
ninguém deixou indiferente. Celestino não estava, de forma alguma, 
alheio à importância daqueles com os quais se defrontava. No entanto, 
julgou-os a todos sem que jamais alguém pudesse perceber qual seria a 
sua verdadeira intenção. Mesmo assim, sua obra falará por si, pois 
registrou sua própria temporalidade, no gratuito desfilar de suas 
personagens, nas cores e contrastes de sua querida terra.
 Não se tratava propriamente de uma releitura caricatural, mas de um 
gênero em tons de despedida, de quem se esforçava de forma sincera 
para recompensar aquilo que lhe era peculiar, no refúgio das coisas 
imprecisas, dispersas pelo mundo, acolhendo também o seu retorno, 
despendido por tão longo período em prol de um trabalho já bastante 
consolidado. Sua intuitiva passividade, mais tarde, serviria de panorama 
para as diferentes reminiscências de um caráter pessoal, independente e 
evoluído. No entanto, o que conta, o que pesa mesmo é o fabuloso 
registro da sua aldeia, que ele parece ter arquivado e que um dia 
retornará com a redobrada força de seus mistérios.
 Ao retratar seus feitos, em dois livros, a sua imponente experiência 
cresce e se enaltece, pois passados alguns anos da publicação e diante do 
seu imaginário pictórico, podemos presumir o quanto – o velho pintor do 
rio – já se conhecia e se autorretratava com perfeição. Da mesma forma, e 
com o mesmo vigor característico, Celestino Gomes perambulava pelas 
ruas e se defrontava com a hostilidade dos olhares para com ele, mas 
conservava sempre aquele mesmo ar entre espantado e severo, de 
quem adivinhava o que iriam fazer com sua 
 Sua impoluta liberdade obrigava os altivos e orgulhosos a se 
curvarem diante dele, não por reverência, mas apenas para ouvi-lo 
melhor, em atenta cordialidade à sua sublime compreensão de vida 
diante da decomposição dos claros estigmas, o que dava afinal o mesmo 
resultado, devido à sabedoria que brotava dos seus vivos olhos azuis.
 Neste pequeno painel de recordação, Celestino Gomes estará 
sempre revestido de muita luminosidade e simplicidade. Suas 
lembranças, mesmo que diminuída com passar dos anos, sempre me 
resguardará uma atenção quase sardônica. Mas estou falando dessa 
estranha personagem, e o apresento como um imenso simulacro de 
considerações nas suas infindas investigações, no empenho de atingir o 
senso daquilo que lhe é essencial na sua substância plástica, na matéria 
palpável de sua deslumbrante personalidade, como um misto 
lamentável de não ter tido a honra de conhecê-lo a fundo, na romântica 
petrolinidade desse nosso herói, que sempre merecerá ser lembrado 
como o mais notável cidadão petrolinense.
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 Sua intensa criatividade era sempre vista como uma joia de 
raríssimo valor, porque sem escrever um único verso, se tornou 
realmente um grande poeta; retinha “uma candura que insiste em dizer-
nos que és feito do fogo, do rio e de sol”. Seus tons de cinza, vermelho 
china, verde desbotado e azul cerúleo, nos lembra o extraordinário 
pintor holandês em seu canibalismo, empunhando sua expressão 
ameaçadora. E repito na insistência das palavras, Celestino sempre será 
reluzente, mesmo quando ignorava o sentido simbólico de suas ações e 
principalmente diante de sua expressiva nostalgia de menino afoito e 
matreiro. Nisto, ele se parece com um pequeno e sábio corvo – sabendo 
que essa ave é o símbolo das ideias primordiais – na sua proposital 
humildade diante do desapego que o revestia de celestes “arco-íris 
tingidos de tonalidades que nos acalentam e libertam”, mas já vivendo 
num plano superior, como todas as aves solitárias.
 Na noite do falecimento total da sua lida de almirante, o céu se 
desmanchou e transbordou em lágrimas. Há muito ninguém o percebia 
passeando no Cais dos Guararapes; à beira do velho rio – sua morada 
jeitosa, para onde queria ser levado para um último adeus. Era um pedido 
longínquo. A sua sina de marinheiro e boêmio em peregrinação, o tinha 
deixado numa ressaca interminável com os fatos do cotidiano, 
preferindo o isolamento sucinto nas plagas da ilha do silêncio; na torre do 
seu castelo de sonhos, ilusões, devaneios e lutas infindáveis para 
escapar do frio daquele degredo.
 O continente, naqueles dias, só ficou sabendo das últimas notícias 
porque os ventos do norte trouxeram mensagens da península, onde não 
mais poderia habitar por falta de proteção. Era o desaparecimento de um 
mito, que por toda a vida migrou pelos caminhos, de sua infinita paz 
interior, na labuta contra o isolamento, chegando mesmo a ver caravelas 
onde só havia o desolado vai e vem das ondas que abrigavam sua 
