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APRESENTAÇÃO 

 

O I Seminário Internacional, III Seminário Nacional e o V Seminário Regional 

sobre Educação e Desenvolvimento Regional, realizado entre os dias 08 a 12 de 

novembro de 2021, aconteceu em um cenário desafiador, quando ainda se convivia 

com a Pandemia COVID-19. O evento, até então realizado presencialmente, desafiou 

a equipe organizadora para torná-lo não presencial, garantindo os mesmos padrões 

de qualidade. 

A discussão, acerca de educação e desenvolvimento regional, requer 

continuada fundamentação para que as análises e os processos sejam sustentados, 

dada a complexa relação entre os temas, visto que, a cada ciclo desse seminário, 

prima-se por ampliar os aspectos que possam ser relacionados tanto à educação 

como ao desenvolvimento.  

No ano de 2021, o evento deu continuidade às discussões sobre a contribuição 

da educação para o desenvolvimento regional. Em específico, os objetivos foram: 

divulgar pesquisas na área da educação e desenvolvimento regional aos demais 

campos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; oportunizar aos acadêmicos da 

graduação e pós-graduação experiências que propiciem conhecer, debater e refletir 

sobre a contribuição da educação para o desenvolvimento regional; promover o 

intercâmbio acadêmico entre os cursos de licenciatura da UNC e de outras instituições 

da região, do estado e do país; promover intercâmbio entre os Programas de Pós-

graduação na área de Planejamento Urbano e Demografia, em particular, aqueles cujo 

objeto tem vínculos com o Desenvolvimento Regional e suas pesquisas possuem 

alguma aderência com a temática educação; contribuir para a promoção da melhoria 

da educação básica e superior; favorecer a integração de grupos de estudos, com 

instituições, Secretarias Municipais de Educação e grupos externos, a fim de  

consolidar uma proposta de desenvolvimento regional; promover, interna e 

externamente, o intercâmbio de ideias com outras IES, órgãos e instituições; promover 

a troca de experiências, que possam contribuir com professores, gestores 

educacionais empenhados na melhoria da qualidade da educação; reunir esforços 

intelectuais dos participantes, pelos seus escritos sobre o tema. 
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Foram abordados temas como: Educação, Desenvolvimento Local e 

Comunitário; – Anos Finais do Ensino Fundamental: desafios e perspectivas; Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental: desafios e perspectivas; Educação Infantil: desafios 

e perspectivas; Implantação do novo ensino médio no estado de Santa Catarina; 

Educação superior: desafios e perspectiva. A expansão de programas de pós-

graduação stricto sensu, no Brasil, na área do Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia, mais, especificamente, com foco na área de concentração no 

´desenvolvimento regional´, oportunizando, além das discussões inerentes à área, 

novas frentes até então pouco exploradas. A educação passa a integrar as 

discussões, mesmo que ainda incipientemente. Quanto à relação entre a temática do 

evento com um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável, tem-se os 

seguintes: erradicação da pobreza; educação de qualidade; trabalho decente e 

crescimento econômico; redução das desigualdades; parcerias e meios de 

implementação.  

As pesquisas, as atividades de desenvolvimento e os relatos de experiências, 

foram orientados por três eixos, que definiram as discussões convergentes com a 

finalidade do II Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento Regional e o 

IV Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional. Foram eles: 

EIXO I – EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL; EIXO II - POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL e EIXO III – PRÁTICAS 

INOVADORAS DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

A diversidade de profissionais de educação, pesquisadores e estudantes 

proporcionou a disseminação de resultados de pesquisas, experiências práticas e de 

gestão, que geraram análises e integração com o tema desenvolvimento regional.  

Almeja-se que em 2022 o evento dê continuidade e se torne ainda mais 

robusto, ampliando as discussões em âmbito nacional e internacional. 

 

Canoinhas, SC, primavera de 2021. 

 

Argos Gumbowsky e Maria Luiza Milani 
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A DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO MODELO DE ENSINO REMOTO 

 

Jeferson Ostroski Martins1 

 

RESUMO 

Com o advento da pandemia da COVID-19 e os decretos estaduais que levaram ao 
fechamento parcial das escolas públicas e particulares de Santa Catarina, a resposta 
foi a opção pelo ensino remoto. O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência 
da docência da disciplina de filosofia para o ensino médio em 2021 no formato 100% 
remoto em uma escola polo da rede pública estadual de Santa Catarina. Trata-se de 
um estudo descritivo e exploratório que propõe analisar as vivências do ensino da 
disciplina de Filosofia para turmas do ensino médio, ofertada em uma escola polo do 
Planalto Norte Catarinense durante a pandemia da COVID-19. O método empregado 
foi a pesquisa documental, utilizando dados secundários disponibilizados ao 
pesquisador e estudo de caso. Durante o período letivo utilizado no recorte de 
pesquisa, foi possível perceber a baixa participação dos alunos nas aulas síncronas 
devido a problemas relacionados a conexão com a internet, horário de trabalho e 
dificuldades para acessar as plataformas utilizadas para estudo. Também foi possível 
identificar, por parte dos docentes, problemas referentes à adaptação de conteúdo e 
utilização de meios de comunicação. Ocasionalmente os conteúdos trabalhos na 
escola de origem divergiam dos conteúdos transmitidos na escola polo, demonstrando 
a importância e necessidade do contato frequente com demais professores. Assim 
sendo, as estratégias utilizadas durante o período pandêmico, se adaptadas, deverão 
ter continuidade e ampliação após o término da pandemia da COVID-19. 

 

Palavras–chave: Filosofia. Ensino. Remoto.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM), 

aprovada em 2018, propõe que a disciplina de filosofia esteja dentro da área de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, buscando sempre uma formação voltada para 

a ética. Entretanto, a disciplina de filosofia (juntamente da disciplina de sociologia) 

passou por períodos turbulentos na história da educação brasileira, chegando a ser 

banida da grade do ensino médio no ano de 1971, sendo substituída por Educação 

                                                           
1Licenciado em Filosofia e professor da Rede Pública Estadual de Santa Catarina. E-mail: 
698638@profe.sed.sc.gov.br 
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Moral e Cívica, porém, através da lei nº 11.684, esta foi incluída pela segunda vez no 

ensino médio, em junho de 2008. 

Após a Organização Mundial de Saúde declarar a pandemia do novo 

Coronavírus, o Ministério da Saúde começou a investigar formas de evitar o contágio 

e, consequentemente, a propagação do vírus, promovendo campanhas para adoção 

de medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, o uso de máscara e a 

adesão ao álcool em gel (UNA-SUS, 2020). A pandemia do novo coronavírus afetou 

inúmeros setores da sociedade, entre eles o da educação.  

Em março de 2020, o governador de Santa Catarina decreta a suspensão das 

aulas nas redes estadual, municipal e particular, provisoriamente, no período de 30 

dias. Este prazo foi estendido com o passar dos meses até o surgimento do projeto 

das escolas polos e o ensino remoto.  

Segundo a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (2020), o 

ensino em formato 100% remoto na rede estadual de ensino está sendo ofertado para 

alunos que possuem comorbidades, ou seja, participam do grupo de risco. Outra 

forma de participar do ensino remoto é quando a família solicita a inclusão do aluno 

nesta modalidade. Esse formato de ensino acontece através da assistência via escola 

polo que são escolas virtuais destinadas a contribuir para a permanência do aluno 

durante o ano letivo. As escolas polos integram os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, ensino médio regular, ensino médio com carga horária estendida, 

magistério e educação de jovens e adultos.  

A escola polo não substitui a escola de origem, onde o estudante foi 

regularmente matriculado no início do ano letivo e que é o principal ponto de contato 

da família com a escola polo. Portanto, fica como atribuição da escola de origem a 

assistência ao aluno que apresentar dificuldade na criação de e-mails, enturmação, 

etc.  

Os professores das escolas polos ficam a par do planejamento e execução das 

atividades não presenciais com os alunos do grupo de risco, registrando frequência, 

rendimento escolar e encaminhando cópia para a escola de origem dos alunos. Todos 

os planejamentos e registros são realizados mediante supervisão e aprovação da 

coordenação pedagógica da escola polo e da escola de origem dos alunos.  
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Portanto, o objetivo do presente trabalho é relatar a experiência da docência da 

disciplina de filosofia para o ensino médio em 2021 no formato 100% remoto em uma 

escola polo da rede pública estadual de Santa Catarina 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, pois possibilita o entendimento 

dos fenômenos através da observação, (FACHIN, 2003) e exploratório, pois pretende 

familiarizar o pesquisador com o problema (GIL, 2017). O objetivo da pesquisa foi 

analisar as vivências do ensino da disciplina de Filosofia para turmas do ensino médio 

ofertada em uma escola polo do Planalto Norte Catarinense durante a pandemia da 

COVID-19. O método empregado foi a pesquisa documental, utilizando dados 

secundários disponibilizados ao pesquisador e estudo de caso, permitindo o 

conhecimento detalhado do objeto de pesquisa (GIL, 2017). O relato de experiência 

foi utilizado tendo como sujeito da pesquisa o pesquisador, autor da observação e 

relator das experiências vivenciadas durante o ano letivo de uma escola polo 

localizada em um município do Planalto Norte Catarinense, composta por 

coordenadores e professores. O recorte temporal utilizado para estudo foi o período 

entre os meses de junho a outubro de 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Estado de Santa Catarina existem particularidades durante o processo de 

contratação quando comparado a outros estados brasileiros. Durante a pandemia da 

COVID-19 o processo seletivo para contratação de novos professores foi adiado e os 

contratos daqueles que já estavam em exercício prorrogados. Logo, o primeiro passo 

na contratação do professor em caráter temporário, conhecido também por ACT, foi a 

participação da chamada pública. Dada a aprovação mediante chamada pública, é 

necessário o contato com a escola polo para solicitar a lista de documentos 

necessários para a efetivação do contrato, tendo o prazo de 48 horas para levar até a 

instituição de ensino. Na lista, constam documentos pessoais, certidões de negativas, 
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titulação e exame clínico. Após unir a documentação necessária e levar até a escola, 

o contrato é realizado e informado o horário das aulas.  

Se tratando de uma escola polo, em que as aulas são remotas, a coordenação 

explica que a docência ocorrerá através da plataforma Google Meet, publicação de 

material de estudo e avaliações via Google Sala de Aula e contato através de grupos 

de WhatsApp. Sobre o ambiente de aprendizagem virtual: 

 

É, pois, fundamental criar uma boa estrutura de comunicação para gerar uma 
autêntica comunidade virtual de aprendizagem, onde o estudante se sinta 
conectado e motivado. É necessário comunicar com regularidade com os 
estudantes nos diferentes canais de comunicação para que eles sintam a 
presença do professor e dos seus pares. Uma sala de aula virtual vazia é 
uma experiência “cinzenta” para o estudante, uma sala sem vida, sem 
presença social e cognitiva rapidamente se torna num espaço “sem vida” 
(MOREIRA; FERREIRA; ALMEIDA, 2013). 

 

É de conhecimento geral que a plataforma Professor On-line é disponibilizada 

pela Secretaria do Estado da Educação para agendar tarefas, incluir frequência do 

aluno, anexar planejamento anual, semanal ou quinzenal e atualizar o diário de classe 

com as atividades desenvolvidas no dia letivo. Para a transmissão das aulas, o contato 

com o aluno se dá mediante a publicação do link do Google Meet no mural do Google 

Sala de Aula, posteriormente, o discente conectando o link terá acesso à aula remota 

ao vivo com horário e data informado antecipadamente. A aula possui a mesma 

duração que a presencial, entretanto com a distinção na presença do número de 

alunos, que no formato 100% remoto relutam em participar das aulas, e aqueles que 

participam não ligam a câmera e microfone. Durante o ano letivo, alguns alunos 

justificaram a ausência por e-mail ou WhatsApp, informando que não comparecem às 

aulas por motivo de trabalho ou porque, onde mora, não existe sinal de internet. 

Visando amenizar a situação e fornecer aporte necessário para o andamento 

acadêmico, as aulas são gravadas e disponibilizadas no Google Sala de Aula, assim, 

os alunos podem assistir em momento oportuno. Segundo Moreira et al. (2021) 

visando o acesso de todos os alunos ao conteúdo mediado em sala virtual, mesmo 

para aqueles que não puderam comparecer no horário agendado, o professor pode 

gravar os vídeos das aulas on-line, editá-los e disponibilizar em plataforma específica.  
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Os professores avaliam os alunos conforme orientações estabelecidas pela 

Secretaria de Estado da Educação, escola polo e o progresso das aulas. Para a 

disciplina de filosofia foi optado por aplicar uma atividade avaliativa após o intervalo 

de quatro aulas via Google Meet. Sobre avaliação formativa: 

 

A variedade de possibilidades para monitorar e avaliar os alunos em 
ambientes online é muito ampla, sendo que a maioria das plataformas 
oferecem uma visão geral do progresso dos estudantes, por meio do 
feedback fornecido e da nota recebida, que fica sempre registada (TINOCA; 
OLIVEIRA, 2013) 

 

Entretanto, os autores informam que se deve comunicar com antecedência a 

forma como vai ser realizada a avaliação, quais dimensões e quais indicadores serão 

considerados para obtenção de nota. Em diálogo com os alunos, foi possível 

estabelecer mutualmente a decisão pela avaliação com questões de múltipla escolha 

e dissertativas, modelo este que, segundo os alunos, é aplicado na escola de origem. 

A avaliação é publicada em documento do Word na plataforma Google Sala de Aula, 

os alunos acessam o Google Meet para ouvir as explicações necessárias, realizam a 

avaliação e entregam em período estipulado pelo professor.  

O conteúdo programado para o semestre está de acordo com as competências 

necessárias, segundo a BNCC. Porém, por vezes, é possível escutar dos alunos que 

o material disponibilizado já foi visto em outros anos letivos ou que a escola de origem 

está trabalhando outro conteúdo, causando divergências no aprendizado.  

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O relato de experiência vivenciado em uma escola polo no modelo 100% 

remoto em pleno período de pandemia evidencia que o modelo proposto é seguro 

devido a medida não farmacológica de distanciamento social, porém explicita a 

importância do professor presente fisicamente, dadas as adversidades enfrentadas 

durante a transmissão da aula on-line. O formato 100% remoto proporciona ao aluno 

e professor a familiarização com as ferramentas digitais para educação, como o 

Google Sala de Aula e o Google Meet, amplamente utilizados em várias instituições 
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de ensino, porém, explicita a necessidade de uma formação continuada para docentes 

e discentes, reforçando o aprendizado para com estas ferramentas. É importante 

destacar que mesmo na era da tecnologia, é percebido que alunos não possuem 

condições financeiras para adquirir computadores ou notebooks. Relatos como este 

são essenciais para reflexão e planejamento por parte das instituições de ensino, 

secretárias municipais, estaduais e federais. Assim sendo, as estratégias utilizadas 

durante o período pandêmico, se adaptadas, deverão ter continuidade e ampliação 

após o término da pandemia da COVID-19. 
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A ESCOLA E O ESPORTE NUMA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTERCULTURAL2 

 

Antonio José Müller3 
Adolfo Ramos Lamar4 

 

RESUMO 

Parte crescente dos alunos da região de Blumenau é procedente de famílias de outros 
países da América Latina e Caribe, porém muitos professores, estudantes, gestores 
e comunidades não têm adequados conhecimentos sobre a diversidade cultural e 
seus conflitos. A presente pesquisa aborda como é trabalhada a problemática 
educacional intercultural, em particular com alunos estrangeiros provenientes de 
países latinos ou caribenhos em uma escola pública de ensino médio e a sua relação 
com a prática do esporte escolar. O objetivo principal deste estudo é analisar como a 
prática dos esportes, realizada por estes grupos, pode ser entendida de forma 
intercultural dentro de um contexto histórico e social e sua relação com a Educação 
na sociedade brasileira. Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo que fez uso de 
entrevistas e observações com 6 alunos Haitianos em uma escola de ensino médio 
em Blumenau-SC. Este estudo alcançou resultados que ajudam a entender e 
aprofundar a discussão de assuntos relacionados a educação intercultural e o esporte 
na referida região para melhorar a preparação de professores e a prática docente em 
busca de uma educação de qualidade. 

 

Palavras–chave: Educação Intercultural. Alunos estrangeiros. Esporte escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O esporte escolar tem impacto na Educação. Este impacto é evidente em 

diversas áreas, em especial nas relações sociais e a escola não está isenta dessa 

influência. O esporte é visto como benéfico, por ser uma atividade que promove a 

amizade, a liberdade para expressar suas habilidades e a mobilidade social. Sage 

(1998) sugere que os esportes proporcionam um ambiente social para a aquisição de 

atitudes, valores e comportamentos pessoais e sociais, culturalmente valorizados. 

                                                           
2 Financiamento: Fomento Interno da FURB.   
3 Professor, PPGE, FURB. E-mail: antoniomuller2@hotmail.com 
4 Professor, PPGE, FURB. E-mail:ajemabra@yahoo.com 
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Além disso, está implícito que o que é aprendido, interculturalmente, no cenário 

esportivo escolar se transfere para outras esferas da vida real.  

Trabalhar o tema proposto tem relevância pedagógica, cultural e política e exige 

um aprofundamento da interculturalidade para explicar o fenômeno do esporte na 

educação. Também, os resultados da pesquisa ajudam no melhoramento do 

conhecimento sobre a diversidade cultural e em particular a cultura dos países latino-

americanos e caribenhos, neste caso do Haiti, por parte dos estudantes, professores 

dos diversos níveis e comunidades participantes de nossa região. 

O objetivo principal deste estudo é analisar como a prática dos esportes 

escolares, pela população alunos estrangeiros provenientes do Haiti, pode ser 

entendida de forma intercultural dentro de um contexto histórico e social e sua relação 

com a educação na sociedade brasileira moderna.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa estabelece conceitos teóricos sobre o esporte, interculturalidade 

e educação e tem por prioridade investigar a relação entre a educação e o esporte 

para melhor entender este processo em seus aspectos interculturais. Para tanto, esta 

é uma pesquisa qualitativa exploratória para identificar relações plausíveis que 

moldam o fenômeno de interesse (MARSHAL, ROSSMAN, 2016). Inicialmente, estas 

questões foram investigadas usando fontes convencionais de bibliotecas, colocando 

forte ênfase na interpretação e análise de fontes primárias. Também, a pesquisa forma 

parte das atividades do Grupo de pesquisa Educogitans na qual se têm elaboradas 

dissertações sobre o Haiti, Cuba, Colômbia, Argentina e o Brasil. 

Esta pesquisa cobre o uso e a geração de dados através de entrevistas e 

observações - que "descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos 

em vidas individuais" (DENZIN, LINCOLN, 1994, p.2). Participaram do estudo 6 

estudantes Haitianos de uma Escola de Ensino Médio em Blumenau-SC. Destes 

adolescentes, 5 eram do sexo masculino e uma do sexo feminino, entre 16 e 20 anos, 

todos afrodescendentes, assim distribuídos: 
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Quadro 1 – Participantes da pesquisa 

Nome Fictício Turma Idade 

Wes 2º. 3 16 
Nick 3º. 2 18 
Phar 3º. 2 18 
Dive 1º.1 17 
David 1º.3 16 
Peg (Feminino) 3º. 2 20 

 

Esses alunos opinaram sobre o entendimento da influência do esporte na vida 

deles e para identificar como o esporte está presente e como pode ser apresentado 

dentro de uma educação intercultural.  

Os pesquisadores desenvolveram um roteiro de questões que foram utilizadas 

em um determinado momento e a partir deste roteiro, novas questões foram 

apresentadas com o objetivo dos alunos exporem as suas opiniões de forma livre. A 

geração de dados foi feita por um dos pesquisadores que observou o comportamento 

dos alunos, buscando, com isso, uma maior fidedignidade nas respostas.  

Os pesquisadores fizeram uma breve apresentação dos objetivos da pesquisa 

e informou aos alunos que estes não teriam seus nomes revelados. As perguntas 

foram relacionadas ao esporte, educação e cultura. As opiniões foram dadas pelos 

grupos de forma aleatória. Os comentários foram gravados por áudio pelo pesquisador 

e, na sequência, foram transcritas em texto. A entrevista aconteceu apenas uma vez 

no auditório da escola e não foi interrompida, com a duração de 50 minutos, antes do 

início das aulas no período noturno. 

Os alunos se mostraram tímidos, especialmente no início e com certo receio de 

responderem com liberdade. Depois de algumas perguntas, para “quebrar o gelo”, os 

alunos se sentiram mais à vontade para responder. Havia dois irmãos no grupo de 

participantes, sendo que a única participante do sexo feminino foi a que menos emitiu 

opiniões, enquanto o aluno Nick foi o mais participativo. Os participantes têm forte 

sotaque quando falavam e trocavam algumas palavras para o francês ou até o 

espanhol, mas isso não interferiu no entendimento das questões e das respostas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise qualitativa das informações iniciou na procura de temas que surgiram 

dos participantes. O ato de coletar e organizar dados serviu como a primeira fase de 

análise. Um método primário de análise qualitativa aconteceu através da organização 

de unidades em categorias emergentes. A análise foi realizada para fornecer 

verificação e autenticidade das influências criadas pelo esporte, dentro da perspectiva 

intercultural. As categorias que emergiram foram: 

Multiculturalidade – Nesta pesquisa o que se observou foi que os alunos 

Haitianos têm o seu próprio espaço, quando em momentos livres, como nos intervalos 

das aulas. Da mesma forma eles se sentam juntos ou próximos nas salas de aula. Se 

dizem raramente questionados por professores ou colegas sobre sua cultura. Dive 

mencionou que “uma vez o professor de história perguntou sobre a história do Haiti, 

mas foi só”. Phar comentou que “...os alunos brasileiros não têm muita curiosidade 

sobre a cultura Haitiana...” Ele continuou dizendo que tem um aluno brasileiro que 

pergunta sobre o Haiti, mas “...é um só na turma dele ...”. Perguntei então como eles 

se sentiam com esta situação. Phar respondeu que “...é normal você estar em outro 

país e ter que viver dentro da cultura...afinal nós é que somos estranhos...”. Foram 

marcantes as expressões de angústia entre os entrevistados e pareciam muito tristes 

pela falta de interesse dos brasileiros pela cultura estrangeira. Os estrangeiros sofrem 

com esta adaptação, afinal são mudanças profundas e que precisam ser absorvidas 

para poderem se inserir em uma nova condição cultural, econômica e acadêmica.  

Questões foram feitas em relação aos hábitos que os alunos tinham no país de 

origem e que tentam conservar aqui. David então respondeu “...aqui no Brasil é tudo 

diferente...a língua...a comida...” perguntei qual a maior dificuldade para ele, ele então 

respondeu que era a língua, pois “...não se entendia nada...mas agora...vai...”. Phar 

disse que “...no Haiti eu jogava futebol nas horas livres e aqui...eu também jogo... 

então é igual...”. De acordo com os alunos o futebol é também o esporte mais popular 

no Haiti e o basquete está crescendo. Perguntei então sobre como o futebol poderia 

estimular na educação deles em um país diferente. Nick comentou que “...eu acho que 

a escola é mais legal quando tem futebol...pingue-pongue...mas os brasileiros não 
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gostam de jogar com a gente...” Questionei por que isso acontece e David com ar de 

frustração, disse “...não jogamos muito bem...e eles têm os times já...nós ficamos de 

fora...também ficamos separados no intervalo...não só na educação física...” 

O que se percebe na educação atual é uma presença de culturas distintas, 

onde os estrangeiros ou mesmo brasileiros de outras regiões convivem pacificamente 

e conservam suas culturas. Porém, o entrelaçamento entre as culturas não é evidente. 

Interculturalidade – Maria Laura Méndez (2003, apud WEISSMANN, 2018), 

nomeia o processo intercultural como mestiçagem, o que constitui uma combinação 

ou montagem de elementos heterogêneos, em que cada um mantém sua 

individualidade, dentro da qual conservar-se a diferença. A perspectiva Intercultural 

foi observada na pesquisa através do comportamento e das respostas dos Haitianos, 

sendo esta perspectiva extremamente importante na pedagogia.  

O esporte ajuda os jovens de outras culturas a serem aceitos em pequenos 

grupos na escola. Esse é um processo inclusivo em que os adolescentes entendem a 

importância do trabalho em equipe e da cidadania. Nick disse: “O esporte ajuda a 

socializar as pessoas e elas aprendem a trabalhar em equipe”. Seguimos a ideia e 

perguntamos ao grupo sobre a socialização que acontece no esporte e Dive 

comentou: “A competição acontece, mas deve ser usada para integrar e respeitar, 

especialmente com as crianças.” Ele explicou que um dos conceitos mais importantes 

do esporte era o desenvolvimento pessoal e o relacionamento entre as pessoas. A 

participação é essencial em qualquer processo de democratização (TUBINO, 2001) e 

o esporte pode ser usado como uma forma democrática de socializar as pessoas com 

equilíbrio e cooperação. 

Phar mencionou: “O esporte é uma coisa boa. É como a vida. Por exemplo, na 

competição, se você perder, você chora e se sente mal, mas você vai e fala com o 

time adversário como uma forma de admiração e respeito”. A socialização acontece 

no esporte e talvez seja o maior benefício disso. Baseia-se na crença de que o 

esporte, quando apresentado e organizado adequadamente, contribui de forma 

significativa para a educação social e moral dos jovens e é um meio efetivo de produzir 

benefícios para o indivíduo e para a sociedade.  
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Exclusão – Apesar dos comentários positivos em relação ao esporte e a 

socialização, os participantes explicaram como eles se sentem excluídos na escola 

pelos colegas brasileiros. Tanto nas atividades regulares na escola, como também 

durante as aulas de Educação Física. Collins (2014) identificou famílias 

monoparentais, minorias étnicas, pessoas com deficiência e idosos sem pensões 

secundárias ou indexadas como desproporcionalmente super-representados no grupo 

social sofrendo de pobreza e exclusão social. Podemos considerar para este estudo, 

os Haitianos como minorias étnicas e por isso sofrem alguma exclusão ou 

discriminação. Wes, afirmou que “os alunos brasileiros não deixam a gente participar 

junto com eles ou nunca nos escolhem para jogar futebol no time deles, somos sempre 

os últimos a sermos escolhidos”.  

De acordo com David, esta separação não acontece apenas na escola. Ele 

afirmou que “nos finais de semana nós estamos juntos... entre nós...os brasileiros não 

nos convidam para outras coisas... como os aniversários”. Perguntei a opinião deles 

sobre o porquê isso acontece e Nick falou “não temos muito contato com os 

brasileiros... só na igreja..., mas na maioria do tempo nós estamos com outros 

haitianos ou com nossas famílias... Meus pais também estão sempre com os 

haitianos...”. Essas questões de exclusão não são de simples solução. Contudo, a 

complexidade das questões que contribuem para a criação da exclusão social não 

deve ser usada como uma desculpa para que o esporte não desempenhe um papel 

tão completo quanto possível na assistência ao desenvolvimento de algumas etnias. 

O que se percebeu foi uma extrema humildade entre os participantes. Existe 

um sentimento de estranhamento e vulnerabilidade. Os alunos estudados vieram ao 

Brasil a partir da chegada anterior de seus pais, que, por sua vez, chegaram com a 

expectativa de prosperar no Brasil. O imigrante haitiano traz consigo sua história e 

identidade e carrega as dificuldades vivenciadas em uma nova cultura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O esporte escolar é uma prática social e cultural que possui símbolos, 

mecanismos e uma linguagem com características únicas. O esporte faz parte da 
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nossa cultura e tem papel importante na produção e reprodução de relações 

interpessoais, e pode atuar como um elemento que facilita a integração e 

diferenciação em termos sociais. Precisamente por causa de sua natureza universal, 

o esporte pode ser um ponto de encontro para diferentes culturas, favorecendo a 

interação sociocultural e atuando como referência comum para pessoas de diferentes 

culturas (CONTRERAS, 2002).  

Contudo, quando isso não acontece, o esporte também serve de manutenção 

da discriminação. Como diz Valente (2003), sem espaço para a própria cultura, o 

esporte imposto não contribui para o combate ao racismo ou para o adequado 

tratamento da diversidade cultural, pelo contrário, incorporam, quando não reforçam, 

os mesmos problemas que se pretende superar, como a crítica ao estereótipo e ao 

preconceito. Mas o fato é que essa é uma realidade muito presente no imaginário dos 

educadores e da sociedade em geral, que tendem a classificar as pessoas segundo 

atributos considerados específicos de determinados grupos sociais (CANDAU, 2002). 

O esporte pode ser utilizado como instrumento na busca de um mundo mais 

igual e menos discriminatório. É característica dos esportes serem democráticos, 

onde, na sua essência, todos podem atuar, independentemente de sua questão 

econômica, religiosa ou racial. Essa é uma possibilidade real e que poderia ser mais 

bem explorada no contexto dos estrangeiros tanto pelos professores, quanto pelos 

próprios alunos brasileiros ou estrangeiros. 

Para amenizar as dificuldades de adaptação, podemos sugerir o uso dos 

esportes como possibilidade intercultural, durante as aulas de Educação Física, 

podendo evidenciar as possibilidades de conteúdo a serem abordados na EF, tendo 

como horizonte a valorização das diversas culturas. Isso seria possível com exemplos 

de práticas corporais como as danças típicas ou lutas do Haiti e do Brasil, 

demonstrando, assim, a riqueza e a diversidade de expressões existentes.  

É justamente por essas razões que o esporte escolar, como prática motora e 

formativa em termos de valor, é um espaço que abriga coletivamente o potencial 

positivo da escola e do esporte para a inclusão da população imigrante. A Figura 1, a 

seguir, mostra as possibilidades da inclusão social na escola a partir do esporte. 
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Figura 1 – Possibilidades de inclusão social da população imigrante através do esporte na educação 

 
Fonte: Adaptado de Carter-Thuillier, et al. (2017). 

 

A Figura 1 serve como um resumo de como o esporte pode ser usado como 

ferramenta na promoção da educação para imigrantes. Assim, a Educação Física e o 

desporto escolar parecem ser alternativas viáveis e concretas para o desenvolvimento 

da interculturalidade em um clima de respeito mútuo e práticas educativas que 

garantem, em maior medida, uma interação positiva entre culturas, utilizando 

simultaneamente as virtudes do desporto e da escola para o desenvolvimento de 

processos inclusivos. 
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A IMAGEM MENTAL NA ELABORAÇÃO DE CONCEITOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA POR ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Diogo Fernando da Silva5 

 

RESUMO 

O projeto de dissertação vinculado ao grupo de pesquisa Observatório de Políticas 
Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale 
do Itajaí tem por objeto de estudo a imagem mental no processo de elaboração 
conceitual por estudantes com deficiência auditiva moderada a severa (DA/MS). O 
objetivo geral consiste em compreender a atuação da imagem mental – perceptiva e 
evocada – no processo de elaboração de conceitos de língua portuguesa, de 
estudantes com deficiência auditiva (ganho auditivo bilateral moderado de 41 decibéis 
ou mais) nos anos finais do ensino fundamental, na perspectiva da educação 
inclusiva. O estudo fundamenta-se nas abordagens da neurociência, em particular nos 
estudos de Damásio (2012) sobre a imagem mental, e no materialismo histórico-
dialético, a partir dos estudos de Vygotsky (1997) sobre os fundamentos da 
Defectología. Trata-se de pesquisa qualitativa em duas escolas do ensino 
fundamental (EF) da rede pública do município de Balneário Camboriú/SC. As 
técnicas de investigação são: análise documental em torno dos planejamentos 
desenvolvidos nas aulas, observação estruturada participativa no ambiente escolar, 
entrevista semiestruturada com professores e estudantes DA/MS e intervenção 
pedagógica colaborativa na sala de aula e no AEE, a qual envolverá o planejamento 
de ações, a coleta e discussão coletiva de dados. Os dados coletados serão 
analisados pela técnica analítico-descritiva, com etapas conforme proposto por 
Minayo (2010). Espera-se que a pesquisa apresente uma contribuição na construção 
de ações pedagógicas inclusivas que evidenciem a relevância da mobilização da 
imagem mental no processo de reconhecimento e compreensão de conceitos por 
estudantes com deficiência auditiva. 

 

Palavras–chave: Deficiência Auditiva. Imagem Mental. Elaboração Conceitual. 

Educação Inclusiva. Planejamento Colaborativo. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa está direcionada àqueles estudantes que possuem ganho 

auditivo bilateral de 41 (quarenta e um) até 89 (oitenta e nove) decibéis, ou seja, ganho 

auditivo neurossensorial moderado a severo (DA/MS), os quais apresentam a sua 

especificidade no processo de aprendizagem e de apropriação de conceitos, pois 

utilizam meios facilitadores e tecnologias assistivas diferenciadas em relação aos 

estudantes surdos com ganho neurossensorial profundo acima de 90 decibéis. 

Existe uma dicotomia no conceito da deficiência auditiva, pois há uma 

dissimetria nos termos se considerado o grau e a profundidade do ganho auditivo, 

como Decreto Nº 5.296 (BRASIL, 2004) propõe esse discernimento. A comunidade 

deficiente auditiva considera a “perda auditiva” como um termo pejorativo e de estigma 

social, assim concebe um outro termo como “ganho auditivo”. 

No contexto escolar, o estudante DA/MS – que possui alguns nervos auditivos 

preservados – tem potencialidade de falar e ouvir foneticamente, portanto sofre as 

consequências da invisibilidade, em relação a essa habilidade comum aos demais 

colegas de classe, o que dificulta a observação pelos atores educacionais, afinal 

(BISOL, 2011, p.7). 

O estudante DA/MS segue os parâmetros gramaticais da língua oficial no país 

onde reside (Língua Portuguesa). Assim, busca-se compreender quais as estratégias 

e os estilos de aprendizagem empregados pelo estudante DA/MS no uso da imagem 

mental para apropriação de conceitos da sua língua oficial, ou seja, a língua 

portuguesa (CUSTÓDIO, 2015). 

Motiva-nos, nesse estudo, a perspectiva teórica dos dois autores: Damásio 

(2012) aborda seus estudos sobre “O erro de Descartes” e Vygotsky (1997) sobre os 

estudos em “Defectología”. O primeiro cita a imagem mental como conteúdo principal 

da memória, percepção e raciocínio do indivíduo. A imagem mental é produzida pelas 

representações topograficamente sistematizadas no cérebro para tomada de 

decisões, sobretudo, para compreensão do conhecimento com os aportes neurais que 

sincronizam as imagens perceptivas, oriundas do sentido e imagens evocadas, 

oriundas do pensamento; Vygostky (1997) com o seu livro “Obras Escogidas”, aborda 
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o reflexo condicionado que pode ser formado pela imagem mental, bem como 

qualquer elemento, signo e ambiente externo. Estes atuam significativamente no 

processo de aprendizagem do indivíduo como um ser “poliglota”, o que requer o uso 

de métodos alternativos que facilitam o desenvolvimento cognitivo para sua interação 

social. 

Esse estudo situa-se em minha experiência pessoal e profissional. Eu 

apresento ganho neurossensorial bilateral moderado a profundo e no decorrer das 

etapas da educação básica tive comprometimento no processo cognitivo, diante da 

aprendizagem de conceitos de Língua Portuguesa, devido aos métodos tradicionais 

aplicados nas escolas. Apesar do meu bom desempenho avaliativo na trajetória de 

aprendizagem, houve intensos esforços de escutar e ler, desenvolvidos pela técnica 

de memorização. Observei que meu cognitivo foi estimulado para entender os 

conceitos, porém sem compreendê-los. 

Meu desenvolvimento de compreensão e criticidade ocorreu no ensino 

superior, quando vivenciei experiências favorecedoras de aprendizagem nos 

seguintes aspectos: assimilação de conteúdos com os objetos concretos; estímulo 

linguístico entre significante e significado; meios facilitadores como vídeo com 

legenda, discussões coletivas com acesso de leitura labial; excursões, atividades, 

textos com linguagem visual; ambientes e posturas que propiciam a escuta e 

compreensão simultâneas. Essas experiências propiciaram a minha abstração do 

conhecimento de forma significativa.  

Eu exerço o cargo efetivo de especialista em educação, atualmente no polo 

especializado de educação bilíngue (LIBRAS/Português), vinculado em uma 

Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú/SC, no decorrer do trabalho 

venho acompanhando experiências de inclusão educacional de estudantes com 

deficiência auditiva, sendo observados pelos seus esforços em tentar compreender 

os conceitos da Língua Portuguesa. Na realização de visitas, reuniões e palestras com 

os atores (professores, supervisores, orientadores e professores do AEE) tenho 

vivenciado, diante dos diálogos e das críticas identificadas pelos atores, sobre a 

necessidade dos professores em contextualizar os conteúdos em prol de uma 

perspectiva inclusiva, especialmente da disciplina de Língua Portuguesa. 
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No ensino da Língua Portuguesa, de acordo com a BNCC, assume-se a 

perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem (BRASIL, 2017, p. 67). Isso envolve 

o desenvolvimento de habilidades dos estudantes ao uso significativo da linguagem 

no seu cotidiano por meio das atividades de leitura, escrita, oral, escuta e produção 

de textos em várias mídias e semioses.  

No entanto, atividade oral e de escuta são desafios que exigem maior 

intensidade do estudante DA/MS para medir os esforços no seu processo mental. 

Seria um prejuízo ensinar os gêneros de linguagem se o estudante DA/MS não 

administrar o reconhecimento e a compreensão de forma concomitante. Considera-se 

o “reconhecimento” como base para estudante específico operar a mente e a 

“compreensão” como ápice para estimular a imagem mental desse estudante, que 

eleva a probabilidade de alcançar o senso crítico e construtivo do conhecimento.  

Destarte, esses estudos podem resgatar a prática inclusiva de maneira 

contextualizada que propicia aos estudantes, deficientes auditivos, elaborarem os 

conceitos para internalizar a imagem mental juntamente com os meios facilitadores, 

propiciando, assim, sua autoconsciência no desenvolvimento de compreensão 

cognitiva. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos da pesquisa realizar-se-ão por meio de quatros técnicas de 

investigação: análise documental, observação estruturada participativa, entrevista 

semiestruturada e intervenção colaborativa nas escolas selecionadas. 

 

Quadro 1 – Relação dos objetivos com os procedimentos metodológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

Identificar as estratégias e os estilos de uso de imagem 
mental (perceptiva e evocada) pelos estudantes na 
apropriação de conceitos de língua portuguesa nos anos 
finais do ensino fundamental para sua construção de 
conhecimento. 

Observação Estruturada Participativa 
Intervenção Colaborativa 

Examinar os métodos e as estratégias adotados pelos 
professores de língua portuguesa (LP) e de atendimento 
educacional especializado (AEE) na mediação do 
processo de elaboração de conceitos de língua oficial e, 

Análise Documental 
Entrevista Semiestruturada 



 
 

28 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

consequente, no uso da imagem mental pelos estudantes 
analisados no ambiente escolar; 
Analisar as dificuldades e os ganhos da experiência 
colaborativa vivenciada por professores (LP/AEE) e 
estudantes (DA/MS) no processo de enunciação-
discursiva e de imagem mental para a construção de 
conceitos. 

Entrevista Semiestruturada 
Observação Estruturada Participativa 

Intervenção Colaborativa 

Fonte: própria autoria. 

 

A técnica da análise documental utilizará como fonte de dados: i) Os 

Planejamentos de Ensino das disciplinas de Língua Portuguesa; ii) Os Planos 

Educacionais Individualizados (PEI) ou os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) 

dos estudantes com DA/MS organizados pelos professores do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE); iii) Caderno dos Estudantes; iv) Relatório de 

Aprendizagem dos estudantes produzido pelos professores no ano anterior. O foco da 

análise centrar-se-á em quatros questões norteadoras: 

- Quais os conceitos, as estratégias e as avaliações privilegiadas nos 

planejamentos analisados? 

- Quais os indícios de mobilização da imagem mental dos estudantes em geral 

e em particular dos estudantes com DA/MS nos conceitos e estratégias 

adotados?  

- Como se planeja o processo de elaboração de conceitos de Língua 

Portuguesa pelos estudantes?  

- De que modo as Competências Específicas de Linguagens para Ensino 

Fundamental da BNCC estão contempladas e correlacionadas no 

planejamento dos professores de LP e do AEE? 

 

A técnica de observação estruturada participativa pressupõe a inserção do 

pesquisador no ambiente escolar, em particular na sala de aula a fim de acompanhar 

o real cotidiano da aula, bem como estratégias e métodos de ensino dos professores 

e as estratégias e estilos de aprendizagem dos estudantes DA/MS. Para o 

pesquisador não desviar o foco em coletar as suas percepções empíricas no período 

da observação, elaborou-se um roteiro pré-estabelecido de modo a captar, de forma 

direta e específica, os reais comportamentos dos estudantes DA/MS e as práticas dos 

professores, que serão descritos no caderno de campo do pesquisador. Nas aulas de 
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Língua Portuguesa, a observação ocorrerá durante o período de um mês (duas por 

semana), por Escola, com duração de 45 min em sala de aula. No AEE e no Polo de 

Educação Bilíngue, também pelo período de um mês, a observação ocorrerá durante 

o horário de atendimento dos estudantes selecionados. 

Para buscar e aprofundar aspectos relevantes identificados no período de 

observação e para levantar as narrativas e as experiências de ensino e aprendizagem 

dos professores e estudantes participantes, ocorrerá o agendamento para uma 

entrevista semiestruturada presencial. Desse modo, pretende-se entrevistar: 

estudantes deficientes auditivos DA/MS e professores de Língua Portuguesa, de 

Educação Bilíngue, do AEE nas escolas selecionadas, tendo dois roteiros de questões 

pré-estabelecidas. Por princípio ético, serão entrevistados individualmente e sem 

identificação, permitindo manifestação aberta das suas experiências, perspectivas e 

críticas. Com ciência e assentimento dos autores, as entrevistas serão gravadas com 

uso de gravador de áudio. As entrevistas terão, no máximo, uma hora de duração e 

ocorrerão no ambiente da escola. Os estudantes terão autorização prévia assinada 

pelos pais ou responsáveis legais. 

A coleção dos dados coletados pela documentação, observação e entrevista 

permitirá ao pesquisador um estudo aprofundado sobre a realidade entre professores 

e estudantes DA/MS diante do cenário escolar, propiciando assim uma análise ulterior 

do pesquisador para fomentar a intervenção colaborativa ou pedagógica de tal forma 

coadunável com as parcerias e práticas dos professores em sala de aula, na sala de 

atendimento educacional especializado ou em outro espaço autorizado. 

As intervenções colaborativas promovem ao pesquisador um desafio de inovar 

e adaptar o planejamento pedagógico dos professores, de caráter complementar e 

suplementar, para estimular o desenvolvimento de imagem mental dos estudantes na 

elaboração de conceitos de língua portuguesa, permitindo, assim, alcançar o objetivo 

geral da presente dissertação. 

Nessas intervenções, deve-se considerar como planejamento adaptado ou 

plano inclusivo com estímulo de imagem mental e em respeito da proposta curricular 

enunciativo-discursiva. Esse plano será produzido de forma colaborativa entre 
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pesquisador e professores com implementações nos seus planejamentos de ensino e 

aplicação conjunta nas suas aulas e/ou atendimentos. 

Diante do análise sobre as obras estudadas na revisão de literatura, 

fundamentação teórica, reflexão de experiência pessoal e profissional do pesquisador, 

denota-se que os estudantes surdos têm potencialidade no desenvolvimento cognitivo 

da modalidade visual-motora, enquanto os estudantes DA/MS têm probabilidade no 

desenvolvimento da modalidade auditivo-imagética. Pretende-se, portanto, construir 

com os professores o Plano Inclusivo para Deficientes Auditivos (PIDA) tendo como 

referência os seguintes princípios norteadores: 

 

Infográfico 1. Plano inclusivo para deficientes auditivos. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em Vygostky (1997); Saussure (2002); Damásio 
(2012); BNCC (2017); Nascimento (2013); Vicente (2014); Rique (2015); Lucchesi (2018); Souza 
(2019). 

 

O pesquisador poderá incrementar todos ou partes desses princípios advindos 

dos estímulos auditivo-imagéticos, pois depende da realidade escolar bem como das 

oportunidades, facilidades e barreiras que podem ser deparadas com os professores 

e estudantes após a entrevista e a primeira observação. Os professores participantes 

e o pesquisador irão construir um plano inclusivo (PIDA) o qual será aplicado no 

decorrer de suas práticas pedagógicas na sala de aula e/ou do AEE com os 

estudantes específicos. 

As práticas dos professores com o plano inclusivo (PIDA) devem ocorrer duas 

vezes por semana, entre abril a junho no primeiro semestre do ano de 2022, durante 

o período de aula e do atendimento, quando o pesquisador estará presente para 

acompanhá-las. Em caso de solicitação dos professores, poderá também auxiliá-los. 

Na conclusão do prazo de intervenção colaborativa, será solicitado o feedback dos 

•Estimulação entre significado e significante.

•Assimilação dos conceitos com os objetos concretos.

•Relação condicional auditivo-visual.

•Reconhecimento subjetivo para exercício com recursos multissemióticos/midiáticos.

•Meios facilitadores como escriba, legenda e leitura labial.
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professores (LP/AEE) e estudantes (DA/MS) sobre as atividades desenvolvidas com 

o PIDA, conforme descrito os Momentos Colaborativos no Apêndice B.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo está em andamento, visto que a aplicação das técnicas de 

investigação será realizada no primeiro semestre de 2022. Portanto, apresenta-se um 

recorte do trabalho de revisão de literatura realizado com os autores que debruçam 

com a temática que trata o conceito de imagens perceptivas e evocadas no universo 

da educação especial. Fez-se então os seguintes procedimentos de revisão de 

literatura realizada em maio e junho de 2021: escolha das bases de dados; busca de 

teses e dissertações nas bases de dados; definição dos critérios de exclusão; intervalo 

de tempo entre 2010 e 2020; leitura dos títulos e resumos, e análise íntegra dos 

trabalhos selecionados.  

Encontraram-se nas bases de dados 10 (dez) trabalhos selecionados para 

leitura completa, os quais estão vinculados nas áreas de Educação (NASCIMENTO, 

2013; SANTOS, 2016; SOUZA, 2019; SANTOS, 2020), Psicologia (PIRES, 2010; 

SANTOS, 2012; RIQUE, 2015; LUCCHESI, 2018), Linguística Aplicada (CUSTÓDIO, 

2015), Filologia e Língua Portuguesa (VICENTE, 2014). 

A tese da Vicente (2014) instiga repercussões e aprofundamentos sobre o 

processamento mental para a elaboração de conceitos da Língua Portuguesa. 

Descreve-se ainda, as construções linguísticas por meio dos seguintes estágios: i) 

lugar; ii) tempo; iii) espaço. Estas ampliam as possibilidades de domínio da linguagem 

pelos estudantes deficientes auditivos, porém precisa evidenciá-la na prática, no 

ambiente escolar, mediante esse uso junto a esse público. A autora também 

fundamenta, no seu estudo, outra obra inspirada e relevante de Damásio (2011) a 

qual aborda como o cérebro criou o homem. Ambos os autores (VICENTE, 2014; 

DAMÁSIO, 2011) defendem a interação entre mente e linguagem de forma 

concomitante. Diante da abordagem adotada, os autores buscam analisar as 

estruturas da mente operacionadas pelo self (protosself, self central e de self 

autobiográfico) que desempenham a compreensão de forma consciente. 



 
 

32 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

O estudo de Pires (2010) também apresenta importantes contribuições para 

esta pesquisa. A autora entende que o desenvolvimento cognitivo se sincroniza com 

os estados mentais (desejos e emoções). O que chama a atenção no estudo é a 

estreita relação da imagem mental com o termo semântico: a linguagem. Esses 

também são elementos centrais na presente pesquisa. Pires (2010) considera os 

termos mentais como um papel crucial no progresso do estudante no rendimento 

escolar e ainda explicita o uso das imagens como meios constituintes para explorar e 

favorecer a construção de conhecimento.  

Rique (2015) realizou intervenções pedagógicas na seleção de palavras com o 

recurso das literaturas infantis por meio de um software conhecido como “matching to 

sample” para a aprendizagem dos estudantes deficientes auditivos e usuários de 

implante coclear em fase de alfabetização, bem como as relações auditivo-visuais, 

teste de formação de classes de equivalência, teste de vocalização, avaliações de 

reconhecimento, nomeação e compreensão entre palavras impressas, ditadas e 

figuras. Na análise dos dados e resultados, a autora Rique (2015), constatou os efeitos 

das relações auditivo-visuais à inteligibilidade nas atividades de nomeação de figuras, 

fluência na leitura e vocalização com desempenho preciso. 

Por outro lado, a autora Santos (2012) alerta sobre o desempenho estudantil 

no processo de aprendizagem. Em questão fonética, os estudantes com ganho 

auditivo bilateral moderado e de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 

apresentam domínio elevado, pois possuem maior recepção de estímulos auditivos, 

devido a alguns nervos preservados.  

A obra de Lucchesi (2018) foi ampliada e replicada com os dados anteriores da 

sua dissertação de mestrado em 2013 a qual realizou uma intervenção de um objeto 

tecnológico educacional. Lucchesi (2018) também apresenta em sua tese de 

doutorado os estudos similares das relações auditivo-visuais (palavras ditadas, 

palavras impressas e figuras) com os estudantes com deficiência auditiva e usuários 

de implante coclear. Com isso, obteve os resultados mais aprofundados envolvendo 

os desafios de seleção, vocalização e composição; blocos de avaliação e testes; 

análises de repertório verbal, inteligibilidade da fala e das classes de equivalência. 
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Santos (2016) também utilizou dois programas tecnológicos educacionais para 

promover a construção de leitura e escrita com as técnicas de observação estruturada, 

análise documental e intervenção pedagógica. Nos resultados, a autora aborda, com 

perspectiva vygostkyana, sobre os conceitos abstratos e concretos por meio do 

diálogo e da interação social, apontando uma visão sobre a compreensão dos 

conceitos linguísticos. 

A tese da autora Souza (2019) destaca a insipiência na investigação sobre as 

expressões dos estudantes com ganho auditivo profundo por meio da modalidade 

escrita em língua portuguesa. Aplicou uma técnica metodológica para análise 

minuciosa de textos produzidos pelos estudantes surdos na aula de língua 

portuguesa, buscando encontrar as singularidades expressivas para melhor 

compreensão das relações determinadas no processo de aprendizagem. Resgata a 

importância do gênero discursivo por meio do qual estudantes manifestam suas 

visões, emoções, vivências no texto de forma autônoma por meio de diário. 

Esse estudo de análise do diário estudantil identifica, nos textos escritos dos 

estudantes, algumas palavras como “foltei” (voltei), “largato” (lagarto), “igurte” 

(iogurte), “alição” (a lição), “itabete” (intérprete), “salsija” (salsicha), as quais foram 

destacadas e corrigidas de acordo com a gramática. A partir daí, é possível presumir 

a especificidade do estudante DA/MS escrever conforme o que escuta. Isso 

relacionado aos nervos auditivos sensorioneurais preservados que permitiram a 

apropriação e as atuações da imagem mental, possibilitando descrevê-la. Ambos são 

devidamente constituídos pela interação sociocultural e pela experiência biológica do 

estudante. 

Um dos atores participantes na investigação da Nascimento (2013) citou a 

questão da leitura labial, conhecida como leitura orofacial, a qual é de suma 

importância para deficientes auditivos DA/MS. Estes necessitam das estratégias 

pedagógicas que permitem o desenvolvimento de “ler os lábios” ou “ouvir com os 

olhos”. As conclusões do estudo de Nascimento (2013) destacam o benefício dos 

recursos de acessibilidade como prática de ensino para deficientes auditivos na 

instituição escolar. 
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Os procedimentos para análise, resultado e discussão de dados serão 

difundidos por meio de Análise por Triangulação de Dados, defendido por Minayo 

(2010). É pautada em três dimensões distintas na preparação dos dados coletados 

para minimizar a distância entre teoria e prática: i) dados empíricos; ii) diálogo com os 

autores; iii) análise de conjuntura. Diante das três dimensões apresentadas o 

pesquisador programa-se com base no eixo analítico-descritivo mediante seis etapas: 

 

Infográfico 2. Eixo Analítico-Descritivo. 

 
Fonte: Minayo (2010). 

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, espera-se que a pesquisa apresente uma contribuição para os estudos 

sobre os processos de apropriação de conceitos de estudantes com DA/MS em 

relação a sua língua oficial, assim como promover experiências colaborativas entre 

pesquisador, professores e estudantes em torno da problematização e da construção 

de ações pedagógicas inclusivas que evidenciam a relevância da mobilização da 

imagem mental no processo de reconhecimento e compreensão de conceitos por 

estudantes com deficiência auditiva. Considera-se que estudos com essa abordagem 

têm importante papel nos processos de inclusão educacional, pois ampliam o olhar 

docente para as experiências de seus estudantes e criam espaços de expressão que 

transitam entre o individual e o grupal, garantindo o protagonismo de todos na relação 

com o conhecimento e a criação de experiências democráticas de convivência. 

 

EIXO ANALÍTICO-
DESCRITIVO

• 1ª ETAPA: organização e junção dos dados;

• 2ª ETAPA: avaliação da qualidade dos dados;

• 3ª ETAPA: produção das categorias de análise dos dados;

• 4ª ETAPA: leitura aprofundada nas particularidades dos dados;

• 5ª ETAPA: acolhimento das narrativas dos dados no diálogo com
os autores que aprofundam a temática;

• 6ª ETAPA: culminância da análise de conjuntura de forma ampla
pelas etapas anteriores para interpretação a fim de produzir a
síntese do contexto local ao conhecimento holístico.
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ANÁLISE DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO 

COM BASE NA INTERDISCIPLINARIDADE E INTERPROFISSIONALIDADE6 

 

Erick Douglas Weber da Maia7 
Argos Gumbowsky8 

 

RESUMO 

O estudo busca analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais (DNCs) dos cursos de 
graduação das áreas de saúde ofertados pela Universidade do Contestado, Câmpus 
Mafra (Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Psicologia; Medicina e 
Medicina Veterinária). Trata-se de um resumo de capítulo de dissertação, 
caracterizando-se como uma pesquisa bibliográfica e documental de natureza básica, 
com abordagem qualitativa. Justifica-se pelo fato de possibilitar uma análise apurada 
das DCNs à luz da interdisciplinaridade e interprofissionalidade, quesitos esses, 
importantes para o futuro profissional de saúde. Ao término do estudo, identifica-se 
que a necessidade do aprimoramento dos quesitos interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade nas DCNs que norteiam a formação dos profissionais de saúde.  

 

Palavras–chave: Saúde. Ensino Superior. Desenvolvimento Regional. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Com a evolução da sociedade e ambiente, a ocorrência das mais diversas e 

complexas situações no processo de saúde e doença são inevitáveis, e frente a isso, 

encontram-se os profissionais de saúde. Com isso, é necessário que o processo de 

formação seja averiguado, pois antecede e compreende a criação e surgimento 

profissional de saúde. 

Sendo assim, o estudo se justifica por possibilitar o estudo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), as quais norteiam as Instituições de Ensino Superior 

no processo de formação dos profissionais. 

                                                           
6 Financiamento: PROGRAMA UNIEDU/FUMDES PÓS GRADUAÇÃO 2021.   
7 Enfermeiro. Especialista em Enfermagem em Cardiologia. Docente na Graduação de Enfermagem da 

Universidade do Contestado Campus Mafra. Mestrando em Desenvolvimento Regional. Universidade 
do Contestado. E-mail: erick.maia@professor.unc.br 

8 Docente. Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Universidade do Contestado. 
argosgum@gmail.com 
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Dessa forma, o estudo se objetiva a identificar os quesitos de 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade presentes nas DCNs vigentes dos cursos 

de bacharelado da área de saúde, ofertados pela Universidade do Contestado 

Campus Mafra. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A formação dos profissionais de saúde no Brasil, advêm do nível médio, técnico 

e superior. A formação dos profissionais de saúde no Brasil ocorre com um enfoque 

biologista, fazendo com que o aluno não esteja amplamente preparado para atuar em 

todos os níveis de atenção em saúde, assim o afastando das necessidades do sistema 

(CHIESA, et al. 2007). 

Assim, para que atenção em saúde seja realizada em prol de todas as 

necessidades dos usuários dos serviços de saúde, entende-se que a 

interdisciplinaridade e a interprofissionalidade se façam presentes no processo de 

formação desses profissionais. 

Silva (2019) descreve que o formador dos profissionais de saúde, os 

professores, atua com um planejamento de ações interdisciplinares, entretanto, 

muitas vezes sem sucesso. 

Sendo assim, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem atuar com 

metodologias interdisciplinares e interprofissionais.   

A formação dos profissionais de saúde ocorre durante a sua permanência na 

academia e, logo após formados, esses profissionais estarão no mercado de trabalho, 

muitas vezes em linhas de frente. Também se sabe que a assistência em saúde não 

é um trabalho fácil e a cada dia se torna mais complicada. “O cuidado à saúde dos 

usuários é uma atividade cada vez mais complexa, que requer a interação dos 

profissionais de saúde. Essa interação pode assumir diferentes formas, uma das quais 

é a cooperação” (MATUDA; AGUIAR; FRAZÃO, 2013, p. 183). 