nobreza e caráter. Seu último pedido foi que o enterrassem com sua 
magnífica espada numa encosta da ilha; perto do rio – longe de tudo e de 
todos – já estava muito além do lugar comum!
 O próprio dizia, mesmo que ninguém o tenha visto falar, que possuía 
dois amigos muito próximos: um deputado da República para em 
fraternidade trocar confissões ao relembrarem a infância de outras 
épocas, e um talentoso escritor, para os bordejos mais sinceros na 
elegante miragem que o rio os proporcionava ali na beira das tardes, na 
companhia solícita do pôr do sol. Na verdade, nunca houve muita 
conversa nesses encontros, pois ambos pensavam a vida e, por entre 
becos e alamedas, o diálogo acabava estacionando-os nos casarios da 
Rua do Grude numa solidão simples, cheia de pressentimentos, amargos 
contentamentos e uma viva esperança no futuro ausente. Era assim a sua 
vida nas barrancas do São Francisco.
 Sua trajetória fora uma grande e tumultuosa lenda, gerada a partir de 
aflições monumentais. Enterrou vidas e viveu suficientemente bem para 
sofrer sete solidões e se maldizer do que viu nesses longos anos de 
trabalho. Era como se uma ordem secular partisse e deixasse o 
sentimento de ameaça tomar conta da sina dos seus contemporâneos. 
Muitos diziam que ele não fazia parte deste mundo, possuía um 
particular, pois vivia encourado nas vestes da honestidade, e sua rápida 
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transposição era o que muitos almejavam, para fazer-se esquecer do que 
um dia fora dito de sua boca em profecias malditas que afetaram os brios 
católicos da província mestiça com ares de pureza, mas com traquejos de 
uma sociedade sem tradição nas ideias.
 Era como se costumava dizer daquele citadino, de relevância sutil e 
encanto singular, que aos poucos, transformava sua estética quase mítica 
numa lembrança necessária. Poucos foram os que puderam contemplá-lo 
nestes últimos anos em que sua intransigente irreverência celebrava 
conflitos e aparições ilusórias, porém alimentavam sua assombrosa 
imaginação para os devaneios e os alentos nas sobrevidas do Velho Chico.
 O lema dos seus dias sempre fora a esplêndida familiaridade com o 
abandono em sua total imparcialidade; era um humanista que sonhava 
com um mundo liberto de tiranias. Neste instante se saúda sua memória, 
arrastando pesares cerimoniosos em respeito ao pensador anarquista 
que olhava a todos como se tivesse pagado para ver um espetáculo.
 Ao morrer deixou escrito um inventário sobre suas vivências, que 
poderá ser lido como fenomenologia dessa Modernidade tão insipiente, 
transparecendo sua lucidez para afirmar sua condição de filósofo, a nos 
mostrar as dores de parto da era industrial, onde o ser não tem espaço 
diante do profundo vazio proposto pela especulação niilista, nem olha 
dentro de si mesmo, frente a imensurável frieza nas relações humanas. 
Falarão no futuro que àqueles que estão perdidos sobre um abismo e em 
contato com a imensidade, ficam abandonados a todos os excessos do 
heroísmo, da loucura ou do horror. Evidentemente, que sua conduta 
jamais será submetida à prova de tão horrenda força diabólica, visto que 
a realeza dos seus atos de lealdade será nitidamente visto como algo 
que sucumbiu ao isolamento mais absoluto e fora capaz de esperançar, 
viver e lutar pelas mais nobres causas.
 Sua elegância tornava o funeral um tanto quanto sinistro; sua 
companheira de sempre – a solidão – estava lá, ao lado de um cão em 
silêncio, contemplando uma nova perspectiva sobre a alma do féretro – 
montavam guarda como negros corvos. Havia uma mensagem implícita 
de que não gostaria de morrer com terrores suplementares, mas 
tranquilamente, numa espécie de sono sereno.
 Parafraseando o escritor inglês Joseph Conrad, certa aptidão para a 
morte não é coisa tão rara, mas o que é raro é encontrar homens cujo 
coração, revestido de uma impenetrável armadura, esteja pronto para 
conduzir até o fim uma batalha perdida. Só os que lutam contra forças 
brutais conhecem bem esse desejo; homens que entram na história pela 
porta da frente, enfrentando as cegas potências da natureza ou a 
brutalidade estúpida das multidões.
 A alusão despertada por essa imagem, recortada de Conrad, nos faz 
pensar tão mais na importância das referências dos grandes artistas por 
recuperarem do esquecimento àquilo que em prece sepultada, traz do 
passado o seu longínquo espírito multifacetado, ensejado da poesia que 
foi capaz de conceber, traduzido nos atentos gestos os acenos da saudade 
– ou, como diz Adorno em seu ensaio Sobre a cena final do Fausto: 
“Esperança não é a lembrança fixada, mas sim o retorno do esquecido”.

Escrito por Gênesis Naum de Farias



 
uma proposta coletiva 
de reconstrução 
da paisagem
IF Sertão-PE e Prefeitura de Petrolina firmam parceria para a 
capacitação das equipes de manutenção de praças e jardins
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Os diálogos serviram para ampliar a percepção dos 
estudantes sobre o lugar onde vivem 
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otar a arborização e a paisagem de uma cidade é mais Nfácil quando se chega a um lugar antes desconhecido ou 
pouco frequentado. Habitar condiciona o modo de 

percepção sobre a maneira em que ela está organizada. Nesse 
contexto, analisar e sentir o município de Petrolina-PE, situado no 
Sertão do São Francisco, foi um exercício natural para o bacharel 
em Composição Paisagística Gerson Reichert.
 Nascido no Rio Grande do Sul, ele foi convidado para ministrar o 
curso de Paisagismo e Arborização Urbana, promovido em 
setembro do ano passado pelo Grupo de Pesquisa Interdisciplinar 
em Meio Ambiente (GRIMA) e pelas Pró-Reitorias de Pesquisa, 
Inovação e Pós-Graduação e de Extensão e Cultura do IF Sertão-PE.
 Após uma semana, Reichert já relatava as suas impressões. 
"No pouco tempo que passei em Petrolina, pude sentir a forte 
radiação solar, direta e indireta quando refletida pelas 
edificações, assim como pelo asfalto. Além do calor, o tom cinza 
da cidade nos passa sensação de desânimo. Apesar de as pessoas 
se mostrarem prestativas, acolhedoras e alegres o calor é um 
condicionante para quem reside em Petrolina", declarou ele.
 Em contraponto a essa situação desalentadora, Gerson afirma 
que "uma cidade com árvores ao longo das ruas e avenidas, nas 
praças, nos parques, assim como em áreas privadas, proporcionará 
mais sombreamento, maior umidade do ar e consequentemente o 
microclima local ficará mais agradável e saudável".
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 No curso de Paisagismo e Arborização Urbana, estudantes de 
pós-graduação em Tecnologia Ambiental e Sustentabilidade nos 
Territórios Semiáridos, bacharelado em Agronomia e outros 
públicos interessados iniciaram o trajeto na Praça Dom Malan, 
passaram pela Avenida Souza Filho, Rua Souza Junior e 
finalizaram na Avenida das Nações.
 Em frente à Catedral, um dos símbolos da cidade, os 
participantes do curso discutiram as possibilidades de 
intervenção nos elementos que constituem a Praça, de modo a 
compor um espaço que tenha a mesma linguagem da construção 
neogótica inaugurada em 1929 pelo primeiro Bispo de Petrolina, 
Dom Antonio Maria Malan.
 A partir das provocações despertadas pelo curso de 
Paisagismo e Arborização Urbana, atividade da disciplina 
“Floricultura e Paisagismo - Parques e Jardins”, ofertado no curso 
de Agronomia do IF Sertão-PE, surgiu um projeto que objetiva 
contribuir com uma melhor utilização da vegetação e 
aproveitamento do espaço na cidade. Para isso, uma das 
hipóteses levantadas é utilizar não apenas plantas nativas, mas 
outras que possam ser adaptáveis à região e cresçam com maior 
facilidade, diminuindo, portanto, o cuidado frequente de 
jardineiros e podadores.
 Além das práticas nas ruas e avenidas da cidade, outras 
atividades foram realizadas. Entre elas uma palestra sobre o tema 
“Paisagismo Ambiental e Arborização Urbana e Produção de 
Mudas de Grande Porte", no dia 15 de setembro, com o intuito de 
ampliar a percepção dos estudantes sobre o lugar onde vivem.

Entre os participantes do curso, a 
pedagoga e estudante da pós-
g r a d u a ç ã o  e m  T e c n o l o g i a 
Ambiental e Sustentabilidade nos 
Territórios Semiáridos, Daniela 
Santos, ficou surpresa em constatar 
uma arborização ausente das 
árvores da caatinga. “O curso tem 
sido importante para evidenciar o 
co ntex to,  a  n e ce ss i d a d e  d o 
entrosamento da flora da caatinga 
na paisagem urbana”, lembrou ela.

A necessidade de aproveitar as árvores 
da caatinga foi um dos temas discutidos



 Outra vertente do projeto é a capacitação de podadores e 
jardineiros que atuam em Petrolina, para que esses profissionais 
possam estar em sintonia com as novas transformações e 
entendam não apenas do processo técnico, mas tenham 
consciência sobre a importância e os benefícios de ter uma 
cidade mais arborizada e organizada.
 O programa conta com a inclusão de professores e estudantes 
de Agronomia, que vêm auxiliando na capacitação das equipes de 
funcionários terceirizados da prefeitura e na elaboração de 
projetos paisagísticos para alguns espaços. Para que atenda às 
demandas da cidade, foi firmada uma parceria entre a prefeitura e 
o campus Petrolina Zona Rural do IF Sertão-PE. 
 Uma das medidas emergenciais foi a oferta do curso Prático de 
Podadores de Árvores e Arbustos Urbanos, de Formação Inicial e 
Continuada (FIC), com carga horária de 20 horas distribuídas em 
aulas teóricas e práticas. As 20 vagas foram direcionadas para 
estudantes maiores de 18 anos da rede pública e funcionários 
terceirizados da Prefeitura Municipal de Petrolina, a fim de 
capacitar profissionais que atuem na poda de árvores nas praças, 
ruas, avenidas e parques da cidade.