Freire Filho (2018) aponta que o sistema de saúde busca profissionais capazes 

de trabalhar com a interprofissionalidade. Com isso, a aplicação de modelos para a 
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realização da educação interprofissional se faz necessária, formando o acadêmico, 

futuro profissional do sistema, mais capaz de realizar um trabalho necessário. 

Ely e Toassi (2017), Santos, Simonetti e Cyrino (2018) compreendem que o 

processo de formação para o futuro profissional da saúde, ocorrido durante a sua 

estada na academia está diretamente ligado às características que este profissional 

apresentará futuramente. Sendo assim, entende-se que o acadêmico deve ser 

exposto a atividades interdisciplinares e interprofissionais desde a sua formação, 

enaltecendo tais quesitos. 

Segundo Rossit et al. (2018), os profissionais de saúde que perpassaram por 

uma formação com base em perspectivas frente ao trabalho em equipe, tornam-se 

profissionais diferenciados, atuando frente à integralidade do cuidado, possuindo uma 

habilidade de atuar com conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas por meio 

de vivências e reorganização de saberes obtidos pela prática realizada entre as 

profissões em prol do cuidado. 

Dessa maneira, fica exposta a necessidade do trabalho interdisciplinar e, ao 

abranger o tema interdisciplinaridade, é necessário o debate frente à 

interprofissionalidade. Costa et al. (2018a, p. 47) afirmam que “A interdisciplinaridade 

e a interprofissionalidade, por sua vez, representam que há uma relação de 

interdependência, com interação marcada pela colaboração entre os diferentes 

domínios, em torno de um objetivo em comum”.   

Dessa forma, tal temática, condiciona-se ao Desenvolvimento Regional, pois a 

sua definição, segundo Mattedi e Theis (2002, p.91), versa frente a “um processo de 

mudança social sustentável, que tem como propósito primordial o progresso 

permanente de uma comunidade e de seus respectivos membros que vivem em um 

determinado espaço regional”. 

A formação dos profissionais de saúde perpassa por um processo de 

aperfeiçoamento por meio da implementação de práticas interdisciplinares e 

interprofissionais, as quais visam a avanços para a comunidade, que receberá uma 

assistência de forma integral e por profissionais cada vez mais aptos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um resumo de capítulo de dissertação, caracterizando-se como 

uma pesquisa bibliográfica e documental de natureza básica, com abordagem 

qualitativa. Foi desenvolvida através da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) dos cursos de graduação das áreas de saúde ofertados pela Universidade do 

Contestado - Mafra (Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; 

Psicologia; Medicina e Medicina Veterinária) bem como associação com literaturas, 

avaliando as habilidades frente à interdisciplinaridade e interprofissionalidade. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada no banco de dados do Ministério da Educação, 

Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e em base de dados como: 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), PUBMED, Science direct, Business 

Source Complete (EBSCO), Google Acadêmico, e o Catálogo de Teses e 

Dissertações, utilizando os seguintes descritores: Educação Superior, 

Desenvolvimento Regional, Educação em Saúde, Formação Profissional, 

Interdisciplinaridade e interprofissionalidade. A análise de dados ocorreu por meio da 

comparação das DCNs com a literatura atual, realizando o confronto dos termos 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade presente nas DCNs. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), pela Resolução de n.º 569 de 8 de 

dezembro de 2017, aprova o parecer técnico de n.º 300/2017 o qual apresenta 

quesitos e serem incorporados nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de todos 

os cursos de graduação da área da saúde (BRASIL, 2017a). 

Em análise dessas DCNs dos cursos da área de Saúde ofertados pela 

Universidade do Contestado Campus Mafra, os quais são: Educação Física; 

Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Psicologia; Medicina e Medicina Veterinária, foi 

possível identificar a presença ou não dos quesitos interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. 
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Os cursos de Educação Física possuem suas DCNs instituídas no ano de 2018, 

conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) n.º 6, de 18 de 

dezembro de 2018. A presente resolução faz menção a interdisciplinaridade em 

âmbito de licenciatura e bacharelado, visando a uma formação com foco na 

interdisciplinaridade e em um profissional com capacidade de desenvolver um 

trabalho coletivo e interdisciplinar (BRASIL, 2018b). 

Durante a análise da resolução que institui as DCNs dos cursos de Educação 

Física, não foi possível identificar o quesito interprofissionalidade, entretanto foi 

identificado apontamento de uma menção ao trabalho multiprofissional. 

No curso de Enfermagem, os apontamentos de interdisciplinaridade, 

identificados na Resolução do Conselho Nacional de Educação e Câmara de 

Educação Superior (CES) n.º 3 de 7 de novembro de 2001 são direcionados a que a 

estrutura do curso superior em Enfermagem seja pautada em atividades teóricas e 

práticas de forma integrada e interdisciplinar desde o início do curso de graduação 

(Brasil, 2001). 

Dessa forma, percebe-se que as DCNs vigentes para o curso de graduação em 

Enfermagem enfatizam a prática de atividades interdisciplinares integradas durante a 

formação deste profissional.  

Identificadas ainda menções a atividades multiprofissionais e práticas em 

equipes multiprofissionais. Entretanto a interprofissionalidade está ausente nesta 

organização curricular 

A interprofissionalidade não se fez presente na Diretriz em questão, entretanto, 

na Resolução CNE/CES n.º 3, 7 de novembro de 2001 há menções ao trabalho 

multiprofissional, sendo apontado como competência e habilidade específica para o 

profissional Enfermeiro durante a liderança (BRASIL, 2001). 

O Conselho Nacional de Saúde, no ano de 2018, propõe novas DCNs para os 

cursos superiores de Enfermagem e apresenta contribuições para com a 

interprofissionalidade, entretanto não houve até a presente data a homologação pelo 

Ministério da Educação. 

A seguir, apresenta-se um quadro com a identificação da interdisciplinaridade 

e interprofissionalidade a luz do curso de Farmácia e suas DCNs, regida pela 
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Resolução CNE/CES n.º 6 de 19 de outubro de 2017, a qual aponta a 

interdisciplinaridade como componente curricular; farmacêutico com habilidades e 

atitudes de forma integrada e interdisciplinar; pontua ainda a necessidade do docente 

de ser mediador e facilitador, favorecendo a prática interdisciplinar (BRASIL, 2017b). 

A interprofissionalidade é pautada como quesito a ser abordado no Projeto 

Curricular Obrigatório, no qual o curso possua locais específicos para práticas 

interprofissionais, favorecendo o perfil profissional dos acadêmicos alinhado com essa 

prática, abrangendo o paciente e toda a equipe assistencial e pontua novamente a 

necessidade do docente como mediador e facilitador favorecendo a prática 

interdisciplinar (BRASIL, 2017b). 

Em análise da resolução que estabelece as DCNs para os cursos de graduação 

em bacharelado em Farmácia, foi possível identificar que a interdisciplinaridade de 

interprofissionalidade são características apresentadas como fundamentais no 

processo de formação desse profissional e fazem-se, constantemente, presentes 

como norte de formação desses profissionais. 

Divergindo das demais DCNs, não foi possível identificar apontamentos frente 

à equipe e trabalho multiprofissional. 

As DCNs do curso superior em Fisioterapia são estabelecidas pela Resolução 

CNE/CES n.º 4 de 19 de fevereiro de 2002, e seus apontamentos frente à 

interdisciplinaridade se fazem presentes, destacando que o profissional deve ser 

embasado de conhecimentos e habilidades específicas, tal qual a interdisciplinaridade 

com grande produtividade na promoção de saúde (BRASIL, 2002). 

A interprofissionalidade não foi contemplada, entretanto, foram apontadas as 

características da atuação multiprofissional. 

O curso de Psicologia possui duas DCNs estabelecidas na Resolução 

CNE/CES n.º 5 de 15 de março de 2011. Nela, fazem-se presentes menções a 

interdisciplinaridade direcionada à formação de professores psicólogos bem como a 

interdisciplinaridade inserida na formação dos profissionais, possibilitando a interação 

da Psicologia com as demais áreas (BRASIL, 2011). 

A interprofissionalidade não foi abordada, entretanto a resolução faz menção à 

multiprofissionalidade como competência para o profissional da Psicologia. 
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O curso de Psicologia possui o Parecer do CNE/CES n.º 1071/2019 o qual 

prevê a revisão das DCNs dos cursos de graduação em Psicologia, porém, a mesma, 

aguarda homologação. 

As DCNs dos cursos de Medicina, regidas pela Resolução CNE/CES n.º 3 de 

20 de junho de 2014, em que a interdisciplinaridade é apresentada como componente 

do Projeto Pedagógico do Curso, deve promover a integração e a interdisciplinaridade 

na formação integrando questões: biológicas, étnicas raciais, educacionais, 

socioeconômicas psicológicas e ambientais (BRASIL, 2014). 

A interprofissionalidade é apresentada como necessidade para o cuidado 

centrado à pessoa, família e/ou comunidade, bem como na educação em saúde, 

servindo como base para sua reflexão e troca de saberes. O Projeto Pedagógico do 

curso ainda estabelece a articulação teoria e prática com demais áreas do 

conhecimento, gerando uma formação flexível e interprofissional (BRASIL, 2014). 

O documento que estabelece as DCNs para a formação de profissionais 

médicos, aponta o trabalho interdisciplinar e interprofissional como base do processo 

de formação desse profissional de saúde. 

Pontua-se ainda que ocorre a menção do trabalho em equipe multiprofissional. 

O curso de Medicina Veterinária possui suas DCNs estabelecidas na 

Resolução CNE/CES n.º 3 de 15 de agosto de 2019, a qual faz menção ao trabalho 

interdisciplinar como quesito estrutural a ser contemplado no Projeto Pedagógico do 

Curso, visando o aprimoramento docente em modalidades interdisciplinares, 

devendo, esse quesito, ser inserido na formação do profissional desde o início da 

graduação (BRASIL, 2019). 

O quesito interprofissionalidade está ausente. Ocorre ainda menção ao trabalho 

em equipes multiprofissionais. 

Costa et al., (2018b) apontam que as DCNs dos cursos de formação em saúde 

necessitam de revisão, para que contemplem práticas de ensino relacionadas aos 

saberes e práticas interprofissionais e interdisciplinares. 

Nascimento et al. (2019) descrevem que, com a interação entre as profissões, 

o profissional de saúde possui um olhar ampliado frente ao problema do usuário do 

serviço de saúde, sendo capaz de gerar proposições para soluções conjuntas. 
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Dentre as DCNs acima analisadas, a interdisciplinaridade se fez presente, 

frisando e fortalecendo a preocupação do Ministério da Educação e Conselho 

Nacional de Saúde com a formação em saúde, utilizando-se de tal critério. 

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidencia-se a necessidade de integralização da interdisciplinaridade com a 

interprofissionalidade nas DCNs que norteiam a formação dos profissionais de saúde.  

Considera-se que, com a evolução das DCNs dos cursos das áreas de saúde, 

os quesitos interdisciplinaridade e interprofissionalidade passam a sobrepor a 

multiprofissionalidade. 

Entretanto, considera-se relevante o aprimoramento do estudo, comparando os 

quesitos multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e interprofissionalidade de todos 

os cursos das áreas de saúde do Brasil, os quais são estabelecidos pela Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde n.º 287 de 08 de outubro de 1998. 
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ATENÇÃO AO AVC: UMA JORNADA DE ENSINO E EXTENSÃO 

 

Chelin Auswaldt Steclan9 
Jaqueline Sueli Horodeski10 

Michael Ricardo Lang11 
 

RESUMO 

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda doença que mais mata no mundo, 
tendo, contudo, 80% das causas consideradas evitáveis por serem fatores 
modificáveis. Tendo isso, de uma forma continuada, já na sua segunda versão (2019 
e 2021), vem sendo realizada a Jornada de atenção ao AVC, uma parceria entre uma 
instituição hospitalar, uma instituição de ensino e instituições privadas de prestação 
de serviço em saúde. O objetivo das ações vinculadas a esta jornada é a educação 
em saúde, promovendo o alcance do conhecimento nos diferentes níveis de atenção. 
Para isso, foram realizadas palestras, cursos e ações comunitárias em prol do 
conhecimento sobre os fatores de risco para o AVC, o que é o AVC, como diagnosticar 
de forma rápida, quais os possíveis tratamentos e prognósticos, assim como, de que 
forma reabilitar o paciente pós AVC. Todas as ações foram executadas sobre 
diferentes populações, desde educação infantil até educação profissionalizante e 
profissionais de saúde. Todas as ações, nas suas diferentes esferas e 
contextualizações, envolveram profissionais de diferentes áreas e acadêmicos de 
graduação de diferentes cursos, especialmente o curso de Medicina da UnC. Sobre 
as resultantes desta segunda realização, pode-se dispor de inúmeros relatos e dados 
que mostram a permeabilização da sociedade para esta proposta, tendo então muitos 
participantes simpatizantes do ano de 2019 também presentes no ano de 2021, além 
de, exporem como as propostas de 2019 mudaram a percepção sobre a causa. 

 

Palavras–chave: AVC. Educação continuada. Extensão universitária. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O ensino vinculado à prática, baseada em evidências (PBE), é uma ferramenta 

efetiva em diversas abordagens de aprendizagem. Para a área da Saúde, a 

aprendizagem, utilizando estudos clinicamente relevantes quanto ao diagnóstico, 

indicadores, prognósticos, terapêuticos, reabilitatórios e preventivos conciliados com 
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a experiência clínica e os receios e valores do paciente, faz com que o entrelace entre 

a conduta e a tomada de decisão clínica sejam muito mais efetivas (SACKETT et al., 

2003). Desta forma, o presente relato de experiência, aqui apresentado, visa 

demonstrar o contexto prático de realização de ensino e aprendizagem em torno da 

atenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Conhecida como a doença crônica mais incapacitante, AVC afeta não só o 

indivíduo, mas também sua família e a sociedade como um todo (FEIGIN et al., 2014). 

Embora a incidência e a taxa de mortalidade tenham diminuído nas últimas décadas 

pela conscientização da população em geral sobre os fatores de risco (80% deles 

considerados modificáveis) e melhora nos cuidados primários do AVC agudo 

(GROTTA; HACKE, 2015), ainda é alarmante o contingente de indivíduos com 

sequelas graves de AVC. Isso se mostra mais evidente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, onde a cada ano se observa aproximadamente 

610.000 casos de AVC agudo (GO et al., 2013; LUVIZUTTO et al., 2015), sendo que 

nos últimos dez anos gerou 1.987.077 internações para tratamento do AVC 

(AuditaSUS, 2021) e ainda se mantendo como a segunda causa de doença não 

transmissível que mais mata no mundo (OMS). Ademais, a doença contribui com 

significativo impacto social e familiar (NORTHCOTT et al., 2016), visto que, além de 

se considerar a taxa de mortalidade entre 8,8 – 25,6 % de acordo com a faixa etária 

(AuditaSUS, 2021), ainda há de se considerar o alto risco de depressão pós AVC, 

assim como, diminuição no nível de independência e reflexo no eixo familiar (LOPES 

et al., 2013). 

Os cuidados na fase aguda do AVC (em média até 4,5 horas) devem ser ágeis 

e eficazes (LANSBERG; BLUHMKI; THIJS, 2009), haja vista que, 1,9 milhões de 

neurônios são perdidos a cada minuto em que o AVC não é tratado (SAVER, 

2006).Sendo assim, é importante considerar sobre o reconhecimento dos sinais e 

sintomas do AVC como um fator significativo para o atendimento precoce e tratamento 

adequado para a doença, sabendo-se, então, que a conscientização da comunidade 

como é de suma relevância, pois majoritariamente é um familiar ou terceiros que 

reconhecem o evento do indivíduo acometido, sendo esses então responsáveis pela 

tomada de decisão para encaminhamento ao atendimento médico (OMS). 
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Porém, além de proporcionar o processo de cuidado adequado, é importante o 

cuidado organizado do AVC com uma abordagem integrada, pois se trata de uma 

doença em que as características epidemiológicas e clínicas variam de acordo com 

fatores regionais e condições de acesso a serviços de saúde, os quais podem ter 

influência direta no desfecho do paciente com AVC (SAPOSNIK; DEL BRUTTO, 

2003). 

Por isso, a proposta aqui relatada, visou integrar diferentes esferas de ensino 

voltadas para o cuidado do AVC, desde a educação infantil até a profissionalizante e 

profissionais de saúde, primando sobre o objetivo principal que é a promoção de 

saúde e diminuição dos fatores de riscos, atendimento precoce e reabilitação do 

paciente. Para isso, serão apresentadas aqui diferentes abordagens do ensino e 

aprendizagem baseada em demandas e realidade regional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente relato de experiência discorre sobre ações que foram executadas 

em prol da atenção em saúde do AVC, utilizando-se de palestras educacionais para 

ensino infantil, básico e médio; ensino profissionalizante e técnico; comunidade em 

geral e profissionais de saúde. Estas ações foram realizadas no ano de 2019 (pré 

pandemia do COVID19) e no ano de 2021 (pós pico da pandemia da COVID19). Por 

isso, para ambos os anos algumas estratégias foram diferenciais, como a utilização 

de presença remota via conexão pelos canais de comunicação online.  

As ações foram planejadas e propostas com a utilização de diferentes 

ferramentas de acordo com a faixa etária e escolaridade do público em questão. 

Sendo, por exemplo, para a educação infantil a utilização de materiais lúdicos e vídeo 

animado para a identificação de sinais e sintomas do AVC e quais as medidas a serem 

tomadas; já para o ensino fundamental e médio, foram também utilizados materiais 

lúdicos para exemplificar o que é o AVC, quais as sequelas do AVC e o que acontece 

se realizado ou não o tratamento precoce. Assim como, para esta população e 

também de todos os adultos, foi produzido material de mídia com a representação 

realística do acontecimento de um AVC e quais as ações futuras a serem realizadas 
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com isso; para a comunidade de graduandos em saúde e profissionais em saúde, 

foram realizadas palestras técnicas sobre o cenário do AVC no contexto mundial, 

sobre o diagnóstico, tratamento e cuidado do paciente pós AVC. Essas palestras 

foram realizadas por profissionais que atuam na linha de frente do cuidado do AVC e, 

por isso, trouxeram informações e troca de experiências baseadas em evidências; já 

para a comunidade em geral, foram realizadas ações na rua (praça), levando para 

essa comunidade ações vinculadas aos cursos de medicina, enfermagem e 

fisioterapia, com a participação de parceiros e colaboradores. Essas ações tiveram 

estações, como segue: vigilância dos sinais vitais como pressão arterial, oximetria e 

glicemia; conscientização por meio de pedágio para pedestres e carros sobre os sinais 

do AVC (SAMU, S de sorria, A de abrace, M decante uma música e U de urgência, ou 

seja, se S, A e M não puderem ser realizados quando em suspeita de um AVC é 

preciso chamar a Urgência através do número 192 (do SAMU)); conscientização por 

meio de recurso de mídia com a simulação realística do acontecimento de um AVC e 

das medidas necessárias para atendimento deste paciente. 

Dentro deste escopo então, foram realizadas ações em diferentes esferas de 

ensino/aprendizagem com modelos pedagógicos adaptados para tal e vinculados ao 

mesmo propósito: cuidado e atenção ao AVC, por isso então, por se tratar de 

diferentes ações, para diferentes públicos e um período de tempo de 30 dias, 

considerando o mês de outubro, devido ao dia 29/10 ser considerado o dia 

internacional de atenção ao AVC, esta ação foi intitulada já em 2019 como “Jornada 

de Atenção ao AVC”, sendo realizada agora a sua segunda versão. Todas as ações 

para este evento seguiram as demandas regionais do planalto norte, conforme 

apresentado por Lang e colaboradores (2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A comunicação é a melhor forma de resgatar sobre o pensar e refletir sobre 

uma ação (SILVA, 2013). Para isso, quando se leva a problemática e também as 

resoluções em forma de comunicação, tem-se a proposta e objetivo de otimizar tal 

pensamento e reflexão, possibilitando, assim, a construção do saber ou a 
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reconstrução do saber. Para isso, as propostas de educação continuada, vinculadas 

à “Jornada de Atenção ao AVC” possuem exatamente este objetivo, pois são ações 

vinculadas ao diagnóstico regional sobre o AVC (LANG et al., 2021) e voltadas, 

diretamente, para a comunidade afetada e exposta aos fatores de riscos 

diagnosticados.  

Tendo isso, expõe-se aqui sobre as resultantes das ações vinculadas ao evento 

de forma quantitativa, por meio de tabela (quadro 01) e retratos dos eventos. 

 

Quadro 1 - Dados da ação 

Ações 2019 2021 
Total da 
Jornada 

Total de cursos técnicos e de graduação 6 6 12 

Total de acadêmicos diretamente envolvidos na 
organização e gestão 

20 45 65 

Total de acadêmicos/discentes participantes das 
ações 

180 380 560 

Total de participantes profissionais 40 70 110 

Total de participantes diretos da comunidade 20 50 70 

Total de profissionais diretamente envolvidos na 
atenção e cuidado do AVC 

15 28 43 

Total 
281 579 860 

Total indireto 1405 2895 4300 

Total de visualizações em canal de mídia 
1400 

Até 
out/2021 

 

Total de alcance         5700 pessoas 

 

Apresenta-se compilado demonstrativo do público alcançado por ações 

desenvolvidas nos anos de 2019 e 2021. Sendo que, devido à estimativa de alcance 

familiar de até 5 pessoas, projeta-se o alcance médio de 5700 pessoas com as 

jornadas. 

Demonstra-se, também, uma amostra das programações e atividades 

realizadas nos anos de 2019 e 2021 (quadro 02 e 03). Lembrando que todas as ações 

foram efetivadas em parceria com a instituição de ensino Universidade do Contestado 

e Hospital São Vicente de Paulo, ambas com prestação de serviços sem fins 

lucrativos. Há de se considerar também que todas as ações foram oferecidas de forma 

gratuita para todos os públicos atendidos. 
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Quadro 2 – Amostra das programações e atividades realizadas nos anos 2019 e 2021 

 
Legenda: A, arte do evento com a programação no ano de 2019. B, C e D traz imagens capturadas 
durante a realização das atividades. Em B, representando as palestras, em C as palestras nas 
escolas e em D, na comunidade. 

 

Quadro 3 – Amostra das programações e atividades realizadas nos anos 2019 e 2021 

 
Legenda:  A, arte do evento com a programação no ano de 2021. B, C, D, E, F e G traz imagens 
capturadas durante a realização das atividades. Em B representando as palestras para ensino infantil, 
em C/E/F a ação na comunidade, em D e G sobre as palestras para ensino técnico, superior e 
profissionais. 
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Essas ações mostram que práticas regionais podem e devem trazer 

benfeitorias baseadas em evidências e demandas. Por isso, acredita-se que estas 

atividades que alcançam diversas esferas tragam melhores resultados para a 

conquista do saber e aprender. Vários autores já apontam sobre a importância desta 

forma de educação voltada às famílias e também comunidade (CAMPOS; ALMEIDA, 

2001). Conforme já mencionado e discutido pela Organização Pan-Americana em 

Saúde, há a necessidade de reagir com a educação continuada permanente em saúde 

de forma contemporânea, visto que, tais referenciais e respectivos significantes para 

a educação variam historicamente (CAVALCANTI et al., 2018). 

Tendo isso, estas ações só puderam ser organizadas de forma efetiva e 

continuada com a chegada do curso de Medicina na região do Planalto Norte e com a 

existência dos demais cursos da saúde que já existiam. O curso de Medicina, assim 

como qualquer outro oficializado, requer conquista baseada em árduo trabalho 

burocrático e baseada na demanda regional, o que foi conquistado com êxito pela 

Universidade do Contestado. Desde 2017, muitas ações de educação comunitária 

vêm sendo desenvolvidas. Acredita-se que com o aumento da comunidade discente, 

e obrigatoriamente com as mudanças regionais causadas pelo impacto da chegada 

deste curso na região, a comunidade terá muito o que aproveitar e se beneficiar.  

Nessas ações, quatro cursos ofertados pela Universidade do Contestado, junto 

ao Hospital São Vicente de Paulo e demais profissionais envolvidos, foram 

diretamente responsáveis pelas ações. Prontamente se sabe da importância do 

profissional enfermeiro e técnico de enfermagem, profissional fisioterapeuta no cuida 

intra e extra hospitalar, assim como, do profissional médico do cuidado continuado. 

O curso de Medicina hoje conta com mais de 300 alunos na região do planalto 

norte catarinense, sendo que para esta ação aproximadamente 100 alunos estavam 

diretamente envolvidos, através de ações de extensão universitária. Além de tudo, 

expondo sobre e efetividade e benfeitorias que ações multiprofissionais trazem para 

a demanda e mercado em saúde. Possivelmente, daqui há dois anos, quando 

egressos farão parte deste mercado de trabalho regional, essas ações projetem-se de 

forma radial e transversal. 
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CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação continuada em saúde é foco de diferentes organizações mundiais 

em prol da promoção em saúde. Esta ação traz a efetividade de uma ação na sua 

segunda versão, mostrando a interação multi e inter profissional, voltada para as 

diferentes esferas de ensino (do infantil ao profissionalizante) e da comunidade como 

um todo. Demonstrando aqui não apenas o alcance desta ação, mas também os 

objetivos por trás desta, pois trazem benefícios diretos para a comunidade e para o 

mercado de saúde regional. Considera-se ainda importante ressaltar que essas ações 

vêm ao encontro da demanda regional (LANG et al., 2021), diagnosticada por 

pesquisadores regionais e por instituições regionais. Mais uma vez então, para tal 

relato de experiência, expõe-se aqui um relato agradável e de eficiência em relação 

aos objetivos esperados. 

Coloca-se ênfase também, que estas ações são majoritariamente organizadas 

a partir da existência do curso de Medicina na região, não sendo obrigatoriamente 

associado a este, mas evidenciando que o curso traz consigo diversas ações em prol 

da comunidade na modalidade de ensino pesquisa e extensão. Trazendo também a 

noção que futuramente essas ações poderão ser exacerbadas e as benfeitorias com 

maiores proporcionalidades. 
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DESENVOLVIMENTO NA PERSPECTIVA DO BEM-VIVER E EDUCAÇÃO 

INTEGRAL: POSSIBILIDADES PARA UM CURRÍCULO DECOLONIZADOR12 

 

Lilian Blanck de Oliveira13 

Djanna Zita Fontanive 14 

 

RESUMO 

Historicamente, o desenvolvimento é indutor de lógicas hegemônicas de crescimento 
econômico, do progresso ilimitado, da racionalidade moderna. Para amenizar os 
impactos provenientes dessa lógica, são formuladas outras lógicas de 
desenvolvimento. Concomitante, insurge uma lógica, milenar e atual, pautada em 
princípios cosmocêntricos: o Bem-Viver. Ancorado em concepções, valores e 
convivências de reciprocidade e complementaridade com a natureza, o Bem-Viver 
desperta e convoca à intervenção e transgressão do modelo de desenvolvimento 
vigente, propondo um outro modo de ser, saber, poder e conviver, desafia a 
desconstrução de concepções e relações de colonialidade. Neste contexto, a 
educação é uma das possibilidades para e na construção de um currículo 
decolonizador. Investigar referenciais para um desenvolvimento na perspectiva do 
Bem-Viver, buscando identificar relações, contribuições e desafios para e na 
construção de uma educação integral de caráter decolonizador é a finalidade desta 
pesquisa. De cunho qualitativa e metodologia bibliográfica, documental e social. Os 
resultados sinalizam para relações de complementaridade, reciprocidade e 
correspondência entre todos os elementos que compõe a vida na e da terra; entre as 
contribuições e desafios estão o reconhecimento dos direitos cósmicos, a vida em 
comunidade, aprender a viver com menos, o diálogo e o respeito às culturas e povos, 
a solidariedade como regime básico da economia, a democracia-participativa, o 
diálogo intercultural, o direito à formação inicial e continuada e a organização do 
currículo a partir dos tempos de vida dos sujeitos, para e na construção de um 
currículo decolonizador às escolas de tempo integral. 

 

Palavras–chave: Desenvolvimento. Bem-Viver. Educação integral. Currículo. 

Decolonização. 
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13 Orientadora da pesquisa. Curso de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional. Programa 
de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Regional de Blumenau - 
PPGDR/FURB. E-mail: lilianbo@uol.com.br. 
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INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento como discurso, estratégia e finalidade na condução da vida 

humana no mundo moderno e contemporâneo é indutor de uma lógica hegemônica 

do crescimento econômico, do progresso inexorável e ilimitado. Apesar dos 

incontestáveis avanços tecnológicos, é um modelo econômico que aprofunda 

desigualdades e alarga contradições. Torna-se o causador principal de diversas 

“patologias” (SAMPAIO; DALLABRIDA, 2009).  

Tentativas de amenizar os impactos destrutivos de modelos de 

desenvolvimento, centrados no crescimento econômico, são formuladas através das 

lógicas de ecodesenvolvimento, alternativas ao desenvolvimento que buscam 

“incorporar noções como participação local, diversidade cultural e ecológica, 

pluralismo tecnológico, solidariedade intergeracional, integração das diferentes 

dimensões (social, ecológica, cultural, econômica, territorial), modelos econômicos 

mais autossuficientes e produção de biomassa local-energia renovável” (SILVA, 2012, 

p. 205). De igual forma pode se referir também ao desenvolvimento sustentável, que 

diz respeito ao gerenciamento cuidadoso dos recursos naturais do planeta sem 

provocar seu esgotamento e degradação, atendendo às necessidades das presentes 

e futuras gerações (BRAIDOTTI, 2000).  

Junto a essas lógicas de desenvolvimento, insurge uma outra lógica, presente 

em um processo milenar e também atual, que se pauta em princípios cosmocêntricos. 

Ela concebe a possibilidade de salvaguarda da Terra e se ancora em concepções, 

valores e convivências de integração e complementaridade com a natureza, 

despertando e convocando a intervenção e transgressão dos modelos de 

desenvolvimento vigentes: é a lógica do Bem-Viver. O Bem-Viver é um “conceito em 

construção, sob distintas e simultâneas confluências, que vão desde aquelas 

promovidas pela reflexão acadêmica às práticas dos movimentos sociais, que 

interagem, mesclam e hibridizam saberes e sensibilidades, todas compartilhando 

marcos similares, tais como a crítica ao desenvolvimento ou a busca de outra relação 

com a natureza” (GYDINAS, 2011; ACOSTA, 2012). A adoção deste conceito implica 

em uma reavaliação da própria relação ser humano/terra/universo para que o meio 
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ambiente não seja submetido aos mandos do capital, pois “a natureza não é um 

armazém de recursos, mas parte integrante da sociedade. A terra é uma pessoa, tem 

alma” (TREIN, 2013, p. 91).  

O Bem-Viver é um outro modo de ser, saber, poder e viver, que busca 

desconstruir concepções e relações de colonialidade15. Originário dos povos e 

culturas historicamente marginalizados e invisibilizados da Terra Latino-Americana 

visibiliza-se como uma opção pela vida e culturas – alternativa/oposição aos modelos 

de desenvolvimento depredadores, puramente materiais e hegemônicos.  

A educação como um processo permanente de humanização, criação e 

socialização de saberes e conhecimentos, que dão sentido e cuidado à existência, 

pode e deve ser um dos caminhos de e para a viabilização de movimentos 

decolonizadores16 culturais, políticos e sociais - busca de outras formas de 

desenvolvimento. Inúmeras são as reflexões e práticas, especialmente na América 

Latina, que se unem na direção de alternativas educativas para um desenvolvimento 

na perspectiva do Bem-Viver, como por exemplo, nas discussões nas comunidades 

ancestrais, organizações indigenistas e grupos de pesquisadores no Brasil (MARKUS; 

GIERUS, 2013); no Bem-Viver como princípio organizador da vida, mencionado na 

Constituição da Bolívia; na reformulação da Constituição do Equador e legislação 

correlata, que garante direitos à Natureza.  

No que tange ao âmbito da educação em uma perspectiva de totalidade – 

integral, podemos identificar movimentos que buscam resistir e contrapor às lógicas 

reducionistas e eurocêntricas (pró)vocando outros processos de estudo e análise do, 

historicamente, posto nos últimos quinhentos anos. Buscam instaurar espaços lugares 

– possibilidade17 na direção de uma profunda ressignificação de perspectiva integral 

e decolonizadora nos currículos escolares - garantia do direito constitucional de 

aprender e desenvolver-se (LDB n. 9394/96, art. 2).  

                                                           
15 Colonialidade indica o padrão de relações que emerge no contexto da colonização europeia nas 

Américas e se constitui como modelo de poder moderno e permanente atravessando todos os 
aspectos da vida (FLEURI; COPPETE; AZIBEIRO, 2010, p, 32). 

16 Tem origem em decolonizar, sem o “s” pois marca a distinta posição e atitude contínua de transgredir, 
intervir, insurgir e incidir em lutas alternativas, pois não podemos desfazer ou reverter a colonialidade 
(WALSH, 209, p.14). 

17 Para Boaventura Santos “possibilidade é o movimento do mundo” (SANTOS, 2004, p. 796). 
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A Educação Integral é portadora em potencial de uma formação em que 

conhecimentos, saberes, experiências, vivências e atitudes sejam integrais, 

integrados e integradores da realidade. Portanto, exige outra configuração escolar em 

seus tempos, espaços, sujeitos e aprendizagens, ou seja, um outro currículo escolar 

de perspectiva integral e caráter decolonizador.  

Desta maneira, investigar referenciais para um desenvolvimento na perspectiva 

do Bem-Viver, buscando identificar relações, contribuições e desafios para e na 

construção de uma Educação Integral de caráter decolonizador em escolas públicas 

de Educação Básica no município de Rio do Sul/SC é a finalidade desta pesquisa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os caminhos pelos quais a pesquisa percorreu, a fim de atingir o objetivo 

proposto, estão abalizados na abordagem metodológica da pesquisa participante. 

A partir das ideias dos mexicanos Luís Gabarrón e Libertad Hérnandez Landa, 

BRANDÃO (2005, p. 216) apresenta alguns fundamentos e princípios da pesquisa-

participante, entre eles: 

 

O ponto de origem da pesquisa-participante deve estar situado em uma 
perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua 
estrutura e dinâmica [...]; Deve-se partir da realidade concreta da vida 
cotidiana dos próprios participantes individuais ou coletivos do processo, em 
suas diferentes dimensões e interações [...]; A relação tradicional de sujeito-
objeto entre investigador-educador e os grupos populares deve ser 
progressivamente convertida em uma relação do tipo sujeito-sujeito, a partir 
do suposto de que todas as pessoas e culturas são fontes originais de saber. 
[...]; O compromisso social, político e ideológico do/a investigador/a é com a 
comunidade, com as suas causas sociais. [...]; Não existe neutralidade 
científica. No entanto, não significa o direito a pré-ideologizar partidariamente 
os pressupostos da investigação e aplicação de resultados [...]. 

 

O uso do método da pesquisa participante representa um compromisso avesso 

ao modelo de racionalidade científica moderna que, de acordo com SANTOS (1987), 

é um paradigma em crise. Apesar do legado de conhecimentos funcionais do mundo 

para nossa sobrevivência, este determinou um modelo global e totalitário que nega 
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outros conhecimentos que não se pautem em seus princípios epistemológicos e 

metodológicos.  

A abordagem da pesquisa constituiu-se de técnicas qualitativas por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental, entrevistas semiestruturadas e participação em 

atividades extra-acadêmicas. 

A pesquisa bibliográfica está ancorada em diversas fontes que entrecruzam 

posições na perspectiva da decolonização, de diferentes lógicas de desenvolvimento, 

educação integral e currículo. 

A pesquisa documental constituiu-se de leis e projetos políticos pedagógicos 

das unidades educacionais públicas que possuem atendimento em tempo integral do 

município de Rio do Sul/SC. 

Incluindo o exercício de investigação, utilizou-se da técnica de entrevistas 

semiestruturadas que, segundo Boni e Quaresma (2005) combina perguntas abertas 

e fechadas, no qual o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto. 

Para tal, foi utilizado um termo de consentimento livre e esclarecimento e 

questionário com perguntas abertas aos diferentes segmentos que compõem a 

comunidade escolar as quais ofertam atendimento em tempo integral aos 

educandos/as do Ensino Fundamental. As questões foram estruturadas considerando 

três eixos: a) Fundamentos e princípios da educação integral; b) Currículo e 

desenvolvimento para o Bem-Viver nas escolas de tempo integral de Rio do Sul e c) 

Políticas públicas de educação integral na perspectiva do desenvolvimento para o 

Bem-Viver. 

Para isso, foram distribuídos um total de cinquenta questionários, dez para 

cada unidade escolar. Desses, três questionários foram para o segmento de 

estudantes, dois para o segmento de pais/mães/responsáveis, um para o segmento 

funcionário/a, dois para o segmento de professores/as e dois para o segmento 

gestores/as. Retornaram quarenta e cinco questionários respondidos e cinco não 

foram entregues, sendo um questionário do segmento estudante, um do funcionário/a, 

três dos pais/mães/responsáveis. 
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A coleta e sistematização dos dados foram organizadas em quadros-síntese, 

registrando na forma de ênfases (RICHARDSON, 1989), as respostas com maior 

frequência. A apresentação e análise dos dados teceu-se na forma de citações de 

alguns sujeitos entrevistados, mediadas pela pesquisa bibliográfica e documental. 

Em complementação às técnicas de investigação, a participação em atividades 

científicas extra acadêmicas apresentou-se como um método de estudo que subsidiou 

a pesquisa. Eventos que congregaram pessoas interessadas em discutir e aprofundar, 

de uma forma sistemática em um determinado tempo, temáticas das diversas áreas 

do conhecimento (SEVERINO, 2002). Assim, estas atividades proporcionaram um 

círculo de debates a partir da contribuição dos participantes.  

Desse modo, o processo de investigação conteve distintos e complementares 

procedimentos dos quais contribuíram para identificar possíveis relações, 

contribuições e desafios para e na construção de uma Educação Integral de caráter 

decolonizador em escolas públicas de Educação Básica no município de Rio do 

Sul/SC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os referenciais teóricos para um desenvolvimento na perspectiva do Bem-

Viver, sobretudo em fontes latino-americanas, sinalizaram como principais 

referenciais para e na construção de um currículo de caráter decolonizador: os direitos 

cósmicos, a vida em comunidade, aprender a viver com menos, o diálogo e o respeito 

às culturas e aos povos, a solidariedade como regime básico da economia, a defesa 

da terra e do território, a complementaridade, a reciprocidade e a correspondência 

entre todos os elementos que compõem a vida na e da terra. 

No âmbito das relações consigo e com o Outro, a lógica do desenvolvimento 

na perspectiva do Bem-Viver tem como ponto de partida o cosmos; há o 

reconhecimento da interdependência e inter-relação entre tudo e todos, “viver bem é 

saber que a deterioração de uma espécie é a deterioração do conjunto” 

(HAUANACUNI, 2010, p. 24), diferentemente da lógica de desenvolvimento 
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econômico capitalista em que o ser humano é o centro dessa relação, os demais seres 

são os recursos disponíveis aos desígnios humanos. 

A configuração de currículos escolares para a educação integral instiga a 

mudança de paradigmas, a superação de modelos educacionais hegemônicos.  

Dentre as contribuições da lógica de desenvolvimento na perspectiva do Bem-

Viver para um currículo decolonizador nas escolas de educação integral, estão os 

direitos da natureza como precondição à salvaguarda da Terra; a democracia-

participativa que é caracterizada pela corresponsabilidade e ativismo da comunidade 

escolar na construção, acompanhamento e execução do projeto eco político 

pedagógico; o diálogo intercultural para que as diferenças sejam respeitadas e as 

desigualdades suprimidas; a gestão pública intersetorial, pois fazer educação integral 

transcende os muros da escola. Vincula em projetos comuns, diferentes atores sociais 

e setores públicos, a formação inicial e continuada dos trabalhadores da educação, 

como uma necessidade e direito inerente à profissão; a organização do currículo a 

partir dos tempos de vida dos sujeitos e não do tempo cronológico. 

Diante do contexto da escola pública brasileira, vislumbram-se alguns desafios 

para e na construção de um currículo decolonizador nas escolas de educação integral: 

a) Reavaliar a relação do ser humano com a natureza, pois tudo está interconectado, 

inter-relacionado e é interdependente. b) Conceber a natureza como sujeito de 

direitos, reconhecendo que a terra é um ser vivo e os seres humanos elementos dela 

e não superiores a ela. c) Garantir o direito de aprender e outros modos de 

organização, produção e convivência com a natureza. d) Valorizar e respeitar as 

diferenças de povos e culturas, dialogando com saberes e conhecimentos ancestrais 

e com o pensamento universal. e) Realizar formação inicial e continuada, individual e 

coletiva dos professores na perspectiva da educação integral, sustentável e 

intercultural. f) Renovar as estruturas físicas das escolas e outros espaços púbicos na 

perspectiva de territórios educativos e comunidades de aprendizagens. g) Reconstruir 

o projeto político pedagógico com ênfase na sustentabilidade. h) Ampliar os recursos 

financeiros destinados às escolas de tempo integral. i) Promover a cultura da 

democracia participativa, criando processos e instrumentos que compartilhem o 

poder. j) Recuperar os valores da cooperação, reciprocidade e solidariedade por meio 
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de relações e aprendizagens plurais, inclusivas e comunitárias. k) Conhecer história 

da América Latina, a história do Brasil, buscando entender como a conquista da 

América cristalizou a exploração impiedosa da natureza, o genocídio das populações 

indígenas e escravizou povos da África. l) Eliminar todos os tipos de desigualdades e 

lutar contra a redução da vida e a lógica do mercado. m) Acreditar que é possível 

construir uma outra educação, uma outra escola, um outro mundo e se 

corresponsabilizar por essa mudança que perpassa nossos corpos. 

Sabemos que as condições nunca foram favoráveis às profundas mudanças na 

educação pública. As reformas e emendas educacionais desprezaram as reais 

demandas das diferentes culturas e dos sujeitos, impondo currículos da lógica do 

desenvolvimento econômico. Trincar e romper com o sistema são tarefas difíceis, mas 

não impossíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As distintas lógicas de desenvolvimento referem-se a conhecimentos, valores 

e atitudes que fundam e condicionam a convivência humana.  

A instituição pública escolar, por meio de seus currículos, legitima e consolida 

a lógica hegemônica do desenvolvimento econômico. Essa racionalidade coloca em 

risco a vida na e da Terra. 

Na busca de transgredir e romper com a lógica do desenvolvimento econômico 

para salvaguardar a Terra, a lógica de desenvolvimento, na perspectiva do Bem-Viver, 

reúne distintas e simultâneas confluências e acena para a mudança de configuração 

do currículo escolar a partir da concretização de projetos de educação integral 

decolonizadores. 

Sabendo das limitações que nos concernem em relação aos desafios, à 

complexidade e à provisoriedade de um trabalho desta natureza, almejamos que se 

constituam em desafio para outras pesquisas nessa área de relevância, porque 

acreditarmos que uma outra lógica de desenvolvimento e de educação é possível, 

pois a vida é possibilidade, inspiração, transcendência e compromisso que se 

consubstanciam nas ações. 



 
 

65 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

REFERÊNCIAS 

 

ACOSTA, Alberto. O Buen Vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. Série 
Democracia. Um campeão visto de perto: Uma análise do modelo de 
desenvolvimento brasileiro. Publicado pela Heinrich Böll Stiftung, jul 16, 2012. 
Disponível em: http://br.boell.org/sites/default/files/downloads/alberto_acosta.pdf. 
Acesso em: 12 jun. 2013. 
 
BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer 
entrevistas em Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em 
Sociologia Política da UFSC, v. 2, n. 1 (3), p. 68-80, jan./jul. 2005. 
 
BRAIDOTTI, Rosi et al. Mulher, ambiente e desenvolvimento sustentável. Para 
uma síntese teórica. Instituto Piaget, Lisboa. Cp.7: Reformas ambientais e debate 
sobre desenvolvimento sustentável, 2000, p. 175-205. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa participante. In: FERRARO JÚNIOR, Luiz 
Antônio. (org.). Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e 
coletivos educadores. Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005. 
 
MARKUS, Cledes; GIERUS, Renate. O Bem Viver na criação. São Leopoldo: 
Oikos, 2013. 
 
BRASIL Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 
 
FLEURI, Reinaldo Matias; AZIBEIRO, Nadir Esperança; COPPETE, Maria 
Conceição. Pesquisas Interculturais: Descolonizar o saber, o poder, o ser e o viver. 
In: OLIVEIRA, Blanck de et al (Org.). Culturas e diversidade religiosa na América 
Latina. 2. ed. Blumenau: Edifurb; São Leopoldo: Nova Harmonia, 2010. 
 
GUDYNAS, Eduardo; ACOSTA, Alberto. A renovação da crítica ao 
desenvolvimento e o bem-viver como alternativa. 2012. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/507956-a-renovacao-da-critica-ao-
desenvolvimento-e-o-bem-viver-como-alternativa. Acesso em: mar. 2012. 
 
HUANACUNI, Fernando. O Bem Viver, Tradição indígena. Foro Público «El Buen 
Vivir de Los Pueblos Indígenas Andinos. Coordenadora Andina das Organizações 
Indígenas (CAOI). Peru. 28 Jan. 2010.  
 
RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 1989. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. Edições 
Afrontamento, 1987. 



 
 

66 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; DALLABRIDA, Ivan Sidney. Apresentando a 
Ecossocioeconomia das Organizações: Desdobramentos e Experiências 
Latinoamericanas em Curso, 2009. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho acadêmico. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
 
SILVA, Carlos Eduardo Mazzetto. Desenvolvimento Sustentável. In: CALDART, 
Roseli Salete, et al (org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São 
Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 
 
TREIN, Hans Alfred. Bem Viver na criação, alternativa de esperança e compromisso. 
In: MARKUS, Cledes; GIERUS, Renate. (org). O Bem Viver na criação. São 
Leopoldo: Oikos, 2013. 
 
WALSH, Catherine. Interculturalidad, estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de 
nuestra época. Quito: Universidad Andina Simon Bolívar/ Ediciones Abya-Yala, 
2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EDUCAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DO PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA AMPLANORTE 

 

Elfi Irene Noernberg18 

Argos Gumbowsky19 

 

RESUMO 

O artigo possui como objetivo estudar o indicador ‘Educação’ presente no Plano de 
Desenvolvimento Regional, elaborado pela Associação dos Municípios do Planalto 
Norte Catarinense. O documento foi aprovado no ano de 2017. Ele foi composto de 
quatro eixos específicos (Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Gestão 
Pública e Infraestrutura) e um eixo central (Desenvolvimento Econômico Sustentável). 
O diagnóstico da Educação da região demonstrou a sua precariedade. Para 
consecução do objetivo utilizou-se dos princípios da pesquisa bibliográfica e 
documental. A investigação caracteriza-se como estudo de caso. Cotejados os 
documentos, concluiu-se que o planejamento de ações não garantiu que todos os 
projetos, em particular no campo educacional, fossem colocados em prática. 
 
Palavras-chave: Educação e Desenvolvimento. Desenvolvimento Regional. 
AMPLANORTE. Plano de Desenvolvimento Regional. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A discussão em torno do termo desenvolvimento é complexa, sendo objeto de 

estudo de teóricos que aprofundam o tema, pautando-se em abordagens e teorias. 

Inicialmente os grandes pensadores relacionaram o termo à crescimento econômico 

e a elevação dos indicadores, mas isso nem sempre simboliza desenvolvimento local, 

regional ou territorial. Dallabrida (2017, p. 20) afirma que “a preocupação com a 

qualidade de vida da população, logo, com o desenvolvimento e não apenas com o 

desenvolvimento econômico, evidentemente, não pode ser considerado algo novo”.  

No entender de Gumbowsky; Assunção (2019, p. 207) “há de se superar a 

premissa de que a educação está associada unicamente ao crescimento econômico 
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e a melhoria de renda. A Educação deve assumir o papel de uma base social que 

proporciona sustentação adequada ao êxito econômico”. 

Diante do exposto, o artigo possui como objetivo estudar o indicador 

‘Educação’, presente no Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) elaborado pela 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE).  

No ano de 2016, o governo do estado de Santa Catarina identificou  

12 microrregiões consideradas menos desenvolvidas, nas regiões Oeste, Norte, Vale 

do Itajaí, Sul e Serra.  Desse diagnóstico resultou um conjunto de ações com a 

finalidade de reduzir as desigualdades regionais. Nessa tarefa, as Associações de 

Municípios tiveram papel relevante, como no estudo em tela, a AMPLANORTE. 

A associação teve origem em 06 de agosto de 1966 na cidade de Mafra, 

inicialmente sob a denominação de AMPLA. Em junho de 2007 a AMPLA incorporou 

a Associação dos Municípios da Região do Contestado (AMURC), dando origem à 

AMPLANORTE. No ano de 2021 congrega 10 municípios associados, sendo eles: 

Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte 

Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras. 

No ano de 2017, a AMPLANORTE aprovou o Plano de Desenvolvimento 

Regional (PDR) objeto deste estudo.  Ele foi estruturado a partir da definição de quatro 

eixos específicos (Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Gestão Pública e 

Infraestrutura) e um eixo central (Desenvolvimento Econômico Sustentável).  Dentre 

os diversos diagnósticos realizados, o da Educação trouxe à tona uma conjuntura 

merecedora de atenção pelo documento.  

Finalmente, justificou-se o estudo pela inexistência de pesquisas similares, 

tendo como escopo o território da AMPLANORTE. Adiciona-se a relevância no estudo 

dos indicadores educacionais para a definição de políticas públicas de âmbito local e 

regional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse artigo caracteriza-se como pesquisa, descrita por Gil (2008, p. 17) “como 

o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 
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aos problemas que são propostos”. O estudo apropriou-se da pesquisa bibliográfica. 

Para Silva (2015, p. 83) “A pesquisa bibliográfica objetiva colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto, com a finalidade 

de colaborar na análise de sua pesquisa”.   

Para o alcance do objetivo proposto, a pesquisa documental foi fundamental. 

Quanto à pesquisa documental, Lüdke; André (1986) apontam que, embora pouco 

explorada na área da Educação, pode se constituir numa valiosa técnica de 

abordagens de dados qualitativos, podendo complementar as informações obtidas ou 

desvelando aspectos novos do tema. A pesquisa documental utilizou, como 

documento referência, o Plano de Desenvolvimento Regional da AMPLANORTE. 

Também foram utilizados os relatórios de avaliação da Educação Básica produzidos 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

que disponibilizaram dados para a análise comparativa dos municípios da região 

pesquisada. 

Assumiu contornos de estudo de caso. O Estudo de caso, defendido por Gil 

(2008, p. 54), “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” considerando que: 

 

[…] os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o 
conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de 
proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores 
que o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2008, p. 54). 

 

Yin (2010) considera o estudo de caso como um método desafiador nas 

ciências sociais e afirma que esse método “é usado em muitas situações, para 

contribuir com nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados” (YIN, 2010, p. 24). Caracteriza-se 

como estudo de caso pois a investigação recaiu apenas sobre os municípios 

integrantes da AMPLANORTE. 

Foram fontes básicas de pesquisa durante esse estudo a Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), base de dados Ebsco, Sistema de Informação Científica 

Redalyc, Dialnet, banco de teses e dissertações da Capes, dentre outros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A educação é um direito de todo cidadão, garantido pela Constituição Federal 

de 1988, sendo apontada por Gadotti (2005) como um dos requisitos fundamentais 

para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na 

sociedade. Ela é um direito de todo ser humano como condição necessária para 

usufruir de outros direitos constituídos numa sociedade democrática.  

Partindo do pressuposto que a educação contribui para o desenvolvimento 

regional, cabe aqui salientar o pensamento de Corbucci (2011) que menciona que ela 

tem potencial transformador e estratégico para alavancar o desenvolvimento e que se 

faz necessário ampliar sua efetividade e abrangência, com tratamento igualitário entre 

desiguais.  

Dowbor (2006) acrescenta que a educação para o desenvolvimento local está 

diretamente vinculada à necessidade de se formar pessoas que amanhã possam 

participar de forma ativa das iniciativas e capazes de transformar o seu entorno, de 

gerar dinâmicas construtivas e de dar-lhe os conhecimentos necessários para ajudar 

a transformá-la. 

Considerando as relações existentes entre educação e desenvolvimento, será 

abordada, a seguir, a experiência do Plano de Desenvolvimento da AMPLANORTE 

(PDR). 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional da AMPLANORTE 

(PDR), concluída no ano de 2017, contou com a participação de todos os setores da 

sociedade e do poder público, com o objetivo de unir esforços concretos para 

aumentar a representação política e a capacidade técnica, na busca por recursos para 

melhorar a infraestrutura e os serviços ofertados à população pelas prefeituras da 

região.  

Ressalta-se que o PDR não se refere especificamente à Educação e que o 

mesmo foi desenvolvido a partir de quatro eixos específicos: Desenvolvimento 

Econômico, Meio Ambiente, Gestão Pública e Infraestrutura e um eixo central 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, para o qual convergiram todos os projetos. 

A Educação foi discutida no eixo da gestão Pública, em dois grupos de trabalho: 
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Educação Superior, Profissionalizante, Ciência e Tecnologia e Educação 

Fundamental, os quais debruçaram-se sobre o diagnóstico, elegeram os principais 

problemas, identificaram as oportunidades e desafios e, na continuidade, definiram os 

projetos para atingir objetivos estratégicos e metas (AMPLANORTE, 2017). 

Assim, no diagnóstico da área educacional, o documento apresentou os dados 

de cada município, relacionados ao grau de instrução, de acordo com a seguinte 

divisão: analfabetos; sem instrução e Ensino Fundamental incompleto; Ensino 

Fundamental completo e Ensino Superior incompleto; Ensino Médio completo e 

Ensino Superior incompleto e Ensino Superior completo  

Com base no diagnóstico dos níveis de instrução, foi possível observar que o 

maior percentual se refere à população sem instrução e com fundamental incompleto, 

com índices entre 45,40% apresentado por Porto União e 65,10% por Irineópolis.  

Quanto aos analfabetos, os resultados variam de 3,44% referente a Porto União e 

Monte Castelo com 7,38%. Em Monte Castelo, Irineópolis e Papanduva, os grupos 

sem instrução e com fundamental incompleto ultrapassam a 70% da população. 

Quanto ao Ensino Superior Completo, o levantamento de dados apresenta que 

Bela Vista do Toldo é o que apresenta o menor percentual com apenas 2,5% da 

população e Porto União possui o maior índice com 11,90%. Salienta-se que os 

municípios de Mafra e Canoinhas também apresentam melhores percentuais da 

população com Ensino Médio completo e Ensino Superior completo (AMPLANORTE, 

2017). 

O PDR realizou ainda uma comparação dos índices apresentados pela região, 

pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil, evidenciando, de acordo com os dados, 

que o analfabetismo é um dos principais problemas enfrentados pela região da 

AMPLANORTE. De acordo com os dados apresentados no documento, na região, os 

analfabetos e sem instrução somam 62,87% da população, enquanto em Santa 

Catarina é de 48,70% e no Brasil é de 58,80%, indicando que o percentual regional 

fica acima da média estadual e nacional. (AMPLANORTE, 2017). 

Outro aspecto apontado pelo PDR quanto à comparação dos níveis de 

instrução diz respeito ao Ensino Superior, no qual o percentual apresentado pela 

região da AMPLANORTE é de 5,72%, ficando abaixo da média estadual que é de 
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9,70% e da nacional que é de 8,30%, sendo possível constatar que há um longo 

caminho a ser trilhado, tanto em nível nacional, como regional. 

O Plano de Desenvolvimento Regional utilizou no diagnóstico educacional, a 

aferição dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

relacionados ao período de 2009 a 2015, devido a data da sua elaboração. No entanto, 

devido a divulgação IDEB dos anos de 2017 e 2019, foi possível a atualização dos 

resultados.  

Os resultados do IDEB dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental permitem 

constatar o aumento significativo das médias na trajetória histórica de 2005 a 2019 e 

o alcance das metas projetadas. A análise do desempenho dos anos iniciais da rede 

pública municipal, estadual e federal dos municípios pertencentes à região da 

AMPLANORTE comprova que, dos dez (10) municípios, Bela Vista do Toldo não teve 

os dados divulgados em 2019, devido ao critério estabelecido de número mínimo de 

alunos, Três Barras não alcançou a meta projetada que era de 5,2 e oito (08). Porto 

União alcançou a meta projetada em Anos Iniciais, com médias que variam de 5,8 e 

Irineópolis com média de 7,4. 

Com referência ao IDEB, observado em 2019 nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental da Rede Pública Municipal, Estadual e Federal, é possível verificar que 

nenhum dos municípios da região alcançou a meta projetada. Os resultados variam 

entre 4,0, apresentado por Três Barras e 5,4 de Canoinhas que representa o maior 

índice. Vale ressaltar que, considerando a pontuação máxima de 10, os dados 

comprovam baixos índices nessa etapa de ensino, necessitando a adoção de ações 

para viabilizar o cumprimento das metas previstas.  

Com base nos resultados do IDEB do Ensino Médio, constata-se que no 

período de 2013 e 2015, não houve realização da avaliação nesse nível de ensino nos 

municípios pertencentes a AMPLANORTE e, portanto, não foram divulgados dados. 

Em 2017, participaram sete (07) municípios e a partir dessa avaliação foi possível 

projetar metas para os anos seguintes. No entanto, Bela Vista do Toldo e Três Barras 

não realizaram nenhuma aferição. Em 2019, dos dez (10) municípios, Canoinhas, 

Itaiópolis, Papanduva e Porto União superaram a meta projetada. Mafra atingiu o 

esperado, Monte Castelo e Três Barras não alcançaram as metas projetadas. 
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Irineópolis não teve aferições em anos anteriores, por isso não havia meta projetada. 

Major Vieira e Bela Vista não realizaram a avaliação devido aos critérios estabelecidos 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os dados 

apresentados pelos municípios da região, comprovam que, das etapas da Educação 

Básica, o Ensino Médio é o que possui os índices de desempenho mais baixos, com 

médias que variam entre 3,6 a 4,2 e, se comparados ao nível nacional também 

demonstram índices insuficientes de aprendizagem. 

Diante do diagnóstico e análise dos dados da área da Educação, o Plano de 

Desenvolvimento Regional, apresentou a seguinte conclusão: 

 

- Os dados sobre o grau de instrução da população são muito preocupantes; 
pois em vários municípios, quase 70% da população é analfabeta ou 
analfabeta funcional (sem instrução). Este índice também contribui muito para 
a vulnerabilidade econômica da região;  
- Seguindo a tendência nacional, o percentual de pessoas que possuem 
Ensino Superior completo é maior entre as mulheres; - O IDEB da região 
aumentou nos últimos anos. A maioria dos municípios atingiu as metas 
sugeridas, todavia os índices ainda se mantêm baixos, quando consideramos 
a importância que a Educação tem para a transformação da região 
(AMPLANORTE, 2017, p. 89). 

 

Com base na interpretação dos dados obtidos no diagnóstico e das situações 

vivenciadas ao longo do processo de elaboração do PDR, foram sendo escolhidos os 

principais problemas que atrasam ou dificultam o desenvolvimento econômico e social 

do Planalto Norte Catarinense, sendo elencados o alto índice de pessoas analfabetas, 

sem instrução ou com Ensino Fundamental incompleto; baixo índice de pessoas com 

Ensino Superior completo. A partir disso, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento 

Regional com a missão de liderar o processo de organização e empoderamento dos 

atores sociais, econômicos e políticos do Planalto Norte Catarinense, por meio do 

planejamento e execução de projetos, para transformar a região num território 

dinâmico, com altos índices de qualidade de vida e mobilidade social (AMPLANORTE, 

2017). 

Tendo como pressuposto que a Educação desempenha papel importante para 

contribuir com a elevação dos índices regionais, no nível da Educação Superior, 

Profissional, Ciência e Tecnologia, foram planejados os projetos: Fazer Faculdade; 

Implantação de um Câmpus da Universidade da Fronteira Sul no Planalto Norte 
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Catarinense; Trabalhador Profissional; Inovação Tecnológica; Escola de Formação de 

Lideranças. Para a Educação Básica foram elaborados os projetos:  Todas as 

Crianças e Jovens na Escola; Começar e Terminar; Todos Pela Qualidade; Eu Sou 

Planalto Norte e Fazer Melhor. 

O Plano de Desenvolvimento Regional traduz o desejo de tornar a 

AMPLANORTE uma região vencedora, onde lideranças políticas, empresariais, 

sindicais, sociais e técnicos dedicaram horas de seu tempo para contribuir com a 

elaboração de projetos com a energia necessária para elevar os indicadores sociais, 

educacionais e econômicos da Região (AMPLANORTE, 2017). 

Diante do estudo do documento do PDR, constata-se a preocupação dos 

municípios da região em querer mudar a realidade, atrelada ainda a baixos índices 

em várias áreas e, no caso aqui apresentado, principalmente na área educacional, na 

qual se buscou traçar um diagnóstico e, a partir dele, proceder a análise dos dados e 

elaboração de projetos que atendam a necessidade. 

No entanto, constata-se que apesar de ser elaborado e aprovado coletivamente 

por todos os setores da sociedade e pelo poder público, nem todos os projetos 

elencados foram colocados em prática, sendo necessário vontade política dos 

dirigentes e lideranças das organizações públicas e da sociedade civil de toda a 

região.  

Nesse sentido, Sousa; Freiesleben (2018) destacam a importância do papel do 

Estado, enquanto organização política que, por meio das leis, regulamenta a vida da 

sociedade em busca de bem-estar comum a todos e que o desenvolvimento regional, 

requer fornecimento e assistência de ajuda por parte do Estado às regiões menos 

desenvolvidas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto de construção de planejamentos, a experiência da elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Regional do Planalto Norte Catarinense representou um 

esforço coletivo para reverter o quadro de baixos índices sociais e econômicos 

existentes na região. Baseado na realização do diagnóstico, do levantamento e 
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seleção dos principais problemas da região, da identificação das oportunidades e 

desafios, foi possível definir projetos para atingir objetivos estratégicos e metas para 

implementação das ações nos municípios que integram a AMPLANORTE. 

No entanto, a realização de todo o levantamento dos dados da realidade dos 

municípios, bem como o planejamento de ações não garantiram que todos projetos 

fossem colocados em prática. Nesse sentido, cabe destacar que o estado tem papel 

primordial de liderança para a efetivação dos planos, considerando o que é planejado 

em nível local e regional. 

Importante ainda ressaltar a necessidade do monitoramento e avaliação dos 

planos e, no caso específico do PDR, há necessidade de apontar os projetos 

realizados e os não implementados, para que, a partir dessa análise, possa ser 

planejada a elaboração de um novo plano que contemple objetivos e metas para a 

resolução de problemas apontados para a região. Nesse sentido, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento regional, sugere-se a mobilização para a 

elaboração de um novo PDR. 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROCESSOS PEDAGÓGICOS E 

COMUNICAÇÃO NÃO - VIOLENTA: CAMINHOS SINERGÉTICOS20 

 

Claudia Natali Malagri 21 
Gabriela Martins Schlesner 22 

Edilaine Vieira Lopes 23 

 

RESUMO 

O Desenvolvimento Regional ocorre através de diversos esforços, entre eles, a 
educação, caminho responsável pela melhoria da qualidade de vida da sociedade. E 
a partir de processos educativos assertivos, que valorizam a aprendizagem, a 
comunicação não-violenta se destaca pelo poder agregador e facilitador das relações 
interpessoais. O presente trabalho pretende provocar o leitor à reflexões acerca de 
processos comunicativos, conduzindo-o pelos caminhos do relacionamento 
interpessoal, da comunicação, nos processos metodológicos focados na promoção da 
não violência e nas novas propostas para o enfrentamento de situações do cotidiano, 
principalmente, no ambiente escolar, promovendo a aprendizagem e, 
consequentemente, o desenvolvimento. Algumas das considerações a que se chegou 
com o estudo dissertam sobre as possibilidades ampliadas de evolução regional que 
envolvem a comunicação.  

 

Palavras–chave: Comunicação Não-Violenta. Educação. Desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Refletir a respeito de Desenvolvimento Regional também é pensar sobre 

relações interpessoais e processos comunicativos. Principalmente, quando 

aprendidos e cultivados no seio familiar ou no ambiente escolar, pois chamam as 

comunidades a descobrirem as suas realidades, internas e externas, inclusive quando 

na existência de violência.  

                                                           
20Financiamento: CAPES.   
21Mestranda em Desenvolvimento Regional, Faculdades Integradas de Taquara, 
claudiamalagri@sou.faccat.br 
22Mestranda em Desenvolvimento Regional, Faculdades Integradas de Taquara, 
gabrielaschlesner@sou.faccat.br 
23Pós-Doutora em Indústria Criativa, Universidade Feevale, 
edilaine.nh@gmail.com 

mailto:claudiamalagri@sou.faccat.br
mailto:gabrielaschlesner@sou.faccat.br
mailto:edilaine.nh@gmail.com


 
 

78 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Este artigo faz um convite à valorização dos sentidos, da vida e das 

compreensões acerca da raiz da violência na sala de aula, na escola, na comunidade 

e em outras esferas espaciais, para que, com sabedoria, possa ser transformada em 

base de crescimento e desenvolvimento de ações promotoras da compreensão, da 

empatia, do fomento da paz. 

A paz depende de cada um, pensamentos positivos, olhar afetuoso, sorriso no 

rosto, gestos simples e gentis, palavras respeitosas que promovam a aproximação 

entre as pessoas e as relações. Estas são ações simples e importantes para a 

resolução de problemas locais, afinal, o começo das mudanças deve partir de cada 

um, conforme Vigotski (1998). O processo de desenvolvimento da criança acontece 

em duas situações: na sociedade, nos relacionamentos interpessoais e na 

individualidade, no interior de cada ser. É uma verdadeira resiliência que chama os 

indivíduos a um embate entre o individualismo e a convivência em sociedade. 

Os processos comunicativos embasados pelo conceito de comunicação não-

violenta - CNV, criado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, valorizam as relações da 

Cultura e da Paz, percorrem caminhos com a proposição do rompimento de 

paradigmas violentos, muitas vezes imperceptíveis através da comunicação oral. No 

ambiente escolar, agora mais do que nunca, principalmente, em tempos de sindemia, 

causada pela doença Covid-19, que obrigou a sociedade ao isolamento social, 

dificultando as relações interpessoais, faz-se necessária a abertura de espaços que 

promovam o diálogo, a afetividade e a descoberta da união entre teoria e prática. 

Piaget (2014) é transparente quando menciona a afetividade desenvolvida no 

ambiente familiar, ensinando que o respeito entre os seres, o respeito às diferenças e 

ao controle emocional é uma fonte de energia que move o funcionamento da 

inteligência. 

A construção de novos saberes, principalmente na comunicação oral, é 

preponderante para a conquista de novos caminhos para a educação do futuro, 

alicerçada na inteligência emocional, empatia e resiliência, uma educação includente 

capaz de transformar discursos violentos, promovidos por divergências interpessoais, 

agravados por falhas comunicativas, em práticas que promovam e  incentivem a 

convivência pacífica, respeitosa e de comunicação assertiva, isto é, não violenta, 
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promotora do crescimento interpessoal, dos processos de aprendizagem e, 

consequentemente, do desenvolvimento pois, uma vez protagonista do seu 

conhecimento, o jovem se torna protagonista da sua vida, contribuindo para o 

desenvolvimento em cascata, a começar pela família.. 

No caminho de processos de aprendizagem assertivos, atribui-se à educação 

o destaque no desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Um caminho que 

contribui para a redução da pobreza, da exclusão social, das opressões, da guerra. 

Enfim, conforme Sen (2010), a educação faz parte do processo de liberdade e Delors 

(2018) que deve ocorrer ao longo de toda a vida, mas com principal importância na 

Educação Básica. Assim, este trabalho objetiva, através de uma revisão da literatura, 

identificar e analisar as estratégias para a utilização da comunicação não-violenta no 

ambiente escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo, buscaram-se, através de pesquisa 

bibliográfica, conceitos relacionados à comunicação não violenta. Para tanto, foram 

utilizados os seguintes autores: Bauman (2001), Delors (2018), Freire (1987 e 1996), 

Malagri e Lopes (2019), Pelizzoli (2012), Piaget (2014), Rosenberg (2006 e 2019), 

Sen (2010) e Vigotski (1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA À LUZ DE MARSHALL ROSENBERG 

 

Em uma definição simples, comunicação é o “processo de emissão, 

transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e/ou sistemas 

convencionados” (FERREIRA, 2010, p. 183). Há um equívoco na ideia de que a 

comunicação é um simples instrumento em que um indivíduo entra em contato com o 

outro, através da fala ou outros signos. A comunicação vai além deste conceito 

reducionista, pois através dela o indivíduo expressa os seus sonhos, afetos e 
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necessidades, ou seja, a comunicação oferece ao ser humano a oportunidade de 

exercer a vida e entender o mundo e sua dinâmica (PELIZZOLI, 2012). 

O indivíduo possui uma natureza compassiva e a linguagem, através do uso 

das palavras, exerce um importante papel na manutenção do estado de 

compassividade que é inerente ao ser humano, mesmo em situações adversas. 

Porém, em algumas situações nos comunicamos com outras pessoas de forma 

automática e impulsiva e a impulsividade nos leva a nos expressarmos de forma 

violenta, causando sentimentos ruins nas pessoas com as quais nos comunicamos, 

como mágoa, ressentimento, dor e sofrimento (ROSENBERG, 2006).  

De acordo com o autor não são raras as situações em que o indivíduo, ao se 

comunicar de forma não assertiva, causa prejuízos não somente para o outro, como 

para si mesmo. Outro problema gerado quando nos comunicamos de forma não 

assertiva (ou não compassiva) é o fato de negarmos a responsabilidade de nossos 

atos. Além disso, em muitas situações, transferimos a responsabilidade de nossos 

sentimentos ao outro. 

Já a CNV acontece quando externamos compassivamente nossas 

necessidades, ou seja, a comunicação acontece de forma assertiva, pacífica e 

empática. E isso não significa que devemos sempre concordar com o outro, e sim, 

respeitar as ideias do próximo, mesmo que elas sejam divergentes das nossas. 

(ROSENBERG, 2006).  

O autor define a CNV como uma abordagem da comunicação, em que são 

desenvolvidas as habilidades de falar e ouvir. Estas duas habilidades levam o 

indivíduo a se entregar de coração, possibilitando, portanto, a construção de uma 

eficiente conexão, tanto com si próprio como com os demais. A CNV permite o 

desenvolvimento da compaixão e apresenta quatro componentes, sendo eles: 

A observação: ato de observar sem fazer julgamentos ou avaliações. Podemos 

simplesmente expressar aquilo que nos agrada ou não na atitude das outras pessoas. 

O sentimento: devemos identificar como nos sentimos mediante as atitudes das 

outras pessoas, podendo ser estes sentimentos positivos ou não (ex: medo, tristeza, 

alegria, mágoa, etc.). 
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As necessidades: o reconhecimento de quais necessidades estão ligadas aos 

sentimentos que identificamos.  

O pedido: após identificarmos os três primeiros componentes (o que 

observamos, quais sentimentos são aflorados a partir daquilo que observamos e quais 

as necessidades que advêm destes sentimentos) elaboramos um pedido claro, 

específico e concreto. Este último componente enfoca o que esperamos da outra 

pessoa. Porém, quando elaboramos um pedido, devemos, além de reconhecer as 

nossas necessidades, reconhecer e levar em consideração os sentimentos e 

necessidades do outro. 

Rosenberg (2006) ressalta que a CNV pode ser realizada de forma verbal ou 

não-verbal e, ao manter nossas atenções nesses quatro componentes, ajudamos o 

outro a fazer o mesmo, ou seja, estabelecemos um fluxo de comunicação dos dois 

lados. Vale ressaltar que não é o objetivo da CNV mudar o comportamento e a 

essência das pessoas para conseguirmos satisfazer nossas vontades. É importante 

respeitar a maneira de ser de cada indivíduo.  

A CNV deve ser construída com foco na empatia, na sinceridade e na 

honestidade. Para tanto, é fundamental estabelecermos, com os demais, uma relação 

de confiança. É importante que o outro perceba que suas necessidades também serão 

levadas em consideração.  

Para usarmos a CNV, não precisamos conhecer a pessoa com a qual estamos 

nos comunicando, tão pouco é necessário que o outro esteja motivado a se comunicar 

compassivamente conosco. A pessoa se unirá a nós nesse processo, de forma 

natural, ao perceber a nossa intenção em dar e receber compaixão, ou seja, basta 

nos atermos aos princípios básicos da CNV que o processo comunicativo florescerá, 

em algumas situações mais rapidamente, em outras, mais lentamente (ROSENBERG, 

2006). 

A CNV pode ser aplicada de maneira eficaz em todos os níveis de comunicação 

e em diversas situações, dentre as quais se pode destacar: 

 

✔ relacionamentos íntimos; 

✔ famílias; 

✔ escolas; 
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✔ organizações e instituições; 

✔ terapia e aconselhamento; 

✔ negociações diplomáticas e comerciais; 

✔ disputas e conflitos de toda natureza (ROSENBERG, 2006, p. 27). 

 

Quando entendemos a importância de harmonizar as nossas necessidades 

com a das outras pessoas, deixamos de valorizar os nossos erros e os erros dos 

outros indivíduos, pois o foco passa a ser as necessidades de todos. Com isso, 

oportunizamos uma comunicação pautada em soluções empáticas, criativas, 

cooperativas e de confiança. Além disso, os conflitos podem dar lugar à expressão de 

emoções sem agressões. 

 

AS ESTRATÉGIAS FORNECIDAS PELA CNV PARA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NO 

AMBIENTE ESCOLAR E FORA DELE 

 

A Comunicação Não-Violenta abrange aspectos que ultrapassam os limites de 

um modelo. A Comunicação Não-Violenta (ROSENBERG, 2019, p.7) “é um modo de 

ser, de pensar e de viver.” Tem como propósito o caminho de relações sinceras e 

verdadeiras de maneira que todas as necessidades dos indivíduos sejam atendidas.  

E, a partir do princípio de que a educação deva ocorrer ao longo de toda a vida 

e para uma educação básica de sucesso, faz-se necessária uma análise mais 

detalhada da importância dos processos comunicativos e do cultivo da paz, 

promovendo a estabilidade emocional que motiva a aprendizagem sólida e verdadeira. 

Além dos conhecimentos básicos, atualmente, diante dos desafios dos novos 

tempos, espera-se que os sujeitos desenvolvam competências complementares 

também motivadas no ambiente escolar, como ética cultural e social, esta última, 

contemplando o autodesenvolvimento e o desenvolvimento das relações com o outro, 

ampliando o universo da cooperação, novas descobertas e aprendizados da vida em 

comunidade, através de uma gestão inteligente e apaziguadora dos inevitáveis 

conflitos. 

Professores e educadores bem formados, com acesso aos meios necessários 

à educação de qualidade conseguem transformar a aprendizagem, contribuindo para 

a diminuição do insucesso escolar e através da Comunicação Não-Violenta - CNV 
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podem fazer emergir qualidades naturais dos alunos, facilitando melhor orientação 

nos estudos e nos percursos individuais, promovendo a alegria de aprender na 

perspectiva de um processo duradouro, eficaz e contínuo para um bem coletivo a que 

todos possam ter acesso. 

 

OS DESAFIOS EM ESCALA MUNDIAL 

 

Atualmente, a vida de cada indivíduo está intimamente ligada a um cenário de 

escala mundial, imposto pelos processos de globalização, seja econômico, científico, 

político, financeiro ou cultural, instrumentalizado pelas tecnologias que apesar de 

serem geradoras de facilidades também são responsáveis pelas incertezas e 

instabilidades nas relações humanas que, muitas vezes, tornam-se reféns, inclusive 

das atividades criminais. 

É nesse contexto que os jovens estão inseridos, vivendo todos os conflitos e 

benefícios da globalização, bem como as inevitáveis mazelas do estreitamento das 

fronteiras. Para que os jovens possam aprender a lidar com essa amplitude de 

bombardeios culturais, eles devem ser preparados para o enfrentamento da 

instabilidade e acessibilidade do novo mundo. 

Os jovens precisam fazer parte do processo, devem ter o direito à opinião, 

através da valorização das suas percepções, necessárias para um palpável 

desenvolvimento da coletividade e ações em equipe. É importante que estejam 

atentos às vulnerabilidades dos outros, sensíveis à observação do universo da sala 

de aula e também fora dela, seguindo no propósito de superação das divergências, 

pois, o mundo vive em “tempos líquidos, com medo e a vida líquida, nessa sociedade 

líquida significa uma sucessão de reinícios; acredita-se que nem todas as forças são 

usadas quando se quer permanecer no mesmo lugar”. (BAUMAN, 2007, p.8). 

Envolvido no protagonismo da aprendizagem e em favor da paz, não raro, o 

professor se questiona em como ajudar os alunos, a escola e a sociedade, qual o 

primeiro problema a ser resolvido? Como chegar ao cerne e promover a tão sonhada 

transformação? Uma vez que a paz pode ser de difícil acesso e pouco viabilizada, 

inclusive pela mídia, tornando a violência mais atrativa e acessível? Inviável para 
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alguns ou uma mera invenção para outros, a sociedade percebe que o cultivo da paz 

é fundamental para o sólido desenvolvimento humano e de uma região. A partir de 

novas atitudes, com atenção especial ao diálogo claro, objetivo e não-violento, é 

possível a criação de estratégias para a cultura da não-violência que faz alusão 

novamente a afetividade, pois, “sem bater fisicamente no educando, o professor pode 

golpeá-lo, impor-lhe desgostos e prejudicá-lo no processo de sua aprendizagem”. 

(FREIRE, 1996, p.138). 

A construção de diálogos que despertem a busca pelo saber do que é bom e 

ruim, certo e errado,  torna-se o pilar para a compreensão dos indicadores da violência 

e perigos que cerceiam a juventude, uma vez que a violência é um problema que 

acompanha a humanidade desde o início dos tempos e, atualmente, acessível às mais 

diversas faixas etárias, tem levado os jovens a  exposição extrema, através da Deep 

Web, dos jogos e desafios eletrônicos como a Baleia Azul, dos conteúdos violentos 

presentes nas redes sociais, dos conceitos como bullying ou cyberbullying e do 

fomento de ações violentas, inclusive contra professores. 

 

EDUCAÇÃO: PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO E EMOÇÃO 

 

É preciso sensibilizar o jovem dos problemas do mundo, do próximo, do outro. 

É fato que ações isoladas não resolverão as questões de violência no país, no estado, 

na cidade, no bairro, na rua, na escola ou, ainda, nas famílias, mas é possível, através 

da comunicação clara e não violenta iniciar uma mudança individual, interna e tornar-

se um bom exemplo de convivência social, proporcionando pequenas diferenças e, 

consequentemente, base para grandes mudanças. 

A valorização daquilo que é bom para si e para o próximo através da empatia 

pode se tornar algo revolucionário, um instrumento social do bem, da coragem para 

novos caminhos, inclusive na linguagem líquida das redes sociais. A promoção da 

autopercepção, das emoções e frustrações pode abrir o caminho para o aprendizado 

daquilo que não é tradicional, como o desenvolvimento da inteligência emocional 

através do trabalho das competências socioafetivas em todos os espaços, na escola 

e fora dela através do envolvimento das famílias, com a valorização das suas histórias, 
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suas lembranças, suas origens, suas culturas, pois tudo o que move algo para frente 

é o outro. Para Freire (1987) o aprendizado da leitura e da escrita deve também ser 

de interesse das outras áreas do saber como a Psicologia, a Linguística e a Sociologia.  

Os ensaios sociais devem ser proporcionados no ambiente escolar e legitimam 

o aprendizado, tornando acessível, eficaz, divertido e instigante. Assim, as 

informações são mais facilmente lembradas e assimiladas na contramão do senso 

comum que incita provas individuais ou disputas através de campeonatos e gincanas, 

sem a promoção da colaboração, reduzindo a aprendizagem a processos de dor e 

sofrimento, tornando o aluno mero expectador da sua aprendizagem. 

A promoção da educação, mediada e incentivada pelos professores através de 

debates, da diversão, do empoderamento, elevam a mecânica da aprendizagem a um 

poder transformador, pois de mero expectador, o aluno passa a ser autor e 

protagonista do saber, transcendendo o dialogismo, a coletividade e a tomada 

cooperativa de decisões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade está convidada a usufruir da comunicação não violenta, atenta e 

responsável às tomadas de decisões do seu próprio futuro e sobre as suas escolhas. 

As mudanças começam por nós, embasadas em redes de relacionamentos sólidos e 

bem construídos, vivenciando a cultura da paz e da não violência. Valores que ajudam 

o mundo e o próximo com aprendizagens intermediadas a partir do lúdico, das 

brincadeiras, da leveza colaborativa dos jogos e do amor. 

Vivemos em tempos pandêmicos e, propositalmente, no início do texto 

mencionamos a sindemia, como a combinação do caos instaurado pela pandemia 

COVID-19. Educar em tempos de adoecimento coletivo, em plena era da 

comunicação instantânea e das aulas remotas, das emoções híbridas, dos 

relacionamentos líquidos, é investir no amor, na sutileza, na delicadeza, na educação, 

na polidez, na elegância verbal e, por que não, na economia das palavras. 
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A comunicação não violenta está para além da educação e pode contribuir em, 

por exemplo, uma negociação, como facilitadora de vendas e incentivo ao comércio e 

à troca entre o vendedor, comerciante e o comprador.  

Comunicar-se de modo gentil pode facilitar o incremento do turismo e permitir 

que os visitantes ou turistas sintam-se bem e queiram voltar ao local por conta do 

tratamento recebido.  

A comunicação adequada pode ampliar as possibilidades de evolução regional 

que envolvem, por exemplo, polos gastronômicos locais. Uma sociedade que 

descobre seu potencial comunicativo pode desempenhar papéis mais focados, 

socialmente, culturalmente e economicamente, por valorizar as histórias e deixar 

registrados os legados, com base na oralidade, da língua oral para a escrita. 

A linguagem não-violenta tem tudo a ver com o desenvolvimento regional por 

estar presente no cerne pedagógico, no fazer docente, na gestão. Considerando os 

conflituosos axiomas valorativos atuais. Qualquer amor é um ato de rebeldia contra o 

sistema e, portanto, pacífico, saudável, em meio à arquitetônica espiral dos 

silenciamentos impostos pela vida. 
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EDUCAÇÃO E POLÍTICA EM THEODOR ADORNO: A EDUCAÇÃO COMO 

PROJETO DE EMANCIPAÇÃO 

 

Arthur Henrique Maia Rodrigues24 
Sandra Eloisa Pisa Bazzanella25 

Alexandre Meyer Luz26  

 

RESUMO 

Theodor Adorno foi um dos proeminentes pensadores da Escola de Frankfurt, 
conhecida por fundar a Teoria Crítica da sociedade. No âmbito de suas pesquisas, 
elencando a sociedade de seu tempo como objeto de análise, Adorno abordou, entre 
outros temas, o papel da educação na construção dos indivíduos, conformadores, por 
sua vez, das dinâmicas sociais. No contexto do pós-guerra, tendo presenciado as 
atrocidades que a raça humana pode cometer, Adorno defende a necessidade de uma 
educação emancipatória para transição entre o sujeito semiformado e o sujeito 
formado. O presente trabalho se justifica, portanto, a partir da necessidade de 
compreender as noções de Adorno acerca da educação como instrumento 
emancipador, além da tentativa de tomar como base este importante filósofo para 
refletir o tempo presente. Esta possibilidade também reverbera nos objetivos deste 
trabalho de pesquisa, que busca não apenas a compreensão da teoria adorniana no 
contexto do século XX, mas também compreender a possibilidade da contribuição de 
Adorno ao debate da educação no século XXI, perpassado pelo paradigma das redes 
sociais. Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se leitura de artigos 
científicos, sites e capítulos de livros. À guisa de conclusão, é possível compreender 
como a noção de semiformação introduzida por Adorno, talvez uma das mais 
importantes noções na teoria educacional do autor, encontra-se em diversos 
contextos sociais, ao passo que carrega a demanda por uma educação emancipatória. 
Além disso, conclui-se que a proposta educacional de Adorno urge nos tempos atuais, 
inclusive no debate sobre o desenvolvimento social.  

 

Palavras–chave: Emancipação. Esclarecimento. Ideologia. Indústria-cultura. 
Semiformação. 

 

 

 

                                                           
24Graduando, Licenciatura em Filosofia, Universidade Federal de Santa Catarina, 

arthurmaia.sbs@gmail.com 
25Graduanda, Licenciatura em Filosofia, Universidade Federal de Santa Catarina. E-
mail:sandra.bazzanella@hotmail.com 
26Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, 
alexmeyerluz@gmail.com 



 
 

89 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

INTRODUÇÃO 

 

Theodor Adorno (1903 - 1969) foi um dos principais pensadores da Escola de 

Frankfurt e da tradição denominada Teoria Crítica, que se apresenta como um 

movimento de compreensão do tempo presente a partir dos atributos humanos como 

a causa implícita no desenvolvimento e na mudança dos paradigmas sociais. 

Influenciados pela psicanálise de matriz freudiana e pelo marxismo, encontravam-se 

ainda sob as memórias do horror da primeira e segunda guerras mundiais, o que 

impactou por completo todas suas reflexões acerca da humanidade e seu 

desenvolvimento.  

No âmbito da educação, o diagnóstico de Adorno traça uma relação entre as 

noções de ideologia e indústria cultural. Esta última – representada sobretudo pela 

propaganda, rádio, TV, jornal – seria a responsável por criar uma consciência social 

uniforme, em que o sujeito seria objeto da “manipulação das consciências pelos meios 

de comunicação” (ABBAGNANO, 2007, p. 645). A ideologia, sendo parte intrínseca 

da indústria cultural, representa as posições que se tenta incutir nos indivíduos. O 

desafio de Adorno, portanto, será refletir uma educação influenciada pela ideologia e 

pela indústria cultural, qual a função de tal educação e que tipo de educação 

apresenta-se necessária à emancipação do sujeito. 

É através da ideologia que sociedade e indústria cultural terão sua conexão, no 

momento que uma oferece suporte ideológico à outra. Enquanto a indústria cultural 

deve atender aos anseios da sociedade entregando aquilo que as pessoas desejam. 

A própria sociedade necessita dessa indústria para reafirmar seus valores através da 

propaganda da ideologia. E nesse sentido amplo de sociedade em relação a uma 

ideologia que a educação também é afetada, conforme é instrumentalizada para servir 

à finalidade produtiva ou ter o seu fim voltado a um mercado de trabalho apenas. A 

produção é somente um dos muitos valores defendidos e propagados no mundo 

capitalista como apresenta Adorno, tão intrínseco na sociedade e tão reforçado em 

uma indústria de cultura. 

A cultura de massas também terá formas específicas de propagar a ideologia, 

como é o caso do entretenimento barato, uma diversão mecânica sem maiores 
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reflexões (OLIVEIRA, s/data); e a própria noção de produtividade, que em trabalhos 

repetitivos não há a exigência de pensamentos profundos sobre a tarefa. Isso gera no 

sujeito a chamada semiformação, processo caracterizado pelo distanciamento da 

crítica, que “no mundo reconstruído o sujeito semiformado toma-se como sujeito do 

mundo que meramente reproduz” (MAAR. 2003, p. 463). A semiformação é uma 

espécie de ilusão em que o sujeito crê ter liberdade de escolha diante de um consumo 

manipulado por essa indústria e acredita ser o único formador de sua subjetividade, 

quando na realidade está apenas reproduzindo os interesses ideológicos sociais. 

Outro aspecto importante apontado por Adorno, é que o sujeito semiformado mistura 

conceitos naturais com os sociais, observando fenômenos da sociedade como se 

estivessem determinados por uma natureza, portanto imutáveis. A própria ideia de 

produção pode servir de exemplo, como se fosse de obrigação humana produzir da 

maneira como o mundo moderno exige e, além disso, aceitar essa maneira de 

produção, pois é o que está ao alcance dentro dessa realidade. 

Essa imutabilidade social daria o aspecto estagnado à pessoa na 

semiformação, que não buscaria uma mudança social para melhorar a realidade. 

Contudo, é no processo de emancipação, que se encontraria a superação do 

pensamento semiformado ou, então, um encontro com a “formação completa” do 

sujeito. A conscientização é o que permite tal reflexão emancipatória, pois como 

apresenta Wolfgang Maar (2003): estar consciente é o processo de refletir sobre a 

própria existência, a própria realidade onde se encontra. Nesse ponto, entra o valor 

da educação para Adorno, uma vez que no processo educacional é onde há este 

espaço para conscientizar, oferecer a emancipação, conforme se desenvolve o 

pensamento crítico. Dessa maneira, o sujeito é capaz de desenvolver a si mesmo de 

forma plena e compreender sua relação com a sociedade, bem como o poder de 

mudança no social, já que não compreende sua realidade determinada por questões 

naturais. 

A proposta de Adorno tem o seu destaque pois defende também a relação com 

o social, em que o sujeito, além de se emancipar para poder se desenvolver em 

consciência de forma plena, recebe também a capacidade de mudança da realidade 

em que se encontra. Tanto o pensamento crítico de um estudante, quanto o seu poder 



 
 

91 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

de transformação, deveriam ser a finalidade de uma educação caso o seu foco seja 

no bom desenvolvimento da sociedade. 

Os objetivos deste trabalho de pesquisa, portanto, são apresentar os traços 

centrais das concepções de Adorno a respeito da educação; compreender qual a 

situação diagnosticada pelo autor, quais podem ser os paradigmas para educação, 

bem como o modo pelo qual se pode atingir a emancipação. Busca-se também 

apresentar o pensamento adorniano em suas possibilidades de contribuição ao 

debate educacional contemporâneo e reforçar a importância de considerar esse autor 

nas reflexões sobre o tempo presente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método utilizado na pesquisa é a análise bibliográfica, seguindo de uma 

apresentação em aula. Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir de proposta 

de seminário para a disciplina de Filosofia da Educação do curso de Filosofia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob regência do prof. Dr. Alexandre Meyer 

Luz. A partir da pesquisa de fontes realizada pelo grupo, a construção da estrutura da 

apresentação foi pensada de modo que os ouvintes possam compreender o contexto 

histórico em que se situa a proposta educacional de Adorno, assim, podendo se 

aprofundar, propriamente, nos conceitos apresentados na obra do autor sob o olhar e 

explicação de outros pesquisadores, bem como compreender possíveis 

interpretações à luz dos tempos atuais ou até mesmo se aprofundarem em pontos não 

aprofundados pelo filósofo. 

Os materiais utilizados para desenvolvimento da pesquisa consistem em 

artigos científicos, capítulos de livros e sites da internet focados na teoria de Adorno. 

Dos sites foram utilizados repositórios on-line de universidades brasileiras, como 

também o site SciElo com sua enorme gama de artigos publicados. Quanto aos temas 

de pesquisa, foi realizado a busca tanto daqueles voltados à área da Educação, como 

o texto “Educação após Auschwitz”; como também dos textos que se aprofundavam 

nos conceitos do filósofo, abordando especificamente a semiformação e sua relação 

com a indústria cultural. A partir da apresentação em sala de aula e da discussão com 
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o professor e colegas, pode-se refletir sobre noções até então ignoradas e aprofundar 

outras de suma importância para a elaboração da temática que se propõe ao presente 

evento. 

A sequência cronológica e metodológica do desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa, portanto, inicia-se com: uma proposta de apresentação de seminário em 

sala de aula, seguida da formação do grupo, pesquisa bibliográfica, leitura dos 

materiais selecionados, discussão em grupo, apresentação de trabalho em sala de 

aula, discussão com os colegas e o professor, revisão de tópicos essenciais à 

compreensão da temática e montagem do presente trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da metodologia descrita, o presente trabalho buscou a elucidação dos 

conceitos abordados por Theodor Adorno e a sua relação com o processo educativo 

através das abordagens de demais pesquisadores. Compreendendo, então, o 

significado de cultura de massa e a sua conexão dependente da sociedade por meio 

da semiformação e a importância de uma educação comprometida com a interferência 

na sociedade para oferecer ao sujeito a emancipação, um pensamento crítico, 

influenciando-o em sua relação com o social e a construção do seu lado subjetivo. A 

educação, enfim, recebe o seu aspecto transformador, seja para o indivíduo ou para 

o todo, enquanto permite o pensamento de como realizar esse desenvolvimento crítico 

na prática de ensino atual. 

Ainda que se pudesse apontar Adorno como alguém que não propõe uma 

forma metodológica de realizar essa educação emancipatória, não era este o foco do 

pensador, uma vez que buscava apenas uma teorização sobre o conceito de 

educação dentro da sua análise social por meio da cultura de massa. E, por mais que 

não se tenha abordado essa crítica à filosofia de Theodor Adorno no presente 

trabalho, ter o conhecimento a respeito dela, implica justamente a possibilidade de 

explorar tal tópico em pesquisas futuras. 

É também nessa direção que se reconhece a necessidade de aprofundamentos 

no debate para a proposição de possíveis relações entre a teoria de Adorno e o 
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desenvolvimento regional. Poder-se-ia afirmar a necessária emancipação dos sujeitos 

para que as dinâmicas socioeconômicas de um território ou uma região correspondam 

aos interesses sociais de progresso e apresentem comprometimento com uma 

proposta emancipatória direcionada aos cidadãos e atuante tanto em âmbito público 

quanto privado. Isso, pois, parte-se aqui da compreensão de “desenvolvimento 

regional” enfatizando, em primeiro lugar, a noção de desenvolvimento, que se 

apresenta, de modo sucinto, como “Movimento em direção ao melhor” (ABBAGNANO, 

2007, p. 284). E, em segundo lugar, enfatiza-se a dimensão regional deste movimento, 

dimensão não unicamente territorial, mas que compreende uma série de dinâmicas 

socioeconômicas específicas de um tempo e espaço. 

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Situado em um contexto marcado pelo horror das primeira e segunda guerras 

mundiais, com a iminência dos meios de comunicação em massa, Adorno elabora sua 

teoria crítica da sociedade e considera também o papel da educação. Uma educação 

que não deve ser apenas instrumental para corresponder à objetificação do homem 

como parte da massa conformada por uma ideologia, mas uma educação 

emancipatória, que se volta à reflexão de si e do social. 

Nesse âmbito, inúmeras são as possibilidades de interpretação a partir de 

Adorno sobre o tempo presente. Um tempo marcado pela rapidez da informação e da 

desinformação; pela ampla gama de possibilidades de expressão e difusão das mais 

variadas ideias; pela presença das fake news que confundem-se com o real e se 

tornam a realidade de inúmeros sujeitos. 

A partir do que foi apresentado, reforça-se que a tarefa de Adorno continua 

atual. Pensar em desenvolvimento, seja econômico ou social, demanda pensar no 

motor do desenvolvimento: os sujeitos. A ideia de uma educação emancipatória, 

portanto, apresenta-se necessária para reconhecer traços da sociedade e refletir as 

possibilidades de ação em um mundo marcado por tensões de toda ordem. Pensa-

se, por fim, ter atingido os objetivos desse trabalho ao apresentar as reflexões de 



 
 

94 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Adorno e reforçar a necessidade de considerá-lo nos debates atuais a respeito da 

educação. 
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EDUÇAÇÃO NO CAMPO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: O ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 

 

Paulo Odair Moreira27 
Vilson Cesar Schenato28 

 

RESUMO 

Em meio a tantas mudanças, o sistema de educação se viu obrigado a proporcionar 
às novas gerações uma educação voltada à realidade do aluno e das famílias que 
moram no campo. Sendo assim, a pesquisa foi elaborada a partir de pesquisa 
bibliográfica e entrevista com 06 (seis) ex-alunos do Ensino Médio Integrado, para 
identificar sua opinião a respeito do curso oferecido e se o mesmo foi relevante para 
sua formação. O objetivo da pesquisa foi identificar como e por que a Educação no 
Campo se tornou relevante para os estudantes do Ensino Médio, da Escola Básica 
Estanislau Schumann, município de Bela Vista do Toldo enquanto esteve implantada 
na referida instituição escolar como EMIEP. A priori, o texto aborda os conceitos de 
espaço geográfico e desterritorialização. Em seguida aborda o conceito de Educação 
no Campo, a legislação sobre essa modalidade de ensino e, por fim, o Ensino Médio 
Integrado à Educação Profissional – EMIEP. A escolha da temática deve-se ao fato 
de que é preciso oportunizar ao aluno do campo a mesma educação oferecida ao 
aluno da cidade e conhecer a legislação que trata da educação para o homem do 
campo, respeitando sua realidade e sua cultura. Com as leituras e estudos foi possível 
perceber os aspectos legais, a concepção e a ideologia do Ensino Médio Integrado. 
Já com as entrevistas foi possível perceber que os alunos se interessaram pelo curso 
porque o mesmo era profissional, ensinava e orientava sobre técnicas agrícolas 
utilizadas no dia a dia das famílias de agricultores. Enfim, constatou-se que para uma 
cidade, essencialmente, agrícola a oferta de um curso profissionalizante, voltado para 
o Agronegócio, pode auxiliar a produção agrícola, bem como diversificar a produção 
e aumentar os lucros. 

 

Palavras–chave: Educação no Campo. Educação Profissional. Ensino Médio. Bela 
Vista do Toldo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Em um mundo onde as facetas da globalização se tornam mais evidentes e 

onde as sociedades parecem se tornar cada vez mais homogêneas, perdendo, por 
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assim dizer, as características que as tornam distintas, pensa-se em uma questão 

problema para nortear o trabalho de conclusão de pós-graduação. 

Pensou-se na educação no campo, uma modalidade do sistema de educação 

que visa oportunizar ao aluno no campo uma educação voltada para a realidade e 

especificidades do campo, sem deixar de lado a qualidade do processo de ensino 

aprendizagem.  

Os questionamentos se voltam para a influência que têm os processos 

educativos em relação ao processo de fixação e territorialização do jovem no meio 

rural. Sendo assim, o intuito é analisar, sobre a ótica da ciência geográfica, a educação 

do campo, ou seja, o modelo de educação no campo implantado no Ensino Médio, no 

município de Bela Vista do Toldo, onde a principal atividade econômica do município 

é a agricultura.  

A ideia foi abordar a relevância do referido curso de Ensino Médio Integrado, 

que tinha como foco a gestão da propriedade rural, com base na agricultura familiar, 

com a realidade territorial e sociocultural do homem do campo. 

No estudo intitulado “Educação no Campo e Educação Profissional: o Ensino 

Médio Integrado, foi possível abordar questões que envolvem os jovens que vivem no 

meio rural e os processos educativos que, além de proporcionar uma educação 

voltada a sua realidade de vida, tem por objetivo mostrar às novas gerações que o 

campo e a atividade agrícola podem ser recompensadoras, que a saída do jovem do 

campo para a cidade pode gerar problemas econômicos, superpopulação nas 

cidades, ausência de mão de obra no campo e possível diminuição de produção de 

alimentos como grãos e cereais.  

A construção do Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado a partir da 

pesquisa bibliográfica e, como explica Silva (2002) e Gil (1999), essa pesquisa 

consiste na procura de referências teóricas, publicadas em livros, artigos, documentos 

etc., para que o pesquisador que procura explicar um problema a partir dos materiais 

pesquisados tome conhecimento e analise as contribuições científicas referentes à 

temática em questão, indo além do que a realidade simplesmente mostra.  
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O problema da pesquisa foi: Por que a Educação no Campo e o Ensino 

Profissionalizante (Agronegócio) se tornaram relevantes para alunos, filhos de 

agricultores, que residem na zona rural de um munícipio essencialmente agrícola?  

A escolha da temática justifica-se pelo fato de que é preciso oportunizar ao 

aluno do campo a mesma educação oferecida ao aluno da cidade, conhecer a 

legislação que trata da educação para o homem do campo, respeitando sua realidade 

e sua cultura. 

Pesquisar sobre educação no Campo e o EMIEP tornou-se importante, 

também, porque é preciso conhecer o processo histórico da educação, da educação 

no campo e quando as políticas públicas educacionais perceberam que cada 

realidade territorial precisa de uma proposta de ensino específica e objetivos 

específicos.   

Partindo dessa ótica, o objetivo do estudo foi identificar como e por que a 

Educação no Campo se tornou relevante para os estudantes do Ensino Médio, da 

Escola Básica Estanislau Schumann, município de Bela Vista do Toldo enquanto 

esteve implantada na referida instituição escolar como EMIEP, entre os anos de 2006 

a 2013.  

Os objetivos específicos da pesquisa foram: identificar conceitos geográficos 

que auxiliassem na compreensão de espaço rural; constatar o que a legislação vigente 

traz sobre a Educação no Campo; relacionar os objetivos do Ensino Médio Integrado 

e entrevista de ex-alunos, no intuito de perceber sua relevância para os alunos do 

Ensino Médio.  

Para melhor organização e compreensão do leitor, o texto, a priori, aborda 

alguns conceitos geográficos como espaço geográfico, território e desterritorialização 

Em seguida, aborda-se o conceito de Educação no Campo, a legislação sobre essa 

modalidade de ensino e, por fim, o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – 

EMIEP / Agronegócio, programa implementado pela Secretaria de Educação de Santa 

Catarina há alguns anos no município de Bela Vista do Toldo. 

A partir dessas conceituações de geografia, pretende-se também fazer uma 

abordagem teórica sobre os conceitos, território, educação do campo e juventude 

rural. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para constatar que o EMIEP, ofertado pela Escola Estadual “Estanislau 

Schumann”, foi relevante para o município de Bela Vista do Toldo, para os alunos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem e para a própria instituição de 

ensino, foi entrado em contato, via whatsapp e/ou e-mail, com alguns alunos que 

concluíram o curso, explicado o objetivo da pesquisa e solicitado que cada um 

elaborasse um texto, explicando sua experiência enquanto estava matriculado no 

curso, os benefícios do curso para a sua vida adulta profissional e por que escolheram 

participar do Curso Profissionalizante em Agronegócio.  

Após o primeiro contato com os ex-alunos, 06 (seis) deles retornaram seus 

relatos, os quais foram utilizados no Trabalho de Conclusão. Para não expor os alunos 

e somente sua opinião e experiência em relação ao curso, preferiu-se utilizar números 

para cada aluno. Nas laudas a seguir, é possível identificar as considerações dos 

alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É evidente que as mudanças no contexto social influenciaram o sistema de 

educação e exigiram desse sistema novos métodos e modalidades de ensino que 

pudessem beneficiar, pedagogicamente, todos os estudantes, indiferente de suas 

condições sociais, econômicas, culturas e territoriais.  

As mudanças ocorridas em todo território depende da ação do homem e visa a 

seu próprio benefício e crescimento. Sendo assim, é preciso conhecer as 

características, história, cultura e a principal atividade econômica do lugar e/ou 

território para propor estratégias e ações eficientes e eficazes para aquele contexto.  

Ficar no campo, trabalhar na agricultura e desenvolver a propriedade rural 

dentro de uma logística organizacional requer estudo, domínio técnicas e 

conhecimento científico, já que atualmente o campo possui vários equipamentos e 

máquinas com tecnologia de ponta.  
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Não se pode pensar e aceitar a desterritorialização do campo, como um 

movimento normal e necessário para o crescimento profissional do jovem. Essa 

realidade ainda pode existir, mas, a partir dos anos 1990, essa realidade começou a 

se modificar. Nesse sentido, é preciso conhecer as políticas e iniciativas públicas e 

ideologia da Educação no campo, as quais incentivam o jovem a permanecer no 

campo, trabalhar na agricultura e se desenvolver economicamente como em qualquer 

outro setor ou atividade econômica.  

Pobre, rico, negro, branco, nativo, europeu, criança do campo e criança da 

cidade, todos, com equidade e igualdade de direitos podem e devem ter uma 

educação voltada para sua realidade, valorizando sua vivência, a história, a cultura e 

o trabalho de sua família. Educar nesses moldes, tendo como base as características 

territoriais, visa valorizar o meio em que o aluno está inserido e, a partir da sua 

realidade, conhecer outras realidade e outros modos de vida.  

A partir do pensamento de Souza (1995), pode-se perceber que o território em 

que o alunos habitam tem suas próprias características e traços culturais marcantes 

que influenciam na formação do jovem a na construção da identidade da população 

do campo. Então, educar para a realidade em que o jovem está inserido valoriza o 

campo, a produção agrícola, a agricultura familiar e a propriedade rural.  

Considerando a Constituição Federal – CF/88 e a Leis e Diretrizes de Base da 

Educação – LDB nº 9.394/96, percebe-se que educação é um direito de todo cidadão. 

A priori, as características territoriais não eram consideradas, sendo que os currículos 

escolares e conteúdos eram os mesmos para as escolas rurais e para as escolas 

urbanas. A preocupação com essa realidade começou a se destacar quando alunos 

do campo começaram a demonstrar desinteresse pela escola, sob a justificativa de 

que para trabalhar no campo não era preciso estudar. 

As discussões se tornaram mais fortes quando, a partir dos movimentos 

sociais, percebeu-se a necessidade de se criar uma política educacional diferenciada 

para as crianças do campo. A luta por uma educação no campo continuou forte até 

que Conselho Nacional de Educação, responsável pela Proposta Curricular e pelo 

Plano Nacional de Educação colocaram o tema em discussão e o incluíram nos Anais 

Educacionais.  
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Enfim, a Educação no Campo passou a fazer parte do sistema de educação, e 

na Escola Básica Estadual Estanislau Schumann, no município de Bela Vista do 

Toldo, essa realidade se concretizou em 20 de junho de 2005, pela Resolução do CEB 

nº 04 de dezembro de 1999. 

A Educação no Campo, Educação Profissional tornou-se relevante para o 

sistema de ensino em Bela Vista do Toldo, porque atraiu jovens que estavam entrando 

no Ensino Médio, trouxe jovens que já tinham abandonado os estudos de volta aos 

bancos escolares e tinha uma proposta de educação voltada para a realidade do 

campo, para a administração da propriedade rural, para a agricultura familiar e para 

uma formação de um profissional em Agronegócio que ficasse morando no campo, 

proporcionando melhorias estruturais na sua própria propriedade e aumentando sua 

renda familiar.  

Para Souza (1995), a educação no campo aborda questões que objetivam 

valorizar o trabalho do homem do campo, o trabalho agrícola, a importância da 

agricultura para a sobrevivência humana e a relevância de as novas gerações 

permanecerem no campo para dar continuidade ao trabalho agrícola.  

A Educação Profissional no Ensino Médio vem contribuir para a formação do 

sujeito e para o desenvolvimento econômico, pois quanto mais se aprende e se 

capacita, mais o sujeito tem mais condições de atuar em prol do desenvolvimento de 

sua propriedade, manter-se no mercado competitivo, do comércio e da produção 

agrícola.  

Foi possível constatar que o curso oferecido pela rede Estadual de ensino, 

possibilitou aos jovens da época a percepção de que o campo é um território vasto de 

oportunidades e onde as tecnologias estão ficando cada vez mais presentes, no 

entanto, é preciso reforçar esses conceitos às novas gerações e quebrar estereótipos 

pré-estabelecidos, ou seja, é preciso fazê-las perceber que até mesmo para 

desenvolver o trabalho no campo é preciso de estudo, de conhecimento científico e 

da relação teoria/prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar sobre a modalidade de ensino, educação no Campo, foi uma 

proposta agradável, pois se trata de uma proposta de ensino voltada para a realidade 

do campo e da agricultura e não somente para a realidade da zona urbana, onde há 

o predomínio do comércio e das indústrias. Torna-se relevante abordar essa temática, 

porque o Brasil é um país essencialmente agrícola, assim como a região do Planalto 

Norte e, em específico, o município de Bela Vista do Toldo.  

Ao realizar a pesquisa bibliográfica e analisar os relatos dos ex-alunos, foi 

possível constatar que as mudanças e as discussões sobre a Educação no Campo 

são necessárias para que o processo e as políticas públicas educacionais sejam 

criadas no intuito de beneficiar toda população, de forma igualitária e com equidade.  

O objetivo da pesquisa, que foi identificar como e por que a Educação no 

Campo se tornou relevante para os estudantes do Ensino Médio, da Escola Básica 

Estanislau Schumann, município de Bela Vista do Toldo, enquanto esteve implantada 

na referida instituição escolar como EMIEP foi alcançada, pois se identificou que o 

curso em Agronegócio proporcionou conhecimento aos alunos e, alguns, colocam 

esses conhecimentos em prática até os dias de hoje, em suas próprias propriedades.  

Conseguiu-se identificar legislação referente sobre a Educação no campo e 

referências pedagógicas que mencionam que o professor deve estar em plena 

formação, sempre buscando novas formas e novos métodos para ensinar, visto que 

as novas gerações são mais exigentes.  

Criar, implantar, desenvolver e manter uma política pública educacional não é 

uma tarefa simples, pelo contrário, exige estudo, análise, leis, resoluções, 

profissionais qualificados, alunos interessados pelo novo, uma unidade escolar e 

professores dispostos a trabalhar em prol dessa política.  

Exige uma estrutura organizacional complexa e um currículo específico, 

pautado nas necessidades da sociedade e do mercado mundial, sem deixar de lado 

as necessidades e realidade local. Nesse caso, foi preciso considerar a realidade 

territorial da zona rural e do homem do campo.  
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Implantar a Educação no Campo em um contexto acostumado com um sistema 

de educação já estabelecido há anos, foi tarefa árdua, que exigiu romper barreiras 

para implantar adaptações. Após muitas discussões, debates e lutas, principalmente 

pelos movimentos sociais, a Educação no Campo passou a ser uma realidade em 

muitos municípios agrícolas, que veem o campo como principal fonte de renda e a 

principal atividade econômica.  

Enfim, a partir dos estudos foi possível concluir que algumas leis foram criadas 

para garantir o direito à educação e outras leis foram criadas para garantir uma 

educação voltada para a realidade do aluno; nesse caso a Educação Campo.  

Conclui-se que a Educação no Campo e o Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional, a partir do Curso Técnico em Agronegócio, no município de Bela Vista 

do Toldo foi oferecido aos jovens, no intuito de mostra-lhes que o campo é um território 

repleto de oportunidades, de emprego, fonte de renda, a principal fonte de produção 

agrícola e principal atividade econômica.  

Pode-se concluir, também que, ao relembrar alguns conceitos geográficos e 

relacioná-los à Educação no Campo, o acadêmico compreende o principal objetivo da 

Educação no Campo e por que tal modalidade de ensino se torna relevante para os 

jovens que moram em municípios agrícolas.  

Enfim, assim como a pesquisa bibliográfica proporcionou contato com autores, 

conceitos, concepções, educadores e legislação, abordando que todo processo muda 

e que o processo educacional precisa se adaptar a essas mudanças e ofertar uma 

educação de qualidade; o relato dos ex-alunos do EMIEP proporcionaram ao 

acadêmico professor, perceber que os alunos sentem mais interesse por cursos e 

conteúdos que condizem com a sua realidade.  

Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, pois se percebeu que 

os alunos do EMIEP, mesmo alguns não se dedicando exclusivamente à agricultura, 

ainda colocam em prática os conhecimentos apreendidos e assimilados no Ensino 

Médio.  
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IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA PARA O MESTRADO ACADÊMICO 

 

Daniele de Cássia Karvat29 
Daniela Pedrassani30 

 

RESUMO 

O mestrado é um curso de pós-graduação cuja finalidade é aprofundar e ampliar o 
aprendizado sobre um determinado tema, sendo indicado para acadêmicos que 
pretendem seguir carreira como professores ou pesquisadores. Há a necessidade de 
que a formação de um docente seja de qualidade e uma das maneiras do mestrando 
adquirir experiência na docência em ensino superior é por meio da realização de 
Estágio de Docência. O estágio de docência é uma atividade curricular para 
estudantes de pós-graduação stricto sensu, que consiste na participação do aluno em 
atividades de ensino da instituição. O estágio é supervisionado pelo professor 
orientador. Assim, o objetivo do presente trabalho foi descrever a experiência de 
prática do estágio de docência de uma discente do curso de mestrado em 
Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado, realizado nas disciplinas 
de Doenças Parasitárias e Zoonoses, do curso de Medicina Veterinária da mesma 
universidade. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo 
relato de experiência na área do processo de ensino aprendizagem. Foi possível o 
acompanhamento e participação em aulas teóricas e práticas e o conhecimento de 
metodologias ativas. A experiência vivenciada durante o período de estágio de 
docência foi enriquecedora, contribuindo não apenas para a formação como docente, 
mas também como pesquisadora. Foi percebido que a docência é um processo 
contínuo de construção, em que ao mesmo tempo em que se ensina se aprende e 
que a cada desafio superado uma experiência é adquirida. 

 

Palavras–chave: Aprendizagem. Ensino. Experiência. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As universidades mudaram e continuam mudando. Nos últimos anos houve 

uma expansão do ensino superior no Brasil. Com a expansão das vagas nos cursos 

universitários, há necessidade de uma quantidade maior de professores (BERTERO, 
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2007; OLIVEIRA; DELUCA, 2017). Entretanto, conforme Cunha (2014) a formação de 

docentes não tem atingido o ritmo e qualidade necessários. 

De acordo com Joaquim e colaboradores (2011) de forma geral, verifica-se que 

o foco principal, nos cursos de pós-graduação stricto sensu, está voltado para a 

formação na pesquisa científica e em relação à docência o preparo, muitas vezes, 

recebe menor atenção.  

Com a finalidade de aprimorar a formação dos discentes de programas stricto 

sensu de mestrado e doutorado, os coordenadores começaram a introduzir nos 

currículos de pós-graduação a disciplina de Estágio de docência (JOAQUIM et al., 

2011).  

O estágio de docência configura-se em um cenário potente de aprendizado, no 

qual pode ser vivenciado o ensino superior, proporcionando “a aproximação do pós-

graduando com a sala de aula e com o processo educacional para a preparação para 

a atuação docente” (SOBRAL et al., 2019, p.1). Para Cunha (2012) a associação da 

formação para a pesquisa acadêmica com a formação pedagógica resultaria numa 

maior qualidade para o processo de formação docente. 

Souza, Junqueira e Heinzle (2021) elencaram algumas percepções positivas 

acerca do estágio de docência, dentre estas, destacam-se o aprendizado na prática 

docente, a valorização do docente orientador de estágio e a compreensão do papel 

docência e lições adquiridas. 

No entanto, muitos pós-graduandos não reconhecem o estágio de docência 

como uma experiência fomentadora de reflexões relacionadas à docência no Ensino 

superior. O estágio acaba sendo visto mais como uma obrigação aos bolsistas do que 

uma oportunidade formativa (SOARES; CUNHA, 2010). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi descrever a experiência de prática do 

estágio de docência de uma discente do programa de mestrado em Desenvolvimento 

Regional da Universidade do Contestado, realizado nas disciplinas de Doenças 

Parasitárias e Zoonoses, do curso de Medicina Veterinária. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de 

experiência na área do processo de ensino aprendizagem.  