Revista IF Sertão-PE 33

A capacitação de Podadores foi direcionada 
aos funcionários terceirizados da Prefeitura

Uma proposta pedagógica participativa e em 
diálogo com as necessidades do espaço urbano 
de Petrolina foi a tônica da capacitação
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 Para que o plano de arborização seja 

executado com êxito, com uma equipe 

composta por estudantes, professores, 

representantes municipais, empresas de 

abastecimento urbano e investidores 

interessados em colaborar, se faz 

necessário o cumprimento de quatro 

etapas básicas:

Mudas de qualidade
Aquisição de mudas de qualidade, 

observando a compatibilidade entre 

volume de copa, fuste e estrutura do 

sistema radicular de grande porte 

preservado de cada uma delas.

Acondicionamento e transporte
As mudas de árvores e arbustos devem 

ser transportadas com raízes bem 

acondicionadas, mantendo o torrão e 

com a parte aérea bem protegidas, além 

de transportadas em caminhão-baú.

Implantação adequada
Umas das etapas mais importantes, uma 

vez que requer atenção no decorrer do 

plantio. Será necessário disponibilizar 

uma cova com dimensões capazes de 

proporcionar o desenvolvimento 

completo do sistema radicular das 

á r v o r e s  e  a r b u s t o s ,  r e a l i z a r  o 

tutoramento das mudas compatíveis ao 

s e u  p o r te ,  faze r  u m a  co b e r t u ra 

adequada do solo na base da árvore e 

irrigar corretamente.

Manutenção pós-plantio
Perceber que, após a implantação, o 

processo precisa de um período de 

adaptação, sendo necessário realizar os 

devidos cuidados no pós-plantio para um 

desenvolvimento sadio da árvore. 

Assim, a equipe capacitada deve atuar 

nas podas de limpeza, formação e 

condução, manutenção de tutoramento, 

adubação, cuidados fitossanitários e 

irrigação adequadas.

Projeto Multidisciplinar 

 Em meio às aulas práticas do curso, os estudantes 
vivenciaram no dia 26 de maio deste ano uma situação 
inusitada: a remoção de um ninho de passarinhos que 
residia na copa de uma árvore que estava prestes a cair em 
plena Praça da Sementeira. Para reduzir o impacto 
ambiental causado pelo trabalho de poda, o ninho foi 
transferido para uma árvore próxima, a fim de que os 
pássaros pudessem permanecer no ambiente. 



 Responsável por ampliar a percepção dos cursistas 
sobre a própria cidade onde vivem, Gerson Reichert ficaria 
orgulhoso ao saber que “a vontade de melhorar a cidade 
associada a uma necessidade real de se arborizar o espaço 
urbano”, identificada por ele quando esteve em Petrolina, 
se transformou no compromisso assumido por professores 
e estudantes do IF Sertão-PE de qualificar os principais 
responsáveis por reprojetar e manter as praças e jardins, 
compondo cenár ios  ma is  ha rmon iosos  e  que 
proporcionem bem-estar aos que visitam a cidade e, 
principalmente, aos que aqui residem.

 De acordo com a fisiologista de Plantas e assessora da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext) do IF Sertão-
PE, Ana Rita Leandro, a orientação sobre os cuidados 
fitossanitários e as noções de segurança do trabalho já 
têm surtido efeitos entre os podadores. “No parque 
Josepha Coelho, seu Luiz, um dos cursistas podadores, 
estava cortando um mato e uma mulher perguntou a ele 
porque estava fazendo isso, já que o mato produz 
sementes para os passarinhos. Ele disse: ‘Professora, eu 
pensei, pensei... mas respondi: eu expliquei pra ela que o 
mato vai tirar a água e o alimento da planta. A água aqui é 
tão pouca, dona...’. Eu achei tão bacana!”, afirmou ela, 
reforçando o sentido da proposta pedagógica que tem 
sido a tônica da capacitação.