O período da experiência foi de aproximadamente seis meses (de fevereiro a 

julho de 2021, semestre 2021/1). O campo de estágio foi a 9ª fase do curso de 

graduação em medicina veterinária da Universidade do Contestado, câmpus 

Canoinhas, composta por 15 alunos, matriculados nas seguintes disciplinas: Doenças 

parasitárias e Zoonoses, que são ministradas pela sua orientadora. 

A disciplina de Doenças parasitárias tinha carga horária de 45 horas, sendo 

estas ministradas todas as terças-feiras das 08h50min às 11h35min. Já a disciplina 

de zoonoses apresentava carga horária de 60 horas, sendo estas nas quartas-feiras 

das 08h às 11h35min. Ambas abrangiam aulas teóricas e práticas. 

A mestranda participou de todas as atividades das duas disciplinas e 

atualmente é bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de 

Ensino Particulares (PROSUP) da CAPES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo do estágio foi levar a mestranda a articular teoria e prática por meio 

da aproximação com a realidade acadêmica. De maneira a aumentar a vivência da 

mestranda como docente em sala de aula, a fim de que esta esteja preparada não 

apenas para o desenvolvimento de pesquisas, mas também capacitada para os 

desafios e exigências que a docência em nível superior proporciona. 

A ementa das aulas do estágio em doenças parasitárias abordava aspectos 

relacionados à etiologia, fisiopatologia, patogenia, sintomatologia, evolução, 

diagnóstico, profilaxia, controle e tratamento das doenças parasitárias dos animais 

domésticos. A disciplina de zoonoses discorria sobre o estudo das principais zoonoses 

de ocorrência no Brasil, notadamente aquelas de predominância em áreas rurais e 

urbanas de regiões tropicais e subtropicais. Foram abordados aspectos referentes à 
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etiologia, patogenia, epidemiologia, mecanismos de propagação das mesmas, fatores 

ambientais, socioeconômicos e culturais determinantes. 

As aulas teóricas foram realizadas de maneira remota síncrona pela plataforma 

Google meet, visto que as aulas presenciais não haviam tido total retorno devido à 

pandemia Covid-19.  

A cada aula era abordado um assunto da ementa e, além da possibilidade de 

participar das aulas, no decorrer destas, diferentes metodologias ativas puderam ser 

acompanhadas. Dentre estas, pode-se citar o Estudo Dirigido, a contação de histórias 

e o Problem-based learning (PBL). 

O estudo dirigido é um método ativo que consiste em elaborar um roteiro de 

estudo para que os estudantes realizem as etapas definidas de maneira sistemática e 

organizada, para que possam compreender, interpretar, analisar e aplicar o conteúdo 

abordado no roteiro proposto (VEIGA, 2013). 

A contação de histórias é uma ferramenta educacional lúdica versátil e que tem 

o potencial de ser utilizada em contextos amplos e abordagens transdisciplinares 

(HAIGH; HARDY, 2011). 

O PBL ou Aprendizagem Baseada em Problemas, abordagem bastante 

utilizada em cursos de medicina, é uma metodologia que visa confrontar o educando 

com problemas ou situações práticas e, com isso, prover um estímulo para 

aprendizagem. Nesse método o aluno não recebe respostas prontas, ele deve buscá-

las por meio de pesquisas e auxílio de tutores de aprendizagem (DINIZ; 

CORREDEIRA; PEREIRA, 2016). 

Jogos foram utilizados para diversificar as atividades e fixar conteúdos. Essa 

atividade foi realizada com o programa Kahoot. 

As metodologias ativas utilizadas contribuem na aprendizagem dos alunos de 

maneira satisfatória e são interessantes pelo fato de que fogem da normalidade a que 

os alunos estão acostumados. 

A mestranda também teve a oportunidade de apresentar um seminário de um 

dos assuntos abordados e discutir, na sequência, com a docente responsável pela 

disciplina e com os alunos. 
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Outro fato que merece destaque é em relação a experiência adquirida no 

acompanhamento das aulas práticas. As atividades desenvolvidas foram de 

acompanhamento e realização de técnicas de exame coproparasitólogico, esfregaço 

de sangue, realização de pesquisa de parasitos com kits rápidos, preparação do 

material para observação, coprocultura, assim como interpretar os resultados e 

diferenciar os parasitas encontrados.  

As aulas práticas são de grande importância na medicina veterinária, assim 

como em qualquer outro curso de graduação e, são nelas, que os acadêmicos 

colocam em prática os conhecimentos ministrados nas aulas teóricas. Portanto, 

necessitam de maior acompanhamento para as muitas dúvidas que podem surgir e a 

presença da estagiária de docência foi de significativa importância para o auxílio e 

orientação nesse quesito. 

Em uma pesquisa realizada por Martins (2013), foi analisada a contribuição do 

Estágio de Docência para a formação pedagógica de estudantes de pós-graduação 

Stricto sensu, na perspectiva da prática docente em nível superior. O autor identificou 

que a prática de docência propiciou a descoberta das reais necessidades educativas 

apresentadas pelos acadêmicos para atuação na docência universitária. Também 

verificou que, no decorrer do período de estágio, os mestrandos-estagiários 

demonstraram cuidado e preocupação com o processo de ensino-aprendizagem dos 

graduandos, conforme foi visualizado no relato de experiência. 

Esta preocupação possibilitou e deve permanecer permitindo a reflexão acerca 

das estratégias didáticas utilizadas para orientar estes estudantes a enfrentarem os 

desafios que possam surgir. De acordo com Souza, Junqueira e Heinzle (2021), no 

estágio de docência o mestrando tem a oportunidade de colocar em prática o 

aprendizado teórico. 

Importante destacar também que a presença e cooperação da professora 

supervisora e orientadora foi de fundamental importância para que o estágio pudesse 

ser realizado de forma satisfatória e proveitosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência vivenciada durante o período de estágio de docência foi 

enriquecedora, contribuindo não apenas para a formação como docente, mas também 

como pesquisadora.  

Mesmo com os desafios impostos pela pandemia Covid-19, as aulas foram de 

grande valia para a ampliação do conhecimento sobre as zoonoses e doenças 

parasitárias. Pode-se afirmar que, apesar do distanciamento social, de certa forma, a 

pandemia colocou alguns limites no processo de educação, mas a qualidade do 

conteúdo e comprometimento das aulas durante o período de estágio foram 

impecáveis. 

Além disso, a vivência com os alunos de graduação, nas atividades presenciais 

práticas, possibilitou o desenvolvimento de habilidades tais como liderança, 

planejamento, criatividade, entre outras. Isso resultou em uma postura mais madura, 

mais responsável, mais profissional e, futuramente, com boa capacidade para 

lecionar. Ademais, ser docente é um processo contínuo de construção, em que ao 

mesmo tempo em que se ensina se aprende e a cada desafio superado é uma 

experiência adquirida. 
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MEDICINA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Jaqueline Sueli Horodeskir31 
Chelin Auswaldt Steclan32 

Daniela Pedrassani33 
Maria Luiza Milani34 

 

RESUMO 

O desenvolvimento não se refere somente às questões econômicas, pois nele estão 
contidos aspectos sociais, históricos e o desenvolvimento integral da população, ou 
seja, significar melhorar a vida das pessoas no desenvolvimento humano no 
desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável do capital natural. Para isso, a 
presença de uma Universidade traz consigo mudanças no cenário sociodemográfico 
e de saúde que são de suma importância não só no contexto direto, mas também 
indireto. Tendo isso, o presente estudo teve como objetivo expor sobre as mudanças 
que o advindo do curso de Medicina, após implantação na região de Mafra e, 
indiretamente, na região do Planalto Norte de Santa Catarina, trouxe para a região. 
Para isso, foram computados dados presentes nas plataformas de busca no site do 
IBGE e da instituição de ensino em questão. Com isso, pode-se apresentar aqui 
reflexos diretos e indiretos sobre o desenvolvimento econômico em si, mas também 
sobre a projeção do desenvolvimento do mercado de saúde em 10 anos. Estudos 
neste escopo validam os reais impactos de um curso de saúde dentro de um país em 
desenvolvimento como o Brasil, almejando assim, que as estratégias em 
desenvolvimento sempre sejam projetadas com deltas positivos de eficiência e 
eficácia. 

 

Palavras–chave: Desenvolvimento. Universidades. Medicina. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O território é o espaço de vida das pessoas, onde se estabelecem as relações 

entre indivíduos ou grupos com expressões sociais diferentes. Neste meio físico e 

ambiental, ocorrem relações de cooperação, de planejamento de estratégias, de 
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definição, diretrizes e metas de desenvolvimento, localizadas ou territorializadas, a 

qual buscam alcançar o desenvolvimento e projeção das expectativas das pessoas 

que lá habitam sobre projeto político de desenvolvimento (DALLABRIDA, 2020).  

O desenvolvimento não se refere somente às questões econômicas, pois nele 

estão contidos aspectos sociais, históricos e o desenvolvimento integral da população, 

ou seja, significar melhorar a vida das pessoas no desenvolvimento humano no 

desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável do capital natural (OLIVEIRA, 

2017) 

A universidade é uma instituição de fundamental importância por mediar o 

mundo social e a ciência, ocupando uma posição estratégica na dinâmica dos 

processos de formação de nível superior e nos processos de inovação tecnológica, 

bem como de produção, difusão da ciência e da cultura e os recursos humanos para 

funções diversas, permitindo atuação eficiente no ambiente globalizado e de alta 

competitividade (GOEBEL, 2004). 

A contribuição das universidades é ainda mais evidente quando vinculada à 

articulação entre universidade, governo e empresa, (modelo da Hélice Tríplice), 

gerando o aumento do capital social, identificando demandas da sociedade e 

viabilizando soluções sustentáveis de geração de renda e melhoria de qualidade de 

vida da população (CHIARELLO, 2015). 

O Prêmio Nobel de Economia 2021 foi para os economistas David Card, Joshua 

D. Angrist e Guido W. Imbens que relatam sobre os investimentos nas escolas, os 

quais são muito mais importantes para o sucesso futuro dos estudantes, no mercado 

de trabalho, demonstrando que mais educação (prolongamento da escolaridade 

obrigatória), leva a um maior rendimento individual pela qualificação e produtividade, 

além de efeitos positivos na sociedade, pois conhecimento é fonte de riqueza. Assim 

sendo, tanto as sociedades mais ricas como as menos desenvolvidas devem investir 

mais em educação. 

A educação empodera o indivíduo, propiciando o progresso tecnológico e a 

eficácia na produção, aperfeiçoando e qualificando-o cientificamente de forma a 

atender a demanda regional que impulsiona o desenvolvimento 

(SOUSA,2018).  Permite selecionar, assimilar, processar, interpretar, transmitir, 
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provocar a discussão, a reflexão e a aprendizagem no aluno, possibilitando a ele 

próprio construir seu conhecimento, sendo assim qualificando-se através da 

aprendizagem, desencadeando o avanço do desenvolvimento (SILVA,2020)  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do progresso em 

longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde (GUMBOWSKY, 2019) 

Mafra possui uma área territorial de 1.406 km2, grande extensão de terras 

situadas na zona rural do município (1.318,32km2), representando 93,74% da área 

total (MAFRA, 2012). Em 2009 o PIB do Município era R$ 899.692 mil (IBGE, 2011) e 

o IDH alcançou índice de 0,788 (PNUD, 2000). 

A Fundação Universidade do Contestado - UnC/Mafra, como é denominada a 

extinta Fundação Educacional do Norte Catarinense (FUNORTE), constitui-se em 

uma Instituição de Ensino Superior que teve origem na década de 1970. Sua primeira 

denominação foi estabelecida pela Lei Municipal no 730/71 de 04 de novembro de 

1971, que criou a Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense (FUPLAN). 

Em 1972, ocorreu a primeira alteração pela Lei Municipal n. o 744/72 de 13 de abril 

alterando sua denominação para “Fundação Universitária do Norte Catarinense” 

(FUNORTE).   

A Universidade do Contestado é caracterizada por sua missão, visão e valores. 

A missão da UNC é “Construir e difundir conhecimento e tecnologia, formando 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e 

sustentável, visando Ser uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e 

Extensão”. As ações da Universidade são direcionadas e conduzidas pelos seus 

valores institucionais de: Autonomia, Qualidade, Ética, Transparência, Inovação, 

Responsabilidade Social e Ambiental. 

O curso de medicina da Universidade do Contestado foi autorizado pelo 

Decreto nº 1.103 de 28/03/2017 DOE-SC nº 20.502 de 28/03/2017 Autorização Curso 

de Medicina, O Conselho Universitário da Universidade do Contestado aprovou 

autorização da Criação do Curso de Medicina por meio da Resolução UnC CONSUN 
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042/2016. O início das aulas foi dia 31 julho de 2017, havendo um aumento no número 

de vagas para o curso de medicina pelo Decreto nº 641 de 03/06/2020 DOE-SC nº 

21.282 de 03/06/2020. 

O objetivo do curso de medicina da UNC é proporcionar a formação de médicos 

humanistas, críticos e reflexivos, aptos para atuar na prevenção, recuperação e 

manutenção das funções físicas e orgânicas do ser humano, com base em 

conhecimentos científicos e técnicos que permitam desenvolver a medicina de acordo 

com os princípios éticos e legais 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é discorrer sobre os impactos 

positivos no desenvolvimento regional, advindo do curso de Medicina para Mafra e 

região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este estudo é investigativo, do tipo exploratório e ecológico. Os dados aqui 

apresentados são baseados na projeção do desenvolvimento regional de Mafra, 

município do Planalto Norte Catarinense. Os valores médios foram computados por 

meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o número de ingresso 

e acadêmicos do curso de medicina foram computados pelos editais públicos de 

ingressos e projeção da matriz curricular do curso, disponíveis no site institucional da 

Universidade do Contestado.  

A discussão dos resultados foi realizada por meio de evidências científicas 

sobre os fatores contribuintes para o desenvolvimento regional sociodemográfico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentro do cenário de desenvolvimento regional, a análise aqui apresentada é 

baseada na inserção do curso de medicina, o qual é ofertado pela Universidade do 

Contestado desde o ano de 2017, por meio do Decreto nº 1.103 de 28/03/2017 DOE-

SC nº 20.502 de 28/03/2017 que dá a então Autorização ao Curso de Medicina. 

Incialmente o curso efetivava a entrada de 36 ingressos por semestre, contudo, por 
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meio do Decreto nº 641 de 03/06/2020 DOE-SC nº 21.282 de 03/06/2020 houve o 

Aumento de Vagas para o Curso de Medicina, passando de 36 para 60 ingressos por 

semestre. Isto gera uma demanda de ingresso médio de 50 alunos por semestre a 

contar sobre a taxa de desistências e transferências.  

Dentro deste escopo, subentende-se, então, que toda a região passa por 

modificações sociodemográficas em relação à população agora existente, 

considerando que há diretamente impacto quanto ao mercado imobiliário, gastos 

familiares com alimentação, transporte e saúde, além, é claro, da renda acoplada à 

educação. Tendo isso, conforme pode ser visto na tabela 01, o gasto médio, segundo 

o IBGE é por volta dos quatro mil reais, retornando então esta renda ao município 

indiretamente e aquecendo todo o mercado regional. Cabe ainda mencionar, que a 

retenção média esperada ao final do ingresso de todas as 12 turmas seja de 

aproximadamente 2,7 milhões de recursos.  

Além disto, fora o retorno sociodemográfico, há ainda o retorno de 

assistencialismo em saúde, o qual inicia já no período do internato e percorre ainda 

nos anos futuros com a formação de médicos a cada semestre, totalizando, 

futuramente, uma média de 70 profissionais médicos generalistas por ano (tabela 1). 
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Tabela 1 – Compilado do cenário de inserção do curso de medicina no município de Mafra/SC. Todos 
os dados aqui apresentados são baseados em relatórios do IBGE (2021) e retirados do site 
institucional da UNC. 

 

 

Conforme a literatura expõe, há relevância de investigar a relação entre saúde 

e desenvolvimento, contemplando interrogações sobre os processos que alimentam 

a polaridade da modernização-marginalização da sociedade (COSTA et al., 2017). 

Considerando, então, que os sistemas de saúde são o resultado da complexa 

interação de processos econômicos, políticos e sociais, sabe-se que a presença de 

um curso de medicina em uma região contribui não só para o impacto 

sociodemográfico, assim como, sobre a qualidades dos serviços de saúde (VIANA; 

ELIAS, 2007). 

Dentro do escopo de transição demográfica e populacional, desde 1950 há 

quedas nos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade na população brasileira. 

Desde então, a estrutura etária iniciou seu processo de envelhecimento. Essas 

mudanças não ocorrem simultaneamente e nem homogeneamente em todas as 

regiões brasileiras, visto que, na região sul e sudeste esta transição é maior e mais 

evidente (IBGE, 2021; VASCONCELOS; GOMES, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse contexto, diante do cenário aqui apresentado e projetado, visam-se 

mudanças impactantes com a vinda do curso de Medicina para a cidade de Mafra, a 

qual já é referência para o Planalto Norte devido ao Hospital São Vicente de Paulo e 

do eixo rodoferroviário.  

Isso então, aponta para o crescimento regional frente aos benefícios do impacto 

financeiro para o comércio e mercado imobiliário na região. Assim como, benefícios 

para a assistência em saúde com a presença de internos de medicina para contribuir 

nos sistemas de saúde público da região.  

Além do mais, há ainda de se considerar que este mercado será aquecido com 

os futuros profissionais médicos que ingressarão nessa área de trabalho e alimentarão 

a rede de assistência em medicina generalista.  

Desta forma, apresenta-se aqui o papel de uma universidade e sua oferta de 

ensino, pesquisa e extensão em saúde para uma região, especialmente a região do 

planalto norte catarinense que, por décadas, passou descoberto para essa oferta e 

potencial desenvolvimento.  
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC 

 

Reginaldo Antonio Marques dos Santos35 
Joel José de Souza36 

Édina Aparecida da Silva Enevan37 
 

RESUMO 

O objetivo geral que moveu esta pesquisa, apresentou-se no sentido de contribuir no 
contexto educacional com as medidas integradas de prevenção da Lei Maria da 
Penha, visando propor uma reflexão crítica sobre a violência doméstica e familiar 
praticadas contra as mulheres. A metodologia está tipificada com finalidade básica 
estratégica, quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa exploratória com abordagem 
quali-quantitativa. Os resultados evidenciaram que o total denunciado no período de 
01 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2020 foi de 524 fatos, equivalente a 1,3 
de denúncias por dia. Considerando as formas de violência descritas na Lei Maria da 
Penha, a mais denunciada em Canoinhas foi a “Violência Psicológica” com 44,6% do 
total, seguida da “Violência Física” 29%, “Violência moral”17,5%, “Patrimonial” 3,4% e 
“Sexual” 2,2%. Outros 3% referem-se ao crime de descumprimento de medidas 
protetivas. A partir do levantamento e análise dos índices de denúncias de violências 
praticadas contra a mulher no município de Canoinhas, recomenda-se que sejam 
realizadas novas pesquisas de acompanhamento, associando a outros fatores como 
classe social, divisão social do trabalho, raça, etnia, escolarização, procurando 
estabelecer constante diálogo com a comunidade escolar e sociedade, visando coibir 
todas as formas de violências praticadas contra as mulheres. 

 

Palavras–chave: Violência. Canoinhas. Lei Maria da Penha. Educação preventiva.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa trata sobre o papel da educação no enfrentamento à 

violência contra a mulher. O trabalho apresenta e analisa o número de denúncias de 

violências praticadas contra mulheres no município de Canoinhas – SC no período de 
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01 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2020. Trata-se de ampliar o debate 

acerca do grave problema social vivenciado pelas mulheres frente às práticas 

patriarcais, bem como, demonstrar o papel da educação neste contexto de 

desrespeito aos direitos humanos. 

Ao levantar bibliografia sobre a temática, não foram encontrados trabalhos 

atualizados contemplando os índices de denúncias de violência contra a mulher no 

município de Canoinhas38. Não obstante, considerando os dados de “violência contra 

a mulher” que o Brasil apresenta e os indicativos da Lei Maria da Penha quanto às 

medidas preventivas que perpassam os ambientes educacionais, verificou-se a 

necessidade de ampliar o debate acerca do tema, ao mesmo tempo, abriu-se 

precedente para a seguinte problemática: quais são os índices de denúncias de 

violência contra a mulher no município de Canoinhas – Santa Catarina na atualidade? 

O objetivo geral que moveu essa pesquisa se apresentou no sentido de: 

contribuir com as medidas integradas de prevenção, visando propor reflexão crítica 

no âmbito educacional quanto à violência doméstica e familiar praticada contra as 

mulheres, conforme disposto no artigo 8º da Lei Maria da Penha.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa está tipificada com finalidade básica estratégica no sentido de 

identificar os índices de denúncias39 de violência contra a mulher no município de 

Canoinhas – SC no período de 01 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2020 e, 

                                                           
38 Para conhecer os trâmites do quadro assistencial da violência doméstica em Canoinhas ver: MILANI, 

Maria Luiza. INTERVENÇÕES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA JUSTIÇA SOBRE A 
VIOLÊNCIA DOMESTICA NO CONTEXTO DAS COMARCAS DE CANOINHAS-SC E UNIÃO DA 
VITÓRIA–PR: as convergências e peculiaridades nesses territórios. Cadernos Zygmunt Bauman, v. 
9, n. 21, 2019.  
Em relação a dados gerais da violência doméstica, o trabalho de Marchesan et al (2015) contempla 
o número boletins de ocorrências de violência doméstica registradas em Canoinhas no período de 
2007 à 2013 sem adentrar em pormenores.  
MARCHESAN, Jairo et al. LEI ESPECIAL CRIMINAL: Um estudo de caso aplicado no município de 
Canoinhas/SC. Revista Húmus, v. 5, n. 14, 2015. 

39 No arquivo recebido foram extraídas e analisadas 524 denúncias (total denunciado) com a faixa etária 
de 0 à 80 anos, no período correspondente a 13 meses. Importante destacar que o número de 
denúncias não representa o mesmo número de mulheres violentadas, pois, a mesma vítima pode ter 
efetuado mais de uma denúncia, conforme informou a psicóloga policial da DPCAMI Canoinhas. 
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a partir de análise dos dados, contribuir com as medidas integradas de prevenção que 

visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme disposto no 

artigo 8º da Lei Maria da Penha.  

Quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa exploratória, de acordo com Gil 

(1991, p. 45) esta, visa proporcionar maior familiaridade, possibilitar maior 

aproximação ao problema, com a intenção de explicitar o mesmo, cujo objetivo 

principal é aprimorar ideias ou descobrir intuições (apud FERNANDES, GOMES, 

2003, p. 06).  

Na abordagem, este trabalho utilizou de pesquisa quali-quantitativa. Foram 

utilizados os métodos: 1] estatístico: a partir do levantamento do índice de denúncias 

de violências contra a mulher no município de Canoinhas, 2] comparativo: a relação 

entre os dados quantitativos e o Censo Demográfico 2010, 3] etnográfico: abordando 

o contexto do grupo social, mulheres em situação de violência, a partir do local com 

capacidade de explicá-lo, neste caso, a DPCAMI Canoinhas a partir da pesquisa de 

campo e 4] histórico: visando analisar a partir da legislação brasileira as influências 

do contexto de violência em que as mulheres se encontravam inseridas no passado 

com o qual se encontram hoje.  

Na construção da argumentação teórica, buscou-se primeiramente apresentar 

documentos da educação que tratam da importância de educar para a diversidade. 

Na sequência, apresenta-se a forma como a violência contra a mulher aparece na 

legislação brasileira desde as Ordenações Filipinas até o movimento que levou a 

criação da Lei Maria da Penha.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o gráfico 1, percebe-se que o número de denúncias de violência 

contra a mulher no município de Canoinhas no período de 01 de setembro de 2019 a 

30 de setembro de 2020 foi equivalente a um total de 524 denúncias. A título de 

comparação, será utilizado o Censo Demográfico de 2010 do IBGE40 quando a 

                                                           
40 Justifico a presente análise em caráter de comparação, considerando que não estão disponíveis, no 
momento, os dados do novo Censo. Para saber mais sobre as informações coletadas é possível 
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população feminina do município era de 26.721 mulheres, ou seja, o número de 

denúncias equivale a 1,9% da referida população. O mês de novembro de 2019 

apresentou o maior índice com 64 denúncias, enquanto maio de 2020 o menor, com 

22 denúncias, respectivamente. A média de denúncias do município, no período 

pesquisado, foi de 40,3 casos por mês, o que equivale a 1,3 casos por dia. 

 

Gráfico 1 - Denúncias de violência contra a mulher no município de Canoinhas/SC de setembro de 
2019 a setembro de 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

O gráfico 2 contempla os dados de violência contra a mulher por bairro (zona 

urbana) onde as vítimas habitam (habitavam) no momento da denúncia. Os dados 

revelam maior incidência de denúncias no bairro Campo d’Água Verde com 175 fatos, 

seguido do Centro com 113, do Jardim Esperança com 46 e do bairro Piedade com 

34 denúncias.  

Porém, no comparativo proporcional, o Centro constava com público feminino 

de 2.589 mulheres no Censo Demográfico 2010, ou seja, com 4,3% de denúncias, em 

seguida, o bairro Piedade com população de 796 mulheres com 4,2%, considerando 

                                                           
acessar os sites: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/canoinhas/pesquisa/23/24304?detalhes=true e 
http://populacao.net.br/populacao-canoinhas_sc.html 
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as 34 denúncias. Já, o Campo d’Água Verde aparece com população feminina de 

5.282 mulheres, equivalente a 3,3%, enquanto o Jardim Esperança com 2.026 

mulheres, 2,2% de denúncias proporcionalmente. 

 

Gráfico 2- Denúncias de violência contra a mulher por bairro 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

No gráfico 3 estão dispostos os dados a partir de denúncias realizadas por 

vítimas do meio rural do município de Canoinhas. Neste, as localidades de Rio do 

Tigre, Salto d’Água Verde e Valinhos apresentam os maiores índices com 6 denúncias 

cada (34% do total), seguido de Paciência dos Neves com 5, Rio Pretinho e Erval 

Bonito com 4 denúncias no período analisado. Dentre as localidades citadas, os 

menores índices são de Paula Pereira, Rio d’Areia do Meio, Cerrito, Parado, Fartura 

de Cima e Salseiro com 1 denúncia cada.  
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Gráfico 3 - Denúncias de Violência contra a mulher no interior 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

No gráfico 4, consta o índice de denúncias de violência a partir do estado civil 

das vítimas. O número mais alto, 188, foi das vítimas que se declaram solteiras, 

enquanto 141 das mulheres se declararam casadas. Na sequência, são 79 denúncias 

de vítimas em União estável, 55 separadas, 23 divorciadas e 9 viúvas. Do total (524), 

29 vítimas não informaram o estado civil.  

 

Gráfico 4 – Denúncias a partir do estado civil das vítimas 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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A seguir, apresentam-se os gráficos de denúncias a partir da faixa etária das 

vítimas, obedecendo a seguinte ordem: gráfico 5 - crianças (0 a 11 anos); gráfico 6 - 

adolescentes (12 a 17 anos); gráfico 7 - jovens (18 a 29 anos); gráfico 8 - adultos (30 

a 59 anos); e gráfico 9 - idosos (a partir de 60 anos). A faixa etária analisada a partir 

das denúncias foi de 0 a 80 anos. 

No gráfico 5, o total foi de 12 denúncias (2,2% do total), 4 destas, para crianças 

com 4 anos de idade. Considerando o número do Censo de 5.288 meninas, o índice 

de denúncias é de 0,22% para a faixa etária.  

 

Gráfico 5 - Denúncias de violência em meninas de 0 a 11 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

O gráfico 6 apresenta o número de denúncias de adolescentes, totalizando 21 

(4% do total de denúncias), 15 dessas, com a idade entre 17 (8 denúncias) e 15 anos 

(7denúncias).  
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Gráfico 6 - Denúncias de violência em adolescentes de 12 a 17 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

No caso das jovens entre 18 a 29 anos disposto no gráfico 7, foram registradas 

170 denúncias, equivalente a 32,4% do total 524 e 3,2% na relação com a população 

feminina de 5.252. 

 

Gráfico 7 - Denúncias de violência praticadas contra jovens de 18 a 29 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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A idade de 25 anos aparece com o número mais alto de denúncias com 25, 

seguida de 24 anos com 18. A idade com menos denúncias, nessa faixa etária, foi 18 

anos com 5 denúncias, seguida de 20 e 27 anos com 7 cada. Vale considerar que esta 

faixa etária apresenta o maior índice de violência do município em relação à população 

feminina descrita pelo IBGE. 

De acordo com o gráfico 8, o grupo que concentra os maiores índices de 

denúncias é o de mulheres adultas com idade entre 30 a 59. Todavia, considerando a 

proporcionalidade, o Censo Demográfico de 2010 soma 10.611 mulheres nesse 

grupo, o que permite chegar ao índice de 2,8% de denúncias. Nesta faixa etária, foram 

301 denúncias, equivalente a 57,4% do total.  

 

Gráfico 8 - Denúncias de violências praticadas contra mulheres de 30 a 59 anos de idade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

Conforme o gráfico 9, mesmo havendo queda do número de denúncias, elas 

permanecem no grupo de idosas entre 60 a 80 anos, com total de 20 denúncias. As 

idades de 60 e 61 anos apresentam o maior índice com 3 denúncias cada, seguida de 

64, 71 e 73 anos com 2 e as demais com 1 denúncia cada.  
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Gráfico 9 – Denúncias de violências praticadas contra idosas entre 60 a 80 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

Em síntese, a análise geral em relação à faixa etária das vítimas assim se 

apresenta: Crianças de 0 a 11 anos – 12 denúncias, 2,2% do total; Adolescentes de 

12 a 17 anos – 21 denúncias, 4% do total; Jovens de 18 a 29 anos – 170 denúncias, 

32,4% do total; Adultos de 30 a 59 anos – 301 denúncias, 57,4% do total e Idosas de 

60 a 80 anos – 20 denúncias, 3,8% do total denunciado no período. 

O último gráfico (10) apresenta as formas de violências praticadas contra 

mulheres no município de Canoinhas no período de análise. O índice mais alto é o de 

“ameaça” com 231 denúncias, seguido de lesão corporal com 126 e injúria com 63 

denúncias. 
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Gráfico 10 - Denúncias a partir do tipo de violência 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

Analisando as denúncias do município, conforme a Lei Maria da Penha, a 

violência psicológica representa 44,6%, a violência física 29%, a violência moral 

17,5%, a patrimonial 3,4% e a sexual 2,2% do total denunciado. Outros 3% referem-

se ao descumprimento de medidas protetivas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em integrar as medidas preventivas da 

Lei Maria da Penha que apontam para o papel da educação, tanto na realização de 

pesquisas, levantamento de estatísticas, promoção de campanhas educativas e 

preventivas, voltadas para o público escolar e comunidade em geral, dentre outras 

medidas que visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

disposto no Artigo 8º da Lei Maria da Penha.  

A problemática foi respondida e os índices de denúncias realizados no período 

de 01 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2020 em Canoinhas foram de 524 
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denúncias, ou seja, ocorrem em média 1,3 denúncias de violência contra a mulher por 

dia. O bairro com mais denúncias foi o Campo d’Água Verde. A maioria das vítimas 

(188) declarou-se como solteiras. Há denúncias em todas as faixas etárias 

pesquisadas, concentrando-se nos grupos de jovens e adultas. A violência psicológica 

é a forma mais denunciada no município. 

Recomenda-se que sejam realizadas novas pesquisas de acompanhamento, 

associando a outros fatores como classe social, divisão social do trabalho, raça, etnia, 

escolarização, procurando estabelecer constante diálogo com a comunidade escolar 

e sociedade, visando coibir todas as formas de violências praticadas contra as 

mulheres. 
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O TERRITÓRIO DA ESCOLA: A PERCEPÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO 

PROESDE DESENVOLVIMENTO41 

 

Albio Fabian Melchioretto42 
Juarês José Aumond43 

 

RESUMO 

O Programa de Educação para o Desenvolvimento Regional, PROESDE 
Desenvolvimento, é uma oportunidade de aproximar discussões que atravessam o 
desenvolvimento regional e a educação. O programa vislumbra a possibilidade de 
mobilizar atividades de ensino e aprendizagem; pesquisa e extensão voltadas à 
formação cidadã e produzir posturas de intervenção, propondo políticas públicas. O 
estudo que se apresenta é uma cartografia social montada a partir de um relato de 
experiência de um tutor do PROESDE Desenvolvimento. Objetiva-se cartografar a 
percepção de escola entre os participantes do PROESDE Desenvolvimento a partir 
de atividades desenvolvidas no elemento curricular de Educação e Cidadania. 
Perguntou-se aos estudantes participantes do projeto de extensão como eles 
percebem a escola. A metodologia escolhida para geração dos dados e análise é a 
cartografia social, compreendida com as leituras de Gilles Deleuze e Félix Guattari. O 
domínio conceitual e a leitura de contexto são duas variáveis que compõem um 
conjunto de possibilidades válidas para se propor um desenvolvimento 
multidimensional que seja capaz, por sua vez, de pensar estratégias para um 
desenvolvimento menos desigual. 

 

Palavras–chave: Desenvolvimento Regional. Educação. Escola. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O estudo proposto apresenta-se a partir de uma experiência como tutor junto 

aos estudantes bolsistas participantes do Programa de Educação para o 

Desenvolvimento Regional – PROESDE Desenvolvimento, na Universidade Regional 

de Blumenau, ocorrido no ano de 2019. Na oportunidade o curso orientou desenvolver 

                                                           
41 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
42 Professor, estudante de doutorado, Desenvolvimento Regional, Universidade Regional de 

Blumenau, FURB albio.melchioretto@gmail.com. 
43 Orientador, Desenvolvimento Regional, Universidade Regional de Blumenau, FURB 

juares.aumond@gmail.com. 
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uma relação mais aprofundada com escolas do ensino básico e comunidade, em prol 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com objetivo de divulgar e 

formar multiplicadores dos ODS, tornando-os agentes de implementação na parceria 

global para o desenvolvimento sustentável, em quatro escolas de ensino básico de 

uma cidade do Vale do Itajaí. Na oportunidade lecionei o elemento curricular de 

Educação e Cidadania, com carga horária de 20 horas/aula, divididos em cinco 

encontros. 

Educação e Cidadania, dentro do projeto, por sua vez, objetivava “reconhecer 

e valorizar a Educação como forma mais eficiente de proporcionar um crescimento 

econômico estável e perene para a região e, entender os fundamentos humanos, 

sociais e econômicos da origem e do desenvolvimento do trabalho e da educação e 

identificar gargalos prioritários do sistema educacional e, com base em experiências 

comparadas, formular soluções potencialmente aplicáveis na região” (SANTA 

CATARINA, 2019, p. 5). A partir desta perspectiva, desenvolveu-se uma discussão 

junto aos estudantes, aproximando uma ideia de escola, educação, sociedade e 

espaços de trabalhos a partir da leitura de Paula Sibília (2003, 2012). 

A primeira conversa com os estudantes desvelou um problema conceitual sobre 

o que é a escola ou como os estudantes percebem a escola. Dos trinta estudantes 

presentes na primeira parte da aula, apareceram vinte e duas definições diferentes 

para a pergunta, “o que é a escola?”. Daí decorre uma inquietação, como pensar uma 

relação mais profunda com o público-alvo, se a ideia de escola é tão díspar?  

A presença de um discurso diferente sobre um mesmo tema não é problema. 

O problema constatado foi a dificuldade conceitual em torno do objetivo proposto pelo 

curso de extensão e o esperado pelo elemento curricular. Ideias diferentes poderiam 

gerar projetos distantes do que eram esperados. Pensar a relação entre 

desenvolvimento, ODS e educação faz parte do reconhecimento de um contexto 

comum. Então, a provocação “do que é a escola?”, além de discutir sua essência, 

justifica-se diante de um contexto conceitual agregador.  

Diante do cenário apresentado, a partir de um relato de experiência, este 

estudo objetiva cartografar a percepção de escola entre os participantes do 

PROESDE Desenvolvimento, através da questão norteadora, como os graduandos 
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participantes do PROESDE Desenvolvimento percebem a escola? A pesquisa 

cartografará uma ideia de escola e, por limitação, não entrará na discussão dos 

projetos de intervenção, como também não nas ODS, mesmo sabendo da importância 

desses temas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O curso de extensão do PROESDE Desenvolvimento, no ano de 2019, esteve 

dividido em três grandes eixos: Desenvolvimento Regional Sustentável; Educação 

Cidadania e Desenvolvimento e Empreendedorismo, Inovação e Políticas Públicas. 

As aulas aconteceram de modo presencial aos sábados. Cada eixo foi composto por 

dois elementos curriculares teóricos e outro chamado de “práticas integradas de 

desenvolvimento”. Tinha como finalidade correlacionar as discussões teóricas com os 

projetos de intervenção. Os estudantes cursistas foram mobilizados a desenvolver 

projetos com a finalidade de divulgar e tornar-se multiplicadores dos ODS junto às 

escolas públicas. Uma prática interdisciplinar de apropriação teórica e intervenção 

social com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

A pesquisa, como mencionado na introdução, aconteceu nas aulas de 

Educação e Cidadania. Ela estava situada no eixo Educação Cidadania e 

Desenvolvimento. Por primeiro, apresentam-se as discussões do elemento curricular, 

que teve como abordagem os seguintes temas e referencial básico: 

- Definição de educação e escola (DELEUZE, 1992; MELCHIORETTO; 

RAASCH, 2015; SIBILIA, 2003) 

- A escola e a sociedade de controle (GALLO; ASPIS, 2010; SIBILIA, 2012); 

- A Base Nacional Comum Curricular (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). 

 

Discutido os temas apresentados, na última aula do elemento de Educação e 

Cidadania, foi proposto uma atividade reflexiva descritiva em equipe, com vistas à 

construção do projeto de intervenção. A turma estava dividida em 05 grupos. A 

atividade partiu do reconhecimento e valorização da educação como forma mais 

eficiente e estável para promover o desenvolvimento (SANTA CATARINA, 2019). 
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Além disso, havia a intenção de fundamentar o conceito de educação nos projetos de 

intervenção de cada equipe. Perguntou-se aos grupos, entre outras provocações, o 

que é a escola? 

 

Quadro 1: Conteúdo programático de Educação e Cidadania. Elaborado pelos pesquisadores (2019) 

Encontro Tema 

1º Encontro Introdução 

2º Encontro Definição de escola e educação 

3º Encontro A escola e a sociedade do controle 

4º Encontro Base Nacional Comum Curricular 

5º Encontro Fundamentação dos projetos de intervenção 

 

Para analisar a produção dos estudantes do PROESDE Desenvolvimento, 

utilizou-se a cartografia social a partir da leitura dos pensadores franceses Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (2011). A cartografia social possui características diferentes 

da cartografia tradicional. Ela é muitas coisas, mas não é cópia, é um mapa, mas em 

outro sentido, diferente do uso geográfico. Um mapa aberto que considera os 

acontecimentos multifacetados.  

A cartografia acompanha os processos que acontecem em um território 

(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009). O território não é apenas um espaço físico, 

mas é a composição das várias forças que o atravessam e o constituem (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011). A cartografia social, dentro do território, percebe e analisa as 

relações de afetos e as variáveis que ali estão e se dão na coletividade e nas forças 

processuais como resultado de um dimensionamento e ordenamento político. Ela é 

isso tudo e muitas outras coisas. Uma cartografia social faz perceber as variáveis em 

um processo que envolve o pesquisador, a pesquisa e o território.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes de qualquer reflexão e dados, um esclarecimento se faz importante. As 

discussões em torno dos objetivos do PROESDE Desenvolvimento e no elemento 

curricular de Educação e Cidadania usaram a terceira versão da BNCC (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2018). Há de se considerar que durante a vivência das aulas a 

BNCC estava em desenvolvimento. A partir da versão disponibilizada e das aulas 
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ministradas considerou-se, conceitualmente, três condições centrais para o que é a 

escola. Primeiro, a educação é um direito fundamental de todos (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2018, p. 15); segundo, a escola é o lugar para o desenvolvimento de 

competências (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 7) e por terceiro, que 

“competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes 

e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 8). Os 

três elementos estão de acordo com a visão dualista cidadania/mundo do trabalho 

apresentada na Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996). 

A partir das três perspectivas e da elaboração do projeto de intervenção, os 

cinco grupos (nomeados de 1 a 5) de estudantes participantes do PROESDE 

Desenvolvimento perceberam a escola como território de outras forças. Ela é isso que 

a BNCC apresenta, mas também são outros processos de acordo com os estudantes. 

Ela é um lugar para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, mas também 

é espaço para o desenvolvimento integral e para mobilização do pensamento crítico. 

Segue cada uma das categorias apontadas pelas equipes de estudantes. 

 

(a) A escola é lugar de cidadania. Duas equipes propuseram que (1) a escola 

é lugar para promoção de inclusão social e (4) a escola é lugar para o debate público 

e para fazer escolhas alinhadas ao exercício de cidadania e ao seu projeto de vida. 

As falas do grupo (1) e (4) não reduzem a cidadania como um mero exercício 

do dever e de direitos (BRASIL, 1996), avançam apontando uma prática orientada 

para uma ação consciente, crítica e participativa dos indivíduos na sociedade 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 62). Ao introduzir no debate a necessidade 

da inclusão social e os projetos de vida, amplia-se o conceito de cidadania para pensar 

a formação integral do estudante em nível básico.  

 

(b) A escola é espaço para o trabalho. Apenas uma equipe propôs que (1) a 

escola é lugar para proporcionar aos jovens conhecimento sobre as oportunidades de 

estudos e outras profissões.  
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A preparação para o trabalho que a equipe (1) apontou não é a visão 

instrumental de trabalho enquanto ocupação, como a BNCC deixa transparecer. A 

visão idealizada pela equipe considera que a escola deveria apresentar oportunidades 

melhores para instrumentalizar a escolha e não o estudante ao trabalho. Há um outro 

nível epistêmico no mundo do trabalho, onde ele é visto como possibilidade, não como 

maquinaria (SIBILIA, 2003). 

 

(c) A escola como lugar para o desenvolvimento integral. Foram apontados que 

a escola é lugar para (2) desenvolver a sensibilidade ambiental, cultural, 

comportamental e percepção estética; (5) a escola desenvolverá pensamento crítico 

e reflexivo sobre sustentabilidade e meio ambiente. 

As questões apontadas pelas equipes (2) e (5) aparecem na BNCC de modo 

disperso e isolado. Em nenhum instante, elas são pensadas visando à integralidade 

da pessoa humana nas mais diferentes dimensões. Ambas as equipes avançam numa 

discussão que se faz necessária no tempo presente, na perspectiva de pensar o 

humano como multifacetado (GALLO; ASPIS, 2010), ele vai além das estruturas 

pivotantes dispostas na BNCC. Os itinerários formativos, da forma como estão 

dispostos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018) ainda não transcendem a lógica da 

disciplina curricular.  

 

(d) A escola como território do pensamento crítico. Três equipes apontaram que 

(1) a escola é lugar do exercício da curiosidade intelectual; (3) a escola é espaço para 

ação coletiva e tomada de decisões com base em princípios éticos; (5) a escola é 

lugar para auxiliar práticas sustentáveis e pensamento crítico. 

O pensamento crítico não é a reprodução de argumentos, mas ele carrega em 

si um aspecto inventivo (DELEUZE; GUATTARI, 2011). Os três grupos apresentam 

um desafiar a lógica da disciplina, com uma proposição utópica para esperançar um 

território menos desigual. As equipes sugerem a importância do pensamento crítico 

como elemento fundante para o exercício da cidadania. A equipe (5) novamente 

correlaciona o desenvolvimento integral com o pensamento crítico. 
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Se uma cartografia social faz perceber as variáveis num processo que envolve 

o pesquisador, a pesquisa e o território, há duas variáveis a se considerar a partir dos 

escritos dos estudantes. A primeira delas é pensar além daquilo que a própria 

maquinaria escolar propõe. Pensar sim a educação como pressuposto ao exercício 

da cidadania e a necessidade integrar-se ao mundo do trabalho, mas não apenas isto. 

Através da escola promover práticas de desenvolvimento integral e pensamento 

crítico. Elementos que direcionam a segunda variável, uma ideia de desenvolvimento 

que ultrapassa a perspectiva de desenvolvimento como sinônimo de desenvolvimento 

econômico apenas.  

 

CONCLUSÕES  

 

Há de se considerar dois pontos na seção final da pesquisa. O primeiro ponto 

é de que a ideia de uma unidade conceitual não forma um paradoxo com a cartografia 

social. O caos sugerido a partir dos múltiplos elementos da cartografia está no campo 

do pensamento. O caos é condição para outras reflexões. E são estas reflexões que 

conduzem um posicionamento vivencial ou projetos de intervenção. É um movimento 

que parte do caos do pensamento para uma estrutura metodológica aberta. 

O segundo ponto que se considera é a percepção de escola que os estudantes 

apontaram. O movimento caótico transcendeu a dualidade cidadania e mundo do 

trabalho presente nos documentos oficiais. Entretanto, as perspectivas apontadas 

resultam do olhar que representa a escola como engrenagem da maquinaria. A 

escola, pelos dados apontados, reproduz um modo de pensar dado a partir das 

imposições e determinações no sistema, pelo qual ela está inserida. As falas dos 

estudantes revelam que, no caos do pensamento, pode-se idealizar a escola como 

espaço de autonomia, mas enquanto instituição, faz parte da engrenagem que 

sustenta um modo desigual de desenvolvimento. 
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RESUMO 

Este artigo objetiva reunir informações de modo a contribuir na reflexão acerca da 
relevância da instância de Controle Social, junto aos conselhos integrantes do Sistema 
Municipal de Ensino de Canoinhas, Santa Catarina. Quanto à metodologia, o artigo 
caracteriza-se como resultado de pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, 
qualitativo e documental. Justifica-se pela carência de discussões, envolvendo o 
município pesquisado. Utilizou-se fontes primárias, sendo as principais os 
ordenamentos jurídicos que instituíram os conselhos no município. Foram analisados 
o Conselho Municipal de Educação; o Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar, a partir dos atos normativos. 
Concluiu-se que há reduzida participação da sociedade junto aos conselhos 
integrantes do Sistema Municipal de Ensino. Exceto o Conselho Municipal de 
Educação, que em 2015 garantiu a paridade na representação nos demais, há 
controle absoluto da representação estatal e detrimento da sociedade. 

 

Palavras-chave: Controle social.  Educação e desenvolvimento. Canoinhas. 

Desenvolvimento local.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O tema do desenvolvimento local ganha importância no cenário de 

redemocratização do país como uma alternativa de intervenção articulada de novos 
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atores sociais e políticos na reorientação da ação do Estado, no sentido de atender 

aos objetivos de construção da cidadania e da melhoria da qualidade de vida dos 

brasileiros. Assim sendo, coloca-se o desenvolvimento local como um novo patamar 

de um processo de participação na definição das políticas públicas. A instância 

colegiada, representada pelos conselhos municipais e o controle social assumem 

relevância. 

Apesar do progresso alcançado a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a participação democrática com a existência de espaços de controle 

social ainda é frágil. A generalidade dos cidadãos sequer tem conhecimento de sua 

existência e o mais comum é a administração pública controlar tais representações, 

mantendo-as próximas de si, por meio de indicações políticas.  

Este artigo propõe-se a analisar a participação social em três conselhos 

municipais que atuam na área educacional no território do município de Canoinhas, 

estado de Santa Catarina. São eles: Conselho Municipal de Educação; Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS) e Conselho de Alimentação 

Escolar, a partir dos atos normativos de criação deles.  

O presente trabalho tem como objetivo geral reunir informações de modo a 

contribuir para a reflexão acerca da relevância da instância de Controle Social, da 

representatividade da sociedade nos conselhos integrantes do Sistema Municipal de 

Ensino do município de Canoinhas, Santa Catarina, ampliando a interação entre 

governo e sociedade civil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Na busca de uma abordagem teórica que responda a questão da participação 

da sociedade no controle social via conselhos, na área da Educação, o presente artigo 

foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório e qualitativo, sob 

a visão de diversos autores acerca dessa questão. Assumiu características de 

pesquisa documental. Contudo, a metodologia compreendeu um levantamento de 

publicações na base de dados Google Acadêmico, da Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Portal de Periódicos Capes bem como em livros, revistas e outras 
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publicações impressas, objetivando identificar trabalhos científicos, buscando atingir 

os objetivos propostos nesse estudo.  

A pesquisa bibliográfica foi imperiosa, permitindo aos pesquisadores o 

conhecimento teórico acerca do que já foi relatado sobre o assunto investigado. A 

pesquisa documental assumiu especial relevância ao proporcionar detida análise “[...] 

de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 45). De acordo 

com Gil (2008), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por ser “fonte 

rica e estável de dados”. Segundo Figueiredo, na pesquisa documental, os 

documentos utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos 

“trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para 

outras, de acordo com o interesse do pesquisador”. (2007. p. 5). As principais fontes 

documentais, as quais se caracterizam como primárias, pesquisadas foram as leis 

federais nº 9.394/1996; 9.424/1996; 11.494/2007; 14.113/2020.  E as leis municipais 

de n.º 2.919/1997; 3.146/2000; 4.033/2006; 5.738/2015; 2.920/1997; 3.192/2000; 

4.578/2010; 4.851/2011; 2.866/1997; 2.919/1997; 4.219/2007; 6.589/2021; 

2.788/1996; 3.190/2000; 3.310/2001. 

Após identificadas as publicações que tratavam do objeto do estudo e a leitura 

dos respectivos resumos, selecionou-se aquelas cujo teor apresentavam maior 

proximidade com a discussão proposta. Os autores estudados estão referenciados no 

final deste artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil o espaço local é identificado como sendo o município.  Dowbor, 

evidencia que poder local é “uma série de ideias (sic) sobre como criar no município 

uma capacidade de autotransformação econômica e social.” (DOWBOR, 1994, p.10-

11). 

No dizer de Elenaldo Teixeira “O poder local é aqui entendido como relação 

social em que a sociedade civil, com todos os seus componentes (organizações, 
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grupos, movimentos), é um dos atores e, embora se limite por uma territorialidade nela 

não se esgota.” (TEIXEIRA, 2001, p.20 apud BALBINOT, 2019, p.322.) 

Sechin e Caliman (2008) destacam que a nova configuração do poder local 

envolve um novo estilo de gestão municipal. O novo cenário requer mecanismos 

participativos eficientes e diretos, requerendo a participação do poder público, do setor 

privado e da sociedade organizada para debater, propor, agir e controlar ações que 

beneficiem o espaço local. 

De acordo com Fischer, muito além de uma circunscrição territorial, o local 

“alude-se ao conjunto de redes sociais que se articulam e se superpõem, com relações 

de cooperação ou conflito, em tomo de interesses, recursos e valores, em um espaço 

cujo contorno é definido pela configuração desse conjunto.” (FISCHER, 1992, p. 106).  

Segundo Dowbor (1995, p. 26) “o poder local, com os seus instrumentos 

básicos, que são a participação comunitária e o planejamento descentralizado, 

constitui, nesse sentido, um mecanismo de ordenamento político e econômico”. 

A redemocratização elimina as formas autoritárias e tradicionais de gestão das 

Políticas Sociais e adota práticas que favorecem maior transparência das informações 

e maior participação da sociedade no processo decisório.  

Cunha (2003) define controle social como “a capacidade que tem a sociedade 

organizada de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição 

de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, estado ou do 

governo federal”. 

A criação de mecanismos de controle social vem ao encontro dos anseios dos 

movimentos sociais que há décadas lutam pela democratização da sociedade 

brasileira, bem como pelo direito de intervir nas políticas públicas de forma a torná-las 

mais efetivas.  

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios por via da 

lei ordinária criaram vários Conselhos, com funções consultivas, deliberativas e 

fiscalizadoras. Nos conselhos, regulamentados por lei ordinária, instituiu-se a 

participação de representantes da sociedade e do poder municipal. Por outro lado, em 

outros municípios, os conselhos não saíram do papel. Essa diferenciação pode estar 
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atrelada à força dos movimentos populares mais atentos, onde os conselhos foram 

implantados e atuam de forma mais consistente. 

 

Conselho Municipal de Educação 

 

Em sintonia com o movimento de descentralização, o município criou o seu 

sistema de ensino. Ato contínuo foi a instituição do Conselho Municipal de Educação 

no ano de 1997, que passou ao longo das décadas por adequações à legislação e/ou 

as demandas locais. 

Na análise documental dos ordenamentos jurídicos do CME do município de 

Canoinhas, pôs-se em evidência que algumas representações aparecem em quase 

todos os conselhos: o dirigente ou representante do órgão municipal de Educação, os 

professores, os pais de alunos, os diretores das escolas, em suma, aqueles 

diretamente envolvidos nas questões de Educação. Constatou-se que a paridade na 

representação nem sempre se fez presente. A paridade alcançada a partir do ano de   

2006 não foi resultado da preocupação de garantir a proporcionalidade, mas de 

atender o pleito da Fundação Universidade do Contestado – Canoinhas em integrar o 

Conselho. A inclusão, como consequência, garantiu o equilíbrio nas representações 

entre segmento público e sociedade organizada. 

Dependendo da correlação de forças existentes no interior do CME e nas 

possibilidades democráticas asseguradas na legislação, este,como órgão do Estado, 

é composto por diferentes segmentos da sociedade civil, podendo (ou não) interferir 

nos interesses que orientam as políticas públicas. 

A heterogeneidade da composição do CME oportuniza a participação e o 

debate sobre os assuntos educacionais.  

Os dados indicam que, no ato da criação do CME de Canoinhas, houve 

predomínio da representação do setor público e detrimento da sociedade organizada. 

Esse fato chama a atenção, considerando que o país vivenciava o processo de 

redemocratização. Certamente, essa distorção   foi mais frequente no interior do país, 

onde o coronelismo ainda persiste em pleno século XXI. 
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A participação de pais e comunidade não pode ser considerada como 

representação externa, à medida em que a escolha pode recair sobre pais que atuam 

como professores ou exercem outra atividade na administração pública municipal. 

Entre os anos de 2000 e 2015, o CME se limitou a no máximo 6 integrantes. A 

inclusão de representação da Fundação Universidade do Contestado – Canoinhas, 

apesar de se constituir na principal agência formadora de profissionais da Educação 

e ter sua origem na década de 1970, ligada à municipalidade, não tinha participação 

ativa, o que ocorreu em 2006 pela sinergia política entre a gestão da fundação e a 

gestão municipal. 

Quanto ao mandato, esse ao longo do tempo foi de 2 anos, ampliando-se a 

partir de 2015.  Merece destaque a ampliação de sua finalidade. Se no início era 

apenas de normativa; deliberativa; consultiva e de assessoramento; a partir de 2015 

agrega as funções fiscalizadora e mobilizadora, muito embora pudessem se fazer 

presentes em outros tempos, sem muito destaque. 

Apesar da ampliação do espaço para participação, notou-se em 2021, quando 

da recomposição do CME a indiferença na apresentação de candidaturas ao processo 

eleitoral. Esse foi realizado pela primeira vez com a consulta a toda a comunidade 

docente da Rede Pública Municipal de Ensino. Houve necessidade de prorrogação 

por duas vezes do prazo de inscrição devido ao não interesse de professores e pais 

participarem. 

Outro elemento relevante está na autonomia. Parafraseando (Veiga, 1989) a 

autonomia pode ser classificada em: a) autonomia administrativa – consiste na 

possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos; b) autonomia 

jurídica – diz respeito à possibilidade de suas normas e orientações; c) autonomia 

financeira – refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à 

instituição condições de funcionamento efetivo.  A autonomia administrativa existe, 

apesar dos entraves jurídicos. A autonomia jurídica também, mas seria de 

fundamental importância a indicação de um assessor jurídico do quadro da 

administração pública municipal para auxiliar os conselheiros.   

Já a autonomia financeira inexiste, dificultando a participação de integrantes do 

Conselho em eventos afins. 
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Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb 

 

Com o objetivo de garantir a execução das políticas que visam a uma Educação 

Básica de qualidade e acessível à população brasileira, o Congresso Nacional 

aprovou a Ementa Constitucional n.º 14/1996 alterando artigos da Constituição 

Federal de 1988, reorientando a aplicação de recursos financeiros no Ensino 

Fundamental. Por meio da Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

regulamentou-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF) que teve vigência até o ano de 2006. Pela 

Lei Federal n.º 11.494 de 20 de junho de 2007 foi regulamentado o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), com vigência até 2020. Pela Lei Federal n.º 

14.113, de 25 de dezembro de 2020, reorganizou-se o FUNDEB, regulamentando a 

EC 108/2020.   

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF nos 

Municípios, conforme estabelecido no inciso IV, § 1°, art. 4.°, da Lei Federal n.º 

9.424/96, era composto pelo mínimo de quatro membros, representando os seguintes 

segmentos:  a Secretaria Municipal de Educação (ou órgão equivalente); os 

professores e os diretores das escolas públicas do Ensino Fundamental; os pais de 

alunos e os servidores das escolas públicas do ensino fundamental.  

O art. 37 da Lei Federal n.º 11.494/2007 previu a possibilidade de que os 

Conselhos do FUNDEB sejam integrados aos Conselhos Municipais de Educação, 

nestes se instituindo câmara específica para o acompanhamento e o controle social 

sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo. Havendo 

Conselho Municipal de Educação instituído, este também teria assento.  

O art. 34 da Lei Federal n.º 14.113/2020 define que o acompanhamento e o 

controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 

fundos serão realizados pelo Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social, 

cujas representações já estão previamente definidas na lei. Destaca-se a valorização 

e fortalecimento dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb 

(CACS), assegurando sua autonomia e manutenção. A Lei de Regulamentação 
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estabelece a formação periódica dos conselheiros(as), a ampliação e a adequação 

dos mandatos, bem como a integração dos CACS aos demais conselhos da 

Educação. 

A legislação aprovada pelo município de Canoinhas obedece, quanto à 

composição do Conselho, o que se define na Lei Federal.  

Fica evidente o domínio da representação do poder público municipal no CACS. 

Essa não é uma característica apenas desse município, os quais seguem a orientação 

da legislação federal, aprovada pelo Congresso Nacional.  

A Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (2020) 

emitiu nota alertando que “O acompanhamento e o controle social realizado pelo 

CACS têm forte relação com a fiscalização e com os órgãos envolvidos com a mesma” 

(p.2). Alerta para a possibilidade de o conselho atuar como um apêndice do poder 

executivo, descaracterizando a sua verdadeira função.  

No âmbito do município de Canoinhas, o Conselho possui significativa 

responsabilidade, pois o valor do Fundeb apresenta aumento nos últimos 10 anos, 

com exceção de 2020. A redução nesse ano, pode estar atrelada à queda da 

arrecadação, resultante da pandemia Covid-19. Em 2020 o repasse alcançou a cifra 

de R$ 31.906.178,15. 

 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

 

Na esfera municipal de Canoinhas, a criação de inúmeros conselhos acolhe o 

desejo da democracia participativa e indicam, teoricamente, um salto na instituição 

democrática. Nessa seara, é instituído o Conselho de Alimentação Escolar, órgão 

colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, 

visando à efetivação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Foi a 

partir do ano de 1994 que o controle social no contexto do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) tornou-se realidade no Brasil. 

O município possui esse conselho desde o ano de 1996, criado para atender 

uma demanda legal. 



 
 

148 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

A criação de Conselhos, em nível local, surgiu com a transferência, pela 

descentralização de recursos financeiros do governo federal aos estados e 

municípios. Pipitone et al (2003, p. 145) ao pesquisar a atuação dos conselhos 

municipais de alimentação escolar faz a seguinte constatação: “Os Conselhos 

deveriam ser compostos por representantes do órgão de administração da educação 

pública, dos professores, dos pais, dos alunos e dos trabalhadores, podendo também 

incluir representantes de outros segmentos da sociedade local”.  Gabriel et al, chama 

a atenção para a “importância da relação de parceria encontrada nesse estudo entre 

o CAE e os demais conselhos de controle social, que possuem como objetivo comum 

aprimorar as políticas públicas de acordo com as demandas sociais locais”.  

Nota-se a pouca participação da comunidade externa na composição do 

conselho, dominado pelo poder público. 

No município de Canoinhas identifica-se pouca interação entre os conselhos 

de Educação e, mais especificamente, com o Conselho de Alimentação Escolar.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envolvimento de todos os segmentos da sociedade é fator determinante para 

o desenvolvimento local, o qual não é determinado apenas por meio das políticas 

públicas e de programas implementados pelo governo. O diálogo entre as escalas 

local, regional e nacional é determinante. 

Constatou-se que a redemocratização também responsabilizou a sociedade na 

implantação de políticas públicas, em particular da Educação, tornando-a 

coparticipante conjuntamente com o Estado. 

A descentralização tem sido uma prática corrente após 1988, oscilando entre 

períodos de maior e menor intensidade. A implantação dos sistemas municipais de 

ensino está distante de ser uma realidade no conjunto dos municípios brasileiros.  

A participação ativa da comunidade nas instâncias deliberativas nos conselhos 

que integram o Sistema Municipal de Ensino do município de Canoinhas está aquém 

do desejado. Exceto o Conselho Municipal de Educação, que em 2015, garantiu a 
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paridade. Na representação nos demais, há controle absoluto da representação 

estatal em detrimento da sociedade. 
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RESUMO 

Este artigo tem como um dos objetivos, analisar os fatores que caracterizam a 
sociedade de consumo: de massa, do consumismo e da exploração humana entre si 
e desta sobre o meio ambiente - e como esses fatores influenciam na formação da 
subjetividade humana. Os conceitos analisados neste artigo auxiliam na compreensão 
da realidade que se apresenta. Ou seja, como as intervenções que o ser humano 
realiza entre si, para sua sobrevivência e para sustentar o seu modo de vida 
interferem, negativamente, sobre os bens naturais. Metodologicamente, para compor 
estas análises e reflexões, apresentam-se diálogos bibliográficos de referencial 
composto por autores da área da sociologia, bem como, do meio ambiente. Este é um 
artigo analítico e reflexivo das relações da sociedade humana entre si, desta com os 
bens naturais e a constituição da subjetividade. E, por outro lado, como a educação 
pode contribuir para a constituição de novas subjetividades através de seus espaços 
formais e informais. Compreende-se que, para que os seres humanos estabeleçam 
diferentes relações entre si e com o meio ambiente pautados em um modo de vida 
sustentável, é necessário, primeiramente, a compreensão de como a sociedade está 
constituída no modelo econômico contemporâneo. A relevância em trazer estas 
contribuições para o meio acadêmico está na possibilidade de gerar novas reflexões 
e estudos, além de poder subsidiar outras pesquisas para o aprofundamento e 
compreensão do tema.  
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INTRODUÇÃO  

 

Na sociedade de massa, a intensidade do consumismo, do descarte e a 

constituição da subjetividade humana estão vinculadas à dinâmica de reprodução e 

acumulação do capital. Para Santos et al (2019), o sujeito, na contemporaneidade, 

pode assumir diferentes identidades em momentos diversos, pois elas não são 

unificadas em torno de um “eu” coerente, com a possibilidade de, inclusive, 

apresentar-se contraditórias, limitando a capacidade de compreender o mundo, as 

relações humanas e a própria condição de vida. 

Considera-se, assim, que a sociedade contemporânea de massa se caracteriza 

por ser uma sociedade de plena produção e do intenso consumismo, que se 

caracteriza pelo descarte sistemático de mercadorias que, após rápido consumo, são 

substituídas por outros novos produtos, assim que estes forem lançados no mercado. 

Esta forma de relacionar-se com os objetos e com a natureza abrange também as 

relações humanas entre si e, transfere-se para as relações sociais.  

Assim, o descarte sistemático de produtos e embalagens gera enormes 

quantidades de lixo e resíduos sem gestão e tratamento adequados e, que prejudicam 

diretamente o ambiente. Também as relações humanas se apresentam nesta 

perspectiva, sob os imperativos utilitaristas e de descartabilidade. Dessa forma, 

questiona-se: qual o impacto desse comportamento humano na formação da 

subjetividade humana? 

Um dos exemplos da dimensão exponencial do consumo, também, está voltado 

ao culto ao corpo humano, o qual mobiliza as atividades econômicas. Temos então, 

na sociedade, um corpo-fetiche, que leva os indivíduos a irem em busca de produtos 

e serviços em atenção a esse corpo.  

Assim, no contexto de mundo em curso, de acordo com Santos et al (2019), o 

indivíduo se insere como pleno consumidor e o movimento produtivo cria e recria 

nichos de mercado por meio da padronização das formas de relações entre os 

sujeitos, graças aos discursos subjetivantes.  

Nesse lugar - no qual o indivíduo se encontra - como sendo o de pleno 

consumidor, há consequências que impactam não apenas o indivíduo em si, mas todo 
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o sistema que inclui a sociedade, no sentido coletivo e o meio ambiente, no qual 

muitas consequências, por vezes, são irreversíveis. 

Diante disso, este artigo tem como objetivo refletir sobre os modos de vida 

contemporâneos e como tais relações de vida, atreladas ao sistema econômico, 

influenciam na formação da subjetividade humana. Ainda, considerar a educação 

como meio que contribui para a constituição de novas subjetividades, através de seus 

espaços formais, ou informais - que possibilitam aprendizagens por meio do diálogo e 

da interação social dos sujeitos na perspectiva da construção de relações mais 

harmoniosas entre si e com a natureza.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este artigo se caracteriza pela pesquisa bibliográfica básica ao correlacionar as 

relações estabelecidas pelo ser humano com a natureza e a formação de 

subjetividades resultantes destas relações, bem como, os reflexos ou consequências 

da dimensão econômica na saúde psíquica e no ambiente natural. 

A pesquisa básica, segundo o Manual de Frascati (2013), pressupõe a 

realização de trabalhos teóricos ou experimentais, visando à aquisição de 

conhecimentos sobre os fundamentos determinantes dos fenômenos e dos fatos 

observáveis, sem objetivo de aplicação. 

Assim, este artigo também tem caráter interdisciplinar e dialógico, colocando 

em debate áreas do conhecimento como a sociologia, meio ambiente, psicanálise, e 

outras, na perspectiva da compreensão dos fenômenos de subjetivação, em uma 

sociedade orientada sob determinados pressupostos inerentes ao dispositivo da 

economia.  

Sobre tais pressupostos, buscar-se-á verificar análises realizadas em obras de 

Ailton Krenak “O Amanhã Não Está à Venda” (2020), “Caminhos para a Cultura do 

Bem Viver” (2020) e Zygmunt Bauman, nas obras: “Capitalismo Parasitário” (2010), 

“Identidade” (2005) e “Vida para Consumo: a transformação das pessoas em 

Mercadorias”, além de outros autores com contribuições complementares. Tendo 

como inclusão para estudo, as obras destes autores que versam sobre os descritores: 
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sociedade consumista, identidades, subjetividade, meio ambiente e economia. Foram 

excluídos deste estudo obras que não atendem os descritores estabelecidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A SUBJETIVIDADE E A SOCIEDADE DE MASSA 

 

O consumo massivo de bens e serviços está à disposição da sociedade de 

massas, conceituada como aquela que se encontra em uma etapa avançada de 

desenvolvimento industrial capitalista.  

Esse sistema mercadológico de produção e consumo traz consequências ao 

ambiente. Segundo o relatório What a Waste 2.0, do Banco Mundial, publicado em 

2018, aproximadamente 2,01 bilhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSUs) são gerados anualmente pelo mundo e estima-se que, no ano de 2050, esse 

número chegue a 3,40 bilhões de toneladas, um aumento que chega a quase 70% 

(ANTENOR et al, 2020). 

Esses dados referentes aos RSUs revelam o quanto os seres humanos se 

voltam à prática do consumismo e, diante disso, questiona-se: qual o impacto desse 

comportamento para a constituição da subjetividade humana? Assim, em relação às 

identidades contemporâneas (que incidem na constituição subjetiva), Bauman (2005) 

considera que, esta, associa-se ao estilo de vida difundido desde a modernidade até 

a contemporaneidade, caracterizada pelo crescente consumismo em face à crescente 

perda dos laços sociais de pertencimento, tornando a identidade social, que antes era 

compreendida como algo natural, uma problemática geradora de insegurança.  

Sobre isso, podemos considerar que: 

 

Numa sociedade de consumo, compartilhar a dependência de consumidor - 
a dependência universal das compras - é a condição sine qua non de toda 
liberdade individual; acima de tudo, da liberdade de ser diferente, de “ter 
identidade (BAUMAN, 2005, p. 98). 

 

Em face a esta relação do homem com o consumismo, Freud (1996), por sua 

vez, apresenta o mal-estar - angústia humana - que é procedida desta relação - do 
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homem com o mundo frente aos reclamos dos instintos - e que rege a atual 

organização social. Ou seja, em seus escritos, Freud (1996) discorre sobre as 

discrepâncias existentes entre os pensamentos das pessoas e suas ações, assim 

como, a diversidade de seus impulsos plenos de desejo e como tudo isso reflete na 

sociedade. 

Tais situações da mente são dadas pelos conflitos entre a porção mais 

puramente instintiva, de um lado e, do outro, pelas imposições da vida em sociedade 

- o empreendimento civilizador da humanidade (Freud, 1996). As antíteses humanas 

seguem entre os impulsos básicos, como de vida, versus os de morte (Freud, 1920 

em Psicologia das Massas); e entre conteúdos inconscientes que buscam expressão 

e as forças da repressão - que vêm em direção contrária.  

Assim, este comportamento consumista que conduz à competitividade e ao 

individualismo e que fragiliza os laços sociais, é fomentado por meio dos discursos 

efusivos da mídia, a qual persuade os indivíduos ao consumo desenfreado de 

produtos, proporcionando aos sujeitos o falso sentimento de pertencimento a uma 

sociedade, pelo simples fato destes possuírem um produto carregado de marcas 

identificatórias criadas para o consumo de massa.  

Neste contexto, o cenário atual configura uma economia predominantemente 

capitalista, obsessiva ao consumismo e que prevalece, entre as suas características, 

o adoecimento psíquico e a exploração do ambiente para manter esse tipo de 

organização social, política e principalmente econômica.   

 

A SUBJETIVIDADE, O CONSUMO E O MEIO AMBIENTE 

 

O consumo exagerado e a exploração sem limites dos bens naturais, causam 

vários danos ambientais, desde os que ocorrem em escala local até a devastação dos 

grandes biomas.  

Esses impactos ambientais incidem na dinâmica econômica que atinge também 

a saúde psíquica das pessoas, causando o adoecimento psíquico gerados pelos 

sentimentos de ansiedade, medo, angústia, inquietação, estresse, depressão, 
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desânimo, frustração, impotência, fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade e insegurança 

(DEJOURS, apud PAVÓN-CUÉLLAR, 2017, p. 143-147).  

Todos esses impactos são resultados da ação humana entre si e com o meio 

ambiente que se revela pelos usos abusivos dos bens naturais.  

Krenak (2020), em contrapartida, discorre sobre a perspectiva de vida pautados 

no modo do Bem Viver, que, para o autor, é definido da seguinte forma:  

 

O Bem Viver pode ser a difícil experiência de manter um equilíbrio entre o 
que nós podemos obter da vida, da natureza, e o que nós podemos devolver. 
É um equilíbrio, um balanço muito sensível e não é alguma coisa que a gente 
acessa por uma decisão pessoal. Quando estamos habitando um Planeta 
disputado de maneira desigual, e no contexto aqui da América do Sul, do país 
em que vivemos, que é o Brasil, que tem uma história profundamente 
marcada pela desigualdade, a gente simplesmente faz um exercício pessoal 
de dizer que vai alcançar o estado de Buen Vivir, ele é muito parecido com o 
debate sobre sustentabilidade, se a gente vive em um cosmos, em um vasto 
ambiente, onde a desigualdade é a marca principal, como que, dentro dessa 
marca de desigualdade nós vamos produzir uma situação sustentável? 
Sustentável para mim? A sustentabilidade não é uma coisa pessoal. Ela diz 
respeito à ecologia do lugar em que a gente vive... (KRENAK, 2020, p. 9-10). 

 

Bauman (2010) também alude a essa exploração ao afirmar que o sistema 

capitalista se destaca por se caracterizar como um sistema parasitário ao empreender 

o consumo excessivo dos bem naturais que compromete a saúde tanto física, quanto 

psíquica, devido à superprodução de produtos e a obsessão pelo e do consumismo.  

De outro modo, Krenak (2021), traz o conceito de bem-estar, que se relaciona 

com uma outra forma de atividade humana, para a qual, o ideal seria a distribuição 

mais igualitária a toda sociedade humana de riqueza e do acesso à educação, saúde 

e infraestrutura.  

Para poder se manter neste estilo consumista, os indivíduos necessitam e 

passam a viver do crédito bancário, gerador de crescente dependência econômica 

das agências financeiras, sendo então o “devedor ideal”, aquele que jamais paga 

integralmente suas dívidas e que se torna escravo do consumismo, vinculado ao 

sistema capitalista ou da sociedade do mal-estar (BAUMAN, 2010, p. 8).  

O sistema econômico, caracterizado pelo crescimento dos hábitos de consumo, 

em decorrência do aumento da produção de mercadorias a partir da Revolução 

Industrial, modificou e modifica o modo de vida das pessoas. Se, por um lado há o 
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excesso de produtos e consumo, por outro, há privações, conforme explica Cianato et 

al (2010, p. 8):  

 

[...] privação de uma autoridade unificadora e orientadora, privação nos 
modos de subsistência e sobrevivência física e psíquica, privação de amparo 
social e o consequente distanciamento e indiferença em relação a causas 
coletivas, privação de segurança, privação da historicidade e, por fim, 
privação de amor e laços significativos.  

 

As privações, são suplantadas pelo excesso do consumo, ultrapassando as 

necessidades humanas de subsistência. Ou seja, no mundo capitalista o supérfluo se 

confunde com o necessário.  

Esta sociedade de excesso de consumo e de privações, de acordo com Cianato 

et al (2010), poderá gerar uma resposta em defesa ao sofrimento psíquico causado 

pela experiência de impotência e desamparo, bem como, um clima de desorientação 

e ansiedade que tendem a se generalizar em nossa sociedade. Essa resposta irá 

constituir a subjetividade humana, caracterizada por uma dimensão defensiva. Nesta 

dimensão defensiva, destaca-se a dinâmica psíquica do narcisismo - estado no qual 

a libido é dirigida para o eu e retirada dos objetos do mundo externo; esta forma de 

funcionamento psíquico que constitui a subjetividade, é o resultado das relações do 

homem com o mundo constituído pela razão técnico-científica moderna. 

Para organizar uma sociedade voltada a um estilo de vida sustentável, 

combater a desigualdade econômica, social e outras, bem como ao mesmo tempo 

preservar seus bens naturais, promovendo o desenvolvimento regional e dos países 

em desenvolvimento, entra em destaque a educação.  

A educação é um espaço que possibilita o exercício do diálogo e da interação 

social. Dessa forma, com a participação da sociedade no compartilhamento da 

responsabilidade e, consequentemente, na participação do processo de mudança é 

possível pensar e atuar na perspectiva da transição para uma sociedade de consumo 

sustentável. Para isso, a educação pode apresentar-se como uma das possibilidades 

para contribuir nesta perspectiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões sobre a sociedade consumista são necessárias e urgentes para 

se compreender suas influências em nossos modos e estilos de vida, bem como, 

reconhecer que somos uma sociedade de massa, em que há, em meio às relações 

humanas, a exploração dos homens entre si e destes com a natureza e, ainda nesta 

dinâmica relacional, há a constituição da subjetividade humana decorrente desse 

processo. Assim, nesse artigo, objetivou-se analisar essa temática e as implicações 

dessas relações, prospectando o futuro da sociedade humana e do meio ambiente.  

Portanto, as contribuições nesse artigo possibilitam compreender que a 

subjetividade humana é constituída, por vezes, pelos fatores reais da vida humana e, 

para que as pessoas possam mudar seus estilos de vida dentro deste cenário 

capitalista. É preciso, primeiramente, compreender como as relações humanas são 

estabelecidas entre si e como formam a sociedade e suas bases econômicas.  

Ao tratarmos estas questões no âmbito educacional, é possível pensar em 

novas possibilidades de relações humanas com o ambiente. Assim, a formação da 

subjetividade, que na contemporaneidade é caracterizada pelo consumismo e 

individualismo, acredita-se que a educação possa oportunizar a formação humana 

mais crítica e consciente, a qual possibilitará mudanças urgentes e necessárias para 

um modo de vida mais sustentável. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANASTÁCIO, Lara Pimentel Fiqueira. Subjetividade e Formas de Vida em Foucault. 
Revista de Filosofia Moderna e contemporânea, v.7, n.2, ago. 2019, p.327-344. 
Disponível em: < https://periodicos.unb.br/index.php/fmc/article/view/23115/24258> 
Acesso em: 21 ago. 2021 Doi: https://doi.org/10.26512/rfmc.v7i2.23115. 
 
ARENDT, Hannah. A condição Humana. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007. 
 
ARRUDA, Francimar Duarte. A intersubjetividade contemporânea:  os desvalidos de 
Eros. Perspectiva. Florianópolis, v.19, n. 2, p.  389-403, jul/dez.2001. Disponível 
em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10342/9620. Acesso 
em: 02 fev. 2021 

https://doi.org/10.26512/rfmc.v7i2.23115


 
 

158 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

 
BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário. Zahar, 2010. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: A Transformação das Pessoas em 
Mercadorias. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
 
CIANATO, Angela Maria PiresI; NASCIMENTO, Merly Luane Vargas. A subjetividade 
na sociedade de consumo: do sofrimento narcísico em tempos de excesso e 
privação. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 62, n. 2, 2010. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672010000200004. Acesso em: 01 nov. 2021. 
 
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Neoliberalismo e subjetivação capitalista. 
Revista o Olho da História, n. 22. Abril, 2016. 
 
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a 
sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016. 
 
DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho. A loucura do Trabalho: estudo da 
psicopatologia do trabalho. 5.ed. São Paulo: Cortez-Oboré,1992. 
 
DINIZ, Leidiane Francisco; CAMPOS, Maurício. O Trabalho Contemporâneo e a 
Subjetividade do Trabalhador. R. UFG, Goiânia, v. 17, n. 21, p. 104-128, ago./dez. 
2017. Doi: 10.5216/revufg.v17l21.51672 
 
FREUD, Sigmund. O mal-Estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-
1923). São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
GIMENES, Erick Gimenes. Ação humana contra o meio ambiente causou a 
pandemia do coronavírus, diz pesquisador. Brasil de Fato. Brasília, 18 mar. 2020. 
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/03/18/acao-humana-contra-o-
meio-ambiente-causou-a-pandemia-do-coronavírus-diz-pesquisador. Acesso em: 09 
set. 2021. 
 
IPEA – Instituído de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3511
0&catid=8&Itemid=6#:~:text=O%20aumento%20de%201%25%20na,popula%C3%A
7%C3%A3o%20em%201%2C8%25.&text=A%20cada%201%25%20a%20mais,contr
ibui%20para%20diminuir%20a%20viol%C3%AAncia. Acesso em: 15 abr. 2021 
 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35110&catid=8&Itemid=6#:~:text=O%20aumento%20de%201%25%20na,popula%C3%A7%C3%A3o%20em%201%2C8%25.&text=A%20cada%201%25%20a%20mais,contribui%20para%20diminuir%20a%20viol%C3%AAncia.
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35110&catid=8&Itemid=6#:~:text=O%20aumento%20de%201%25%20na,popula%C3%A7%C3%A3o%20em%201%2C8%25.&text=A%20cada%201%25%20a%20mais,contribui%20para%20diminuir%20a%20viol%C3%AAncia.
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35110&catid=8&Itemid=6#:~:text=O%20aumento%20de%201%25%20na,popula%C3%A7%C3%A3o%20em%201%2C8%25.&text=A%20cada%201%25%20a%20mais,contribui%20para%20diminuir%20a%20viol%C3%AAncia.
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35110&catid=8&Itemid=6#:~:text=O%20aumento%20de%201%25%20na,popula%C3%A7%C3%A3o%20em%201%2C8%25.&text=A%20cada%201%25%20a%20mais,contribui%20para%20diminuir%20a%20viol%C3%AAncia.


 
 

159 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

KRENAK, Ailton. Caminhos para a Cultura do Bem Viver. Organização Bruno 
Maia. culturadobemviver.org. 2020. Disponível em: 
http://www.culturadobemviver.org/ Acesso em: 08 mar. 2021. 
 
KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda.  Companhia das Letras, 2020. 
Disponível em: https://ds.saudeindigena.icict.fiocruz.br/bitstream/bvs/1969/1/ 
Krenak%2C%20Ailton%20-%202020%20-%20O%20amanh%C3%A3%20n% 
C3%A3o%20est%C3%A1%20a%20venda.pdf> Acesso em: 09 mar. 2021.  
 
MANUAL DE FRASCATI. Metodologia proposta para definição da pesquisa e 
desenvolvimento experimental. OCDE, 2013. Disponível em: 
http://www.ipdeletron.org.br/wwwroot/pdf-publicacoes/14/Manual_de_Frascati.pdf 
Acesso em: 23 jul. 2020. 
 
PAVÓN-CUÉLLAR, David.  Subjetividad y psicología en el capitalismo neoliberal. 
Psicologia Política. v. 17. n. 40. p. 589-607. set./dez. 2017. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
549X2017000300011&lng=pt&tlng=es Acesso em: 02 nov 2021.  
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do Trabalho 
Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2013. 
 
SANTOS, Manoel Antonio. Et al. Corpo, Saúde e Sociedade de Consumo: A 
Construção Social do Corpo Saudável. Saúde Soc. São Paulo, v.28, n.3, p.239-252, 
2019. DOI 10.1590/S0104-12902019170035. 
 
SILVA, Rafael Bianchi; ALEXANDRE, Ana Clara Siena. Políticas sociais e 
subjetividade: discussões a partir do contexto neoliberal. Psicol. Pesqui. Juiz de 
Fora, MG. Jan./Abr. 2019. DOI: 10.24879/2019001300123784. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

160 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO II – POLÍTICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

161 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA COM 

FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Fernanda Vandresen51 
Maria Luiza Milani52 

 

RESUMO 

A saúde é um dos aspectos fundamentais ao desenvolvimento de uma região e, diante 
do cenário da pandemia pelo novo coronavírus, faz-se necessário refletir acerca da 
assistência prestada nos serviços de saúde. Com o aumento na demanda de 
pacientes graves, a educação permanente em saúde torna-se uma ferramenta 
indispensável na qualificação profissional e segurança no atendimento. O objetivo do 
estudo apresentado é o de refletir sobre a educação permanente em saúde em tempos 
de pandemia com foco na segurança do paciente como contributo por meio da saúde 
pública ao desenvolvimento regional. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
descritiva com abordagem qualitativa. A trajetória se deu através de consulta em 
bases de dados on-line, utilizando as seguintes palavras de busca: segurança do 
paciente; educação permanente em saúde; pandemia. Como resultados, considera-
se que o enfrentamento da pandemia deve considerar a magnitude de sua ocorrência. 
É substancial que os serviços de saúde busquem estratégias para que os eventos 
adversos evitáveis não sejam silenciados e que estes não fiquem apenas 
representados como números e estatísticas. O avanço da preocupação com essa 
pandemia global pode contribuir para a adoção de estratégias preventivas, visando à 
segurança no cuidado ao paciente. Conclui-se que oferecer segurança no cuidado 
para a população é uma instigação que os gestores em saúde enfrentam 
mundialmente no cenário da pandemia. É possível tornar os serviços de saúde mais 
seguros, tendo como princípio o conceito ampliado de saúde, sustentando-se em 
políticas públicas, programas e estratégias capazes de contribuir para a criação de 
barreiras e mecanismos que possam reconhecer situações de risco.  

 

Palavras–chave: Segurança do Paciente. História na Saúde. Erros na Assistência. 
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Canoinhas, membro do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Meio Ambiente (NUPESC) e docente 
na graduação de Enfermagem e Medicina na Universidade do Contestado – Campus Mafra. E-mail: 
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INTRODUÇÃO  

 

O cenário da pandemia causada pelo novo coronavírus, diante da velocidade 

de contágio e aumento de casos novos, sobrecarregou os serviços de saúde e faz 

refletir acerca da necessidade de qualificação dos profissionais de saúde (OLIVEIRA, 

2020).  

A demanda de atendimentos mostrou-se incompatível com os recursos 

assistenciais de boa parte dos serviços de saúde no mundo, bem como o número 

insuficiente de profissionais de saúde capacitados para atendimento de pacientes 

graves. 

Destaca-se a necessidade da formação profissional de qualidade e a 

implantação de um programa de educação permanente em saúde em hospitais e 

secretarias municipais de saúde com foco na segurança do paciente para minimizar a 

ocorrência de eventos adversos. 

A saúde é um dos aspectos fundamentais ao desenvolvimento de uma região. 

Com essa posição, considera-se como base que o Brasil é um dos países que 

compõem a Aliança Mundial de Segurança do Paciente e que o Ministério da Saúde 

instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria 

MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013. Por outro lado, o fortalecimento dessa 

estratégia da melhoria e qualidade dos serviços, a relação educação permanente, 

segurança no cuidado e processo de trabalho devem compor a tríade que 

fundamentará os estudos e análises acerca de suas repercussões no cenário da 

saúde pública (BRASIL, 2015). 

Ainda, considerando que a qualificação do cuidado em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional deve interferir em outros 

desdobramentos tais como planejamento, operacionalização dos serviços, gestão e 

investimentos, por si só justifica a importância de se argumentar sobre proposições 

recentes da saúde brasileira.  
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O maior desafio em um movimento para um sistema de saúde seguro é, muitas 

vezes, cultural. Uma cultura punitiva, em que os erros53 são vistos apenas como 

fracassos pessoais, deve ser substituída por uma cultura em que os erros sejam 

encarados como oportunidades de melhorar o cuidado, resultando em mudanças de 

processos assistenciais (VINCENT, 2009). 

Por isso, para além de receber assistência à saúde de qualidade como um 

direito inegável das pessoas, urge a necessidade de realizar estudos, pesquisas, 

análises e constituir argumentos com a finalidade de conhecer os serviços para 

subsidiar a sensibilização dos profissionais, dos gestores e, em especial, da 

sociedade, com os dados encontrados, visando minimizar os erros e, por sua vez, os 

eventos adversos relacionados à assistência à saúde.  

Os profissionais atuantes na área de ensino, pesquisa e assistência devem 

dedicar esforços ao demonstrar que, na área da saúde, a qualificação profissional, 

somada a recursos necessários, favorece uma assistência à saúde mais eficaz e 

segura. O profissional deve traçar estratégias educativas que promovam a relação da 

teoria e da prática, visando manter e proteger os valores essenciais da profissão, 

centrados nas ações, de forma integral e individual, ao paciente e sua família 

(KALSING, 2012). 

Diante destas questões, definiu-se como objetivo geral: Refletir sobre a 

educação permanente em saúde em tempos de pandemia com foco na segurança do 

paciente como contributo por meio da saúde pública ao desenvolvimento regional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva.  A trajetória se deu pela 

consulta em bases de dados on-line: SciELO, USP, Unicamp, portal periódicos 

CAPES e Google Acadêmico. Os materiais foram selecionados utilizando as seguintes 

                                                           
53Erro: um ato de imprudência (fazer algo errado) ou negligência (deixar de fazer a coisa certa), levando 
a um resultado indesejável ou a um potencial significativo para a ocorrência de tal resultado. (AHRQ, 
2006). 
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palavras de busca: segurança do paciente; educação permanente em saúde; 

pandemia.  

Os critérios de inclusão foram: artigos em português e de publicação on-line 

gratuita.  A partir da seleção dos materiais e, por meio de leitura, sistematizou-se os 

conteúdos das fontes para que elas se integrassem na presente abordagem, de 

acordo com o objetivo central.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A definição de saúde se dá a partir de uma ampla gama de saberes. Não se 

restringem à medicina, pois alcançam outras áreas do conhecimento como a filosofia, 

a sociologia, a antropologia, o direito, enfim, toda a equipe multidisciplinar. A Carta de 

Ottawa afirma que várias condições são fundamentais para a saúde: paz, habitação, 

educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça 

social e equidade (OTTAWA, 1986).  

A Carta de Ottawa fala sobre a responsabilidade pela promoção da saúde, tal 

consideração aproxima-se do conceito ampliado de saúde aprovado na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil em 1986. Assim, a saúde passou 

a ser considerada não apenas como ausência de doença, mas como resultado das 

formas de organização social, das condições gerais de alimentação, das condições 

de moradia, do acesso à educação, da relação com o meio ambiente, do emprego e 

renda, das oportunidades de lazer, da posse de terra e acesso aos serviços de saúde 

(BRASIL, 1987).  

Ao se relacionar saúde e desenvolvimento, recorre-se à Declaração de 

Jacarta54 sobre Promoção da Saúde, no século XXI, que aponta para os 

determinantes da saúde, ressaltando a necessidade de acesso à informação, o 

                                                           
54 Declaração de Jacarta: nome dado ao acordo internacional pactuado na Quarta Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada de 21-25 de julho de 1997, em Jacarta, República 
da Indonésia. Oferece uma oportunidade para refletir sobre o que se aprendeu sobre promoção da 
saúde, para reexaminar os determinantes da saúde e para identificar as direções e as estratégias 
necessárias para enfrentar os desafios da promoção da saúde no Século XXI. Aponta como pré-
requisitos para a saúde: paz, abrigo, instrução, segurança social, relações sociais, alimento, renda, 
direito de voz das mulheres, um ecossistema estável, uso sustentável dos recursos, justiça social, 
respeito aos direitos humanos e equidade (WHO, 1997, p. 3-4).  
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encorajamento e a participação popular. “A saúde é um direito humano fundamental 

e essencial para o desenvolvimento social e econômico” (WHO, 1997, p. 03). 

Nesse sentido, considerando os Princípios e Diretrizes para a Gestão do 

Trabalho no SUS, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos em Saúde 

ressalta a educação permanente como parte do processo de trabalho para melhorar 

a qualidade da assistência (BRASIL, 2005). Considera a necessidade de 

planejamento adequado, liberação do profissional para participação nos eventos e a 

avaliação do impacto destas ações por meio de indicadores (BRASIL, 2003). 

A Educação Permanente (EP) é uma estratégia de ensino-aprendizagem, que 

visa transformar e qualificar a prática, ao mesmo tempo que estimula o 

desenvolvimento da consciência dos profissionais sobre o contexto. É um processo 

importante por ter como cenário o próprio espaço de trabalho, utilizando estratégias 

pedagógicas que favorecem a aprendizagem significativa, como elementos 

fundamentais do pensar e do fazer, o aprender e o trabalhar, alcançando a 

transformação das práticas profissionais (BRASIL, 2009; BRASIL, 2018). 

A EP é uma das estratégias utilizadas para enfrentar os problemas de 

desenvolvimento nos serviços de saúde. Enquanto a capacitação, habitualmente 

utilizada, consiste apenas na transmissão de conhecimento, dentro da lógica do 

modelo escolar, a educação permanente representa uma importante mudança na 

concepção das práticas e capacitação dos profissionais de saúde, pois incorpora o 

ensino e aprendizado à vida cotidiana das organizações, colocando as pessoas como 

atores reflexivos (BRASIL, 2009).  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) “vincula o aprendizado a elementos 

que façam sentido para as pessoas envolvidas, de modo que os processos de 

capacitação sejam estruturados, a partir da problematização dos processos de 

trabalho” (CAMPOS et al., 2006, p. 43). 

Herdeiro et al. (2006) afirmam que há necessidade de conscientização dos 

profissionais da saúde sobre a necessidade da educação permanente para favorecer 

a qualidade da sua atuação. Deve-se, portanto, utilizar estratégias de conscientização 

que modifiquem as atitudes e melhorem a adesão às práticas seguras. 
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A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), em suas 

diretrizes, define que sua implantação resultará em fortalecimento do controle social, 

protagonismo dos profissionais de saúde e usuários dos serviços e contribuirá para 

uma gestão participativa. 

O processo de trabalho pode ser entendido como a forma de agir sobre a 

natureza e, desse modo, transformá-la de acordo com as próprias necessidades; é o 

que conhecemos com o nome de trabalho (SAVIANI, 2005).  

Com isso, o profissional de saúde pode adotar uma postura de 

comprometimento no atendimento, pelo reconhecimento de suas ações pelo usuário 

e por ele mesmo. No que se refere à saúde, cabe ressaltar que ela é parte da 

dimensão do desenvolvimento, pois apresenta variáveis econômicas e sociais e isso 

pressupõe tanto a participação social quanto o fortalecimento do papel do Estado.  

Uma assistência segura é responsabilidade de cada profissional de saúde e as 

instituições de saúde, o que, atualmente, está sendo impulsionada também pela mídia 

e exigida pela sociedade. A perspectiva de que o paciente é colocado em risco, 

quando se encontra sob cuidados relacionados à sua saúde não é recente, por isso 

estudos têm sido realizados acerca da temática (BRASIL, 2015).  

Cabe apontar ainda que o planejamento adequado dos processos de trabalho 

nos serviços de saúde tem repercussão sobre a qualidade de vida da população, 

considerando que ela está inserida no conceito mais amplo do desenvolvimento. 

Sendo assim, a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS) em Saúde não 

contribui apenas para o conhecimento do profissional, mas tem impacto significativo 

nas ações promovidas por eles no sistema de saúde em nível regional. 

Nessa ótica, pensar em um modelo nacional regionalmente descentralizado de 

desenvolvimento requer considerar não apenas a visão tradicional da saúde como 

contributo no bem-estar da população, conforme conceito ampliado de saúde, mas 

reconhecer a necessidade de debate político, de modo endógeno, sobre o padrão de 

desenvolvimento desejado.  

Para o enfrentamento da pandemia se deve considerar a magnitude de sua 

ocorrência. É substancial que os serviços de saúde busquem estratégias para que os 

eventos adversos evitáveis não sejam silenciados e que estes não fiquem apenas 
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representados como números e estatísticas. O avanço da preocupação com essa 

pandemia global pode contribuir para a adoção de estratégias preventivas, visando à 

segurança no cuidado ao paciente. 

Mas, para que as Políticas Públicas possam ser efetivadas, devem ser 

mediadas por gestores comprometidos com seus princípios e diretrizes, pois são os 

principais responsáveis a garantir recursos materiais e condições adequadas de 

trabalho, para que os profissionais de saúde como executores contribuam para a 

melhoria da assistência à saúde da população assistida.  

Neste cenário atual, há de se considerar a interdisciplinaridade, para que, tanto 

profissionais de saúde como gestores atuem de forma integrada, guiados por 

princípios convergentes, reconhecendo a saúde como direito fundamental e por 

intervenção das normas regulamentadoras e os princípios do Sistema Único de Saúde 

contribuam para o cuidado seguro. 

Também, há que se considerar as mudanças centradas nos profissionais como 

a identificação das situações de risco, a participação nas ações de educação 

permanente em saúde, o conhecimento técnico e o comprometimento individual com 

o cuidado que não são suficientes para garantir uma assistência à saúde segura. 

Mudanças centradas nos serviços de saúde devem ocorrer simultaneamente ao apoio 

dos gestores, proporcionando aos profissionais melhores condições de trabalho, 

disponibilidade de materiais de qualidade, oferecer recursos tecnológicos 

necessários, organizar os processos de trabalho em rede com pactuação de serviços 

de referência e contrarreferência, entre outros considerados essenciais, de acordo 

com as necessidades regionais e população atendida.  

Ações concretas que possam proteger o paciente quanto aos riscos 

relacionados à assistência à saúde precisam ser efetivadas e, por intervenção das 

políticas públicas, como a PNEPS contribuir para que, na ocorrência dos eventos 

adversos, o foco não seja o profissional de saúde, mas sim, os fatores contribuintes 

para o desfecho indesejável. Ao incorporar uma cultura institucional de educação 

permanente em saúde, os profissionais envolvidos podem contribuir para uma 

significativa mudança no modelo assistencial para o modelo ideal.  
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Diante do contexto, é necessário levar em consideração que as consequências 

da pandemia afetam não só o paciente, mas também sua família, os profissionais de 

saúde, as instituições e a sociedade local e regional, em sua totalidade.  

Assim, os profissionais de saúde devem considerar a dimensão do cuidado 

como algo complexo e que, o significado dessa experiência, vivenciada tanto pelo 

paciente quanto por seus familiares, possa resultar em mudanças transformadoras 

nas condições de saúde de quem é cuidado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação permanente é uma estratégia para a construção de novas práticas 

em saúde. Mesmo com a Política Nacional de Educação Permanente, é necessário 

que haja conscientização dos profissionais quanto à sua relevância e direcionalidade, 

para possibilitar a transformação das práticas em saúde. 

Os espaços coletivos são ferramentas importantes para valorizar o 

protagonismo dos sujeitos. Dessa forma, esses espaços precisam ser criados e/ou 

fortalecidos para que, de forma contínua, possam contribuir no sentido de impulsionar 

uma política nacional descentralizada regionalizada de desenvolvimento.  

Oferecer segurança no cuidado para a população é uma instigação que os 

gestores em saúde enfrentam mundialmente no cenário da pandemia. É possível 

tornar os serviços de saúde mais seguros, tendo como princípio o conceito ampliado 

de saúde, sustentando-se em políticas públicas, programas e estratégias capazes de 

contribuir para a criação de barreiras e mecanismos que possam reconhecer 

situações de risco, antes mesmo de elas se tornarem potencialmente danosas.  

A participação da população para a construção de um sistema de saúde mais 

seguro, pode se dar por intermédio de ações que permitam o reconhecimento dos 

mesmos sobre o seu papel de protagonismo nas questões sociais e políticas que 

envolvem a sua saúde.  
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A EPISTEMOLOGIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR COM ÊNFASE 

NO LUGAR DO ESPORTE 

 

Carolaine Tormena55 
Adolfo Ramos Lamar 

 

RESUMO 

A presente pesquisa parte do grupo de pesquisa filosofia e educação 
(EDUCOGITANS), que tem experiências e tradição no estudo das abordagens 
epistemológicas na Educação e Educação Física no Brasil. O objetivo geral deste 
trabalho consiste em identificar e analisar, comparativamente, as abordagens 
epistemológicas que existem na produção científica de teses de doutorado e 
dissertações de mestrado – de alguns dos programas de pós-graduação stricto sensu 
em Educação e Educação Física das regiões de Santa Catarina, São Paulo e Bahia e 
em particular suas concepções sobre o lugar do esporte na Educação Física escolar 
na etapa do ensino fundamental após regulamentação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Os objetivos específicos consistem em compreender as 
concepções epistemológicas de reformas educacionais e abordar as concepções 
sobre os esportes nas aulas de educação física escolar no ensino fundamental na 
referida produção científica. Para atingir esses objetivos será realizada uma pesquisa 
com características de estado de arte e para a análise de dados utilizaremos o 
esquema paradigmático proposto por Sánchez Gamboa. A vigente pesquisa mapeará 
vinte e cinco (25) teses e dissertações, defendidas nos Programas de Pós-graduação 
das regiões de São Paulo (USP e UNICAMP), Bahia (UFBA) e Santa Catarina (FURB, 
UDESC e UFSC). A pesquisa busca contribuir para a discussão dos referenciais 
epistemológicos das teses de doutorado e dissertações de mestrado em Educação e 
Educação Física, que considera as especificidades e semelhanças de Santa Catarina 
com outras regiões brasileiras, perspectivas e tendências constado através da 
educação comparada.  

 

Palavras–chave: Epistemologia da Educação Física. Educação Física Escolar. 

Esportes. Base Nacional Comum Curricular. Produção Científica. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa tem como temática a Epistemologia que sustenta a produção 

científica em Educação Física Escolar na etapa do Ensino Fundamental nas regiões 

de Santa Catarina, São Paulo e Bahia que discute sobre o lugar do Esporte no 

contexto da Base Nacional Comum Curricular. A presente pesquisa parte do grupo de 

pesquisa filosofia e educação (EDUCOGITANS), situado na Linha de Pesquisa 

Educação, Cultura e Dinâmicas Sociais do Programa de Pós-graduação stricto sensu 

em Educação da Universidade Regional de Blumenau (FURB), Blumenau, Santa 

Catarina, que tem experiências e tradição no estudo das abordagens epistemológicas 

na Educação e Educação Física no Brasil.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento com 

características regulamentares direcionadas para todos as etapas da Educação 

Básica (Educação Infantil, fundamental e médio). Aborda um conjunto orgânico e 

gradativo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes necessitam 

desenvolver ao longo de toda Educação Básica, de maneira que tenham garantidos 

seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com o que determina o 

Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018). A Educação Física encontra-se 

na área das linguagens, sendo o componente curricular orientado para as práticas 

corporais em suas inúmeras maneiras de codificação e significação sociais, 

conceituadas como demonstrações das possibilidades expressivas dos indivíduos.  

Cada componente curricular dispõe de temáticas para serem desenvolvidas, 

no qual um dos segmentos da Educação Física é o Esporte. A unidade temática 

Esportes compreende diversas manifestações, sendo uma das práticas mais 

conhecidas da contemporaneidade. Por seu amplo comparecimento nos meios de 

comunicação, caracteriza-se por ser norteado pela comparação de um determinado 

desempenho entre sujeitos ou grupos (adversários), orientado por um conjunto de 

regras formais, institucionalizadas por organizações (associações, federações e 

confederações esportivas), as quais especificam as normas de disputa e propiciam o 

desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição (BRASIL, 2018). 
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A unidade temática Esportes é subdividida em 7 categorias, visto que é uma prática 

com inúmeras possibilidades.  

A escolha da região do Nordeste justifica-se devido ao projeto de pesquisa: 

“Produção científica em Educação Física no Nordeste do Brasil – EPISTEF 

NORDESTE” que visa ao mapeamento da produção científica – teses e dissertações 

– da região nordeste do Brasil, bem como nas produções, na área da Educação. 

Quanto a região de São Paulo podemos ressaltar a dinâmica da pesquisa na área da 

Filosofia e Educação no Programa de Pós-graduação em educação da FE/UNICAMP: 

teses de doutoramento defendidas no Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e 

Educação PAIDEIA” (1985-2002). E, ao nos referirmos a Santa Catarina, o grupo de 

pesquisa EDUCOGITANS é referência também no debate referente à epistemologia.  

O estudo apresenta, como delimitação da pergunta de pesquisa, quais as 

abordagens metodológicas e epistemológicas que orientaram as teses de doutorado 

e dissertações de mestrado – dos programas de pós-graduação stricto sensu com 

ênfase nos Esportes após regulamentação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)? O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar e analisar, 

comparativamente  as abordagens epistemológicas que existem na produção 

científica de teses de doutorado e dissertações de mestrado – de alguns dos 

programas de pós-graduação stricto sensu em Educação e Educação Física das 

regiões de Santa Catarina, São Paulo e Bahia e em particular suas concepções sobre 

o lugar do esporte na Educação Física escolar na etapa do ensino fundamental após 

regulamentação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os objetivos 

específicos consistem em compreender as concepções epistemológicas de reformas 

educacionais e abordar as concepções sobre os esportes nas aulas de educação 

física escolar no ensino fundamental na referida produção científica. Para atingir esses 

objetivos foi realizada uma pesquisa com características de estado de arte que são 

definidas como de caráter bibliográfico e qualitativo, para a análise de dados foi 

utilizado o esquema paradigmático proposto por Sánchez Gamboa (1987; 2007). 

O termo "epistemologia", segundo Sánchez Gamboa (1987), significa, 

literalmente, Teoria da Ciência e foi criado recentemente com a definição já 

comprometida com a tradição positivista, na medida em que conota a redução da 
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Teoria do Conhecimento a Teoria do Conhecimento Científico. A epistemologia retém 

de princípios associados na composição grega episteme (conhecimento) e logos 

(razão), que simboliza o estudo da natureza do conhecimento, sua fundamentação e 

seus marcos (AUDI, 2004). No campo da Educação Física o uso do termo 

epistemologia vem se referindo aos “pressupostos teórico-filosóficos” que definem e 

diferenciam as diversas abordagens teórico-metodológicas, utilizadas na pesquisa 

científica (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007). 

Fomentar pesquisas de caráter de “investigações epistemológicas” é 

substancial para o desenvolvimento da ciência, visto que, além de ampliar críticas 

importantes, segue para o processo de conhecimento para novas fundamentações 

teóricas, revisões epistemológicas, eliminação de mitos, tal como para a construção 

de novas metodologias (SÁNCHEZ GAMBOA, 2008). “A pesquisa Epistemológica 

busca captar as mudanças ocorridas, os avanços e as fragilidades em determinada 

área do conhecimento” (SANTOS, 2012, p. 01).     

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As estratégias de análises que norteiam o desenvolvimento desta pesquisa são 

de caráter: estado da arte. A realização de um estado da arte não tem como finalidade 

um aprofundamento, mas sim expor um panorama geral da produção, dispondo um 

caráter inventariante. "A pesquisa que visa produzir um estado da arte apresenta uma 

descrição geral das pesquisas" (DE SOUZA, 2011, p. 56).  

Ferreira (2002) retrata sobre esse tipo de pesquisa “Definidas como de caráter 

bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir certa 

produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder 

que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 

épocas e lugares, de que forma e em que condições têm sido produzidas certas 

dissertações de mestrado, teses de doutorado [...]. Também são reconhecidas por 

realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas 
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que se caracterizam, enquanto tais, em cada trabalho e o seu conjunto, sob os quais 

o fenômeno passa a ser analisado”. 

Após a realização do mapeamento das teses e dissertações e o estado da arte 

da produção científica por meio de leituras, realizou-se análise epistemológica 

baseada no Esquema Paradigmático proposto por Sánchez Gamboa (1987; 2007). 

Por meio do referido esquema, a análise das produções é direcionada às 

particularidades de caráter epistemológico, que vão além da análise dos métodos num 

contexto técnico. A análise epistemológica supõe a compreensão da obra científica 

como um todo lógico que articula diversos fatores, os quais lhe dão unidade de 

sentido. Essa unidade de sentido se reproduz em condições histórico sociais que a 

determinam e a caracterizam como única e como parte do processo maior da 

produção do conhecimento humano. Assim, as categorias centrais da análise referem-

se à relação entre o lógico e o histórico. (SANCHEZ GAMBOA, 2007, p. 52).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produção do conhecimento científico é orientada por um complexo de 

métodos e técnicas de pesquisa sistematizadas e conserva-se por regras impostas 

pela comunidade científica quanto à sua produção, divulgação, o que permite a 

avaliação dos trabalhos feitos por estudantes, cientistas, ou seja, toda a sociedade. O 

efeito disto, o que é estudado pelos cientistas provém de credibilidade e confiabilidade 

para a ciência diante do meio acadêmico. Sanchez Gamboa e Chaves (2007) 

descrevem a produção científica como uma maneira de obter respostas 

sistematizadas às problemáticas surgidas do mundo das necessidades históricas da 

humanidade e racionalizadas por meio de indagações, debates e perguntas.  

As teses e dissertações ocupam um espaço de grande relevância na produção 

científica em todas as áreas de conhecimento, desde que ofereçam contribuições 

importantes para a ciência e o desenvolvimento da mesma.  

 

O resgate da memória da produção científica de uma dada instituição e sua 
análise epistemológica pode contribuir com a melhoria da qualidade da 
pesquisa, pois permite traçar uma visão mais geral sobre os rumos das 
pesquisas nessa instituição, auxiliando no diagnóstico do impacto dessa 
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produção no âmbito do desenvolvimento do conhecimento. Pesquisas como 
essas podem permitir uma visibilidade à produção do Programa estudado, 
além de estimular uma reflexão sobre a importância da pesquisa 
epistemológica (SOUZA, 2011, p. 9). 

 

Ao discutir sobre a necessidade de se realizar estudos reflexivos sobre a 

produção científica, parte do pressuposto de que a humanidade deve aprender a dirigir 

os avanços oriundos da revolução científica e tecnológica conforme os interesses e 

necessidades do próprio ser humano.  Os estudos que se propõem a analisar a 

produção científica de uma determinada área do conhecimento são denominados de 

investigações epistemológicas, “investigações sobre investigações” ou “pesquisa da 

pesquisa”. Eles assumem singular importância na medida em que a Epistemologia, 

como área de estudo, voltada para a reflexão crítica dos processos de gênese, de 

desenvolvimento, de estruturação e de articulação da ciência, possibilita-nos discernir 

a história dos conhecimentos científicos que já foram superados, bem como a dos que 

permanecem atuais, colocando em marcha o processo científico (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 1998). 

A ciência como conhecimento científico é um dos modos culturais de 

demonstração dos seres humanos sobre sua própria realidade, caracteriza-se por ser 

a maneira do ser humano se entender e esclarecer racionalmente a natureza, 

procurando formular leis que, ao final, permitem a atuação humana. Esse processo 

de construção é ponderado na produção do conhecimento. “Em princípio a ciência se 

caracterizava por proporcionar ao homem um conhecimento objetivo e verdadeiro da 

realidade; orientada só pelos valores epistêmicos; considerava-se que era “neutra, 

autônoma e imparcial” (LACEY, 1998, p. 9).  

Dessa forma, o estudo se caracteriza também por discutir o lugar do Esporte 

por meio da BNCC, de acordo com POPKEWITZ (1997, p.11) que justifica a 

importância de se realizar pesquisas sobre reformas educacionais, menciona que 

“...senso comum considera a reforma e as intervenções como progresso”. As reformas 

educacionais estão extremamente ligadas ao desenvolvimento econômico e as 

transformações dos padrões culturais, como também é considerada um quesito 

estratégico no qual ocorre a modernização das instituições. 

De acordo com o autor ainda que considera as reformas como 
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[...] parte de importantes transformações e rupturas que ocorrem a nível 
nacional e internacional. [...] [Logo] as reformas declaram, simbolicamente, o 
papel do capitalismo global no destino nacional, um espiritualismo e 
nacionalismo renovado e uma democracia liberal da maneira como ela é 
definida no [...] clima sócio-político (POPKEWITZ, 1997, p. 144). 

 

Ocorreu na Educação Física um aumento gradativo por estudos alusivos às 

tendências teórico-metodológicas, sobre o objeto e o estatuto científico da área. 

Conduzido por essa percepção que, a partir de 1990, a área acentuou as 

investigações e as suas vinculações com as ciências humanas. Nesse momento 

histórico, o debate sobre a identidade epistemológica da área foi hegemônico, ou seja, 

a indagação que provocou o intrínseco das discussões primordiais da época era o 

próprio questionamento que constituiu toda a discussão: o que é Educação Física? 

(BRACHT, 2003). Nesta perspectiva de entender as relações, principalmente por meio 

das abordagens epistemológicas que têm conduzido as pesquisas em Educação 

Física, podemos destacar três grandes paradigmas científicos identificados pelo 

professor Sánchez Gamboa, intitulados de: empírico-analíticas, fenomenológico-

hermenêuticas, crítico-dialéticas, e atualmente se observa as influências das 

abordagens pós-modernas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa busca contribuir para a discussão dos referenciais epistemológicos 

das teses de doutorado e dissertações de mestrado em Educação e Educação Física 

na etapa do ensino fundamental após regulamentação da BNCC, que considera as 

especificidades e semelhanças de Santa Catarina com outras regiões brasileiras, 

perspectivas e tendências, constado através da educação comparada.  

Apresentando um balanço crítico sobre os referenciais epistemológicos e a 

correlação entre Educação Física Escolar e a BNCC, dispondo da possibilidade de 

possível contribuição para um processo de autorreflexão e autocrítica no campo 

científico da Educação e das políticas educacionais. As pesquisas de caráter 

epistemológicos são importantes para o desenvolvimento da ciência, logo, a 

Educação Física nos últimos anos busca por mais legitimidade dentro do âmbito da 
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Educação. A pesquisa poderá fornecer críticas construtivas para novas 

fundamentações teóricas, avanços dos estudos como também as vulnerabilidades e 

potencialidades no contexto da Educação Física Escolar. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO CURSO DE OPTOMETRIA E O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL56 
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RESUMO 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, como também viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. O objetivo geral deste estudo foi 
analisar a contribuição da extensão universitária implementada pelo Curso de 
Optometria e o desenvolvimento regional. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica, documental e estudo de caso. A partir dos resultados, pôde-se perceber 
a extensão Universitária como um meio que contribui com o desenvolvimento regional, 
destacando a ética e responsabilidade social, representada pelas ações de extensão 
do Curso de Optometria da Universidade do Contestado. 

 

Palavras–chave: Extensão Universitária. Políticas de Educação Superior. 
Universidade do Contestado. Curso de Optometria. Desenvolvimento Regional. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Extensão Universitária vem revelando seu importante papel na sociedade 

(LACERDA, 2016). As Instituições de Ensino Superior têm muito a contribuir, no 

conjunto dos esforços nacionais, para inserir o país à altura das exigências e desafios 

do século XXI. A colaboração está na busca de soluções para os problemas atuais, 

em todos os campos da vida e da atividade humana. Além disso, amplia o horizonte 

de um futuro promissor para a sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades 

(BRASIL, 2001). 
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As universidades sempre contribuíram para o desenvolvimento dos países 

(ROLIM; SERRA, 2009). Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações 

atribuem às universidades o desafio de aglutinar suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, os requisitos de relevância, incluindo a superação das desigualdades 

sociais e regionais (BRASIL, 2001). 

O conceito de Extensão Universitária foi elaborado anunciando o dinamismo 

que marca as transformações do conceito e das próprias ações de extensão, que não 

se limitam, apenas, a promover cursos de curta duração à comunidade interna e 

externa da universidade (PIRES DA SILVA, 2020).  

A Universidade do Contestado (UNC) é uma instituição pública, de caráter 

privado, sem fins lucrativos, mantida pela Fundação Universidade do Contestado, cujo 

início das atividades remonta à década de 1970. O curso de Optometria, iniciou as 

atividades na UNC em 21 de agosto de 2000. Ele caracteriza-se pela formação de 

profissionais com as atribuições essenciais à prevenção, à promoção e à recuperação 

da saúde humana, desenvolvendo atividades associadas à melhoria da saúde visual 

(UNC, 2016).  