A solenidade de entrega dos certificados já é motivo de 
orgulho para os participantes do Curso Prático de 
Podadores de Árvores e Arbustos Urbanos, que 
receberam seus certificados de conclusão das mãos de 
representantes do IF Sertão-PE e da Prefeitura de 
Petrolina. A parceria entre as duas instituições garantiu 
que cerca de 15 trabalhadores terceirizados que atuam na 
manutenção das praças da cidade se atualizassem sobre 
os aspectos que envolvem a poda de árvores e arbustos.  
No último dia 13 de junho, a coroação de todo o processo 
de aprendizagem foi feita a partir da entrega dos 
certificados. O próximo passo é a realização do curso de 
Jardinagem, que será feito depois que a Prefeitura de 
Petrolina montar as equipes para trabalharem na 
manutenção das praças. 
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A professora Ana Rita Leandro apresentou a cerimônia 
e convidou os representantes para as saudações

A reitora Leopoldina Veras participou da 
entrega dos certificados aos cursistas

A capacitação reforça a responsabilidade social do IF Sertão-PE



Revista IF Sertão-PE36

Com 
a mão 
na massa
Estudantes praticam dia a dia da 
construção civil em projeto de extensão

EXTENSÃO

Texto e Fotos: Gabriela Lapa



 rotina do sábado não tem Netflix. Para mais de 50 alunos Ado curso técnico em Edificações do campus Salgueiro do 
IF Sertão-PE, o primeiro dia do fim de semana é, 

literalmente, de colocar a mão na massa, aprender a mexer no 
cimento e edificar o próprio espaço de convivência na escola.  Eles 
fazem parte do projeto de extensão Proeja Edifica, que tem como 
objetivo incentivar o contato do aluno com a prática da construção 
e estreitar os laços entre as turmas do Ensino Médio e do Proeja, a 
partir da troca de experiências entre os participantes.
 A ideia nasceu em 2016, dentro do curso para jovens e 
adultos. “Percebemos que os alunos do Proeja tinham um 
grande conhecimento prático sobre construção, que vinha 
principalmente do trabalho como pedreiros ou auxiliares em 
obra. Alguns tinham autoestima baixa por estarem há muito 
tempo fora da sala de aula ou mesmo por terem mais dificuldade 
nas disciplinas técnicas. Ao mesmo tempo, os estudantes do 
Ensino Médio tinham muito conhecimento técnico, mas sabiam 
quase nada da lida diária da profissão. Então, criar uma 
oportunidade prática na qual eles pudessem dialogar e dividir os 
saberes foi a maneira que encontramos de solucionar as lacunas 
de ambos e melhorar a formação do grupo como um todo”, 
explica a professora de instalações hidrossanitárias, Camila 
Medeiros, atual diretora de Ensino do campus.
 O fato de as atividades serem aos sábados não intimidou os 
futuros técnicos. Nem o sol, que irradiava sem pena nos 
capacetes brancos, às 10h da manhã. Bem munidos de protetor 
solar e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), dezenas de 
estudantes reuniram-se no terreno lateral do campus, no primeiro 
dia de funcionamento do projeto, para consultar a planta da sala 
que iam construir e ouvir as instruções dos monitores. Depois, um 
a um, foram conferindo a medição do terreno, separando 
materiais e preparando-se para começar a fundação.
 As atividades são desenvolvidas na forma de oficinas 
ministradas por alunos do Proeja às turmas do Ensino Médio. 
Cada etapa da obra constitui uma oficina diferente, para que os 
futuros técnicos possam exercitar o conhecimento em todos os 
detalhes, um por vez. “Queremos que eles vivam esse momento 
de construir o próprio espaço – de verdade – na instituição. A 
ideia é que esta sala que está em andamento seja usada pelos 
alunos para atividades diversas. Um canto para eles, feito por 
eles. Isso eleva a autoestima, a autoconfiança e as relações com 
a escola e com os colegas. É muito mais que construção civil”, 
afirma Camila Medeiros.
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O processo é demorado, pois 
envolve muitos alunos e, como só 
acontece uma vez por semana, 
caminha a passos mais lentos que 
uma construção tradicional. Tudo é 
supervisionado pelos facilitadores 
da oficina e pela professora 
coordenadora do projeto. Ali, 
ninguém tem pressa. Todos querem 
participar de cada etapa, aprender 
as gírias, a solucionar imprevistos, 
refazer o que não ficou adequado, e 
assim, encerrar a obra com o 
conhecimento bem fixado na 
memória.
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Experiência pessoal dos estudantes enriquece o projeto

 A sensação de dividir algo maior também é partilhada pelos 
alunos. Principalmente entre os do Proeja, que trazem consigo 
experiências de vida singulares. “Eu praticamente nasci 
construindo”, conta Josimar Pereira. “Meu pai era Francisco 
Pereira da Silva, conhecido como mestre Chico Gato, um dos 
mestres de obra mais respeitados dessa região. Aprendi a 
trabalhar com ele aos 14 anos”, lembra o estudante. 
 Depois de ingressar no curso de Edificações, o saber 
aprendido em casa ganhou outras formas e novos horizontes. 
“Eu tinha muito conhecimento prático; hoje, muita coisa mudou. 
Com a teoria, a técnica, tudo se encaixa melhor e fica mais 
consciente. No projeto Edifica, posso ajudar e ensinar outras 
pessoas, é muito bom e gratificante”, afirma.
 “Quem chega no curso técnico com uma grande bagagem 
prática, de anos trabalhando em obras sem a formação, muitas 
vezes tem vícios ou costumes que não são os mais adequados. A 
função do projeto é, também, corrigir um pouco isso, mostrar 
aos alunos qual a melhor forma de proceder tecnicamente. 
Estamos pegando um saber, que é a experiência de vida do 
aluno, e melhorando ele. Desta forma, o que se aprende na 
teoria, nos cálculos, fórmulas e processos faz muito mais 
sentido”, explica Camila Medeiros.
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 O sucesso do Proeja Edifica foi destaque durante a 40ª Reunião 
Anual dos Dirigentes das Instituições de Educação Profissional e 
Tecnológica (Reditec), realizada em Vitória (ES), em setembro do 
ano passado. O evento aconteceu integrado ao Congresso da 
Federação Mundial dos Colleges e Politécnicos (WFCP), reunindo 
estudantes e profissionais de vários países. 