A prática da extensão universitária traz contribuições para a sociedade, pois 

permite o contato dos acadêmicos com as comunidades, onde as teorias aprendidas 

em sala de aula são colocadas em prática. A extensão possui papel essencial, tanto 

na vida dos acadêmicos, quanto na vida das pessoas que usufruem desse 

aprendizado. A população recebe o aprendizado e é beneficiada no que se diz respeito 

ao desenvolvimento na vida de cada ser, provocando, assim, mudanças sociais 

(RODRIGUES et al. 2013). 

O objetivo geral deste estudo é analisar a relação da extensão universitária do 

Curso de Optometria com o desenvolvimento regional do município de Canoinhas. 

Espera-se, a partir do das reflexões propostas, contribuir para a valorização 

institucional da extensão universitária, como fomentadora de desenvolvimento 

regional. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse artigo caracteriza-se como pesquisa, descrita por Gil (2002, p. 17) “como 

o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos”.  Quanto aos procedimentos a serem utilizados ela 

pode ser classificada como pesquisa bibliográfica, Para Gil (2002, p. 44), pesquisa 

bibliográfica ..."é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos" e estudo de caso, já que, “caracteriza-se 

principalmente pelo estudo concentrado de um único caso” (RAUPP e BEUREN, 

2008, p. 84).  Laville; Dionne (1999, p. 155) destacam que “tal investigação permitirá, 

inicialmente, fornecer explicações no que tange diretamente ao caso considerado e 

elementos que lhe marcam o contexto.” Nesse sentido, o objeto de estudo restringe-

se ao curso de Optometria da UNC. Por fim, assume contornos de pesquisa 

documental que reconhece especial relevância por propiciar a análise “[...] de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). De acordo 

com Gil (2002), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por ser “fonte 

rica e estável de dados”. Foram fontes básicas de pesquisa durante o estudo a 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), base de dados Ebsco, Sistema de 

Informação Científica Redalyc, Science Direct, Dialnet, banco de teses e dissertações 

da Capes dentre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

As Universidades, sob o princípio constitucional, obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988).  

A pesquisa gera o conhecimento. Esse é transmitido por meio do ensino, 

formando profissionais e também socializado/ compartilhado junto à sociedade por 
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ações extensionistas. A extensão retroalimenta esse ciclo, viabilizando a relação entre 

a Universidade e a Sociedade. 

A Lei Federal n.º 9.394/96 estabelece que a Educação Superior tem a finalidade 

de estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade, promover a extensão, aberta à participação 

da população. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: estabelecer planos, programas e 

projetos de atividades de extensão (BRASIL, 1996). 

A Lei Federal n.°10.172/2001 que aprovou o Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2001-2010 estabeleceu que a manutenção das atividades típicas das 

universidades - ensino, pesquisa e extensão - que constituem o suporte necessário 

para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País, não será possível 

sem o fortalecimento do setor público. Paralelamente, a expansão do setor privado 

deve continuar, desde que garantida a qualidade.  Esse núcleo estratégico tem como 

missão contribuir para o desenvolvimento do país e a redução dos desequilíbrios 

regionais (BRASIL, 2001). 

O texto do PNE (2001-2010) cita que que nenhum país pode aspirar a ser 

desenvolvido e independente sem um forte sistema de Educação Superior. Num 

mundo em que o conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de 

desenvolvimento humano, a importância da educação superior e de suas instituições 

é cada vez maior. Para que estas possam desempenhar sua missão educacional, 

institucional e social, o apoio público é decisivo (BRASIL, 2001). 

A resolução n.º 7/2018, que institui as Diretrizes para a Extensão na Educação 

Superior Brasileira, estabelece que as atividades de extensão devem compor, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos 

de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Ainda, 

define a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições 

de Ensino Superior com todas as áreas, entre elas a Educação e a Saúde, o incentivo 

à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao enfrentamento das 

questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento econômico, 
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social e cultural. Entre as atividades extensionistas, insere-se a modalidade de 

prestação de serviços (BRASIL, 2018). 

Percebe-se a partir das Políticas de Ensino Superior, que compete as 

Instituições, no exercício da autonomia, estimular o conhecimento dos problemas da 

região na qual está inserida. Prestar serviços especializados de qualidade à 

coletividade, visando ao estabelecimento de uma relação recíproca e participativa, o 

incentivo à atuação da comunidade acadêmica no enfretamento das problemáticas da 

sociedade brasileira e a promoção de iniciativas que expressem o compromisso 

social. Constituindo-se, assim, suporte para o desenvolvimento do País. 

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A partir dos princípios estabelecidos no âmbito da legislação de ensino, a 

existência de uma instituição de ensino superior pressupõe a existência de elementos 

que contribuam para a promoção do desenvolvimento regional, respeitada sua escala 

e articulação com a sociedade (GUMBOWSKY, 2014). 

Tanto maior será a contribuição da universidade para a sociedade quanto for a 

sua inserção regional. Nesse sentido, além da sua condição de Universidade, a 

instituição deve assumir características de universidade regional, articulando-se com 

os vários municípios ao seu entorno. Caracteriza-se como instituição regional por 

estar em constante diálogo com a comunidade, atendendo as suas necessidades e 

se constituindo em um fator de integração a partir de cada realidade, buscando um 

projeto coletivo de desenvolvimento e um crescimento harmônico da região em que 

atua. A universidade regional tem como responsabilidade social a sua contribuição na 

promoção e articulação ‘da e entre’ as comunidades, em função das demandas que 

se apresentam, procurando catalisar iniciativas e ações voltadas para o 

desenvolvimento da região (LAUXEN, 2006, p. 238). 

Entende-se que, as Instituições de Ensino Superior, por meio da extensão 

universitária, constituem um meio de aproximação com o desenvolvimento regional, 

através de práticas acadêmicas, disseminação de conhecimento e responsabilidade 

social. 
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UNIVERSIDADE DO CONTESTADO E O CURSO DE OPTOMETRIA 

 

A identidade institucional da UnC é caracterizada pela Missão, Visão e Valores. 

A missão da UnC é ‘Construir e difundir conhecimento e tecnologia, formando 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e 

sustentável’, visando ‘Ser uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e 

Extensão’. As ações da Universidade são direcionadas e conduzidas pelos seus 

valores institucionais de: Autonomia, Qualidade, Ética, Transparência, Inovação, 

Responsabilidade Social e Ambiental (UNC, 2016). 

Nesse contexto, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do período 

de 2015 a 2019, da Universidade do Contestado, estabelece na Política de Extensão 

um meio de integrar Universidade-Sociedade através de um conjunto de ações de 

caráter interdisciplinar, capaz de articular as suas atividades com o Ensino, a Pesquisa 

e as demandas do entorno social, fortalecendo o compromisso da universidade com 

a sociedade. Entre os objetivos da Extensão,  está o de promover a disseminação do 

conhecimento acadêmico na interface da comunicação com a sociedade, visando: I) 

à práxis acadêmica, o desenvolvimento regional e a responsabilidade social; II) à 

atividade acadêmica voltada para o desenvolvimento, produção e preservação 

cultural; III) à atividade acadêmica, cultural e desportiva; IV) às ações de extensão 

vocacionadas para as metas do Projeto Pedagógico Institucional (PDI); V) o 

intercâmbio com Instituições de Ensino e sociedade organizada para estimular a 

divulgação e a troca de saberes (UNC, 2015). 

Entre as ações de extensão da UnC, está a prestação de serviços, atendendo 

as demandas de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, seja em espaço 

interno ou externo à Universidade envolvendo professor, acadêmico. As ações de 

extensão, integradas ao ensino de graduação, efetivam-se nos estágios curriculares 

e extracurriculares, clínicas escola, laboratórios, serviços de assistência jurídica, 

hospital veterinário ou fazenda experimental que possibilitam o aprimoramento da 

prática profissional aliada às práticas investigativas, capazes de gerar reflexões 

sistemáticas e o desenvolvimento da capacidade crítica do acadêmico (UNC,2015). 
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Consta-se que a UNC por meio da Missão, Visão e Valores, fomenta o 

intecâmbio de conhecimento com a sociedade, tendo como premissa a difusão de 

conhecimento, formando cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma 

sociedade humanizada. A concepção de extensão, como um meio de integrar a 

Universidade e a Sociedade, articula as atividades de ensino e pesquisa, promovendo 

a disseminação de conhecimentos na interface com a Sociedade, o desenvolvimento 

regional e a responsabilidade social. Sendo assim, destacam-se as ações 

desenvolvidas, especificamente pelo Curso de Optometria. 

 

O CURSO DE OPTOMETRIA 

 

O Curso de Optometria está vinculado à área de Saúde. As atividades de 

Extensão seguem as políticas e diretrizes da UnC. As linhas de extensão definidas 

pelo curso estão vinculadas às áreas e linhas da UnC sendo as seguintes: Ortóptica; 

baixa visão; patologia ocular e diagnóstico diferencial; lentes de contato; políticas 

públicas de saúde visual; optometria pediátrica; optometria geriátrica (UnC,2016). 

Para apoiar as atividades curriculares e propiciar campo de Estágio 

Supervisionado Obrigatório para uma formação inovadora, foi implementada, em 

2003, a Clínica Universitária de Saúde Visual com a finalidade de proporcionar aos 

acadêmicos uma estrutura para as aulas práticas e campo para os estágios 

curriculares obrigatórios contidos nas matrizes curriculares. A Clínica de Optometria, 

oferecia oito gabinetes optométricos destinados ao atendimento visual dos pacientes. 

Em 2005, a Clínica Universitária de Saúde Visual teve ampliado o seu espaço para 

treze consultórios optométricos, mais equipados, destinados ao atendimento à 

comunidade (UnC,2016). Em 2019, a Clínica ganhou novo espaço com 21 gabinetes, 

salas de atendimento adulto e infantil, completamente equipados para atender 

gratuitamente a população do Município de Canoinhas e região, durante os estágios 

supervisionados dos alunos do curso de Optometria (UnC, 2019). 

Nos estágios na Clínica Universitária de Saúde Visual, o acadêmico realiza 

atendimentos individuais para pacientes agendados, que buscam espontaneamente 

o atendimento ou são encaminhados por estagiários em triagens ou por outros 
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profissionais de saúde. Todos os atendimentos são realizados com supervisão dos 

docentes. Em outros locais, como escolas, são realizadas triagens visuais, com 

supervisão dos professores, para a identificação de pessoas com problemas visuais 

que são encaminhadas para atendimento mais completo na Clínica de Saúde Visual 

(UnC,2016). 

A partir da década de 1980, cresceu em importância a Responsabilidade Social 

Universitária (RSU) nos diferentes âmbitos acadêmicos, dada sua contribuição para a 

formação de estudantes e comunidades socialmente responsáveis. A própria 

sociedade exige, cada vez mais, que as universidades prestem contas sobre a 

maneira como capacitam seus estudantes para o exercício profissional (BERTO, 

2013). 

A Responsabilidade Social, longe de ser mero assistencialismo/filantropia, 

deve ser, nos dias de hoje, prioridade social, política e educacional. As ações de 

filantropia, motivadas por razões humanitárias, são isoladas e reativas, enquanto o 

conceito de responsabilidade social possui uma amplitude muito maior (BERTO, 

2013). 

Trata-se de um compromisso das organizações de criar parcerias entre o setor 

público, o privado e o terceiro Setor. Mais conscientes de seu papel, as organizações 

privadas se comprometem e dividem com o Estado a responsabilidade de minimizar 

a exclusão social, mobilizando recursos para projetos sociais. Além disso, as 

instituições socialmente responsáveis devem investir na educação, na saúde, no bem-

estar e no progresso/crescimento de seus funcionários, uma vez que esses fatores 

geram maior produtividade, compromisso e dedicação por parte deles. Em suma, ser 

uma empresa/instituição responsável significa exercer o papel social externa e 

internamente, buscando uma sociedade mais justa e que promova o desenvolvimento 

humano (BERTO, 2013). 

Sob essa ótica, é oportuno aduzir alguns dados concernentes à atuação 

coordenada do curso de Optometria e da Clínica de Optometria da UnC, que 

evidenciam uma relevante contribuição em âmbito regional. A Clínica realiza 

aproximadamente 1.100 (um mil e cem) atendimentos anualmente, disponibilizados 

gratuitamente à comunidade em geral (TOMPOROSKI et al 2019).  



 
 

188 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Os acadêmicos do curso de Optometria, por meio dos estágios 

supervisionados, executam anualmente aproximadamente 12 triagens, ou seja, 

campanhas de avaliação massiva, com o objetivo de detectar alterações visuais, 

oculares e definir a conduta adequada. No período compreendido entre os anos de 

2003 a 2018, mediante os estágios supervisionados da Clínica de Optometria da UnC, 

foram realizados atendimentos optométricos em saúde visual e ocular para 

aproximadamente 22.000 pacientes e desses, em torno de 60% apresentaram 

problemas refrativos e alterações visuais e motoras, para os quais foi indicada a 

terapia/correção pertinente; por sua vez, cerca de 53% dos pacientes atendidos foram 

encaminhados a outros profissionais da área médica e oftalmológica para diagnóstico, 

tratamento e realização de cirurgias oculares, assim como o encaminhamento de 

pacientes com sinais e sintomas de doenças sistêmicas, por exemplo: diabetes, 

hipertensão arterial e outros, remetidos para médicos clínicos gerais (TOMPOROSKI 

et al 2019). 

Em aproximadamente 250 triagens visuais realizadas no período de 2004 a 

2018, os acadêmicos em estágio do curso de Optometria atenderam mais de 15.000 

crianças e adolescentes em escolas e centros de educação infantil, em parceria com 

as Secretarias Municipais e Secretaria Estadual de Educação. Os exames permitiram 

avaliar o estado visual, motor, ocular e refrativo das crianças e adolescentes, além do 

encaminhamento daquelas que necessitavam de atendimento optométrico mais 

completo à Clínica de Optometria da UnC. Da mesma forma, foram atendidas pessoas 

em centros comunitários, grupos de idosos, associações de deficientes, Centros de 

Apoio Médico, Psicológico e Social (TOMPOROSKI et al 2019). 

Os cidadãos atendidos pela Clínica de Optometria da UnC são provenientes 

dos estados do Paraná e Santa Catarina, principalmente dos municípios de Bela Vista 

do Toldo, Canoinhas, Curitiba, Mafra, Major Vieira, São Mateus do Sul, Três Barras e 

União da Vitória. Embora disponibilize atendimentos a pessoas da comunidade em 

geral, a Clínica de Optometria da UnC, em sua maioria, atende cidadãos oriundos dos 

estratos vulneráveis de sua região de abrangência (TOMPOROSKI et al 2019). 

É evidente que o Curso de Optometria, por meio dos serviços desenvolvidos 

na Clínica Universitária de Saúde Visual, proporcionou ao município Canoinhas - SC 
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e região um diferencial de extrema relevância social, de promoção da saúde visual e 

da demonstração da atuação de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade das 

profissões. Em que pese a contribuição da Universidade do Contestado para a 

formação de optometristas, no Brasil, ainda há uma demanda significante por tais 

profissionais (TOMPOROSKI et al 2019). 

Considerando que os cidadãos atendidos, de forma gratuita, provêm dos 

estratos vulneráveis da população, percebe-se claramente o relevante impacto social 

propiciado pelo Curso de Optometria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em todos os valores instituídos a Universidade do Contestado, percebe-se a 

extensão Universitária como um meio que pode contribuir com desenvolvimento 

regional. 

O ensino e extensão universitária do Curso de Optometria permite um diálogo 

entre os acadêmicos e a sociedade. O acadêmico se beneficia pela experiência 

teórica na prática e a comunidade com o serviço em saúde visual, em que ocorrem 

trocas de conhecimento, valores culturais e sociais. 

A metodologia de ensino em clínica escola, como ferramenta, fortalece a 

formação profissional e a oferta de serviços à sociedade. Assim, sugere-se outras 

pesquisas a fim de argumentar essa relação com outras variáveis relacionadas ao 

Ensino Superior e o desenvolvimento regional. 
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A UNIVERSIDADE PÚBLICA E A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO NA 

PERSPECTIVA DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Everson Manjinski60 
Rita de Cássia da Silva Oliveira61 

Vera Lucia Martiniak62 
Flavia Oliveira Alves da Silva63 

 

RESUMO 

O Plano Nacional de Educação é a política pública estrutural mais importante para a 
educação brasileira. A educação superior, como pilar de formação do profissional e 
do educador do ensino fundamental, médio e universitário, tem relevância ímpar na 
construção da identidade nacional. Este estudo apresenta os motivos que objetivaram 
os Planos Nacionais de Educação 2001-2011 e 2014-2024, especificamente, para a 
educação superior, bem como as relações e influências sofridas pelo Banco Mundial 
e pela OCDE diante das comparações com outros países e principalmente da América 
Latina. Diante de um enfoque funcionalista, realizar-se-á uma análise de conjuntura, 
objetivando referenciar os resultados já alcançados. Utilizando-se uma abordagem 
teórica baseada em Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Bernadete Angelina Gatti, 
Antônio Carlos Pereira Martins entre outros, busca-se traçar uma perspectiva de como 
o ensino superior é observado na ordem brasileira, tal como se estrutura no plano de 
necessidade no sistema econômico e mundial. Uma análise sobre a função 
constitucional da indissociabilidade da universidade com o ensino, pesquisa e 
extensão e a consequente elevação do custo por aluno na universidade pública é uma 
discussão presente. Também a mercantilização do ensino com a entrega das vagas 
excedentes ao ensino privado com fins lucrativos, traçará parâmetros para discussões 
de futuras pesquisas. 
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INTRODUÇÃO  

 

A educação superior é a principal alternativa de formação e especialização de 

mão de obra no Brasil e no mundo, motivo pelo qual atrai tantas críticas à sua 

efetividade. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), no que lhe concerne, expressa um 

projeto de educação para a sociedade. 

Com bases em dados e referenciais anteriormente estabelecidos, faz um aporte 

de dimensionamento para que, em um determinado prazo, alcance a melhoria 

substancial dos serviços analisados. 

Um PNE deve ser dimensionado, visando a melhorar o que já existe, aumentar 

a qualidade do serviço ofertado e ainda ser cumprido com satisfação. 

Não adianta se estipularem metas ambiciosas com a impossibilidade de 

cumprimento, evitando, assim, a frustração da política pública, bem como não se pode 

estipular metas tão reduzidas, que seu cumprimento não importe em relevantes 

resultados para a sociedade objetivada. 

O Plano Nacional de Educação não é um projeto de governo, trata-se de um 

projeto de nação, de culturalização da sociedade, motivo pelo qual é projetado para 

ser cumprido em um prazo superior ao do mandato político, no caso, em décadas. 

No caso do PNE atual, foi gestado durante o primeiro mandato presidencial de 

Dilma Rousseff (2011-2014), tendo entrado em vigor em 25/06/2014, para ser 

efetivado até o ano de 2024, passando assim pela gestão de pelo menos mais quatro 

Presidentes da República (Dilma, Temer, Bolsonaro e aquele que será eleito no pleito 

de 2022). 

Visões, estratégias, enfoques, gestões políticas e administrativas influenciam 

diretamente no cumprimento das metas estipuladas, motivo pelo qual um PNE bem 

estruturado se mostra como uma ferramenta de enorme importância para evolução da 

educação brasileira. 

O Presidente eleito em 2022 será recepcionado, já em seu primeiro semestre 

de gestão, com a aprovação de um novo PNE, recebendo além de resultados, críticas 
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do PNE anterior, as perspectivas futuras do PNE 2025-2035, motivo pelo qual não se 

pode entender o PNE como um projeto de governo, mas como um projeto de nação. 

 O PNE 2014-2024 estabeleceu nas metas 12, 13 e 14, aumentar as matrículas 

na graduação, elevar a titulação dos docentes e ampliar o número de pós-graduados 

no Brasil, utilizando como base referencias de outros países da América Latina, 

relatórios do Banco Mundial e da OCDE. 

O objetivo deste estudo é exatamente abrir a discussão dos alcances 

específicos do PNE para a educação superior até o ano de 2019, ano em que o plano 

cumpriu a metade de seu caminhar. 

Fato é que o ano de 2020, ainda sem dados específicos, foi profundamente 

abalado pela Pandemia de COVID-19, o que mudará em todas as esferas e 

perspectivas as realidades do ensino superior.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) trata de uma política educacional 

responsável por estabelecer as metas e diretrizes para o desenvolvimento 

educacional da nação.  

O projeto de um PNE no Brasil existe desde a década de 1930. 

Em 1962 foi oficializado o primeiro plano em nível nacional, tendo tímidas 

referências até a Constituição de 1988, a qual foi efetivamente regulamentada pela 

Lei 9.394 em 1996 (LDB). 

Em 2001, a Lei 10.172 aprova o primeiro PNE brasileiro efetivamente colocado 

em prática, implementado entre 2001 e 2011. 

A situação dos motivos expostos já alertava que “a educação superior enfrenta, 

no Brasil, sérios problemas, que se agravarão se o Plano Nacional de Educação não 

estabelecer uma política que promova sua renovação e desenvolvimento.” (BRASIL, 

2001). 

Nas razões que fundamentavam o PNE 2001-2011 está contida principalmente 

a necessidade do aumento de vagas para o ensino superior, pois somente nos anos 
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de 1998 “houve, portanto, um crescimento de 9% - índice igual ao atingido pelo 

sistema em toda a década de 80” (BRASIL, 2001). 

Já nessa época, verificava-se que a rede privada cresceu timidamente, 

oferecendo menos de 2/3 das vagas da educação superior no Brasil, o que elegia 

obrigatoriamente um maior fomento no ensino superior na rede pública. (BRASIL, 

2001) 

A situação era bastante preocupante, inclusive a título de comparação com as 

demais nações da América Latina, pois o Brasil possuía um índice tão baixo de acesso 

à educação superior, que chegava a menos de 12% em relação à população de 18 a 

24 anos. 

Em comparação a outros países da América Latina, o “Brasil continua em 

situação desfavorável frente ao Chile (20,6%), a Venezuela (26%) e a Bolívia 

(20,6%)”. (BRASIL, 2001) 

A Constituição de 1988 estabeleceu a universidade como um projeto de nação, 

o que só poderia ser efetivado desde que a universidade pública tivesse o devido 

apoio do Estado e foi exatamente nessa esteira que o próprio PNE reconheceu tal 

desiderato e fundamentou tal referência (BRASIL, 2001) 

O PNE 2001/2011 não foi o sucesso esperado para o ensino terciário, até 

porque, desde sua fase embrionária, tratava-se de um projeto que duas partes 

antagônicas, com interesses diversos que estavam a colidir. 

De um lado, a sociedade com um projeto considerado mais popular e 

democrático, o qual reivindicava uma universidade pública, conflitando com o outro 

lado que detinha o poder econômico e financeiro, o qual constatava, no projeto 

neoliberal, uma bandeira de menores gastos e investimentos pelo Estado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A universidade pública é pouco eficiente, pois, conforme a bandeira neoliberal, 

gasta muito para um retorno comparado mínimo. 

A lógica de mercado “valoriza o quanto se produz, em quanto tempo e qual o 

custo do que é produzido.” (QUERUBIM, 2013, p. 87)  
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A educação superior é muito vantajosa economicamente, tanto que a Cogna 

Educação, união das empresas Kroton e Anhanguera, é a maior empresa no ramo da 

educação no mundo, sendo maior que a segunda colocada New Oriental, de origem 

chinesa. 

A própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) associa que o Brasil, historicamente, é o país que mais gasta com ensino 

superior no grupo, como se observa do gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – Gastos por estudante no ensino superior como percentual do nível da OCDE 

 
Fonte: Banco Mundial (2017, p. 123) 

 

Esses estudos chocam e colocam a sociedade contra a universidade, pois 

“dependendo da metodologia adotada e da visão do analista” havia “uma variação de 

5 a 11 mil reais como gasto anual por aluno”, eis que em alguns casos, os 

especialistas simplesmente dividiam “todo o orçamento da universidade pelo número 

de alunos”. (BRASIL, 2001). 

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) alertou para esta metodologia 

equivocada explicando que “há uma grande controvérsia acerca do gasto por aluno 

no nível superior, que reflete uma acirrada disputa de concepções.”  

A pouca dimensão do problema e da análise conjuntural, ofuscavam que o 

custo do valor investido por aluno matriculado era totalmente dissonante de uma 
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realidade de outras despesas que não se tratavam de função principal da instituição. 

As universidades públicas, até hoje, desempenham funções que, mesmo ligadas à 

educação superior, não são sua obrigação principal, mas delegações por falta de 

investimento do poder público naquelas áreas específicas. 

Fernando de Azevedo (2010, p. 56) no Manifesto dos Pioneiros da Educação 

coloca que, é uma das condições da educação superior contribuir para o 

aperfeiçoamento constante do saber humano. 

É exatamente a pesquisa que caracteriza a universidade contemporânea, 

contudo, mesmo já existindo a exigência legal na reforma de 1968 de modelo único 

de ensino superior com a indissociabilidade do ensino e da pesquisa, “na prática o 

sistema expandiu-se mediante a proliferação de estabelecimentos isolados e poucas 

foram as universidades que conseguiram instituir a produção científica” (MARTINS, 

2002, p. 5).  

Desde o resultado mais simples até o mais complexo, as pesquisas 

acadêmicas devolvem a sociedade uma nova forma de se observar o mundo, de se 

praticar o conhecimento. 

Quando se ouve o termo pesquisa acadêmica, a primeira ideia a vir às mentes 

dos envolvidos no diálogo são as experiências em laboratórios que trazem grandes 

descobertas de um novo remédio, vacina ou um material inovador. 

Contudo, a importância da pesquisa científica é algo que ainda está muito 

escondida para a sociedade, permanecendo nos muros da universidade. 

Os ataques do discurso neoliberal às ciências humanas consideram somente o 

fluxo de produção de mercadorias e serviços diretos para o mercado de consumo, 

desconsiderando o papel estrutural da sociedade brasileira que estas faculdades 

contribuem. (TEIXEIRA, 1964, p. 29) 

É a pesquisa que leva o profissional formado nesta educação superior a 

repensar o próprio esqueleto de seu ofício, a melhor evolução para sua área de 

conhecimento, como afirma Anísio Teixeira (1964, p. 28), é com a pesquisa que 

“voltou-se à preocupação da busca do saber pelo saber, pela torre de marfim, pelo 

mandarinato de eruditos e pesquisadores”. 
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Diferente das ciências tecnológicas, as ciências sociais e humanas apresentam 

uma maior dificuldade de visibilidade de suas pesquisas para a sociedade, pois os 

resultados de suas investigações não vão impactar imediatamente no mercado de 

consumo. 

Tratam-se de investigações que trabalharão um problema nem sempre 

entendido por todos, pois como uma lógica de conhecimento de interesse do Estado, 

às vezes são maquiados para se pensar que o problema inexiste. 

Após questionado o problema, a análise de suas questões intrínsecas, abordar-

se-ão contribuições sistemáticas, que irão viabilizar uma mudança de estrutura, mas 

que novamente não será instantânea, mas em uma temporalidade histórica. 

Quanto aos resultados da pesquisa educacional, estes envolvem “locus” muito 

específicos e, exporadicamente, até instantâneos, que geram reflexos diretamente na 

micro comunidade envolvida, às vezes nem sequer seus resultados se expandem a 

áreas maiores. 

O resultado da pesquisa educacional nem sempre é possível de mensuração, 

de medição, não pode ser testada em laboratório. É uma pesquisa que abrange muita 

a subjetividade. 

As pesquisas educacionais preferem as pesquisas qualitativas, em razão de 

que os números nem sempre conseguem comprovar a pesquisa quantitativa. 

Nesse âmbito, surgem críticas sobre a pesquisa educacional e sua relatividade, 

eis que existe uma valorização somente sobre a utilidade da pesquisa científica 

realizada no laboratório da universidade. 

Esses resultados são os elementos utilizados para estruturar as políticas 

públicas no âmbito educacional. 

As pesquisas educacionais “deixam marcos no espaço e na cultura onde são 

produzidas” (GATTI, 2003, p. 390), principalmente para os indivíduos, grupos ou 

instituições que estão intimamente envolvidos, transportando os resultados somente 

depois para outras situações. 

Exigir pesquisas nas universidades privadas com fins lucrativos que não trarão 

resultados econômicos diretos e praticamente instantâneos, é bastante difícil, eis que 
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pela lógica do mercado capitalista, sua função estrutural é amealhar resultados, 

lucros, aos seus acionistas. 

Os custos embutidos com a pesquisa e extensão são referências importantes 

que constaram na exposição dos motivos do Plano Nacional de Educação em 2001, 

mas é deixada de lado nos discursos por uma reforma da universidade. (BRASIL, 

2001) 

Para solucionar tal entrave deveriam os gastos específicos serem retirados da 

planilha custos, mantendo para resultado somente as horas docentes e serviços 

efetivamente disponibilizados ao aluno, contando os demais aportes como 

investimentos diretos nas áreas de interesse social. 

Todos os pontos acima elencados são válidos para se questionar o referencial 

de aporte de custos de uma universidade pública e as comparações com o ensino 

superior privado, chegando a beirar o ridículo quando se usa como ferramenta a 

simples comparação entre o custo/aluno, pois ao utilizar uma base de trabalho 

diversa, o resultado obrigatoriamente será diverso. 

O PNE deve exatamente prever essas intolerâncias metodológicas, que até 

parecem ser propositais, evitando a criação de subjetividades que forçam uma 

retaliação ao ensino superior. 

Portanto, as universidades públicas custam mais, pois além do ensino, ainda 

praticam a pesquisa e a extensão, que não devem ser atribuídos aos custos 

operacionais somente da docência. (MARTINS, 2002, p. 5) 

Trata-se de uma aliança necessária entre o setor público e o setor privado, pois 

o Brasil elegeu para estruturação do ensino superior um sistema misto, onde a 

universidade pública é responsável por absorver o ensino, a pesquisa e a extensão, 

atuando como instituição, como elemento indispensável ao todo orgânico denominado 

Estado. 

Ao mesmo tempo, o ensino superior privado ficará responsável por dar conta 

da grande massa excedente de interessados na educação superior, com garantia de 

benefícios pelo Estado, quando necessário, e também de se ocupar, quando possível 

do ensino e da pesquisa. 
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Não se trata do projeto enunciado pelo Banco Mundial, mas o Brasil possui uma 

história e uma relação social educacional diferente, o que lhe fornece condições de 

estruturar um sistema de ensino superior diferente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Nacional de Educação, quanto ao ensino superior no Brasil, tem sido 

tratado de forma tímida, tanto que somente três metas de vinte foram direcionadas a 

ele. 

A situação se complica ao passo que a meta 13, que estabelece a qualidade 

do ensino superior quanto à elevação da titulação dos professores, já fora 

praticamente alcançada antes mesmo do vigor do PNE 2014-2024. 

Ao que se apresenta, a preocupação deste PNE era aproximar o Brasil de 

outros países somente em números, como ocorre com a meta 12 que trata da 

elevação do número de matrículas, sem se atentar especificamente para as 

necessidades prementes e básicas do ensino superior. 

Levando-se em conta a projeção de resultados que o ensino superior apresenta 

para o Brasil como formação da elite intelectual, além da formação da mão de obra 

técnica, verifica-se que o PNE atual é pouco relevante, devendo ser questionado 

quando da propositura do próximo projeto, estabelecendo, assim, metas mais 

audaciosas que reflitam as verdadeiras necessidades do ensino terciário como projeto 

de nação. 
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ÁFRICA NA SALA DE AULA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DO 

ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO 

CURRÍCULO ESCOLAR PARANENSE 

 

Jessica Caroline de Oliveira64 

 

RESUMO 

Sabemos que o ensino de História (e outras áreas) legou por muito tempo aos povos 
africanos o caráter de escravizados e/ou “dominados”, solapando do conhecimento 
crítico a riqueza da sua diversidade étnica, cultural e histórica. Nesta acepção, este 
texto pretende refletir, brevemente, sobre a forma como foi pensado e sistematizado 
o currículo nas escolas públicas, dando ênfase ao modelo gestado no Paraná em 2002 
– Diretrizes Curriculares da Educação Básica no Paraná –, o qual parte da concepção 
de que o alunado deve dialogar com a sua realidade e com questões práticas, 
sentindo-se assim, pertencentes do processo histórico. Para tanto, como integrar os 
sujeitos que foram historicamente “apagados” da História? Como despi-los do estigma 
da escravidão? Para responder estas questões, podemos dialogar e conectar as DCE-
PR com o que propõe a Lei 10.639/03, pois, de um lado, temos a proposta de 
problematizar a História por meio dos Conteúdos Estruturantes, de outro, somos 
orientados a refletir sobre os aspectos históricos e culturais, utilizando-se de diferentes 
vieses. Portanto, temos a possibilidade de correlacionar as demandas destes 
documentos, apresentando elementos de resistências culturais africanas e afro-
brasileiras, operadas através das relações de trabalho.  

 

Palavras-chave: Ensino de História. Currículo Escolar. Resistência Cultural. Lei 

10.639/03. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em nós, até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença, o estigma 
de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da 
riqueza de milhares de ladrões que nos insultam; que essa cor convencional 
da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura, 
vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. (LUÍS GAMA)  

 

                                                           
64 Licenciada em História pela Universidade Estadual do Paraná, campus de União da Vitória. Possui 

Especialização em Cultura Afro-brasileira pela Universidade Cândido Mendes e em História, Arte e 
Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde também possui Mestrado em História, 
Cultura e Identidades. Atualmente, é aluna de doutorado em História, Poder e Práticas Socais na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon. 
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Ainda experienciamos a constante associação da figura dos povos africanos ao 

trabalho escravizado. Mais do que um processo histórico, a escravidão introjetou o 

estigma da inferioridade, da desumanização e da descrença nas suas competências 

de ser, estar e agir sobre suas vontades e necessidades. No Brasil, alguns 

movimentos sociais, entre eles o Movimento Negro Unificado e o Teatro Experimental 

do Negro, lutaram pelo respeito e valorização da história e da cultura negra, afirmando 

que se existe preconceito, o mesmo só será combatido com o conhecimento, se há 

discriminação, faz-se necessário o desenvolvimento de ações afirmativas que incluam 

aqueles que são discriminados. 

Portanto, na busca pela sua inserção e pelo seu (re) conhecimento como 

agentes sociais e sujeitos históricos, esta breve produção textual tem o intuito de 

pensar o quanto é preciso e é possível orientar as bases de ensino para uma 

educação de qualidade acerca da história e cultura africana e afro-brasileira. 

Demonstrando, assim, a forma como as lutas étnico-raciais foram inseridas dentro do 

currículo escolar, bem como, a sua relevância para o ensino de história através de 

orientações que contribuem para um ensino crítico, que fomenta o entendimento, a 

argumentação e a desmistificação dos estereótipos que permeiam a nossa sociedade. 

Se estas lutas buscam por mudanças, estas mudanças precisam de uma base que 

permita o olhar para novos sentidos e significados, sendo essa base, a educação e, 

por assim dizer, o eixo norteador deste trabalho.  

 

CURRÍCULO E ENSINO DE HISTÓRIA  

 

Não é novidade que as formas de se ensinar e os conteúdos propostos para a 

educação básica são frutos de tensões políticas, as quais elegem e influenciam a 

elaboração dos currículos escolares. Isso se torna mais perceptível quando olhamos 

para os modelos anteriores e notamos a ênfase dada para determinadas temáticas, 

por exemplo, nos anos de 1960, Schmidt (2009) nos fala que os materiais didáticos 

de História estavam focados para eventos políticos, sem relação com o presente ou 

estímulo a curiosidade ou vontade em aprender. Já no período do Regime (Ditadura) 

Militar, o ensino de História teve por objetivo ajustar o sujeito a viver, conviver e 
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respeitar a História nacional e sentimento cívico, exaltando grandes personagens e 

eventos históricos que denotassem a grandeza da nação. Desse modo, é a partir dos 

anos de 1990 que mudanças significativas operam acerca do ensino de História, pois 

com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, novas finalidades, conteúdos 

e metodologias passam a orientar as demandas do processo de ensino e 

aprendizagem, conforme podemos observar abaixo:  

O ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais 

relevantes o que se relaciona à constituição da noção de identidade. Assim, é 

primordial que o ensino de História estabeleça relações entre identidades individuais, 

sociais e coletivas, entre as quais as que se constituem como nacionais. [...] Dentro 

dessa perspectiva, o ensino de História tende a desempenhar um papel mais 

relevante na formação da cidadania, envolvendo a reflexão sobre a atuação do 

indivíduo em suas relações pessoais com o grupo de convívio, suas afetividades e 

sua participação no coletivo. (BRASIL, 1998, p. 26)  

No Paraná, esse documento foi adotado até o ano de 2002, pois no ano 

seguinte, o Estado iniciou o desenvolvimento de uma estrutura curricular particular, a 

qual foi construída por meio de debates e discussões com educadores que atuavam 

nas escolas públicas paranaenses e, por assim dizer, das experiências e reflexões 

que eram próprias de suas realidades. Nesse sentido, o ensino de História passa a 

integrar elementos e preocupações voltadas para a história regional/local, o que 

possibilitou ao alunado um reconhecimento sobre contextos que lhes eram próximos 

e dialogá-los com a história global. Esse viés de ensino, denominado como Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, busca e permite que o sujeito 

se integre ao processo histórico, conecte-se com as histórias mais amplas e, 

igualmente com o mundo. Afinal, não importa quem seja ou onde esteja, é um agente 

histórico e faz parte da realidade histórica. Cabe salientar ainda, que as DCE-PR estão 

pautadas no currículo vinculado às teorias críticas que atuam como configuradoras da 

prática, o qual organiza o trabalho pedagógico por meio de Conteúdos Estruturantes, 

sendo eles: as Relações de Trabalho, Relações de Poder e Relações de Cultura.  

Partindo destes últimos pressupostos, algo tem inquietado e, ao mesmo tempo, 

possibilitado a integração de novos sujeitos e olhares sobre a História, conciliando 
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com as preposições das DCE-PR, Lei 10.639/03. Promulgada pelo ex-presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, a Lei fomenta a obrigatoriedade do ensino de História da África e 

da cultura afro brasileira nas escolas e instituições públicas. Associado a esta Lei, há 

também o Decreto nº 4.8886/03, que promove a Política Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial e objetiva garantir legalmente a pluralidade cultural e étnica na 

constituição dos currículos escolares. Essas medidas, expõe Serrano (2007), 

contribuem para a valorização histórica dos grupos historicamente marginalizados e 

relegados a hierarquização de uma história branca e eurocêntrica. Para compreender 

melhor esta ideia, basta olhar nos materiais didáticos utilizados e distribuídos há 

alguns anos, os quais condenaram os povos africanos através de conceitos como 

“dominados” e “escravos”, cristalizando uma imagem vitimada, excluindo e negando 

qualquer possibilidade de olhar para estes sujeitos enquanto ativos, conscientes e 

capazes de criar estratégias com e nas sociedades em que viviam. Portanto, 

articulando esta “obrigatoriedade” com os Conteúdos Estruturantes da DCE-PR, 

temos novas perspectivas de ensino, podendo pensar em novas formas de olhar para 

o outro, este outro, muitas vezes eliminado enquanto personagem histórico, isto é, 

solapado da sua história, da sua ancestralidade e de um sentimento de pertencimento.  

Mais do que um desfile de dados prontos e acabados, temos que ter a 

criticidade de contemplar o alunado não como “arquivos humanos”, ou depósito de 

informações (desconexas da sua realidade). Os debates em relação ao ensino, seja 

de História ou não, tem caminhado para perspectivas dialógicas, rompendo com o 

paradigma de docente enquanto detentor(a) da verdade. Lopes (1991), nos indica 

para chamar as crianças para as discussões, perguntar o que sabem, o que pensam 

e, dessa forma, estimulá-las a compartilhar, produzir e reelaborar os seus 

conhecimentos. Para tanto, o diálogo estabelecido não é apenas com as pessoas em 

sala de aula, mas com os processos históricos e, por assim dizer, com suas histórias.  

Essa interação dialética nos leva a traçar um caminho que possibilita o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, conceito utilizado pelo o mestre Paulo 

Freire (1981) para designar o conjunto de saberes adquiridos que permitem aproximar 

os conteúdos ensinados às experiências práticas. Sendo assim, situar-se enquanto 

agente histórico, o qual não só está no mundo, mas participa, age e transforma o 
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mesmo. Outro autor que pontua elementos pertinentes sobre a aprendizagem e o ato 

de ensinar, é Jörn Rüsen (2007), argumentando que a aprendizagem histórica faz 

parte da consciência humana, portanto, todos os saberes adquiridos e produzidos 

tecem significados, interpretações e orientações na vida prática. A soma destes 

elementos compõe o que ele chama de consciência histórica, a qual é fruto de 

aprendizagens e reflexo das ausências e do não-dito em sala de aula, em sociedade 

ou nos meios em que se busca informação.  

Essas ausências a que me refiro, dizem respeito ao ensino de História da África 

e da Cultura Africana e Afro-brasileira, não em seu sentido pleno, pois bem ou mal, as 

escolas tem dado “pinceladas” nesses temas ou buscando adequar-se às premissas 

da regulamentação da Lei 10.639/03. Desta forma, refiro-me ao tratamento crítico a 

essas demandas, afinal, tanto Serrano (2007) quanto Moore (2001) destacam e 

questionam os modos estereotipados com que são ensinadas, bem como, os 

momentos específicos que se escolhem para discutir as africanidades, em suma, nas 

datas comemorativas da Abolição da Escravatura e na Semana da Consciência 

Negra, quando, por vezes, acaba-se apenas ressaltando o processo de escravidão. É 

claro que não devemos apagar essa dinâmica da História brasileira, por outro lado, 

devemos ser capazes de demonstrar as particularidades que haviam e passaram a se 

formar a partir desse sistema. Não resta dúvida de que houve formas de violência e 

diversos castigos, mas não só... Haviam escravizados, como também, livres e libertos. 

Tiveram tentativas de submissão, entretanto, tiveram tantas outras de resistências. É 

nessa trama de relações que temos de ser capazes de relativizar, construir saberes 

críticos e desconstruir estereótipos que resultam das mazelas educacionais, sejam 

elas: resquícios da má formação docente, materiais didáticos inadequados, ou ainda, 

dos preconceitos particulares que revestem o profissional da educação. 

 

(RE)PENSANDO SOBRE A PROPOSTA DE ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Enquanto o negro brasileiro não tiver acesso ao conhecimento da história de 
si próprio, a escravidão cultural se manterá no País. (JOÃO JOSÉ REIS) 
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Estamos vivendo em um momento onde se acusa e criminaliza o racismo, 

entretanto, acho pouco provável que essas alegações (soltas e sem fundamentos) 

realmente resolvam o problema social que é o “racismo”. Acredito que mesmo 

havendo punições para este crime, algo mais precisa ser feito! Afinal, considero que 

uma pessoa não vai deixar de “ser” racista ou preconceituosa em virtude de uma 

punição, todavia, uma pessoa pode deixar de “ter” posturas e ideias estereotipadas e 

preconceituosas, a partir do momento que possuir um conhecimento que lhe 

possibilite refletir, interpretar e orientar a sua prática.  

Partindo dessa ideia, o conhecimento é uma importante ferramenta para 

fomentar o respeito, um respeito que não crie limites ou descaracterize as diferenças 

socioculturais, permitindo, deste modo, entender e romper com as impressões que 

possam inferiorizar ‘o outro’. Neste sentido, é possível citar uma das medidas que os 

movimentos sociais em conjunto com o Estado desenvolveram sobre as questões até 

aqui elencadas: as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, as 

quais revelam os interesses, propostas e reivindicações nos aspectos legais (leis, 

decretos, estatutos, entre outros), destinadas aos administradores e mantenedores do 

sistema de ensino, cujo propósito baseia-se na orientação e diálogo com as questões 

étnico-raciais, buscando assim, construir a partir de novos saberes uma prática 

respaldada em conhecimento e cidadania. Entre os objetivos do documento acima 

citado, podemos entender claramente que: 

 

[...] procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à 
demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações 
afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e 
valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política 
curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas 
da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que 
atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe à divulgação 
e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores 
que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial - 
descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de 
asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em 
que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 
valorizada. É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito 
dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de 
mundo próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus 
pensamentos. (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
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Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, 2004). 

 

Os movimentos sociais recorreram aos mecanismos ligados ao Estado, em 

virtude de uma premissa básica. O Artigo 113, o qual afirma que “todos são iguais 

perante a lei”, cabendo ao Estado garantir e dar condições para que essa igualdade 

seja adquirida por todos, indiferente ao gênero, nascimento, profissão, classe social, 

crença religiosa ou ideia política. Além disso, foi este mesmo Estado que (num 

passado não muito distante) criou a Lei de Branqueamento, Lei de Terras e operou 

na exclusão da população negra no Brasil por um longo tempo, logo, é responsável 

por criar medidas que reparem e incluam aqueles que foram deixados à margem da 

sociedade e dos aparatos políticos, culturais e históricos. Sendo assim, as ações 

afirmativas são políticas que visam dar condições, por meio de leis, ao 

reconhecimento, a valorização e afirmação dos direitos dos negros no Brasil. 

Primeiramente, atuou modificando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 

na qual buscou estimular novas práticas educativas e sugerir que a história e cultura 

dos africanos e dos afrodescendentes fossem abordadas no currículo escolar. 

Entretanto, o que se observou foi que essa temática era trabalhada em momentos 

específicos, ressaltando o caráter de escravidão e dando continuidade às 

representações estereotipadas.  Notou-se assim, que era necessária a criação de uma 

lei que obrigasse o ensino da história e da cultura de um grupo que se apresenta como 

a maior densidade demográfica no Brasil: a Lei 10.639/03, a qual busca reconhecer e 

desdobrar as histórias das etnias negras, suas composições sociais, manifestações 

religiosas, culturais, literárias e intelectuais que, por vezes, foram excluídas ou 

maquiadas pela elite branca. Essa Lei torna obrigatório o ensino de conteúdos 

relacionados à história e cultura afro-brasileira, buscando desenvolver a reflexão, (re) 

conhecimento e valorização do legado africano à identidade nacional, através das 

diferentes metodologias e disciplinas que compõe o currículo escolar.  

Associada a esta Lei, realizou-se o Decreto n° 4.886 (20/11/2003) que promove 

a “Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial”. Dessa maneira, a legislação 

assegura a pluralidade cultural e étnica no processo educacional, com ênfase aos 

afro-brasileiros. Esse instrumento jurídico compõe um passo importante para 
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implantar os direitos humanos no cerne dos planejamentos escolares. No âmbito 

pedagógico, pode-se considerar que promove o ensino acerca do continente africano 

de forma diferenciada, habilitada para as particularidades que lhe são inerentes, 

buscando compreendê-lo pelas suas contribuições e como uma “prática educativa e 

da sociedade como um todo, conectando-a com lutas antirracistas, de defesas das 

especificidades culturais e das políticas de inclusão” (SERRANO e WALDMAN, 2007, 

p. 17).  

Neste sentido, o primeiro “passo” diz respeito a novos referenciais teóricos e, 

neste sentido, novos olhares, métodos e teorias que se deve utilizar para um ensino 

qualificado em relação as representações e formação de saberes históricos acerca 

dos negros. Em relação a isso, Oliva (2006) afirma que esse ensino precisa deixar de 

lado aqueles materiais que só reafirmam o pressuposto da inferioridade africana, 

como também, deve pautar-se em produções atualizadas, buscando interessar e 

motivar a aprendizagem, apresentando elementos culturais, históricos e sociais, 

permitindo, assim, um sentimento de pertencimento e valorização. Serrano e 

Waldman (2007) destacam que o desconhecimento sobre a África nos leva a ignorar 

o quanto há de africano em nós, em nossos gestos, em nossa maneira de ser e agir, 

por isso, faz-se preciso o estudo, a reflexão e o debate acerca dos materiais que fazem 

referências às questões afro, buscando aprender e, por conseguinte, ensinar 

conteúdos que abordem esta temática com criticidade, livre de ‘achismos’, 

preconceitos e, sobretudo, buscando ressaltar o quanto e como o Brasil é 

africanizado. 

Para pensar essas lógicas em sala de aula, o autor Moore (2011) apresenta 

que é preciso ter clareza do que se quer ensinar e como ensinar, para tanto, destaca 

que se deve abordar a temática africana, tendo como base epistemológica, 

metodológica e didáticas que possibilitem conhecer o continente africano a partir dele 

mesmo. E se o Brasil é africanizado, conhecendo a África, estaremos conhecendo as 

nossas próprias raízes e ancestralidade. Todavia, a escassez de obras sobre a 

temática, quase inexistência de uma formação docente qualificada, má qualidade de 

ensino, textos preconceituosos; as desculpas para justificar o desconhecimento sobre 

a África eram e continuam sendo diversas. Sendo assim, de forma clara e objetiva, 
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podemos apresentar cinco pressupostos indicados por Moore (2011) para o ensino de 

História africana e afro-brasileira, os quais permitem sair do mundo das ‘desculpas’ e 

assumir um papel docente pautado no compromisso com o saber histórico, os quais 

ele denomina como: 

- Imaginário Preconceituoso sobre a África: Busca refletir sobre a premissa de 

novos conceitos que devem ser atribuídos e contextualizados acerca do 

continente africano, explicando as condições que levaram a construções de 

estereótipos (fome, conflitos, doenças, entre outros).  

- Mitos Raciológicos e Ideológicos sobre a África: Salienta o cuidado sobre os 

materiais didáticos e teóricos que se utilizará, buscando assim, não reproduzir 

visões eurocêntricas e raciológicas sobre o continente africano, como “África 

Branca e África Negra”, “povos primitivos”, “tribos”, “sem escrita”.  

- Singularidades Africanas: Enfatiza o cuidado em não generalizar a África, 

podendo, neste caso, utilizar “África” num sentido plural, visto que, agrega 

múltiplas expressões étnicas, linguísticas, topográficas e formas 

organizacionais.  

- Historicidade Africana: Sabendo que é no continente africano que se atribui a 

origem da humanidade, deve-se ter clareza que, em virtude disso, o mesmo 

possui um ‘tempo’ alargado, dinâmicas, processos, relações e técnicas que 

só podem ser compreendidas dentro das suas lógicas e não precisam ser 

comparadas ou inferiorizadas a outros espaços e sociedades. 

- Formação Docente Qualificada: Deve-se buscar uma formação e/ou 

aperfeiçoamento acadêmico sobre a temática africana, fomentando 

pesquisas, leituras de constantes atualizações historiográficas. Afinal, é 

preciso desfazer-se dos seus próprios preconceitos para promover a quebra 

de estereótipos alheios e promover um ensino de qualidade.  

 

Por fim, Moore (2011) afirma que ainda que haja um avanço significativo acerca 

dos estudos sobre a África, há, ao mesmo tempo, a lentidão da assimilação desses 

pressupostos no meio acadêmico que continua sendo um problema. Por isso, umas 

das alternativas para romper com esse problema, seria organizar oficinas de formação 
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docente para desconstruir estereótipos e desmistificar preconceitos sobre a cultura e 

história da África. Não se deve negar as suas mazelas, nem mesmo fazer uma 

exaltação ao continente africano, todavia, compreender o seu processo histórico de 

forma crítica. Portanto, conhecer ‘o outro’ e a sua construção histórica possibilita uma 

convivência com as diferenças fundamentais, afinal, a história dos descentes de 

africanos não pertence somente a eles, mas ao mundo, dada as conexões e trocas 

culturais que se fizeram ao longo do seu processo histórico. Então, por que 

negar/excluir/apagar/inferiorizar uma história que não está dissociada da nossa, e pelo 

contrário, dialoga em nossas práticas cotidianas e identidades individuais e coletivas 

(?). 
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ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA PARA O ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIRO 
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Conceição Rego 68 

 

RESUMO 

O ensino superior brasileiro se expandiu com o advento de políticas de ação afirmativa 
a partir dos anos 2000, que surgiram para eliminar os efeitos das desigualdades 
historicamente acumuladas e garantir equidade, quer no acesso, quer na 
permanência, no ensino superior. Este trabalho descreve e analisa as principais 
políticas de ação afirmativa, através de uma revisão de literatura e análise de 
conteúdo. Com essas ações, alunos em vulnerabilidade social e pertencentes a 
grupos minorizados ingressaram no ensino superior. Aspectos para reflexão também 
podem ser apontados, dentre eles a primazia pelo âmbito privado, a continuação da 
sub-representação de alunos vulneráveis e a não integração entre ingresso e 
permanência. Dessa forma, é imprescindível às políticas educacionais continuarem a 
aprofundar a ação afirmativa. 

 

Palavras–chave: Acesso. Permanência. Equidade. Ensino Superior. Brasil. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As ações de política pública designadas como ação afirmativa são medidas, 

espontâneas ou compulsórias, públicas ou privadas, que objetivam eliminar as 

desigualdades historicamente acumuladas entre grupos sociais, por motivos raciais, 

étnicos, religiosos, de gênero e outros e garantir a igualdade de oportunidade e 

tratamento. A ação afirmativa propõe uma desigualdade no tratamento dos indivíduos 
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como forma de restituir ou instituir uma maior igualdade, o que se costuma chamar de 

equidade (MOEHLECKE, 2004).  

No fundo, as ações afirmativas possuem caráter compensatório e sua adesão 

se justifica no plano moral pela expansão do princípio da igualdade sobre o mérito 

(FERES JÚNIOR et al., 2018). A compensação é necessária porque as perspectivas 

dos cidadãos são afetadas por contingências como, por exemplo, a classe social em 

que a pessoa nasceu, seus talentos naturais e as oportunidades de desenvolver esses 

talentos (RAWLS, 2003). Dessa forma, sem um mínimo de garantias materiais, 

parcelas da população ficariam incapacitadas de usufruir, em pé de igualdade com os 

demais, dos direitos formalmente estabelecidos por lei, como é o caso da educação 

(FERES JÚNIOR et al., 2018).  

O acesso ao ensino superior é determinado, ainda, por fatores de natureza 

pessoal e familiar, além de outras características contextuais. Entre os fatores de 

natureza contextual referem-se o nível de desenvolvimento e crescimento econômico, 

fatores demográficos, o sucesso na conclusão da escolaridade obrigatória, o número 

de instituições de ensino superior (IES), a sua dispersão pelos países e os gastos 

públicos em educação (OLIVEIRA; VIEIRA; VIEIRA, 2012). 

A decisão de continuar os estudos no nível superior é feita pelos estudantes e 

pela família, levando em conta o custo-benefício dessa escolha. Existe a opção de 

não entrarem de imediato no mercado de trabalho, com a consequente ausência de 

rendimentos, tendo a expectativa de que, no futuro, possam vir a obter melhores 

condições de vida e rendimentos mais elevados devido à maior facilidade de 

integração no mercado de trabalho. O investimento de tempo e recursos para 

ingressar e frequentar o ensino superior não é enfrentado de igual forma por todas as 

famílias, uma vez que, para muitas, o orçamento familiar não permite equacionar esta 

opção (FONSECA; ENCARNAÇÃO, 2012). 

Além das restrições socioeconômicas que condicionam as escolhas e as 

decisões dos estudantes, existem outras relacionadas, por exemplo, com os níveis de 

educação formal da família bem como com as expectativas associadas aos benefícios 

relacionados com a frequência do ensino superior ou com a duração do curso (VIEIRA; 

VIEIRA, 2013).  
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Depois de concretizado o acesso ao ensino superior, o passo seguinte é 

assegurar que os estudantes concluam as respectivas formações com sucesso e no 

número de anos previsto. O abandono é um fenômeno com repercussões negativas 

para o próprio estudante, para as IES e para a sociedade, com fortes implicações 

financeiras, dado o elevado investimento das famílias e do Estado.  

Os estudantes que abandonam os seus estudos no ensino superior, fazem-no 

por diferentes razões, como problemas financeiros, falta de informação no momento 

da escolha do curso, motivação, doenças, dificuldade de adaptação, dificuldade no 

relacionamento com colegas e professores, entre outros (GARCÍA-ROS et al., 2018; 

CASTRO-LOPEZ et al., 2021).  

A possibilidade de ter hoje mais jovens com escolaridade superior é uma 

esperança para um futuro com trabalhadores mais qualificados e com melhores 

condições de integração social. A possibilidade de concluir com êxito uma formação 

superior continua a ser uma via para a mobilidade social das classes mais 

desfavorecidas (DIAS; COSTA, 2015). 

As ações afirmativas no ensino superior, portanto, são medidas para reduzir o 

desequilíbrio entre grupos sociais, eliminando barreiras, formais e informais, que 

impedem o acesso de certos grupos ao ensino superior implantando condições de 

sucesso educativo. Entre estes grupos estão os que, tradicionalmente, são sub-

representados no ensino superior como os estudantes provenientes de níveis 

socioeconômicos e culturais baixos, minorias étnicas, negros e estudantes com algum 

tipo de deficiência (PINHEIRO, 2014). 

Em suma, as ações afirmativas promovem a equidade quer no acesso quer na 

permanência no ensino superior. Dessa forma, o objetivo do trabalho é descrever e 

analisar as políticas de ação afirmativa no ensino superior implementadas no Brasil a 

partir das últimas décadas do século XX, através de uma abordagem metodológica 

baseada em revisão de literatura e análise de conteúdo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ensino superior público brasileiro, além da gratuidade, apresenta alta 

concorrência por vagas e, no geral, melhor qualidade em relação ao ensino privado. 