Iniciativa teve destaque em evento internacional

 Pelo impacto na educação e na formação pessoal que 
proporcionou aos alunos, o projeto Edifica foi um dos dez 
trabalhos selecionados para a Mostra de Experiências Exitosas da 
Reditec/WFCP, recebendo elogios e reconhecimento dos 
avaliadores e do público do evento. “Dividir a nossa iniciativa com 
outras pessoas que podem se tornar multiplicadoras em vários IFs 
e instituições do mundo foi incrível. Demonstramos que a 
educação profissional e tecnológica envolve, também, a 
formação humana, e que o trabalho pode e deve envolver o que 
há de melhor em cada um de nós”, explicou a professora Camila 
Medeiros, que apresentou o projeto em Vitória. 
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Projeto utiliza 
peixe ornamental 
no combate ao 
Aedes aegypti

EXTENSÃO

Por: Inês Guimarães
Fotos: Daniel Amaral 
e Inês Guimarães

O pequeno plati pode comer até 
200 larvas do mosquito por dia



ão é difícil conhecer alguma pessoa que já tenha sido Nacometida por uma doença transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti. O inseto, que ganhou as manchetes, 

principalmente no ano passado, devido a surtos de casos de 
dengue, zika e chikungunya em várias regiões do Brasil, continua 
sendo vilão em diversas comunidades.
 De acordo com dados do último levantamento realizado pelo 
Ministério da Saúde, até o dia 15 de abril de 2017 foram notificados 
mais de 110 mil casos de dengue no país, 43.010 de chikungunya e 
quase 8 mil de zika. Apesar de ter havido uma diminuição em 
relação aos casos registrados no mesmo período de 2016, os 
esforços de prevenção não devem ser interrompidos. 
 Para se reproduzir, o mosquito se utiliza de ambientes com 
água parada, desde grandes reservatórios, como caixas 
d’água, até mesmo pequenos recipientes, como copos 
plásticos ou uma simples tampa de garrafa. No campus 
Petrolina Zona Rural do IF Sertão-PE, um projeto de Extensão 
tem trabalhado de maneira alternativa para combater a 
proliferação do Aedes aegypti, ainda em sua forma larval. 
 Os professores Daniel Amaral e Elizângela Souza resolveram 
unir seu trabalho com a piscicultura a uma ação que tivesse um 
impacto social bastante relevante. Através de estudantes que 
moram no Assentamento Água Viva I, interior do município de 
Petrolina (PE), descobriram que é uma prática comum dos 
moradores locais armazenar água diariamente, devido ao 
abastecimento ineficiente. Água acumulada em tambores e 
caixas d’água, ambientes perfeitos para a proliferação do Aedes. 
 De acordo com os professores, a ideia foi utilizar uma espécie 
de peixe ornamental, chamada plati, para combater as larvas do 
mosquito da dengue. “Já existem estudos que comprovam que o 
plati é um dos peixes mais eficientes, porque ele come cerca 200 
larvas do Aedes aegypti por dia”, afirmou Daniel Amaral. Segundo 
Elizângela Souza, além de realizar um controle do mosquito, o 
trabalho evita o uso produtos químicos nesse combate, já que a 
ação é feita de forma biológica.
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 Os professores Daniel Amaral e Elizângela Souza, junto ao 
estudante do curso de Agropecuária, Anderson Santos, iniciaram 
as ações reunindo moradores do Assentamento Água Viva I, no 
intuito de explicar o projeto e os cuidados que são necessários 
com o peixe. Em seguida, foi realizado um levantamento de 
pessoas interessadas em participar do trabalho.
 As famílias recebem o peixe ornamental, que é inserido no 
reservatório de água. Dona Maria de Jesus foi uma das pessoas da 
comunidade, que conta com cerca de 200 famílias, a abrir as portas 
de sua casa e seu reservatório para o plati. “Eu não tenho mais a 
preocupação se as larvas do mosquito vão aparecer. É melhor para 
mim. Não tem dificuldade nenhuma de cuidar do peixe, é até 
gostoso. Eu e meu filho vamos tirar água brincando, é legal isso, 
divertido. Hoje mesmo até já conversei com o peixe”, sorri. 
 Segundo Maria, depois da inserção do peixe, mesmo às vezes 
deixando o reservatório destampado, não foi percebido o 
aparecimento de nenhuma larva. Além das residências, a escola 
Daniel Berg, localizada no Assentamento, também recebeu o peixe. 
 Após a distribuição dos animais, a equipe realiza visitas 
periódicas às casas atendidas, para acompanhar a qualidade da 
água, as condições para sobrevivência do peixe e se ele está 
causando alguma interferência na qualidade da água. Para isso, 
são feitos testes de parâmetros físico-químicos, nos quais são 
medidos taxas de oxigênio, amônia e o pH da água. “Até o 
momento não constatamos nenhum problema. Os peixes se 
adaptaram, estão se alimentando da matéria orgânica. O pessoal 
tem gostado da iniciativa e tem apoiado”, disse Daniel. 
 O projeto pretende ainda realizar palestras educativas, voltadas 
principalmente para moradores que ainda não aderiram à ação, 
sobre outras formas de prevenir e combater o Aedes aegypti. “A 
gente percebe que, além dos reservatórios que tem nessas 
residências, ainda tem muita desorganização nos quintais, muito 
pneu, recipientes vazios com água dentro”, observou o professor. 
 O estudante Anderson Santos participa de todo o trabalho e 
para ele, além do aprendizado, é gratificante poder ajudar a 
comunidade a partir do conhecimento. “Estamos convivendo com 
pessoas que passam por problemas com o mosquito e a gente 
está tentando minimizar e até erradicar, ajudando a sociedade. 
Esperamos expandir esse projeto”, afirmou.
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O Projeto