Por muito tempo, ao demandar alunos bem preparados, o ensino superior foi de difícil 

acesso para alunos provenientes do ensino básico público (considerado de menor 

qualidade em relação ao privado) e com condições socioeconômicas desfavorecidas. 

Além disso, era concentrado em grandes centros (SADOCCO et al., 2021). 

As políticas para o ensino superior apontadas no Quadro 1, foram 

determinantes para a expansão e massificação do ensino superior brasileiro, o qual 

deixou de ser um ensino exclusivo a uma parcela restrita da população para abranger 

um público diverso.   

 

Quadro 1 - Evidências de Ações Afirmativas no Ensino Superior Brasileiro 

Criação Política 

1999 a 
2000 

FIES: financia até 100% das mensalidades de estudantes de IES privadas. Critério: 
divide beneficiários em dois grupos, um com renda familiar per capita de até 3 salários 
mínimos e outro de 3 a 5 salários mínimos.  

2005 
PROUNI: concede bolsas de estudos em IES privadas. Critério: renda familiar de até 3 
salários-mínimos, destinado a quem cursou o ensino médio completo em escola da rede 
pública, portadores de deficiência e indígenas, pardos ou pretos.  

2007 a 
2012 

REUNI: Aumento de vagas no período noturno. Expansão das universidades federais, 
principalmente com a criação de campi no interior dos estados, num processo conhecido 
como interiorização do ensino superior. 

2007 a 
2010 

PNAES: oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, 
inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico aos alunos de IES públicas. 
Critérios: oriundos do ensino médio público, de acordo com perfil socioeconômico e a 
realidade de cada IES.  

2009 a 
2010 

Bolsa permanência e extensão: bolsas para atividades de ensino e extensão para 
alunos de IES públicas. Critério: vulnerabilidade econômica e social.  

2012 

Lei de Cotas: Reserva 50% das vagas das IES federais para alunos oriundos do ensino 
médio público, destas 50% são destinadas a alunos com renda familiar per capita igual 
ou inferior a 1,5 salários mínimos e o restante para alunos com renda per capita superior 
a 1,5 salários mínimos. Destas vagas, respeitando a proporção de pretos, pardos e 
indígenas de cada estado, são destinadas a alunos declarados pretos, pardos, 
indígenas e com deficiência (esses incluídos em 2016). 

Fonte: elaboração própria com base em Brasil (2005); Brasil (2007); Brasil (2010a); Brasil (2010b); 
Brasil (2012); Brasil (2020). 

 

A discussão e aceitação de que o Brasil, de fato, não é uma democracia racial, 

aliado ao contexto de desigualdades sociais, levou a adoção de critérios de seleção 
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diferenciados para negros, pardos e indígenas, que se iniciaram nos estados e, 

posteriormente, efetivou-se no âmbito federal (COSTA; MÜELLER, 2019).   

Dada a expansão e diversificação das condições de acesso ao ensino superior, 

as IES receberam alunos de diversas características socioeconômicas que passaram 

a demandar ações voltadas a permanência nesse nível de ensino. Dessa forma, as 

ações de assistência estudantil e bolsas de estudos, já existentes, ampliaram-se. 

De fato, essas políticas contribuíram positivamente para o aumento de 

matrículas, cursos e instituições69 no ensino superior brasileiro, com maior ingresso 

de alunos com vulnerabilidades e pertencentes a grupos minorizados. As estruturas 

físicas e de pessoal foram ampliadas e melhor aproveitadas. Foram criadas 

possibilidades para que alunos de localidades interioranas pudessem frequentar o 

ensino superior além de cursos no período noturno e a distância (SEMESP, 2021).  

A assistência estudantil se ampliou e tem papel importante para evitar que 

alunos evadam do ensino superior. O público frequentador do ensino superior se 

diversificou e caminha para um sistema de ensino mais equitativo; e as empresas 

educacionais brasileiras se ampliaram (CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016; PAULA, 

2017; GUERRA; ROCHA, 2019). 

De acordo com Corbucci, Kubota e Meira (2016), Paula (2017), Feres Júnior et 

al. (2018), Barbosa (2019), Cislagui (2019), Neves, Bandeira e Farenzana (2019), 

Guerra e Rocha (2019) e Carvalho (2020), além dos aspectos positivos citados, alguns 

pontos para reflexão são apontados: 

 

- O ensino superior se expandiu voltado ao setor privado (responde por 75% 

das matrículas), o que é uma contradição dada o cenário de grandes 

desigualdades socioeconômicas da população brasileira. 

- Destinação crescente de recursos para o âmbito privado (com o FIES e 

PROUNI) com redução dos recursos para manutenção das instituições 

públicas. No âmbito privado a educação é um negócio, perdendo o caráter de 

                                                           
69 Em 2000 existiam 1.180 instituições e em 2019, 2.608. Em 2002 existiam 3,52 milhões de matrículas, 
em 2019, 8,6 milhões (SEMESP, 2021).  
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direito social. Ensino aligeirado, de baixa qualidade. Pouca atenção à 

pesquisa e extensão. 

- Infraestrutura física, de materiais, de professores e técnicos no ensino público 

não compatíveis com a demanda que a expansão causou. Queda na 

qualidade. Perda da credibilidade e legitimidade das instituições públicas.  

- A política que garante a conclusão dos cursos não acompanhou a expansão, 

levando a queda na taxa de concluintes ao longo dos anos. Atraso na 

conclusão e evasão.  

- Assistência estudantil e bolsas não atendem a toda demanda, valores 

insuficientes, precariedade de alguns serviços e foco apenas no âmbito 

financeiro, ficando a área pedagógica e psicológica à margem.  

- Pretos, pardos e indígenas ainda estão sub-representados no ensino superior. 

- Persistência de exclusão de pessoas vulneráveis e de minorias nos cursos de 

alta demanda/prestígio social e em cursos com boa qualidade.  

- Maior importância dada aos critérios das ações afirmativas baseadas na renda 

em detrimento da raça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino superior brasileiro iniciou de forma elitista e concentrado nos grandes 

centros urbanos. Com a ampliação da escolarização obrigatória e melhoria das 

condições de vida das classes médias, o anseio pelo ensino superior passou a fazer 

parte de um número maior de pessoas.  

Em simultâneo, o sistema de ensino superior se expande e se diversifica, 

atingindo novos públicos e novas regiões. Essa expansão foi capitaneada pelo setor 

privado o que, aliado a outros fatores, como problemas em relação às medidas que 

garantem que os alunos, após ingressarem no ensino, concluam seus estudos, tem 

gerado discussões a respeito dos desafios a serem enfrentados pelo ensino superior.  

Pode-se afirmar, ainda, que os estudantes em vulnerabilidade social e 

pertencentes a grupos minorizados ingressaram no ensino, mas não foram 
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efetivamente incluídos. Dessa forma, não se pode afirmar que o ensino superior 

brasileiro é efetivamente democrático. 

A implementação de ações de políticas afirmativas no ensino superior, quer 

voltadas ao acesso, quer à permanência, é crucial para aumentar o número de 

estudantes que decidem prosseguir os seus estudos para o ensino superior e, por 

outro lado, criar condições para que os seus estudos sejam bem sucedidos e 

concluídos no número de anos esperados.  

Além disso, é fundamental garantir que os estudantes, provenientes de 

diferentes origens culturais, sociais, regionais, étnicas, entre outras, tenham 

condições de serem bem sucedidos nos respectivos percursos escolares, sobretudo 

possam ser efetivamente incluídos, resolvendo o problema da sub- 

representatividade.  

Assim, quer pela questão do desenvolvimento econômico, quer pelas questões 

de justiça e equidade, as políticas no ensino superior devem continuar a aprofundar 

as medidas de ação afirmativa, principalmente aumentando o apoio financeiro para 

permanência dos estudantes no ensino superior; e, pela oferta de recursos 

psicológicos e pedagógicos adequados aos perfis de estudantes com mais 

dificuldades. 
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PRÁTICA PEDAGÓGICA DE INTERVENÇÃO EM INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: AS RELAÇÕES HISTÓRICAS ENTRE A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E 

A PRÁTICA DOCENTE VOLTADA À GERAÇÃO ALPHA70 

 

Tatiane Vanuza Martinhuk Zoleti71 
Maristela Povaluk72 

 

RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso teve por finalidade desenvolver uma proposta 
pedagógica em inovação na Educação Básica, tendo como base as relações 
históricas entre a evolução tecnológica e a prática docente voltada à geração alpha, 
direcionada à comunidade escolar das instituições de ensino das redes estaduais e 
municipais, dos municípios de Mafra- SC e Campo do Tenente- PR, além de outros 
municípios da região. Para tanto, evidencia as características dos perfis geracionais, 
com ênfase na geração Alpha, público predominante na área da Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica. Considerou-se, neste sentido, a significância do 
lúdico frente ao desenvolvimento desta geração, concomitantemente à necessidade 
de sua inserção na esfera cibernética, visto ser a primeira geração considerada 100% 
digital. Além destes aspectos, ponderou-se a relevância em discorrer de uma linha do 
tempo relacionada às principais tendências pedagógicas vivenciadas no Brasil até os 
dias atuais. O presente trabalho caracterizou-se por meio de pesquisa bibliográfica, 
de campo e pesquisa ação/participante, onde constatou-se, após a análise de dados, 
que a pesquisa foi de grande valia, ao ampliar o repertório de conhecimentos dos 
pesquisadores e participantes dos temas trabalhados, durante o processo de 
formação dos profissionais com relação à Geração Alpha, a geração digital, 
propiciando uma aprendizagem significativa baseada na inovação e tecnologia 

 

Palavras–chave:  Educação. Perfis. Geracionais. Alpha. Digital. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Assim como a humanidade é fruto da História, tudo o que ela constrói no 

decorrer dos anos carrega consigo a bagagem característica de cada época. De igual 

modo ocorre com a educação: as alterações constatadas na História da didática 
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trazem consigo a forma como os povos conduziram sua cultura, seus costumes, seu 

pensar e seu agir. 

Atualmente, a cultura digital tem feito parte do cotidiano de grande parte da 

população mundial e não seria diferente na esfera educacional. Mas existem alguns 

pontos a serem analisados no que se refere à educação de qualidade, especialmente 

voltada ao público nativo neste âmbito tecnológico: a geração Alpha. Através das 

fundamentações sobre perfis geracionais, direciona-se o eixo ao perfil mais recente 

de todos: aquele cujo mundo ao seu redor, foi apresentado mediante as telas.  

De acordo com a definição de Viegas (2015, p. 26): 

 

O termo Alpha foi usado pela primeira vez pelo sociólogo australiano Mark 
McCrindle, em março de 2010, e seu nome tem origem na primeira letra do 
alfabeto grego, “α” visto que após a geração Z, não havia mais letras do 
alfabeto, então se optou para iniciar um novo ciclo, já que essa geração Alpha 
seria de grandes transformações.  

 

É perceptível a naturalidade com que se familiarizam com os meios digitais, 

demonstrando não apenas gostar, mas se sentirem à vontade e identificados com o 

cenário. Pois esse é o seu cenário; se para os mais velhos, toda esta questão é 

complexa tanto na assimilação quanto na prática e ainda estão tentando aprender a 

usar toda essa parafernália, para os Alphas é tudo supernormal, pois é assim que 

foram acostumados a perceberem o mundo ao seu redor.  

 

A Geração Alpha é formada por crianças que, desde seu nascimento, vivem 
em uma época na qual o mundo está coberto por tecnologias, com isso elas 
se adaptam à tecnologia com maior facilidade que as gerações anteriores, já 
que esse é um aspecto tecnológico que está implícito a esta geração, em 
virtude da facilidade de acesso ao conhecimento e às tecnologias disponíveis. 
(MUSSIO et al., 2019, p.7). 

 

A presente pesquisa foi implementada, a partir da relevância da temática para 

as instituições de ensino e principalmente aos docentes, que por vezes se deparam 

com objeções tanto em relação ao uso e aplicabilidade de tecnologias digitais, quanto 

na elaboração assertiva de métodos condizentes à aprendizagem significativa desta 

geração que vem ganhando notoriedade.  
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Desta forma, essa pesquisa teve como objetivo desenvolver uma intervenção 

pedagógica referente às metodologias ativas, com ênfase nas relações históricas 

entre tecnologia e prática docente voltada à geração Alpha, direcionada a professores 

da Educação Básica e à comunidade escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica, ação 

participante, por meio de uma prática pedagógica com enfoque em educação e 

inovação, tendo como base a coleta de dados e a verificação in loco, através do 

método qualitativo e quantitativo. Quanto à ação pesquisa ação/participante ocorreu 

por meio da prática pedagógica intitulada: “As relações históricas entre a evolução 

tecnológica e a prática docente voltada à geração Alpha”, com professores de diversas 

escolas de Mafra- SC e região. A prática pedagógica efetivou-se por meio de 

plataforma digital utilizando-se de recursos e ferramentas do Google, por meio do qual 

foi possível implementar a criação de um site específico, dentre os quais está incluído 

o minicurso específico do tema de pesquisa.  

A proposta pedagógica com ênfase em temas inerentes ao ensino de História, 

Pedagogia e Ciências Sociais de uma forma abrangente, direcionando os diálogos à 

postura docente voltada às capacidades intrínsecas de cada geração, a partir das 

abordagens históricas, mas, fundamentalmente, ao público da Educação Infantil, o 

qual se enquadra no perfil geracional Alpha. 

A prática pedagógica foi dividida em três momentos, em que se buscou seguir 

um roteiro no qual, no primeiro momento fosse referenciado sobre as Tendências 

Pedagógicas, especificando características historiográficas de cada uma, a partir da 

perspectiva das ramificações Liberais e Progressistas. Para tanto, considerou-se 

interessante apontar pontos positivos e negativos das metodologias, enfatizando a 

contextualização histórica e seus impactos para a educação, sem deixar de salientar 

como a educação está e continuará sendo transformada pelas novas tecnologias, 

traçando um breve enunciado sobre o perfil das novas gerações e ressaltando a 
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necessidade de repensar metodologias e recursos adequados à nova realidade 

geracional.  

No segundo momento, foram introduzidos os conceitos de gerações, 

esclarecendo sobre Nativos Digitais e Imigrantes Digitais, a partir de abordagens 

sobre as características de cada geração, tal como cada geração reagiu ao processo 

de iniciação e aculturação tecnológica, com respaldo na contextualização histórica. 

Sendo elas: Baby Boomers; Geração X; Geração Y; Geração Z e Geração Alpha. 

No terceiro momento, enfatizaram-se as características da Geração Alpha e 

sua interação com os demais perfis geracionais e com o mundo à sua volta, tanto o 

mundo “real” quanto o cibernético. Questionou-se também qual a melhor forma de 

interagir com as peculiaridades desse grupo, difundindo a respeito de como eles são 

vistos pelos demais perfis geracionais e quais as expectativas direcionadas a eles. 

Ressaltou-se ainda, a importância de diversificar os métodos para atrair atenção e 

foco dessa geração no que tange à educação. 

Durante todo o delinear da intervenção pedagógica, buscou-se apontar 

aspectos inerentes às tecnologias digitais educacionais emergentes, salientando as 

diversas metodologias existentes, de modo a abordar o uso de recursos tecnológicos 

na educação como estratégias de intervenção e mediação nos processos de ensino e 

de aprendizagem, a fim de repensar as potencialidades e limites do uso das TICs, 

como possibilitadores da comunicação, interação e construção coletiva do 

conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro momento da proposta deu-se em torno da questão “Tendências 

Pedagógicas”:  
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Figura 1 – Introdução ao tema através de vídeo explicativo. 

 
Fonte: Da pesquisadora (2021). 

 

Figura 2 – Momento durante a explanação de conteúdos. 

 
Fonte: Da pesquisadora (2021). 

 

O segundo momento ocorreu com a abordagem do conceito de gerações, 

introduzindo o tema “Perfis Geracionais”. 
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Figura 3 – Momento durante a explanação de conteúdos. 

 
Fonte: Da pesquisadora (2021). 

 

Durante o terceiro momento houve uma ênfase ao assunto principal de estudo 

do presente trabalho, com o título “Geração Alpha” e a evidenciação frente à 

propriedade que tal perfil tem em relação às tecnologias. Nessa conjuntura, Fonfoca 

e Camas ressaltam que: 

 

O uso de práticas inovadoras conta com o facilitador de que os alunos, de 
modo geral, dominam as tecnologias e trazem consigo o conhecimento de 
mundo adquirido em suas relações familiares, sociais e culturais. Falta a eles 
o conhecimento acadêmico (que está disponível nos meios virtuais 
abundantemente). (FONFOCA; CAMAS, 2019, p. 23). 

 

Para a finalização da prática pedagógica, oportunizou-se a verificação do nível 

de compreensão dos participantes que, através das avaliações, formalizou-se o 

processo de mensuração cognoscível frente aos assuntos abordados: 

 

Os pesquisadores muitas vezes se satisfazem com a descoberta do mundo, 
mas a tarefa do avaliador é a de torná-la melhor. O que implica num processo 
de interação educador e educando, num engajamento pessoal a que nenhum 
educador pode se furtar sob pena de ver completamente descaracterizada a 
avaliação em seu sentido dinâmico. (HOFFMANN, 1998, p. 110). 

 

Portanto, buscou-se receber um feedback com relação como a temática atingiu 

a amostragem, com a aplicação de instrumentos de coleta de dados para validar a 

proposta, exposto na sequência. 
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Gráfico 1 – Avaliação primeiro momento. 

 
Fonte: Da pesquisadora (2021). 

 

Gráfico 2 – Avaliação segundo momento. 

 
Fonte: Da pesquisadora (2021). 

 

Gráfico 3 – Avaliação classificação do minicurso 

 
Fonte: Da pesquisadora (2021). 
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Na última década, o cenário tecnológico se expandiu sobremaneira em escala 

global e foi nessa conjuntura que a geração Alpha nasceu e a partir dessa análise, o 

elo entre as formas de ensinar nas diversas fases históricas e o modo como cada 

geração compreende e responde a elas, direciona ao eixo central da narrativa em 

foco, a qual traz a discussão de quem é e como trabalhar com a geração mais recente 

de todas, aquela considerada totalmente digital por ser a primeira a ter nascido em 

um mundo digital e a conhecer este mundo através das telas.  

Assim sendo, o enfoque na Geração Alpha buscou verificar as particularidades, 

sendo desenvolvidos métodos adequados à faixa etária correspondente, tanto no que 

se refere à educação e a integração, destacando a importância da realização do 

estudo com professores e educadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou desenvolver uma proposta de intervenção 

pedagógica, direcionada ao aprimoramento de professores da Educação Básica, com 

temas pertinentes tanto à comunidade escolar, quanto à sociedade em geral.  

Nesse sentido, as abordagens em torno das metodologias ativas se fizeram 

substanciais, sobretudo quando refletida à prática docente e as formas mais eficazes 

em lecionar voltadas às novas gerações. Para tanto, um dos processos oportunos no 

percurso do trabalho, relacionou-se à estreita abordagem frente as relações históricas 

entre a evolução tecnológica e a prática docente voltada à Geração Alpha. 

O estudo acerca das diversas tendências pedagógicas buscou, portanto, 

elencar a importância de todas as tendências, sem jamais menosprezar qualquer que 

seja, mas evidenciar seus aspectos, qualidades e desvantagens, a começar por 

caracterizar as gerações Baby Boomers, X, Y, Z e principalmente Alpha; 

Neste sentido, a prática pedagógica implementada no contexto da pandemia 

da COVID-19, foi de extrema relevância, pois propiciou a utilização das  tecnologia, 

propiciando uma aprendizagem significativa,  utilizando as metodologias ativas e 

concomitantemente, abordando as relações históricas entre a evolução tecnológica e 
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a prática docente voltada à Geração Alpha, contribuindo assim para a melhoria do 

contexto educacional. 
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PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO SOCIAL APLICADO À EDUCAÇÃO: UMA 

ANÁLISE À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 95/2016 

 

Amanda Machado Santos73 
Camila Leonardo Nandi de Albuquerque 74 

 

RESUMO 

O presente artigo científico tem como objeto a análise do impacto do Regime Fiscal 
instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016 na educação superior do Brasil. O 
objetivo do trabalho é verificar o detrimento educacional ocasionado pelo teto dos 
gastos, considerando o princípio constitucional do não retrocesso social, diante dos 
impactos na educação superior brasileira, especificamente quanto aos cortes de 
verbas nas universidades. Analisando as consequências da nova configuração 
orçamentária imposta pela supracitada emenda, destacando as divergências de 
verbas investidas no acesso à educação anteriormente e após sua vigência. Para 
alcançar tanto, foi utilizado o método de abordagem dedutivo. Na captação de dados, 
foram analisadas doutrinas, artigos, legislação brasileira e notícias jornalísticas. Como 
técnica de pesquisa, restou a aplicada e bibliográfica. Sendo o presente artigo dividido 
em três partes de desenvolvimento, tratando inicialmente o artigo sobre a Emenda 
Constitucional nº 95/2016, sua tramitação e alterações legais por ela estabelecidas. 
Em seguida, analisou-se o princípio do não retrocesso social e sua aplicabilidade ao 
direito social à educação. Por fim, estudou-se os impactos causados à educação 
superior brasileira diante das demasiadas diminuições de incentivo educacional e 
corte de verbas. A conclusão obtida é de que Emenda Constitucional nº 95/2016, ao 
ceifar os investimentos educacionais constitucionalmente garantidos, acarretou a 
violação do princípio do não retrocesso social, transgredindo o direito à educação, 
garantido, constitucionalmente, a todos os brasileiros, propiciando decadência nos 
investimentos e manutenção das instituições de ensino superior do Brasil. 

 

Palavras-chave: Emenda Constitucional 95/2016. Educação. Princípio do Não 
Retrocesso Social. Ensino Superior. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Aprovada em dezembro de 2016, Emenda Constitucional nº 95/2016 alterou o 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e instituiu um novo regime 
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fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, que 

vigorará por vinte exercícios financeiros, nos termos dos artigos 107 a 114 do ADCT.75 

Ainda, o novo regime estabeleceu limites para as despesas primárias, as quais, a 

partir de 2017, passaram a ser limitadas pela variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA). Sendo assim, tais despesas não mais obedecem à 

vinculação orçamentária prevista pela Constituição Federal. 

As despesas primárias, as quais sofreram estas alterações, são aquelas 

realizadas pelo governo em prol da população, por meio de bens e serviços públicos, 

tais como saúde, educação, construção de rodovias, além de gastos necessários para 

a manutenção da estrutura do Estado.76 

Importante mencionar que as despesas financeiras, que se referem ao 

pagamento dos juros da dívida externa e interna do país com os bancos, empresas e 

governos de outros países não foram limitadas ao novo regime fiscal, mesmo sendo 

evidente que, em cotejo com as demais, essas despesas financeiras possuem grande 

onerosidade para o Estado.77 

Acerca dessa limitação orçamentária, Dutra e Freitas apontam que “[...] 

causaram vários impactos, principalmente no que concerne à insuficiência de recursos 

para o funcionamento de qualidade nas áreas da saúde e educação pública”.78 

Anteriormente à Emenda Constitucional nº 95/2016, os recursos tributários 

vinculados às despesas da educação pública não possuíam teto, mas sim a previsão 

de um percentual mínimo de investimento estabelecido, constitucionalmente, pelo 

artigo 212, o qual alude que a União deveria aplicar anualmente um mínimo de 18%, 

                                                           
75 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 ago. 2021. 
76 FUNDAÇÃO Escola Nacional de Administração Pública - ENAPE. Introdução ao Orçamento 

Público. Modulo 2: Receita e Despesa Públicas. Brasília, p. 15, 2017. Disponível em: 
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3168/1/Modulo%202%20-
%20Receita%20e%20Despesa%20Publicas.pdf. Acesso em: 14 ago. 2021. 

77 COSTA, Daniela Lima de Andrade; COSTA, Gabriel Oliveira; SILVA, Isabela Lima de Andrade. A 
Emenda Constitucional 95: Uma Política de Austeridade Fiscal e seus impactos na Educação 
Pública Brasileira. Id on Line Rev.Mult. Psic. Maio 2020, vol.14, n. 50, p. 1296-1309. 

78 DUTRA, Maria de Fatima da Conceição; DE FREITAS, Renan Moura. Os impactos da emenda 
constitucional 95 na educação pública. Revista Semana Pedagógica, Pernambuco, v.1, n.1, p. 165-
167, 2019. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistasemanapedagogica. Acesso em: 
20 maio 2021. 
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e os Estados e Municípios um mínimo de 25%, da receita resultante de impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.79 

Porém, após instituído o regime fiscal da supracitada emenda, foi desvinculada 

a aplicação mínima e estabelecido um teto máximo para tais despesas, nos termos 

do artigo 110 da ADCT. Dessa forma, as despesas primárias passaram a ser limitadas 

aos níveis de 2017 e corrigidas pela variação referente ao ano anterior do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, as quais são publicadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

O princípio do não retrocesso social se trata de um princípio 

constitucionalmente implícito, o qual foi construído a partir da doutrina, tendo como 

doutrinador preambular o jurista português José Gomes Canotilho, o qual versa que: 

 

O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o 
núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de 
medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, 
sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de esquemas 
alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática em uma anulação, 
revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade 
do legislador tem como limite o núcleo essencial já realizado.80 

 

Tal princípio, segundo o doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet, é de suma 

importância para a segurança jurídica do país, dado que a garantia plena da proteção 

dos direitos fundamentais é essencial para a elaboração e planejamento de vida dos 

cidadãos, dado que populações que sofrem de instabilidade jurídica possuem maior 

descrença em relação as instituições sociais e estatais e indeterminação sobre suas 

próprias posições jurídicas.81 

Nesse sentido, a presente pesquisa busca responder seguinte questão: No que 

tange à educação no nível superior, a Lei do Teto dos Gastos cerceou direitos básicos 

e fundamentais adquiridos, constitucionalmente, pela população?  

                                                           
79 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 ago. 2021. 
80 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. 

Coimbra: Livraria Almedina, p. 339-340, 2007. 
81 SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: Dignidade da 

Pessoa Humana, Direitos Fundamentais e Proibição de Retrocesso Social no Direito Constitucional 
Brasileiro. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de 
Direito Público, no. 21, p. 08-09, março, abril, maio, 2010.  
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Dado o questionamento, o objetivo principal do presente texto é estudar a 

violação ao princípio constitucional do não retrocesso social por meio da Emenda 

Constitucional nº 95/2016. A pesquisa se justifica na medida em que a educação de 

qualidade é pressuposto para a consecução dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, estabelecidos no artigo 3º da Constituição federal de 1988  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a presente pesquisa utilizou-se o método de pesquisa dedutiva, que parte 

de uma perspectiva geral para uma questão particularizada. A técnica de pesquisa 

empregada é a bibliográfica, que se desenvolve a partir de fontes primárias e 

secundárias, ou seja, a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988 e normas 

esparsas do ordenamento jurídico brasileiro, bem como da literatura disponível 

atinente à questão 

Quanto à estrutura, o presente artigo divide-se em três tópicos, tratando 

inicialmente da Emenda Constitucional nº 95/2016, sua tramitação e as alterações 

legais por ela estabelecidas. Em seguida, analisou-se o princípio do não retrocesso 

social e sua aplicabilidade ao direito social à educação. Por fim, estudou-se os 

impactos causados à educação superior brasileira diante das diminuições drásticas 

de incentivo educacional e corte de verbas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizadas as análises acerca das alterações estabelecidas pela Emenda 

Constitucional 95 de 2016 e sua tramitação legislativa à luz do princípio do não 

retrocesso social, foi possível contatar a queda drástica dos investimentos na 

educação superior no país, tendo em vista as diversas ações e declarações de órgãos 

públicos que impuseram uma crescente redução orçamentária, que implicam no 

agravamento da crise econômica educacional nas instituições de ensino superior. 

O princípio do não retrocesso social encontra-se constitucionalmente implícito 

no ordenamento jurídico e é amplamente acolhido pela doutrina brasileira. Sendo 
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assim, a vedação ao retrocesso social está diretamente vinculada à garantia e 

manutenção dos direitos fundamentais: a segurança e dignidade da pessoa humana.  

Constata-se, portanto, o cerceamento do direito à educação por meio de 

diminuições drásticas de verbas, instituídas através de um limite de gastos que 

impossibilita a viabilidade e o incentivo educacional.  

De acordo com o portal G1, as verbas destinadas às universidades federais 

durante o período de 2010 a 2021 sofreram uma redução de 37% nas despesas 

discricionárias, sendo tal cálculo realizado de acordo com a correção inflacionária. 

Tais despesas discricionárias se trata dos recursos destinados a investimentos e 

despesas correntes, como pagamento de água, luz, segurança, além de bolsas de 

pesquisa e programas de auxílio estudantil. Sendo que a análise não incluiu os 

recursos para salários e aposentadorias, as quais se trata de despesas de pagamento 

obrigatório.82 

No que tange o Plano Nacional de Educação, regido pela Lei nº 13.005/2014, 

mencionado em capítulo anterior, atualmente somente cinco das 20 metas propostas 

foram cumpridas de modo parcial, as demais não foram cumpridas e muitas delas 

sofreram retrocessos. Segundo a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, Andressa Pellanda, “a diminuição dos recursos para educação, 

desde a emenda do teto de gastos, está prejudicando o cumprimento das metas e 

comprometendo o futuro da educação no Brasil.”.83 

O consultor Claudio Tanno, fundamenta que, posteriormente ao teto dos gastos 

“a educação não foi prioridade porque o orçamento do setor caiu de 6,5% da despesa 

total do orçamento para 5,2% em 2020. Já a área de Defesa, por exemplo, subiu de 

5,5% para 5,8%.”. Segundo o consultor, como 93% das despesas são obrigatórias, 

todas as áreas competem pelos 7% restantes para custeio e investimentos, sendo 

que, com a correção da inflação, o orçamento do MEC caiu de R$ 121 bilhões em 

                                                           
82 CADERNO G1. 'Ciência e tecnologia acabaram': em 11 anos, orçamento do MEC para as 

universidades federais cai 37%. Disponível em: 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/12/ciencia-e-tecnologia-acabaram-em-11-anos-
orcamento-do-mec-para-as-universidades-federais-cai-37percent.ghtml. Acesso em: 08 out. 2021. 

83 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Depois de sete anos de vigência Plano Nacional de Educação 
não avança, afirmam educadores. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/778163-
depois-de-sete-anos-de-vigencia-plano-nacional-de-educacao-nao-avanca-afirmam-educadores/. 
Acesso em: 06 out. 2021. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/12/ciencia-e-tecnologia-acabaram-em-11-anos-orcamento-do-mec-para-as-universidades-federais-cai-37percent.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/12/ciencia-e-tecnologia-acabaram-em-11-anos-orcamento-do-mec-para-as-universidades-federais-cai-37percent.ghtml
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2015 para R$ 107,8 bilhões em 2020. Sendo que as despesas de pessoal subiram 

5,2% no mesmo período, porque houve uma expansão das instituições de ensino 

superior. E assim, levando em conta apenas as despesas de custeio e investimentos, 

o total do MEC nas despesas totais passaram de 19,5% em 2016 para 3,8% em 

2020.84 

E ainda, no vigente ano de 2021, o qual ainda persiste a situação pandêmica, 

as consequências dos cortes de verbas destinadas ao ensino superior se agudizaram, 

pois a falta de recursos atravancou a pesquisa para a produção de vacinas contra a 

Covid-19 em território nacional. Segundo a TV Senado os cortes de orçamento das 

universidades federais geraram uma dependência do Brasil de vacinas estrangeiras.85 

De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (Andifes), somente este ano, houve corte de 18,16% no orçamento 

discricionário de todas as 69 universidades federais, sendo que estes cortes poderão 

afetar mais de 70 mil pesquisas, sendo 2 mil delas relacionadas à pandemia.86 

Segundo o presidente da Andifes, reitor Edward Madureira, “Com o orçamento 

atual, as universidades chegam, no máximo, até agosto ou setembro, podendo honrar 

com os seus gastos básicos”. Madureira elucida que a crescente redução 

orçamentária para as instituições federais de ensino superior é alarmante. Segundo 

ele “Em 2014 os recursos para despesas discricionárias das universidades federais 

eram de R$ 7,4 bilhões e, em 2021, o previsto é R$ 4,3 bilhões, mesmo com o 

acréscimo de mais de 150 mil estudantes e seis novas universidades.”.87 

                                                           
84 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Universidades têm queda de investimentos constante desde 

2015. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/768428-universidades-tem-queda-de-
investimentos-constante-desde-2015. Acesso em: 09 out. 2021. 

85 TV SENADO. Cortes no orçamento das universidades públicas atrapalham produção de 
vacinas. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/tv/programas/agenda-
economica/2021/06/cortes-no-orcamento-das-universidades-publicas-atrapalha-producao-de-
vacinas. Acesso em: 08 out. 2021. 

86 CADERNO G1. Cortes no orçamento de universidades federais poderão afetar mais de 70 mil 
pesquisas. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/05/31/cortes-no-orcamento-
de-universidades-federais-podera-impactar-em-mais-de-70-mil-pesquisas-relacionadas-a-
pandemia.ghtml. Acesso em: 08 out. 2021. 

87 ADIAFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 
Andifes debate os impactos dos cortes no orçamento da Educação na Câmara dos Deputados. 
Disponível em: https://www.andifes.org.br/?p=88195. Acesso em: 08 out. 2021. 

https://www12.senado.leg.br/tv/programas/agenda-economica/2021/06/cortes-no-orcamento-das-universidades-publicas-atrapalha-producao-de-vacinas
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/agenda-economica/2021/06/cortes-no-orcamento-das-universidades-publicas-atrapalha-producao-de-vacinas
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/agenda-economica/2021/06/cortes-no-orcamento-das-universidades-publicas-atrapalha-producao-de-vacinas
https://www.andifes.org.br/?p=88195
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Outrossim, faz-se evidente que a Emenda Constitucional nº 95/2016 ao ceifar 

os investimentos educacionais constitucionalmente garantidos, viola o princípio do 

não retrocesso social, de modo a mitigar o direito à educação garantido 

constitucionalmente a todos os brasileiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio da vedação ao retrocesso impede a eliminação pura e simples, de 

maneira desarrazoada, de normas editadas voltadas à concretização de comandos 

constitucionais, com o fito de impedir o retorno a uma situação de menor 

cumprimento da vontade constitucional. 

Observa-se a irrefutável decadência de investimentos na educação superior no 

país, tendo em vista as diversas ações e declarações de órgãos públicos alegando 

uma crescente redução orçamentária, as quais estão agravando a crise econômica 

educacional nas instituições de ensino superior. 

Diante o exposto, faz-se visível a decadência de investimento e manutenção 

das instituições de ensino superior do Brasil.  
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS INSTITUTOS 

FEDERAIS NA TRAJETÓRIA DOS EGRESSOS: UMA ANÁLISE DE TESES E 

DISSERTAÇÕES (2011-2020) 

 

Simone Moro Manini88 
Pedro Sbaraini Cordeiro89 

 

RESUMO 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm como proposta a oferta 
de educação profissional pública que promova a emancipação humana. Essas 
instituições também devem atuar de forma a contribuir com o desenvolvimento 
socioeconômico e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. O 
conhecimento sobre o impacto dessa política pública sobre os egressos pode 
contribuir com a formulação de ações para melhorar o atendimento das demandas da 
sociedade. Dessa forma, o propósito deste artigo é apresentar um panorama da 
produção científica em programas de mestrado e doutorado brasileiros cujo objetivo 
principal foi investigar a situação dos egressos de cursos técnicos de nível médio dos 
Institutos Federais. O levantamento foi realizado no Catálogo de Teses e Dissertações 
da Capes, com recorte temporal de 2011 a 2020, sendo localizados 41 trabalhos com 
os critérios selecionados. A análise dos resultados dos estudos mostrou que houve 
baixa inserção no mercado de trabalho na área de formação e que os estudantes 
deram continuidade aos estudos em nível superior. 

 

Palavras–chave: Educação profissional. Institutos Federais. Egressos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2005, o Governo Federal implementou o Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o qual foi desenvolvido em três 

fases. Entre as razões elencadas pelo Ministério da Educação (MEC) (2010) para a 

expansão da Rede Federal estavam: a formação de profissionais qualificados, 

fomento do desenvolvimento regional, estímulo da permanência de profissionais 

                                                           
88Autora, Mestranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Unioeste. Administradora, Instituto 

Federal do Paraná. E-mail: simone.manini@hotmail.com 
89Coautor, Mestrando em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Unioeste. E-mail: 

pedro.sbarainicordeiro@gmail.com  
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qualificados no interior do Brasil, democratização e ampliação do acesso a vagas na 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT).  

A partir de 2008, através da Lei nº 11.892, foram criados os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs), instituições de educação superior, básica 

e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de EPT. Metade 

das vagas oferecidas nesses institutos deveriam ser destinadas à oferta de cursos 

técnicos de nível médio, principalmente na forma de cursos integrados (BRASIL, 

2008a). 

Os IFETs têm como proposta agregar a formação acadêmica e a preparação 

para o trabalho, com uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, 

princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos mais 

dignos de vida, derrubando as barreiras entre o ensino técnico e o científico, 

promovendo a articulação entre trabalho, ciência e cultura na perspectiva da 

emancipação humana (PACHECO, 2010). 

Silva (2009) complementa que esses Institutos têm como foco a promoção da 

justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável visando à inclusão social, 

à busca de soluções técnicas e à geração de novas tecnologias. Eles devem 

responder, com agilidade e de modo eficaz, às demandas crescentes por formação 

profissional, por difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos 

produtivos locais. 

A educação oferecida pelos IFETs deve ser articulada com os arranjos 

produtivos, sociais e culturais, identificados no âmbito de atuação da instituição, para 

fortalecer as potencialidades locais (BRASIL, 2008a). Desse modo, é importante 

conhecer os impactos dessa política pública para um de seus principais beneficiários: 

o egresso. Essas informações podem auxiliar no alinhamento das ações e estratégias 

das instituições para melhorar o atendimento das demandas da sociedade. 

O MEC (2009) realizou um estudo intitulado Pesquisa Nacional de Egressos 

dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A 

pesquisa abrangeu egressos dos cursos técnicos de nível médio, em âmbito nacional, 

de 2003 a 2007, período anterior à criação dos IFETs. Os objetivos foram analisar a 

formação técnica ofertada pelas instituições da Rede em relação à empregabilidade 
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dos egressos, avaliação da percepção quanto à formação técnica obtida e a 

continuidade dos estudos. Os resultados mostraram que dos egressos que estavam 

empregados (72%) cerca de 44% atuavam na área em que se formaram e 21% em 

áreas correlatas, 87% se sentiram satisfeitos com o curso; e quanto à continuidade 

dos estudos, 57% dos egressos concluíram ou estavam cursando o ensino superior. 

Outro fato destacado na pesquisa é que a localização do trabalho do egresso 

estabeleceu-se na região onde ele havia realizado o curso técnico. 

Diante do exposto, o propósito deste trabalho é apresentar panorama da 

produção científica em programas de mestrado e doutorado brasileiros que tiveram 

como objetivo principal a investigação da situação dos egressos de cursos técnicos 

de nível médio dos IFETs, bem como as contribuições da formação profissional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para desenvolvimento do estudo, foi realizado um levantamento de dados no 

sítio do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) no período de 21 a 25/08/2021. Os termos 

utilizados na pesquisa foram “Instituto Federal” e “egressos”, o que retornou 271 

resultados. Os títulos e resumos de todos os trabalhos foram verificados para 

constatar a correlação com o assunto de interesse e, em seguida, os textos completos 

selecionados foram armazenados em pastas, resultando em 41 trabalhos. Os critérios 

para seleção das produções foram: pesquisas que tiveram como objetivo principal 

identificar a situação dos egressos; realizadas apenas em IFETs; com egressos de 

cursos de nível médio; na modalidade presencial. 

Posterior à seleção, as pesquisas foram sistematizadas e alocadas em tabela 

com a utilização do software Excel, conforme as variáveis: ano de defesa, autor, 

programa de pós-graduação, instituição de ensino superior, tipo de instituição (pública 

ou privada), tipo de trabalho (tese ou dissertação), título, objetivo principal do estudo, 

região e estado em que foi realizada a pesquisa, cursos e formas de oferta, aspectos 

investigados e principais conclusões.   
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Os resultados obtidos nas etapas descritas estão estruturados e apresentados 

na próxima seção, utilizando-se de gráficos e tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise bibliométrica das produções selecionadas, verifica-se que 

houve uma média de 4,1 defesas sobre o tema por ano no período analisado. A maior 

quantidade ocorreu em 2016, com 7 trabalhos, ano em que os IFETs estavam 

completando 8 anos de existência, conforme apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Defesas por ano e suas respectivas médias 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Os programas em Educação e suas variações são os que possuem mais 

pesquisas desenvolvidas, representando 60,98%. Entre os trabalhos selecionados, 

73,17% foram desenvolvidos em instituições públicas. A Tabela 1 apresenta os 

programas, as instituições e a quantidade de trabalhos por programa. Em relação ao 

tipo de trabalho, foram 6 teses e 35 dissertações. 
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Tabela 1 - Programas, Instituições e quantidade de trabalhos por Programa 

Programas Instituições 
Quantidade 

de Trabalhos 

ADMINISTRAÇÃO UFBA, UFF 2 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UFC 1 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL UNIALFA 2 

EDUCAÇÃO 

UPF, UNESC, UNB, 

UNIR, UNOESC, 

UFS, UFU, PUCRS, 

UNIVALI, UERN 

12 

EDUCAÇÃO AGRÍCOLA UFRRJ 7 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA UFMT 1 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IFFAR 1 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA IFTM, CEFET-MG 2 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CPS 1 

GESTÃO PÚBLICA UNB, UFES 3 

GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE UFPE 1 

GESTÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL FVC 1 

PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS UECE 1 

PLANEJAMENTO REGIONAL E GESTÃO DA CIDADE UCAM 1 

POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA UCSAL 1 

SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA UFAM 1 

SOCIOLOGIA UFG 1 

SOCIOLOGIA POLÍTICA UENF 1 

TEOLOGIA EST 1 

Total  41 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A maioria das pesquisas selecionadas foram desenvolvidas no Sudeste 

(29,27%), seguida por Nordeste (24,39%) e Norte (21,95%). Em relação aos estados, 

cinco foram realizadas no Ceará e em Rondônia, no Espírito Santo e em Minas Gerais 

foram quatro trabalhos, outros 14 estados contaram entre 1 e 3 produções cada. Os 

dados por região são apresentados na Figura 2.  
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Figura 2 - Produção por regiões do Brasil 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Atualmente, existem 38 IFETs, distribuídos entre as 27 Unidades Federativas: 

em Minas Gerais são 5; no Rio Grande do Sul são 3; Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio 

de Janeiro e São Catarina possuem dois IFETs cada e os demais estados possuem 

uma instituição cada (PEBSP, 2020), exposto na Figura 3.  
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Figura 3 - IFETs por Unidades Federativas do Brasil. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Analisando o tipo de oferta dos cursos que foram contemplados nas pesquisas 

(Figura 4), verifica-se que a maioria foi feita com egressos de cursos integrados ao 

ensino médio, seguida de egressos de cursos subsequentes. Houve também 

produções que combinaram mais de uma forma de oferta.  

No ensino integrado, o estudante realiza a formação técnica articulada com o 

ensino médio na mesma instituição de ensino com uma única matrícula. Os cursos 

subsequentes são destinados a quem já tenha concluído o ensino médio e os 

concomitantes são oferecidos a estudantes que ingressam no ensino médio ou já o 

estejam cursando, mas com matrículas distintas para cada curso, além disso, pode 

ocorrer na mesma instituição ou em instituições distintas (BRASIL, 2008b). 
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Figura 4 - Tipo de oferta de cursos e quantidade de publicações 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O ensino integrado tem maior possibilidade de superar a dualidade na 

educação brasileira, através de uma formação politécnica e omnilateral, enquanto o 

ensino subsequente oferta uma formação mais tecnicista, voltada para o mercado de 

trabalho. Conforme aponta Ramos (2017, p.47): 

 

O ensino médio integrado, tendo o trabalho como princípio educativo em um 
currículo centrado nas dimensões fundamentais da vida: o trabalho, a ciência 
e a cultura, possibilita uma formação humana plena. Pois nesta concepção 
de formação, o conhecimento não é somente um insumo ou instrumento para 
o desempenho acadêmico ou profissional. Antes, o conhecimento resulta da 
apreensão da realidade pelos seres humanos, num processo histórico em 
que buscamos compreender nossas necessidades e produzir meios para 
satisfazê-las. 

  

Os cursos que foram investigados nas pesquisas estão na Figura 5. Os 

principais são: Agropecuária, Informática e Eletrotécnica, pertencentes aos eixos 

tecnológicos de Recursos Naturais, Informação e Comunicação, e Controle e 

Processos Industriais respectivamente. Dois trabalhos não identificaram os cursos 

que foram objeto do estudo. 

As orientações para a oferta de cursos de nível médio estão no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). O Catálogo está organizado em treze eixos 

tecnológicos e cada eixo reúne um grupo de cursos, indicando a carga horária mínima, 
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o perfil profissional de conclusão, infraestrutura mínima requerida, campo de atuação, 

ocupações associadas à Classificação Brasileira de Ocupações, normas associadas 

ao exercício profissional, entre outras informações (MEC, 2020). 

 

Figura 5 - Cursos investigados nas teses e dissertações selecionadas 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

No tocante às informações levantadas com os egressos (Figura 6), verificou-

se, através dos questionários aplicados, que 100% dos trabalhos selecionados 

investigaram aspectos profissionais e de inserção no mercado de trabalho; 85,4% 

também levantaram informações sobre continuidade dos estudos; 53,6% sobre a 
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renda familiar e/ou do egresso; 68,3% investigaram como os egressos avaliaram a 

instituição, curso e/ou formação recebida e 46,3% sobre a cidade de residência e/ou 

trabalho do egresso após o curso. Quanto a outros aspectos, 65,9% dos trabalhos 

buscaram investigar questões como: escolaridade dos pais, mudanças sociais na vida 

do egresso, formação crítica e cidadã, recebimento de auxílio e participação em 

projetos de pesquisa e extensão durante o curso, entre outros. Portanto, verifica-se 

uma ênfase maior nas produções sobre a empregabilidade dos egressos e inserção 

no mercado de trabalho. 

 

Figura 6 - Aspectos investigados nos estudos selecionados 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Passando à análise dos resultados das teses e dissertações, a maioria 

constatou uma baixa inserção no mercado de trabalho na área de formação técnica 

do estudante. Isso se deve principalmente pela opção dos egressos em continuar os 

estudos em nível superior. Destaca-se que entre os desempregados, muitos 

elencaram a falta de vagas no mercado de trabalho para tal situação. A inserção no 

mercado de trabalho depende de alinhamento com políticas públicas de geração de 

emprego. Os IFETs oferecem qualificação profissional, mas o mercado necessita de 

políticas que fomentem a geração de postos de trabalho. 
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Além disso, conforme defende Rocha-de-Oliveira (2012), os jovens brasileiros 

constituem um grupo não homogêneo, apresentam diferenças étnicas, culturais, 

sociais e econômicas, possuem diferentes aspirações e ambições em relação à vida 

profissional. Soma-se a isso as influências das estruturas demográfica e ocupacional, 

a conjuntura da economia do país e ou região, diferentes níveis de formação e 

estágios de desenvolvimento tecnológico e industrial. 

Houve uma porcentagem alta entre egressos pesquisados que deram 

continuidade aos estudos em cursos de graduação, seja na mesma área do curso 

técnico ou em área diferente. Essa procura pela formação para acesso ao ensino 

superior é criticada por Magalhães e Castioni (2019), pois argumentam que os IFETs 

têm se tornado um espaço de produção de ativos intelectuais que mantêm as mesmas 

estruturas sociais, ou seja, uma EPT para futuras atividades especializadas e apenas 

para acesso à universidade. Entretanto, a promoção da integração e verticalização da 

educação básica à educação profissional e à educação superior está entre as 

finalidades dos IFETs listadas na lei de criação destas instituições. 

Em relação à avaliação dos cursos, instituição e/ou formação recebida, houve 

avaliações positivas pelos egressos participantes das pesquisas, demonstrando que 

eles reconhecem a qualidade do ensino ofertado pelos Institutos. Também houve 

indicação pelos pesquisados de mudanças sociais positivas em sua vida após a 

formação recebida. De acordo com Aguiar e Pacheco (2017, p. 34) a EPT “pode 

contribuir para a transformação social ao estabelecer como prioridade a formação de 

indivíduos livres, críticos e sujeitos das transformações”, e os Institutos Federais 

podem servir como instrumentos de humanização e democratização da sociedade. 

Como limitações, esta pesquisa não abrangeu teses e dissertações que, 

mesmo tendo realizado a pesquisa com egressos, não tinham como objeto principal o 

levantamento da situação dos estudantes após a formação. Também se reconhece 

que, devido à extensão do país, com desigualdades sociais e econômicas, cada 

Câmpus enfrenta realidades e desafios específicos de sua localidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os IFETs oferecem educação pública de qualidade e têm potencial para 

contribuir com o desenvolvimento regional, através da formação de profissionais 

qualificados e incentivo à geração de tecnologias. 

Os egressos do IFETs têm optado pelo ingresso na universidade após a 

conclusão da formação técnica. A inserção dos egressos no mercado de trabalho 

depende de políticas que fomentem a geração de emprego. 

Estudos sobre a educação profissional são necessários, pois contribuem para 

compreender os rumos que a política pública toma e como ela pode ser aprimorada 

no decorrer do tempo. 
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A INTENSIDADE E A EXTENSIVIDADE DA MÁQUINA JURÍDICA 

CONTEMPORÂNEA E SEUS IMPACTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

 

Camila Hacker90 

 

RESUMO 

O presente projeto abordará questões relacionadas ao estudo de como ou ainda de 
que forma, a sociedade se relaciona com o Direito e com o Poder Judiciário, 
demonstrando em determinados momentos ser excessivamente dependente, senão 
submisso ao ordenamento jurídico e, dessa forma, necessitando de normativas e 
regras que estabeleçam suas condutas. O excesso e a variedade de regras e leis, que 
são uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma determinada 
sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena 
de sanções, afasta do sujeito o desafio de exercício de sua autonomia, pressionando-
o à obediência passiva aos imperativos da lei. No entanto, o exercício da liberdade 
pressupõe que o cidadão reconheça a importância e finalidade da lei diante das 
demandas de ordem e de preservação do espaço e dos bens públicos. Assim, o 
posicionamento autônomo diante dos imperativos jurídicos, legais e normativos, 
demarca disposição dos indivíduos e/ou cidadãos diante dos desafios comunitários, 
locais, regionais e nacionais do desenvolvimento. 

 

Palavras–chave: Poder Judiciário. Direito. Desenvolvimento Regional. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Através de leituras e estudos, tanto no meio acadêmico, como na atividade 

profissional, vislumbra-se a necessidade de uma discussão e uma pesquisa em 

relação, a uma possível passividade dos sujeitos, frente ao ordenamento jurídico, que 

muitas vezes é visto, como uma instância absoluta ou, ainda, metaforicamente como 

um “pai”, a quem se recorre para alcançar soluções desejadas para situações, 

contradições ou problemas individuais e sociais. 

Na sociedade, esta pesquisa é de fundamental importância, tendo em vista, 

que um povo, por mais conhecedor da importância do Direito, deve entendê-lo e não 

                                                           
90 Mestranda no Programa em Desenvolvimento Regional. E-mail: camilahacker.adv@gmail.com. 
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somente apresentado como um recurso, que visa acolher somente o lado individual 

do cidadão. 

Além dessas lacunas que geraram a oportunidade do projeto, existe a 

motivação pessoal da autora, que percebe na docência e na advocacia, o pensamento 

imediatista, tanto de alunos, como de clientes, os quais, muitas vezes, no processo 

judicial, têm a necessidade do litígio, a busca recompensadora material, tendo mais 

importância que o Direito em si, desconhecendo muitas vezes que o Direito surge na 

sociedade, justamente, como o conjunto de normas que regulam a vida social. 

Sua função básica é garantir a segurança da organização social. É o fim comum que 

a norma jurídica deve atender dentro de um ambiente que viabilize a paz social.  

A extensiva e intensiva tutela jurídica constitutiva do ordenamento jurídico 

brasileiro e, requerida pela sociedade brasileira, expressa potencialidades ou limites 

do desenvolvimento regional? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para que se possa atingir os objetivos deste projeto, a metodologia utilizada foi 

bibliográfica e documental. No âmbito bibliográfico se fez uso de autores e obras 

referenciais que analisaram variáveis do objeto situado no projeto. No âmbito 

documental a pesquisa se debruçou sobre documentos que contribuíram para o 

aprofundamento da compreensão do objeto anunciado. 

No que tange ao método utilizado no presente projeto, esse foi dedutivo, pois 

partiu-se de uma dedução para se obter uma conclusão final ao presente estudo. 

Com relação a abordagem do projeto, está se deu de forma qualitativa, pois 

estudou aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano. 

Os objetos de uma pesquisa qualitativa são fenômenos que ocorrem em determinado 

tempo, local e cultura. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta direção, num contexto social judicializado, de perda de autonomia por 

parte dos indivíduos do debate público, pelo excesso de obediência ao ordenamento 

jurídico tornar-se-á imprescindível o debate em torno da paralisação da máquina 

jurídica. Tal condição não significa destruir ou anular o direito, a lei ou a norma, mas 

reconhecer seus limites, reconhecer que o Direito não é um fim em si mesmo, é 

apenas um meio e, nessa condição, deve estar a serviço da condição humana que é 

fim em si mesma. 

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A extensiva e intensiva tutela jurídica constitutiva do ordenamento jurídico 

brasileiro demonstra que, uma sociedade totalmente subserviente, pode apresentar 

limites no desenvolvimento de uma região, tornando-se totalmente vulnerável aos atos 

do Poder Soberano. Uma possibilidade de paralisação da máquina jurídica apresenta-

se como forma de questionar crenças, princípios e normas que justificam a 

operacionalidade do Direito.  

Essa intensa sujeição aos dispositivos judiciais, em que os indivíduos estão 

expostos, demonstra que quanto maior for a autonomia de um povo, maior será a 

interferência jurídica a que serão submetidos. 

Nessa direção, quanto maior ou mais valorizado o poder judiciário numa 

comunidade, num povo, num país, maior poderá ser a subserviência os indivíduos, 

dos cidadãos, das sociedades aos imperativos do poder soberano que o controla e 

domina, ou seja, quanto maior a crença no judiciário menor é a liberdade de ação e 

de liberdade de um povo, menor é sua autonomia, menor é o seu desenvolvimento 

como expressão da autonomia de sua condição individual e social 

 

 

 

 



 
 

257 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

REFERÊNCIAS 

 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder Soberano e a Vida Nua. Tradução de 
Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 
 
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10.ed. Tradução de Maria 
Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: UNB, 1999. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; 
apresentação de Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  
 
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, 
Maria Paula Dallari (org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
BUCCI, Maria Laura Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a 
concretização dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari et al (Org.). 
Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Pólis, 2001.  
 
BUCCI, Maria Laura Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas 
públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 
União, Brasília, 05 out. 1988. 
 
FOUCAULT, Michel. A Microfísica do Poder. Organização e Tradução, Roberto 
Machado. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006. 
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da Violência Nas Prisões. Tradução 
de Raquel Ramalhete. 26.ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1979. 
 
HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on 
taxes. New York, London: W. W. Norton & Company, 1999. 
 
KANT, I. Resposta à pergunta: que é “Esclarecimento”? In: KANT, I. Textos 
seletos. Tradução de Floriano de Sousa Fernandes. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 100-
117. 
 
KELSEN, Hans. O problema da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2.ed. Tradução de José Cretella Jr. e 
Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2002. 



 
 

258 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

LESSA, Pedro. Estudos de filosofia do direito. 3.ed. São Paulo: Francisco Alves, 
1911. 
 
PALMA, Rodrigo Freitas. História do direito. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019. 
 
PELBART, P. P. Vida capital. Ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003. 
 
REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. São 
Paulo: G&DR. v 16, n. 2, 2020. 
 
SADEK, Maria Tereza. Judiciário e Arena Pública: um olhar a partir da ciência 
política. In: GRINOVER, Ada Peligrini; WATANABE, Kazuo. O Controle 
Jurisdicional de Políticas Públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

259 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO III – PRÁTICAS INOVADORAS EM EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
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ALUNOS PROTAGONISTAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

UMA EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA POR MEIO DE UM JOGO 

DIDÁTICO 

 

Maiara Elis Lunkes91 

 

RESUMO 

Em pleno século XXI ainda há muita discussão sobre a forma metódica de se trabalhar 
em sala de aula, mais especificadamente na disciplina de Matemática, ainda por meio 
do modelo tradicional de ensino, o que gera um descontentamento por parte dos 
alunos diante desta disciplina. Por meio deste trabalho, busca-se evidenciar uma 
atividade que foi realizada com alunos da primeira série do ensino médio, de uma 
escola estadual, localizada no Oeste de Santa Catarina, na qual se utilizou de um 
Jogo didático para abordar o conteúdo de Progressões. Desmistificando a 
necessidade de um rigor metodológico em sala de aula, tornando o processo de 
ensino-aprendizagem mais dinâmico e interativo. Consistiu no aprofundamento do 
jogo por parte de dois alunos do segundo ano para, posteriormente, trabalhar o 
mesmo com a turma mencionada. Percebeu-se que a atividade manteve os alunos 
atentos durante todo o processo, bem como interessados com o desenvolvimento do 
jogo. Assim como, tornou os dois alunos, que encabeçaram a atividade, protagonistas 
no processo de ensino e aprendizagem.      