 O projeto de combate às larvas do Aedes aegypti através da 
criação de peixes ornamentais tem sua vigência até o mês de 
julho. Após isso, mesmo sem ser renovado, as atividades irão 
continuar, como explica a professora Elizângela. “A nossa 
proposta é dar continuidade a esse projeto fazendo a reprodução 
do peixe, no Laboratório de Piscicultura do campus Petrolina Zona 
Rural, e disponibilizando para comunidade”.
 Qualquer pessoa, associação de moradores, escola, qualquer 
organização pode solicitar a distribuição dos peixes, que é feita de 
forma gratuita. “É um trabalho interessante e inédito, porque não 
existe aqui na região. Até então foi investigado se a prefeitura ou 
outras instituições já tinham tido um trabalho semelhante, mas 
nenhuma fez. Esse foi um pontapé inicial, é um projeto piloto, que 
a gente espera que traga benefícios”, concluiu a professora. 

Qualquer pessoa pode adquirir o 
peixe ornamental plati .  Sua 
distribuição é feita gratuitamente 
a t ravés  do  Laborató r io  de 
Piscicultura do campus Petrolina 
Zona Rural do IF Sertão-PE.

O plati é um pequeno peixe ornamental, que chega a no 
máximo quatro centímetros. É um peixe bem resistente, 
em relação a outras espécies ornamentais, de fácil 
reprodução tendo estimativa de vida de quatro anos, caso 
sejam aplicados os devidos cuidados, como alimentação 
(que pode ser a própria matéria orgânica do reservatório) e 
a condição da água. O plati tem a capacidade de comer 
cerca de 200 larvas do mosquito Aedes aegypti por dia.

Distribuição

Saiba mais Quer o peixe?
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TAMANHO REAL
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63 anos e muita 
vontade de aprender
Concluinte do curso técnico em Serviços Públicos do IF Sertão-PE na 
modalidade Educação a Distância (EaD), a aluna Maria de Lourdes Queiroz 
planeja fazer pós-graduação e incentiva os mais jovens a estudar

EaD

Textos e fotos: Gabriela Lapa
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o contrário das turmas regulares presenciais, nas quais o Aperfil dos alunos é mais ou menos o mesmo em relação à 
idade, maturidade e experiência de vida, nas salas da 

Educação a Distância (EaD) impera a diversidade. Estudantes com 
faixas etárias diferentes, oriundos de cidades e realidades 
socioeconômicas bem distintas, convivem no ambiente virtual de 
aprendizagem – e, aos sábados, nos polos presenciais – movidos 
por um mesmo objetivo: a vontade de aprender.
 Com 63 anos de idade, Maria de Lourdes Queiroz não é exceção. 
Concluinte do curso técnico em Serviços Públicos na modalidade 
EaD, que tem o campus Salgueiro do IF Sertão-PE como polo de 
apoio, ela traz na bagagem uma história de vida de dificuldades 
superadas pela dedicação à família e ao estudo. Agora, prepara-se 
para colher os frutos desta jornada com mais um diploma na mão. 
 “A vida não foi muito fácil. Tive cinco filhos, que é bastante se 
você considerar o padrão dos dias de hoje (risos), e depois que eles 
nasceram abandonei tudo para criá-los bem. Na época, eu havia 
feito o curso técnico em Contabilidade, mas depois que fui mãe não 
pude investir em continuar a formação acadêmica. O casamento se 
desfez, tive que enfrentar tudo na dura sorte”, conta Lourdes.
 “Quando o caçula terminou a faculdade de Economia, 
estávamos de férias em Recife, e eu voltei para Flores caladinha, 
com a ideia de finalmente voltar a estudar. Fiz quatro anos de 
Serviço Social a distância, depois, me inscrevi no curso técnico 
em Serviços Públicos do IF Sertão-PE. Na verdade, eu queria 
cursar Recursos Humanos, mas como as inscrições já haviam 
terminado, optei por Serviços Públicos para não ficar parada. 
Deu mais certo do que imaginava”, conta Lourdes.
 A notícia da aprovação veio como uma surpresa ao telefone. 
 – Alô, você não vem fazer a matrícula?
 – Matrícula de quê? 
 – Você fez o processo seletivo para Serviços Públicos, não foi? 
Parabéns pela aprovação!
 – Eu passei? 
 “Eu não acreditava. Estava há tanto tempo parada que não 
achava que poderia passar na seleção. Mas a verdade é que eu 
nunca deixei de estudar, mesmo sem ter consciência disso. Desde 
que meus filhos nasceram, ajudei-os na escola, depois nos 
vestibulares, sem perceber que estava ajudando a mim mesma, 
também. O resultado foi surpreendente, mas no fundo, não podia 
ser outro: passei em 6º lugar”, lembra a estudante.

Natural de Flores (PE), cidade com 
pouco mais de 22 mil habitantes, a 
então técnica em contabilidade 
criou os cinco filhos tendo sempre o 
estudo como norteador. “Eu dizia 
para mim mesma: quando botar o 
último na faculdade, vou fazer a 
minha”, lembra. E assim fez. 
Ajudando a família a se preparar 
para os  muitos  vest ibulares 
prestados, ela foi, sem saber, 
sedimentando um conhecimento 
que seria fundamental para sua 
própria aprovação, anos depois.



 De acordo com o Censo da Educação a Distância realizado pela 
Associação Brasileira de Educação (Abed) em 2014, a maioria dos 
alunos matriculados em cursos EaD, no país, possui faixa etária 
entre 21 e 40 anos. Entretanto, são poucos os dados coletados 
pela pesquisa que contemplam educandos com mais de 40. 
 Se os longos anos de experiência de vida parecem muito para 
estar de volta à sala de aula, Lourdes prova o contrário: a 
maturidade, para ela, foi fundamental no bom aproveitamento do 
curso. “Estudar mais velho é bem proveitoso, porque justamente 
você já está mais maduro, já entra sabendo o que realmente quer, 
não fica perdido na sala de aula, nem se distrai com bobagens. Sei 
que eu não tenho um futuro promissor como os jovens, mas isso 
não me impede de estudar e sonhar. O homem que deixa de 
sonhar já morreu”, afirma.
 Essa maturidade também proporciona um olhar mais crítico 
em relação ao curso estudado e à realidade. Para Lourdes, as duas 
graduações fizeram-na compreender a sociedade de outra forma. 
“Estamos descobrindo como as coisas acontecem. Quando você 
não conhece, reclama do prefeito, do governo, mas não sabe 
como o serviço público funciona. Agora, do outro lado do balcão, 
nós vemos que as licitações demoram, não é do dia para noite que 
acontecem, então começamos a compreender por que 
determinados serviços demoram, identificamos as falhas do 
atendimento, da gestão, não só como consumidores, mas com o 
conhecimento da outra face, também. Aprendemos a ponderar as 
coisas, abre-se um leque muito grande”, avalia.

Maturidade contribui com o aprendizado
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 Hoje, prestes a finalizar o último módulo do curso de Serviços 
Públicos, Lourdes olha para o futuro com otimismo, mesmo sem 
saber o que virá pela frente. De uma coisa, porém, ela tem 
certeza: os estudos não podem parar. 
 Aliás, no quesito família, o estudo parece estar no sangue. Dos 
cinco filhos de Lourdes, um é formado em Economia, o segundo 
em Economia e Administração, o terceiro em Gestão de 
Marketing, a quarta em Pedagogia e Contabilidade e a quinta em 
Letras, com pós-graduação na mesma área. 
 Com tantos bons exemplos dentro da própria casa, a formanda 
de Serviços Públicos caminha rumo ao terceiro diploma como uma 
inspiração a ser seguida por outros estudantes de todas as idades. 
“Sejam persistentes, vocês têm o mundo pela frente e muito 
conhecimento para adquirir. Dediquem-se, aproveitem os 
estudos e não desistam. Nunca é tarde para aprender”, aconselha.

Lição de persistência 
e dedicação

“Qual é o plano, agora? É uma 
interrogação bem grande (risos). Eu 
quero trabalhar, pois ainda tenho 
muita garra. E, claro, quero fazer 
uma pós-graduação. Meus filhos já 
têm, me cobram que eu também 
faça. E eu penso, por que não?”, 
indaga.
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