 

Palavras–chave: Matemática. Jogos Didáticos. Alunos Protagonistas. Ensino 

Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Por diversas vezes, o processo de ensino e aprendizagem é tratado como um 

sistema estagnado, que não evolui, e quando se fala especificamente da matemática 

tal percepção é ainda mais acentuada, pois é só conversar com alguns alunos para 

perceber que a disciplina vista como a grande vilã da grade curricular é a matemática. 

Muitos afirmam que a matemática é uma disciplina chata e sem sentido, que apenas 

os mais “inteligentes” da turma são capazes de entender.  

                                                           
91Doutoranda em Educação, Universidade do Oeste de Santa Catarina (Bolsista Prosuc-CAPES); 

Professora de Matemática, Secretária Estadual de Santa Catarina – Concórdia.  
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De acordo com Carvalho (1994), muitos alunos veem a matemática como uma 

área de conhecimento pronta, acabada e perfeita. Na sala de aula, há uma imposição 

autoritária do conhecimento matemático por um professor que, supõe-se, domina e 

“transmite” o conhecimento a um aluno passivo, que deve internalizar os conteúdos e 

conceitos dessa “perfeição científica”. E ainda, o sucesso da matemática representa 

um critério avaliativo da inteligência dos alunos, na medida em que, uma ciência como 

esta, só poderá ser compreendida por alunos portadores de mentes privilegiadas.  

Segundo D’Ambrósio (1989, p.15), o sistema atual de ensino, baseado em um 

método tradicional, pode ser o grande responsável pela visão negativa da disciplina 

de matemática, pois se sabe [...] que a típica aula de matemática em nível de primeiro, 

segundo ou terceiro grau ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para 

o quadro negro aquilo que ele julgar importante. O aluno, por sua vez, copia da lousa 

para o caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada mais 

são que uma repetição na aplicação de um modelo de solução apresentado pelo 

professor.  

O autor acima, remete-se sobre o ensino tradicional em meados de 1980, 

entretanto, sabe-se que atualmente, ainda prevalece essa concepção em nossas 

escolas. Porém, como acrescenta Soistak e Pinheiro (2009), a memorização e a 

repetição fazem parte da aprendizagem sim, mas desde que sejam precedidas do 

entendimento.  

Dessa forma, buscando sanar estes paradigmas tão arraigados à disciplina de 

matemática é que surgiram, a partir do Movimento da Matemática Moderna (MMM), 

desencadeado na década de 1980, diversas metodologias de ensino, todas com o 

mesmo propósito: tornar o ensino de matemática mais significativo e prazeroso para 

os alunos (BICUDO, 1999). Para influir no processo de ensino-aprendizagem, os 

educadores precisam estimular e motivar os alunos para assim desenvolver a 

capacidade, o pensamento crítico e principalmente o gosto pela disciplina de 

matemática (FAINGUELERNT, 1999). E isso é possível com a utilização de 

metodologias inovadoras atreladas ao próprio ensino tradicional.  

Uma destas metodologias é os Jogos Didáticos, pois os mesmos possibilitam 

um momento de descontração, são vistos como prazerosos, pois desafiam o jogador 
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e, muitas vezes, o próprio jogador não percebe o quanto isso é um processo de 

aprendizagem, afinal ele terá que raciocinar, pensar, pois em muitos jogos, precisa-

se imaginar as jogadas, avaliá-las, verificando sua eficácia ou não, em seu benefício, 

criando, assim, estratégias e estabelecendo planos (SMOLE, 2008). 

Corroborando com a autora acima, sobre a utilização de jogos no processo de 

ensino e aprendizagem, Mattos (2009) cita que há três aspectos que, por si só, já 

justificariam o uso de jogos na sala de aula, seriam eles: o caráter lúdico, o 

desenvolvimento intelectual e a formação de relações sociais. 

Nesse sentido, o trabalho tem a prerrogativa de apresentar um jogo envolvendo 

o conteúdo de Progressão, na qual é possível ganhar todas as vezes, desde que se 

compreenda que se trata dos conceitos de progressão aritmética. Utiliza-se o mesmo 

para iniciar o conteúdo, de modo que os alunos reflitam sobre as jogadas e, então, 

construam o conceito para poder vencer o jogo. Dessa forma, os alunos são os 

protagonistas da sua aprendizagem e o professor um mediador no processo.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este jogo conta com um tabuleiro, apresentando a sequência numérica de 1 

até 100. São necessários dois jogadores para iniciar a partida. O jogo começa com 

um deles, marcando no mínimo uma casa ou no máximo cinco casas. Então, o 

próximo jogador pode dar sequência, optando também por andar de uma até cinco 

casas. Por exemplo, o primeiro jogador vai andar três casas, marcando o número um, 

dois e três. Já o segundo, opta por andar quatro casas. Dessa forma, vai seguir a 

partir da casa que o jogador anterior parou, marcando então o quatro, cinco, seis e 

sete (quatro casas, como escolhido). E, então, o jogador 1 continua escolhendo 

novamente o número de casas que pretende marcar, dando sequência na contagem. 

Ganha o jogo aquele que chegar à casa de número cem primeiro (este jogo é 

conhecido como “Corrida ao cem”).  

Na dinâmica aqui relatada, o jogo foi apresentado aos alunos no ano anterior 

(2020), durante as aulas remotas pelo Google Meet, quando o Ricardo e a Yohanna 

(alunos que aprofundaram a atividade) estavam na primeira série no ensino médio. A 
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professora utilizou do jogo para introduzir os conceitos de Progressões. O mesmo 

chamou tanto a atenção dos alunos, que no ano seguinte, eles mostraram interesse 

em aprofundar a dinâmica.  

Dessa forma, os alunos em questão, frequentaram a escola no contraturno, e 

estudaram melhor o jogo e suas possibilidades, contando com a professora, apenas 

em momentos de dúvidas. Assim, compreenderam diferentes dinâmicas que poderiam 

ser abordadas com o mesmo, além até de criar o nosso próprio jogo.  

Para finalizar, após terem estudado melhor o jogo e suas possibilidades, 

desenvolveram a dinâmica com uma turma de primeira série da escola, com 

aproximadamente 25 alunos, introduzindo os conceitos de Progressões. Toda a 

atividade foi realizada pelos alunos, a professora apenas esteve presente como 

mediadora do processo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O primeiro contato que os alunos envolvidos no projeto tiveram com o jogo, foi 

por meio da professora, no ano anterior, durante uma chamada no Google Meet, em 

que a mesma iria iniciar o conteúdo de Progressões. Ressalta-se que foi usado pelo 

fato de as aulas estarem remotas, devido a pandemia do COVID-19. 

Logo de início, ambos os alunos do projeto começaram a criar estratégias para 

compreender o que a professora estava fazendo que resultava sempre na vitória. Não 

foram muitas jogadas para que percebessem que se tratava de uma sequência 

numérica. Dessa forma, convidei-os para analisar melhor o jogo este ano e, 

compreendê-lo de forma mais completa. Além de ajudar a aplicá-lo com os alunos 

que, agora, encontravam-se no primeiro ano do Ensino Médio. Assim, introduzindo o 

conteúdo de uma forma diferente, por meio dos jogos. Bem como, tornando os alunos 

do projeto protagonistas no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.  

Em consonância com Piaget (1967), encara-se o jogo como um auxiliar muito 

eficaz no desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral e não somente como um 

divertimento ou brincadeira, ainda, concordando com Smole, Milani e Diniz, “[...] para 

que os alunos possam aprender e desenvolver-se enquanto jogam, é preciso que o 
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jogo tenha, nas aulas, tanto a dimensão lúdica quanto a educativa" (SMOLE; MILANI; 

DINIZ, 2007, p.13).  

Sendo assim, após o Ricardo e a Yohanna estudarem e compreenderem bem 

o jogo, foi realizada uma prática com os alunos da primeira série 01, da Escola de 

Educação Básica Vidal Ramos Júnior. Utilizou-se do laboratório de informática da 

escola, projetando o tabuleiro na lousa digital. 

Na dinâmica, iniciou-se com a apresentação dos alunos, da professora e do 

jogo, bem como suas regras. Convidou-se um aluno para jogar, enquanto que os 

demais assistiam a partida. Na imagem 1 é possível acompanhar os dois alunos 

iniciando o jogo.  

 

Figura 1 – Alunos jogando e interagindo  

 
Fonte: A autora (2021).  

 

Não há a necessidade de dizer, mas Ricardo ganhou o jogo. Assim, convidou 

outra pessoa que tivesse interesse em jogar com ele. Dessa vez, uma menina aceitou. 

Iniciaram as jogadas e ao final, novamente o Ricardo ganhou o jogo. Nesse momento, 

uma dupla de alunos estava cochichando, ao perguntar do que se tratava, eles 

indicaram que as duas vezes o Ricardo havia parado na casa 94. O Ricardo aproveitou 

para instigá-los a pensar sobre isso e convidou mais alguém para jogar.  

Essa pessoa já estava pronta para ganhar o jogo, visto que agora já sabia que 

precisava parar apenas no 94. Entretanto, o Ricardo novamente ganhou o jogo. E 
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desta vez, os alunos perceberam que não importava apenas o 94, mas era necessário 

ter também o 88. Ou seja, se não parasse no 88, não chegaria no 94 e, 

consequentemente, não chegaria no 100. 

Foi necessária mais uma jogada, para então os alunos mencionarem que essa 

sequência era importante desde o início. Smole, Diniz e Milani (2007, p. 09) auxiliam, 

afirmando que “o trabalho com jogos, em aulas de matemática, quando bem planejado 

e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como: observações, análises, 

levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisões, 

argumentações e organização”. Exatamente o que foi ocorrendo no decorrer da 

atividade.  

Na imagem a seguir, é possível acompanhar que o Ricardo foi realizando 

registros no quadro com os alunos, conforme eles foram evidenciando.  

 

Figura 2 – Construção da concepção do jogo, a partir dos alunos   

 
Fonte: A autora (2021).  

 

Os alunos compreenderam que era necessário saber uma sequência para 

ganhar o jogo. Pois assim, você manipulava as jogadas. Nesse momento, um aluno 

mencionou “Por isso, o Ricardo estava roubando”, entretanto, ele respondeu “Não, eu 

apenas sei matemática, na verdade mais especificamente: Progressões”. E desta 

forma, ele apresentou aos alunos que, o que havia sido feito, era apenas um conteúdo 

de matemática que eles iriam trabalhar.  
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Nesse momento, o Ricardo e a Yohana apresentaram para os alunos o conceito 

de progressões, bem como a ideia de que existe a progressão Geométrica e a 

Aritmética e, o jogo havia abordado a Progressão Aritmética (PA). Ainda, foi mostrado 

a eles a fórmula que é utilizada para trabalhar com a PA, com o objetivo de mostrar 

que, com essa fórmula, eles conseguem encontrar a sequência de qualquer situação 

envolvendo esse jogo.  

Para verificar se os alunos haviam de fato compreendido, foi iniciado 

novamente o jogo, mas agora o número de casas que era possível jogar, consistia em 

no mínimo uma casa e no máximo 6 casas. Na imagem a seguir, foi possível flagrar 

uma menina realizando as contas necessárias, para posteriormente vir a jogar com o 

Ricardo.  

 

Figura 3 – Contas para compreender a nova sequência do jogo  

 
Fonte: A autora (2021).  

 

Percebe-se que a menina estava diminuindo sete. Mas, como assim, se o 

número máximo de casinhas que podia andar eram seis? Porque a nossa razão para 

a sequência vencedora, precisa ser n+1, visto que você tem a jogada do seu oponente 

como obrigatória.  

Nesse sentido, com essa atividade, pode-se classificar esse jogo, como um 

jogo de cunho pedagógico, como evidencia Moura (1992) o jogo pedagógico é aquele 

que, ao valorizar a ludicidade do jogo, auxilia no processo de ensino e aprendizagem 

de forma intencional pelo professor, objetivando o desenvolvimento de um novo 
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conceito ou ampliação de algum já conhecido. Nesse caso, um conhecimento novo: a 

Progressão Aritmética.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como considerações finais, foi possível acompanhar que os alunos da primeira 

série, mantiveram-se atentos e entusiasmados durante todo o momento da prática, 

sendo que a mesma aconteceu durante três aulas de 45 minutos, o que em uma aula 

tradicional de matemática, já teria feito os mesmos se distraírem por diversas vezes, 

corroborando, assim, com os autores que abordam a importância das atividades 

diferenciadas no contexto escolar.  

Uma dificuldade encontrada e que merece ser destacada: a dinâmica contava 

com a Lousa Digital para acontecer, visto que foi distribuída uma para cada escola na 

região oeste de Santa Catarina, entretanto, a mesma não funcionou em nossa escola 

e ainda estamos aguardando o conserto ou a troca, visto que é necessário 

acompanhamento de um técnico do estado. Foi necessário se adequar, utilizando-se 

então da multimídia para projetar o tabuleiro.   

Já como considerações acerca do Ricardo e da Yohana, alunos que 

encabeçaram a atividade, menciona-se o fato deles terem sido protagonistas durante 

toda a atividade, já que a professora ficou apenas responsável pelos registros e 

imagens.  
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APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PAUTADO NA 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

 

Letícia Paludo Vargas92 
Rosimari de Fátima Cubas Blaka93 

 

RESUMO 

Este resumo tem por objetivo fazer uma abordagem das ferramentas da Pedagogia 
da Alternância, utilizadas nas Casas Familiares Rurais (CFR´s) de Santa Catarina. Na 
proposta de material didático, toda a contextualização das Casas Familiares Rurais 
(CFR´s) é explicada, com a descrição histórica e conceitos. Para a organização do 
tempo e contextos educacionais (escola e propriedade), os educadores, de forma 
conjunta com os estudantes, planejam as atividades, utilizando doze ferramentas que 
se integram  às propostas da pedagogia da alternância, utilizadas nas CFR´s de Santa 
Catarina, são elas: 1) Atendimento personalizado ou contato individual; 2) Plano de 
estudos; 3) Colocação em Comum; 4) Caderno da alternância; 5) Visita de estudos e 
Dia de Campo; 6) Intervenção externa; 7) Atividades da rotina diária; 8) Visitas às 
famílias; 9) Sistema avaliativo; 10) Plano de formação das famílias; 11) Estágio 
supervisionado e 12) Projeto Profissional de Vida de Jovem (PPVJ). Essas 
ferramentas envolvem os saberes docentes, as concepções de educação de acordo 
com o contexto educacional (escola e propriedade) e as próprias estruturações das 
unidades curriculares e das atividades das aulas. Com as informações descritas nesse 
material, pretende-se promover a construção coletiva de um perfil profissional de 
jovens com capacidade técnica para trabalhar nas propriedades rurais ou outras 
atividades relacionadas às Ciências Agrárias. A proposta alternativa da Pedagogia da 
Alternância, valorizando teoria e prática e, ainda, o saber familiar, permite que o jovem 
se aproxime cada vez mais da realidade rural, proporcionando um incentivo maior à 
permanência nas propriedades. 

 

Palavras–chave: Educação. Desenvolvimento rural. Desenvolvimento regional.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem das ferramentas da Pedagogia 

da Alternância utilizadas nas Casas Familiares Rurais (CFR´s) de Santa Catarina. A 

ideia da construção da proposta deve-se ao fato de que as CFR´s apresentam 
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especificidades na metodologia de funcionamento, levando em consideração a 

utilização da Pedagogia da Alternância e o enfoque participativo nas metodologias 

utilizadas. 

No início de cada ano letivo das CFR´s ocorrem cursos de formação para os 

professores/monitores e equipe pedagógica que estão entrando nas instituições. A 

proposta é que a referida obra possa ser utilizada nos cursos de formação como um 

material didático, já que apresentará a descrição detalhada das propostas e alguns 

modelos a serem utilizados no dia a dia das CFR´s. 

Além disso, em alguns municípios ocorre alta rotatividade de profissionais nas 

instituições vinculadas à Educação do Campo, por diversos motivos, tais como: 

distância das instituições do meio urbano, baixa adaptabilidade dos profissionais da 

educação para trabalhar no contexto rural, pouco conhecimento sobre os métodos de 

abordagem e, ainda, falta de afinidade com as temáticas trabalhadas. Este material 

permitirá que, quando ocorrer a rotatividade de profissionais, as metodologias 

descritas possam auxiliar os novos professores para consulta e direcionamento das 

atividades pedagógicas, com auxílio da equipe pedagógica e coordenação. 

A proposta surge da construção coletiva de profissionais que trabalharam na 

Casa Familiar Rural Ludovico de Marco, de Seara-SC, e de um professor que ainda 

tem vínculo com a instituição. A ideia dos autores é relatar o dia a dia da instituição, 

com todas as especificidades do trabalho, que contribui de maneira expressiva para o 

desenvolvimento rural das regiões. 

Para contextualizar a proposta, será descrito o funcionamento das instituições, 

com detalhamento de cada uma das doze ferramentas da pedagogia da alternância, 

com enfoque no cotidiano da CFR de Seara-SC, de onde surge a experiência dos 

autores.  

Assim, a proposta ratifica o compromisso com a educação, com as populações 

rurais e com o processo de desenvolvimento na região de atuação, possibilitando a 

melhoria substancial da qualidade de vida dos cidadãos. Acredita-se que a descrição 

das atividades incluídas nesta obra permitirá o aprimoramento do trabalho que já vem 

sendo realizado com êxito nas CFR´s de Santa Catarina. Dentro dessa perspectiva, 
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este resumo tem o objetivo de apresentar e descrever a proposta do material 

pedagógico elaborado para as CFR’s de Santa Catarina.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia proposta no material didático se faz de forma descritiva e 

explicativa, com apresentação de critérios importantes para o desenvolvimento 

adequado das atividades pedagógicas realizadas entre professores e estudantes. 

Desse modo, propõe-se apresentar a perspectiva do trabalho, pautado na Pedagogia 

da alternância, tornando mais claros os estágios do processo de ensino-

aprendizagem. 

O primeiro passo das CFR’s é realizar curso de formação de 

professores/monitores inseridos na Instituição de Ensino. A formação dura em torno 

de três dias, no início de cada ano letivo, com atividades pedagógicas que iniciam pela 

sensibilização e compreensão do contexto educacional, planejamento de ensino e 

estratégias didáticas e serem utilizadas durante o percurso formativo dos alunos.   Os 

educadores são reunidos em uma das onze CFR´s, que realiza todo o processo de 

recepção dos professores, conforme organização e disponibilidade. 

O desenvolvimento do Plano de formação é organização sob temas geradores, 

que serão trabalhados durante o Ensino Médio Integrado a Educação Profissional 

(EMIEP) nas CFR´s. Em cada ano de formação do ensino médio técnico (1º, 2º e 3º 

ano) é trabalhado um tema central e os temas geradores de cada semana estão 

relacionados ao tema central.  

No processo educacional, prioriza-se a formação integral do aluno, trabalhando 

conceitos e valores essenciais do saber fazer do jovem agricultor, tais como: conceitos 

ecológicos, filosóficos, sociológicos, artísticos, científicos, técnicas agrícolas e sistema 

econômico; valores humanos: espiritualidade, ética e humanização e 

empreendedorismo, aliados ao desenvolvimento intelectual.   

Cada CFR, com sua equipe pedagógica e técnica, organiza na primeira semana 

de planejamento de cada ano letivo – destinada à formação pedagógica e organização 
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das atividades da instituição – a formulação ou reformulação dos temas geradores, 

que dão sentido à abordagem socioprofissional. 

A Pedagogia da Alternância proporciona um meio de aproximação do ensino 

da realidade do educando, contribuindo na relação entre escola-família-comunidade. 

As atividades desenvolvidas nos dois momentos são interligadas, no meio 

socioeducacional (escola) e no meio socioprofissional (propriedade rural), já que, 

todas as temáticas trabalhadas estão centradas em torno de um tema gerador. Os 

jovens na Casa Familiar Rural, possuem uma rotina de atividades de segunda a sexta-

feira nos três períodos diários (manhã, tarde e noite).  

Nos resultados e discussão são apresentadas as doze ferramentas da  

Pedagogia da Alternância utilizadas nas CFR´s. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na proposta de material didático, toda a contextualização das Casas Familiares 

Rurais (CFR´s) é explicada, com a descrição histórica e conceitos.  

Para a organização do tempo e contextos educacionais (escola e propriedade), 

os educadores, de forma conjunta com os estudantes, planejam as atividades, 

utilizando doze ferramentas que se integram  as propostas da pedagogia da 

alternância, utilizadas nas CFR´s de Santa Catarina, são elas: 1) Atendimento 

personalizado ou contato individual; 2) Plano de estudos; 3) Colocação em Comum; 

4) Caderno da alternância; 5) Visita de estudos e Dia de Campo; 6) Intervenção 

externa; 7) Atividades da rotina diária; 8) Visitas às famílias; 9) Sistema avaliativo; 10) 

Plano de formação das famílias; 11) Estágio supervisionado e 12) Projeto Profissional 

de Vida de Jovem (PPVJ). Essas ferramentas envolvem os saberes docentes, as 

concepções de educação de acordo com o contexto educacional (escola e 

propriedade rural) e as próprias estruturações das próprias unidades curriculares e 

das atividades das aulas.  

No material didático também é contextualizada proposta de trabalho, pautada 

na Pedagogia da Alternância e explicado o funcionamento de cada uma das 
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ferramentas da pedagogia da alternância, que estão descritas no Quadro 1, abaixo, 

de maneira resumida. 

 

Quadro 1 – Ferramentas da Pedagogia da Alternância e descrição da proposta 

Tipo de ferramenta Breve descrição 

Atendimento 
personalizado ou 
contato individual 

É o momento do primeiro contato na semana com os monitores. 
Os jovens apresentam um relato das atividades realizadas no 
meio socioprofissional. São verificadas: a qualidade do trabalho, 
ortografia, expressão, elaboração das frases; ressaltar a 
importância das informações; avaliar a compreensão do texto 
pelo jovem; corrigir e melhorar a apresentação do texto; valorizar 
as opiniões e ideias apresentadas e preparação do jovem para a 
apresentação do seu plano de estudo. O jovem também pode 
tirar dúvidas de maneira individual com o professor/monitor, seja 
a respeito de questões técnicas, econômicas ou sociais. 

Plano de estudos 

É o principal instrumento metodológico das CFR´s. Com uma 
abordagem baseada no método participativo, possibilita analisar 
os vários aspectos da realidade do estudante e promover uma 
relação autêntica entre a vida do estudante e a escola. São 
elencadas algumas perguntas sobre a próxima alternância, para 
que o jovem possa questionar os familiares sobre determinada 
atividade produtiva. Além disso, são levadas tarefas de casa, 
sobre a alternância que foi estudada durante a semana na CFR. 

Colocação em Comum 

Momento em que os jovens dialogam sobre as atividades 
realizadas na propriedade, durante a semana em alternância no 
meio socioprofissional. Consiste em: 1) Apresentar os dados; 2) 
Registrar no quadro; 3) Analisar e organizar os dados e 4) 
Elaborar o texto da realidade. 

Caderno da Alternância 

O Caderno permite que o jovem realize as atividades dos meios 
socioeducacional e socioprofissional. Propõe um 
acompanhamento contínuo da evolução dos jovens pelos 
educadores/monitores.  

Visita de Estudos e Dia 
de Campo 

São visitas de estudo, onde os jovens levam questionamentos 
para tirar dúvidas com os profissionais ou proprietários das 
instituições/propriedades rurais, propiciando a troca de 
conhecimentos. Centram-se nos seguintes pontos: 1) Confrontar 
a experiência pessoal dos jovens com outras experiências; 2) 
Oportunizar ao jovem se expressar; 3) Estabelecer pontos de 
comparação; 4) Ampliar os conhecimentos e 5) Desenvolver o 
senso de observação – raciocínio, análise e responsabilidade. 

Intervenção Externa 

Permite que profissionais externos as CFR’s, ligados à 
agropecuária, agronomia, medicina veterinária e zootecnia, além 
de outros profissionais ligados às questões de saúde, meio 
ambiente, sucessão familiar e outras temáticas possam contribuir 
no processo formativo do estudante, através de palestras, rodas 
de conversa e atividades técnicas profissionais.  

Atividades da Rotina 
Diária 

Estão relacionadas a todos os trabalhos desenvolvidos pelos 
jovens para manter o bom funcionamento das CFR´s. O objetivo 
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é criar senso de responsabilidade, de pertencimento e de 
corresponsabilidade pelos cuidados de manutenção da 
instituição.  

Visitas às Famílias 

As visitas às famílias ocorrem durante todo o ano. Além das 
famílias dos jovens que estão na instituição, são visitadas 
também as famílias dos ex-alunos. A abordagem permite um 
contato mais próximo com os pais e a propriedade, possibilitando 
a troca de experiências entre diferentes propriedades.  

Sistema Avaliativo 

O processo avaliativo nas CFR´s ocorre de modo participativo, 
dialógico, democrático e integral. Prioriza-se o processo 
formativo, realizado durante o processo de ensino-aprendizagem 
com diferentes critérios de acordo com as atividades propostas.  

Plano de Formação 
das Famílias 

São organizados encontros anuais em conjunto com os pais dos 
estudantes do 1º, 2º e 3º ano, contemplando os aspectos: 
administrativos, pedagógicos e de produção agropecuária. 

Estágio supervisionado 

São realizados durante os três anos do ensino médio, 
organizados como Unidades Curriculares e avaliados mediante 
Relatórios padronizados. No primeiro ano, o jovem deve cumprir 
uma carga horária de 60 horas. No segundo ano, 120 horas e no 
terceiro ano 180 horas, totalizando 360 horas. São realizados em 
diferentes locais que vão desde agropecuárias, centros de 
pesquisa, até propriedades de alunos e ex-alunos.  

Projeto Profissional de 
Vida de Jovem (PPVJ) 

O PPVJ prevê uma abordagem pedagógica, política, econômica 
e estratégica para a construção da atividade que será 
empreendida pelo jovem. A estrutura é semelhante a um projeto 
de pesquisa. Integra-se no conteúdo curricular do terceiro ano do 
ensino médio, sendo incentivado o desenvolvimento de ideias a 
partir do segundo ano. Seu eixo principal é um Projeto 
Profissional que proporcione vida digna, emprego e renda e as 
formas de financiamento. Objetiva-se ainda, com sua construção, 
o desenvolvimento rural sustentável.  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi descrito brevemente neste resumo, entende-se que a ideia é 

promover a construção coletiva de um perfil profissional de jovens com capacidade 

técnica para trabalhar nas propriedades rurais ou outras atividades relacionadas às 

Ciências Agrárias. Observa-se o desenvolvimento de competências com a formação 

pautada na Pedagogia da Alternância, através das atividades teóricas, práticas e 

vivências no meio socioeducacional (escola) e socioprofissional (propriedade rural). 
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A proposta objetiva dar autonomia ao jovem, para que seja o sujeito da sua 

formação profissional. Ainda, a qualidade de vida no meio rural também é um dos 

fatores imprescindíveis para a permanência do jovem nas propriedades.  

O papel do educador é de mediação de conteúdos para a construção do 

conhecimento, participando como um agente complementar na construção de um 

perfil de profissionais com sua formação integrada com a escola e a família. 

Entende-se que a experiência de vida do jovem, juntamente com a família, a 

propriedade e a comunidade, deve ser utilizada nesse processo de construção do 

conhecimento, considerando que o conteúdo ministrado nas CFR´s é extraído da 

própria realidade em que o jovem está inserido. A proposta alternativa da Pedagogia 

da Alternância, valorizando teoria e prática e, ainda, o saber familiar, permite que o 

jovem se aproxime cada vez mais da realidade rural. 
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RESUMO 

O planejamento e o gerenciamento de um sistema de saúde dependem de um 
conjunto de informações adequadas que visa orientar o planejador quanto às 
necessidades populacionais em relação a saúde e a ordem prioritária dessas 
necessidades, assim como ofertas de serviços existentes e capacidade de 
atendimentos. As informações devem explanar as diferentes características e 
condições da população, sejam culturais, econômicas, sociais e epidemiológicas. Ao 
conhecer a situação de saúde e de oferta de serviços de saúde existentes é que se 
elaboram os programas de saúde a serem desenvolvidos em cada região, abrangendo 
todos os níveis de atenção, visando atender as necessidades e otimizar custos, 
aumentando a eficiência na realização dos atendimentos, com objetivo final de 
melhoria. 

 

Palavras–chave: Atenção especializada hospitalar. Atendimento de alta 

complexidade. SUS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de alta complexidade são um conjunto de procedimentos que, no 

contexto do SUS, envolvem alta tecnologia e alto custo, que visam propiciar à 
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população acesso a serviços qualificados, integrando-se assim, aos demais níveis de 

atenção à  saúde (1). A determinação das necessidades de serviços e ações de saúde 

de alta complexidade iniciam-se com o levantamento geral de informações sobre a 

situação da saúde na área de interesse, com o conhecimento dos principais 

problemas de saúde e das necessidades da população, com a definição das suas 

prioridades. Entretanto, não se deve esquecer que no setor de saúde há 

gerenciamento de recursos escassos para necessidades ilimitadas e gerenciar esses 

recursos de forma adequada remete à responsabilidade de planejar adequadamente, 

de modo que os objetivos operacionais convirjam em direção à realidade sanitária dos 

cidadãos que utilizam esses serviços (2).Vale destacar que, através do Ministério de 

Saúde (3), existem acessos aos principais sistemas de informação, relacionados aos 

indicadores de saúde, sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar e 

computar a taxa de internação e permanência pré e pós implantação dos 

atendimentos de alta complexidade no Hospital São Vicente de Paulo – Mafra/SC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo investigativo, documental do tipo ecológico, em que se 

iniciou com a busca de dados na plataforma Brasileira que permite acesso a 

informações do Sistema Único de Saúde – Auditasus. O levantamento de dados 

apresentados foi acessado entre os meses de agosto e setembro do ano de 2021. 

Foram coletados os seguintes indicadores: tempo de permanência em internação por 

especialidade e taxa de permanência em internações SUS, ambos, comparando as 

especialidades de clínica médica e cirúrgica. Os dados foram tabulados e analisados 

em GraphPadPrism. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As resultantes, aqui apresentadas, foram coletadas para os dados constantes 

nas especialidades de clínica médica (CM) e clínica cirúrgica (CC), nos 12 (doze) 

meses de 2017 e de 2019, ou seja, período esse, que compreende o ano de 2018, 
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ano este que houve a efetivação da prestação de serviços de alta complexidade, 

objetivando, assim, alcançar mais precisamente atendimentos voltados aos serviços de  

alta complexidade em Cardiologia (Portaria GM/MS n° 1597/18 de Habilitação em 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular (08.01) e Cirurgia 

Cardiovascular e Procedimentos ( Endovasculares Extracardíacos) e Neurocirurgia 

(Portaria nº 789/18 de Habilitação em Neurocirurgia do Trauma e Anomalias do 

Desenvolvimento, Coluna e Nervos Periféricos, Tumores do Sistema Nervoso, 

Neurocirurgia Vascular, Tratamento neurocirúrgico da dor funcional, Neurocirurgia 

Funcional Estereotáxica, os quais são suportes de alta complexidade realizados no 

hospital base do estudo e são referência para toda a região do Planalto Norte. 

Dessa forma, considerando os dados do sistema oficial de produção 

TABNET/DATASUS, quando analisada a variável tempo de internação por 

especialidade em leito de terapia intensiva (UTI), teve-se no período de comparação 

entre os anos pré (2017) e pós alta complexidade (2019) os seguintes dados: média 

de 6,74 e 5,36 dias de internação em 2017 e 2019, respectivamente, (figura 01); assim  

como, para clínica médica (CM) houve médias de 6,19 e 5,47 dias nos anos de 2017 

e 2019, respectivamente, e para clínica cirúrgica (CC) houve médias de 7,28 e 5,26 

dias nos anos de 2017 e 2019, respectivamente, (figura 02). Dessa forma, percebe-

se notória redução na taxa de permanência em leitos de UTI entre os períodos de 2017 

e 2019, sendo que, o fator causal de maior relevância e representatividade durante 

esse período no cenário hospitalar foi então a deliberação e efetivação dos serviços 

de alta complexidade. Ainda sobre esses dados supramencionados, há diferença 

estatisticamente comprovada entre os dois períodos analisados (p=<0,05) e tendência 

de redução quando analisada as especialidades de CM e CC (p=<0,07). Infelizmente, 

diante do cenário atual, foram desconsiderados aqui os dados referentes ao ano de 

2020, pois estas resultantes específicas acabaram sofrendo interferência direta, 

relacionada à pandemia da COVID19 a qual, em muitos casos, levou a alteração 

completa do cenário do atendimento hospitalar (4). 

 

 

 



 
 

279 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Figuras: 1, média de permanência em UTI por ano. 2, média de permanência em UTI por ano e por 
especialidade. 3, Taxa de internação por especialidade.  

 
Fonte: AuditaSUS. * p= <0,05; ** p= < 0,001; **** p= < 0,0001. 

 

Para desenvolvimento e melhoria nos atendimentos de alta complexidade, 

necessita-se de um conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta 

tecnologia e alto custo, visando propiciar à população acesso a serviços qualificados, 

integrando-se assim aos demais níveis de atenção à saúde (2), considerando que tais       

especialidades exigem tratamentos diferenciados, além do alto grau de especialização 

médica e de equipes de apoio, sendo necessário, também, equipamentos e materiais 

de última geração. 

No que tange ao número de internações relacionadas às especialidades CM e 

CC, houve aumento estatisticamente significativo para ambas (figura 3), conotando-

se ao perfil de referência que estes serviços prestam à região do Planalto Norte 

Catarinense. Ainda na figura 3, pode-se notar que houve, praticamente, a duplicação 

no número de internações, elevando, assim, não só a rotina de prestação de serviços 

em nível hospitalar, mas também, possivelmente, todas as demandas de produtos e 

prestadores de serviços indiretos. Nesse escopo, é sabido que o acesso ao serviço de 

saúde, aqui de alta complexidade, relaciona-se a características da oferta de serviços, 

considerando, então, que o uso de serviços é uma expressão do acesso, mas não pode   

ser explicado apenas por ele, visto que, fatores individuais predisponentes e 

contextuais também influenciam o uso, refletindo sobre os serviços da região (5). 

Quanto aos parâmetros quantitativos que refletem a redução na taxa de 

permanência e aumento do número de atendimentos hospitalares nas especialidades 

de CM e CC, pode-se então aferir que esses números refletem sobre a mudança no 

cenário do atendimento à saúde com a chegada dos serviços de alta complexidade 

na região. Há ainda de se considerar, que a região do Planalto Norte conta, a partir 
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do ano de 2017, com o curso de graduação em Medicina, ofertado pela Universidade 

do Contestado, trazendo, assim, junto com a prestação de serviço, a mão de obra e 

movimentação dos sistemas de saúde (6,7). 

São diversas batalhas travadas em busca de crescer e melhorar cada dia mais. 

Com isso, o compromisso com a vida vai sendo perpetuado diariamente e motivados 

pela satisfação de prestar atendimentos de qualidade a todos, buscando o 

crescimento constantemente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo isso, o presente estudo retratou as mudanças no cenário da taxa de 

permanência e número de atendimentos hospitalares nas especialidades de CM e CC,           

possivelmente, pelo reflexo da efetivação dos serviços de alta complexidade em 

Cardiologia e Neurocirurgia, os quais, possivelmente, possibilitaram o perfil de 

referência do serviço na região do Planalto Norte Catarinense. 
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DO CAMPO HISTORIOGRÁFICO ÀS BASES CURRICULIRES: A CONSTRUÇÃO 

DO MODELO DE ENSINO DE HISTÓRIA DO PARANÁ 

 

Jessica Caroline de Oliveira100  

 

RESUMO 

Frutos de tensões e estratégias políticas, os currículos educacionais dialogam 
intimamente com os anseios do Estado no tocante ao perfil de produção do 
conhecimento histórico, direitos humanos e cidadania, os quais, em contextos 
particulares, foram orquestrados a partir da ideia de uma homogeneização social. Isto 
é, um ensino que aglutinava as singulares identitárias, históricas e as diversas 
memórias coletivas, a fim de cristalizar um modelo único de ser, pensar e se perceber 
historicamente. Dentro destas perspectivas, os grupos subalternos eram 
marginalizados, apagados ou representados enquanto ‘anexos’ do processo histórico 
em virtude da exaltação de personagens e eventos que acabavam por privilegiar 
nomes e datas importantes e, por assim dizer, a grandeza da nação. Nesta acepção, 
nas primeiras décadas do século XIX, o ensino de história e a própria História 
pautavam-se em mitos fundadores que pouco ou em nada dialogavam com suas teias 
sociais, afinal, mais do que problematizar uma história brasileira, objetivava-se uma 
aproximação com ‘a grande história europeia’. Noutras palavras, o Brasil sentia-se 
europeizado, ignorava suas matrizes africanas, indígenas e latinas – entendendo-se 
como uma Nação ‘fora do seu lugar’. A invenção da sua ‘origem’ valia-se de sentidos 
e significados da cultura ocidental civilizada, recorrendo às demais fissuras de seu 
tecido social apenas para legitimar o discurso hegemônico e salvacionista europeu. 
E, de representações como estas, perspectivas históricas vinculadas a dicotomia 
atraso/progresso, selvagens/civilizados e/ou dóceis/hostis, legaram aos currículos 
educacionais um déficit gigante para as demandas de ensino e aprendizagem. Diante 
do exposto, esta comunicação tem por objetivo apresentar o modo como as nuances 
nas demandas de ensino fomentaram discursos totalizantes nas premissas 
educacionais e, por assim dizer, nos currículos de História do Paraná, marginalizando, 
estereotipando e/ou glorificando figuras, sujeitos e significados específicos aos 
contextos em que foram elaborados.  

 

Palavras-Chave: Currículo Educacional. Ensino de História. Identidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar sobre as formas de escrita da história, como cada ‘momento’ 

historiográfico pensou e materializou os seus interesses, olhares e objetos de 

pesquisa, permite compreender que a História não é uma construção singular, mas 

que se (re)formula, conforme as premissas do historiador e o público a que se remete. 

Partindo desse viés, entende-se que as correntes historiográficas conseguiram 

ampliar sua atmosfera de atuação porque existiram bases teóricas anteriores que 

possibilitaram a crítica, construção e revisão dos seus princípios de análise. Neste 

sentido, esta produção textual tem por objetivo fomentar uma breve reflexão sobre o 

oficio historiográfico no tocante a forma como história foi orquestrada ao contexto 

paranaense – sua finalidade e intenção prática – e dialogar estes anseios às 

demandas de ensino, entre elas, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná.  

Partindo destes pressupostos, foi no século XX que a História surgiu em meio 

ao contexto de lutas burguesas, nacionalismo, formação de “Estado-Nação” e 

choques entre patrões e proletariado. Sendo assim, tinha o intuito de justificar a 

formação do cidadão para a pátria, ressaltando a importância da burguesia 

emergente. Naquele mesmo momento, a educação tornou-se um direito de todos, 

além de ser laica, universal, gratuita e obrigatória. No contexto brasileiro, a disciplina 

foi implantada ao currículo escolar no ano de 1838, no Colégio Pedro II, tendo como 

foco criar uma identidade nacional homogênea, destacando a hegemonia de um 

Estado politicamente articulado e organizado.  

A História do Brasil possuía como referência bibliográfica as produções do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e valia-se da influência europeia, sendo 

notórias as marcas do positivismo, entre as quais, pode-se destacar a afirmação de 

fatos sem qualquer crítica; explicação por meio de leis e grandes modelos; 

objetividade dos fatos históricos; ideia de causalidade e uma ordem cronológica linear, 

negando assim, a especulação e subjetividade interpretativa. As fontes eram 

rigorosamente selecionadas, a fim de comprovar os eventos políticos, genealogias 

das nações, enaltecimento dos grandes heróis, acontecimentos através de uma 

periodização e unidades geográficas que contemplavam os contextos eurocêntricos, 
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por isso, a reflexão sobre um regionalismo era fruto do interesse das classes 

dominantes.  

Nesse sentido, questionar os modelos hegemônicos e buscar um ensino crítico 

e renovado exigia uma reformulação epistemológica e metodológica no ensino de 

História. Contudo, Germinari (2005) explica que havia um descompasso entre o 

currículo de ensino e o que se entendia como “história regional”, no qual, este 

distanciamento vinha desde o período republicano, quando o ensino de história 

regional era entendido e ensinado como “estudo dos Estados da Federação”, 

voltando-se para questões políticas e econômicas.  

Meados dos anos de 1980, os “Círculos Concêntricos” (propostas curriculares), 

buscavam refletir elementos voltados à família, à comunidade, ao bairro e dialogar 

com contextos mais amplos. No entanto, essa perspectiva comprometeu a noção de 

espaço e suas influências, pois nem sempre o Estado representava a realidade 

histórica e cotidiana do corpo discente, visto que, imigrantes, por exemplo, mantinham 

seus vínculos culturais e com a terra natal de modo marcante. Além disso, o espaço 

que o alunado vivenciava era diacrônica às suas fronteiras geográficas, 

temporalidades e experiências históricas. Portanto, a seleção dos conteúdos e 

técnicas a serem utilizados na sala de aula, deveriam preocupar-se com o aspecto 

social, buscando valores humanistas e a defesa dos direitos humanos, partindo das 

várias experiências sociais – sobretudo, os grupos que, por um longo tempo, foram 

excluídos na escrita da História. Ou seja, o ensino de História não se deveria pautar 

na dissociação entre discente e ensino de História, mas no seu reconhecimento como 

parte integrante e transformadora do processo histórico.  

No tocante ao palco paranaense, pode-se destacar a finalidade da História para 

a construção da identidade do Estado. De acordo com Peters (2005), a iniciativa de 

gestar uma História do Paraná partiu da elite ligada à madeira e ao mate ou donos de 

pequenas indústrias, pautados na ideia de modernização e progresso. Para 

exemplificar esse processo, pode-se destacar a Exposição Industrial realizada em 

comemoração aos cinquenta anos de Emancipação Política do Paraná, que 

enfatizava tanto a valorização às máquinas quanto à identidade nacional e regional.  
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A sociedade assistia e convivia com uma identidade moldada à imagem de 

progresso e que rompia com o abandono administrativo da antiga Monarquia, além de 

assumir um modelo republicano, acompanhado do progresso e modernização que 

desde a abolição do tráfico de escravos, dinamizou a economia do Estado Brasileiro. 

Isso se deve a associação da modernidade com a Proclamação da República, quando 

a construção dos heróis e insígnias buscavam legitimar o poder político e, 

simbolicamente, envolver o povo em ideias, aspirações e identificações coletivas, 

como a idolatria à bandeira ou à figura de Tiradentes (herói republicano, “Cristo das 

multidões”, conforme poema de Castro Alves), edificado na praça Tiradentes em 

Curitiba, sendo possível encontrar nessa mesma praça a representação de Benjamin 

Constant e João Gualberto (honrado herói paranaense, morreu no conflito do 

Contestado servindo ao Estado do Paraná e a República). Buscou-se também utilizar 

novos nomes para ruas e praças, objetivando ‘reforçar’ a atuação no imaginário 

popular, sendo assim, a Rua Imperatriz passou-se a ser chamada de XV de Novembro 

e a praça D. Pedro II, tornou-se a praça Tiradentes.  

Em meio a esse contexto, o Movimento Paranista surgiu com o propósito de 

construir a identidade do Estado do Paraná, organizado por intelectuais, artistas e 

literatos que cultuavam histórias e tradições, fomentavam essa invenção da identidade 

regional junto com a ideia de progresso. Entre as razões que explicam essa postura 

regionalista é o fato de que o Paraná resumia sua importância nacional às cidades de 

Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa, por isso, os estudos de Romário Martins 

possibilitaram um aprofundamento histórico e etnográfico, demonstrando a 

participação indígena e suas contribuições ao nacionalismo europeu. O Paranismo 

tinha como preocupação preservar a identidade da cultura regional, emergindo de 

sujeitos que não eram nascidos no Paraná, nem mesmo pertenciam a uma escola ou 

a uma estrutura acadêmica, entretanto, partilhavam de uma afeição pelo Paraná. Seu 

primeiro ofício foi criar o “paranaense”, num momento em que o Estado havia acabado 

de perder parte de suas terras para Santa Catarina. Nesta acepção, quando se olha 

para o Paranismo, muito mais do que entendê-lo como um movimento de construção 

à identidade paranaense, é também perceber como esse processo atuou e a forma 



 
 

286 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

como ele se impôs aos “estrangeirismos”, permitindo ao Paraná um caráter particular 

de republicanismo positivista e clerical.  

Foi na busca por um sentimento de pertencimento à terra que se criou um perfil 

cultural envolvendo o espírito de modernização e “carisma curitibano”, o qual foi 

difundido socialmente ente os curitibanos, criando a ideia de perfectibilidade e o mito 

que Curitiba possuía uma “civilização exemplar, trabalhadora e disciplinada”. 

(PETERS, 2005, p 267). Cabe destacar que essa ideia de identidade já havia sido 

semeada desde a chegada de imigrantes europeus, fortalecida pelo Instituto Histórico 

e Geográfico do Paraná, o qual foi uma das bases para o paranismo.  

O termo Paranista, conforme expõe a autora, surge da tentativa de agregar as 

múltiplas culturas que havia no Paraná, como também, a recusa ao uso do termo 

nativista. Esse ‘agregar’ culturas não significava um processo de “aculturação”, mas 

sim, conferir ao Paraná o status de um espaço progressista e com uma sociedade 

cosmopolita. Para demonstrar a forma como essa ideia estava introjetada, a autora 

fala da estátua “O Semeador”, de João Zaco Paraná, que buscava representar essa 

imagem de civilidade, vocação agrícola e um Estado que semeava o futuro. Além 

disso, era comum as festas cívicas para divulgar símbolos paranistas, fossem 

estátuas, obras de arte, composições musicais ou arquiteturas. A população 

reverenciava e enaltecia os símbolos homenageados. Para tanto, o pinheiro, a pinha, 

o mate e a paisagem eram os temas centrais das produções artísticas. Entretanto, 

não só o meio artístico se encarregava dessa construção identitária, visto que, a 

História legitimava, através da cientificidade, os heróis e eventos históricos 

importantes e a literatura sensibilizava os paranaenses ao ideário paranista, através 

lendas e mitos indígenas que foram resgatados e difundidos pela revista Ilustração 

Paranaense.  

Outro elemento que é símbolo paranista é o mate que, mesmo em menor uso, 

trouxe novamente a mitologia cristã de São Tomé no Brasil, contando que, ao 

converter índios guaranis, foi recompensado com o aprendizado de como utilizar a 

erva mate, planta mítica e detentora de efeitos curativos para os indígenas. Desse 

modo, a sociedade paranaense era representada pela formação social de índios e 
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brancos, tendo o caboclo como descendente da inter-relação entre estas duas “raças”, 

excluindo os negros da participação e composição social.  

A autora apresenta também, João Turin como um importante artista paranista, 

pois o mesmo pintou as imagens que representavam os mitos guaranis registrados 

por Romário Martins, as quais “tinham um ar renascentista, com musculatura bem 

definida e padrões, seguindo as normas de equilíbrio e harmonia”, (PETERS, 2005, 

p. 276). Este artista chegou a propor uma “moda paranista”, com bolsas, capas e 

outros objetos cotidianos com desenhos estilizados de pinhões e pinhas. Por fim, 

pode-se apontar que este movimento perdurou até os anos de 1940, onde o 

regionalismo passou a ser freado pelo governo de Getúlio Vargas, período em que a 

centralização e nacionalização buscou controlar as influências regionais. Todavia, as 

marcas do paranismo continuaram fazendo parte do discurso de progresso e 

desenvolvimento, mesmo após os anos de 1950, introduzindo novos elementos e 

resignificando o seu repertório cultural. Além disso, contribuiu no programa de política 

pública de cultura paranaense, conhecido como “Parabenização”, que objetivava 

acabar com as exclusões sociais, econômicas e culturais, em que a cultura deveria 

fazer parte da vida de todos e de grupos ou espaços específicos.  

Reflexo desse processo de pensar e valorizar a história paranaense, a partir da 

leitura das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE), podemos perceber 

tanto as mudanças, ajustes e permanências que fomentaram a elaboração dos 

currículos escolares no Brasil, bem como, o processo histórico percorrido até chegar 

às DCE, dada a superação teórica e metodológica em relação aos seus antecessores. 

Nessa acepção, é notório como o Colégio Pedro II postulou suas bases teóricas 

pautadas no positivismo, fazendo uso somente de documentos oficiais, glorificação 

de personagens heroicos, importantes fatos políticos, além da linearidade cronológica 

dos fatos, exaltação dos valores democráticos, ideal de progresso e de História 

universal, deixando de lado, por vezes, a História do Brasil. Vale destacar que os 

princípios positivistas influenciaram o ensinar e o aprender história por um longo 

tempo, deixando seus resquícios ainda hoje.  

Entre os outros modelos de ensino história que podem ser destacados, pode-

se expor a elaboração curricular proposta na Era Vargas, a qual, vinculava o ensino 



 
 

288 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

de História do Brasil com o projeto político nacionalista, ou ainda,  as orientações 

educacionais do período de Ditadura Militar, em que é possível perceber que, neste 

modelo, há continuidade de alguns pressupostos anteriores, como a utilização de 

documentos oficiais, cronologia linear dos grandes momentos políticos, além da 

despreocupação em estabelecer críticas ou interpretações aos fatos. Por outro lado, 

realizou uma ampla reorganização educacional, dividindo o primeiro grau em oito anos 

e tornou o segundo grau profissionalizante, tendo como objetivo a especialização da 

mão de obra. Em virtude disso, a disciplina de história perde espaço na grade 

curricular, mesclando-se com a geografia. Inclusive, a formação acadêmica é 

prejudicada, isso porque, instituiu-se a licenciatura em curta duração e houve uma 

profunda pressão no controle ideológico do Estado. Somente no fim dos anos de 1980 

e início dos anos de 1990, iniciam-se os debates em relação às reformas democráticas 

no ensino, partindo de novas reflexões acerca dos materiais didáticos e novas 

propostas curriculares. Nessa acepção, instituiu-se os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), cuja proposta era reorientar as práticas dos professores e a 

elaboração dos livros didáticos, privilegiando as competências dos discentes, 

formação de mão de obra e, com isso, minimizar a análise do objeto e reflexão crítica 

através da abordagem psicológica e sociológica dos conteúdos.  

No Paraná, os PCNs foram utilizados até o ano de 2002, em seguida, houve 

uma mobilização da Secretaria da Educação, trazendo os profissionais da educação 

pública para elaborar um programa de ensino que partisse das necessidades e 

demandas próprias do Paraná, olhando as dificuldades e acertos da experiência 

próxima dos educadores, afinal, são eles que percebem quais os métodos e teorias 

que melhor sustentam suas práticas de ensino, o que resultou nas Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná, as quais, romperam com os modelos anteriores 

que eram realizados por uma cúpula de orientadores que, por vezes, desconheciam 

as especificidades que o ensino apresentava, o que justifica o caráter homogêneo e 

universal que tentavam colocar em prática no Brasil.  

Cabe salientar que as DCE deram cumprimento as Leis 13.381/01, 10.639/03 

e 11.645/08 que tornavam obrigatório o ensino de História do Paraná, História e 

Cultura Afro-brasileira, como também, o ensino da História e Cultura Indígena, 
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tornando-se assim, um documento de orientação escolar pautado na ideia de 

diversidade, além de inovar nas formas metodológicas e teóricas que se preocupam 

com a dialética temporal e entre professor e educando, sendo acessível e integrava a 

todos. Esse modelo trouxe uma nova perspectiva para o ensino de História, dividindo-

a, no ensino médio, em três eixos estruturantes: relações de trabalho, relações de 

poder e relações de cultura, possibilitando, assim, a diacronicidade temporal e 

espacial, sobretudo, partindo do presente e da realidade do aluno para a construção 

do saber histórico. Além disso, utilizou da historiografia atualizada e revisada para 

sustentar seus debates teóricos, reorientando, a partir disso, as práticas em sala de 

aula, afinal, teoria e prática devem e podem fazer uma ponte para melhor fomentar as 

dinâmicas de ensino.  

A proposta sobre os encaminhamentos metodológicos que se encontram nas 

DCE, primeiramente especifica os conteúdos para os anos finais do Ensino 

Fundamental, os quais objetivam dar ênfase à história local e do Brasil, fomentando 

diálogos, conexões e relações com a história mundial e no que diz respeito ao Ensino 

Médio. A orientação que se faz é o ensino de história temática, noutras palavras, 

através de recortes específicos, busca-se realizar a discussão e solução de 

problemáticas previamente organizadas pelo professor. Vale salientar que, mais do 

que o conteúdo pelo conteúdo, as DCE tem como finalidade: a produção do saber 

histórico, colocando o corpo discente em contato com as diferentes fontes e a 

problematização específica para cada uma delas; a articulação crítica entre as 

narrativas teóricas e saberes prévios discentes; interpretação e levantamento de 

hipóteses variadas, pois não existe uma verdade única e hegemônica, mas sim, 

múltiplas, conforme o olhar e os questionamentos realizados à fonte ou à problemática 

do processo histórico e, por fim, o uso relativizado do livro didático, visto que, o mesmo 

é um apoio e não deve ser o único material utilizado por docentes, além de ter 

informações limitadas e ‘enxutas’ sobre o conteúdo, é preciso saber dar tratamento 

adequado ao seu uso, afinal, se o professor não é detentor de verdades absolutas, o 

livro didático também não é, sendo necessária a articulação entre livro/material 

didático/teórico – docente – discente/conhecimento prévio. 
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A relação entre saberes prévios e saberes históricos pode ser pensada a partir 

de Rusen (2007), a qual, permite compreender esse diálogo e a maneira de utilizá-lo 

de forma eficaz. Segundo o autor, ela desvela que a vida prática e social está ligada 

à orientação no tempo; o passado é ferramenta para aquisição de respostas às 

questões do presente; diálogo entre vida cotidiana e teoria; orientação e interpretação 

práticas que partem de teorias e princípios analíticos historiográficos. Ou seja, quando 

as DCE propõem modelos historiográficos para sustentar e orientar as práticas na sala 

de aula, mais do que a teoria pela teoria, ela objetiva a construção do conhecimento 

histórico, do pensamento crítico, da leitura de mundo, da interpretação, orientação e 

prática ligadas à dialética histórica, na qual, o alunado é mais do que um receptor de 

informações, ele é um agente histórico que problematiza o seu presente e busca no 

passado às experiências humanas que possibilitam compreender e (re)orientar suas 

ações e atuações do dia a dia. 

Essa forma de aprendizagem histórica parte da consciência humana, associa-

se à dialética do tempo, tornando-se apta para significar, adquirir experiência e 

competências práticas. Conceituada por Schmidt (2009) como cognição histórica 

situada, baseia-se em desenvolver a experiência, a orientação e a interpretação 

histórica. Por isso, aprender História é narrar o passado a partir da vida no presente, 

construindo uma identidade para o sujeito, organizando sua atuação nas lutas e ações 

no hoje, tanto individuais quanto coletivas. O seu uso na sala de aula permite integrar 

discentes no processo de aprendizagem, ou seja, a medida que se sente ‘chamado’, 

questionado e instigado a refletir sobre questões que lhes são próximas, como bem 

explicita Lopes (1991), o alunado vai significar o passado e situar-se no presente, 

utilizando, nesse processo, os seus saberes prévios ou também denominados como 

consciência histórica (conceito utilizado por Rusen (2007). A relação entre os 

conhecimentos particulares e as experiências do passado permite o sujeito interpretar 

e orientar historicamente as dinâmicas do presente, como também, perspectivar o 

futuro, tornando-se consciente, agente e crítico da sua realidade ou, como sinalizava 

Freire (1981), proporciona uma leitura de mundo, uma percepção de o sujeito não só 

vive, mas também altera, modifica e transforma a sua realidade.  



 
 

291 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Os princípios supracitados estão anteparados em três correntes teórico-

metodológicas que fundamentam as DCE e todas elas nos permitem compreender 

que não há uma verdade absoluta e universal dos processos históricos, ressaltam a 

importância de dialogar com diversas formas de ‘olhar’ e questionar a fonte, valer-se 

de diferentes teorias e técnicas analíticas, afinal, nenhuma teoria é fechada dentro de 

uma ‘modelo único’. Deste modo, as DCE rompem com antigos dogmatismos e 

ortodoxismos historiográficos. 

Partindo desses pressupostos, conhecer as teorias e metodologias que as DCE 

utilizam no ensino de história é fundamental para percebermos o ‘tipo’ de sujeito que 

ela quer formar, bem como, que profissionais atuam na sala de aula. Nesse sentido, 

é notória a crítica que faz ao positivismo e metodismo europeu, os quais eram 

preocupados com ideais de nação, progresso, universalidade, linearidade e 

neutralidade do historiador, além de pautar-se na história cronológica, política e 

ausente de críticas aos documentos oficiais.   

Para sustentar essa ruptura com os modelos curriculares anteriores, as DCE 

fazem uso da Nova História, também conhecida como Escola dos Annales, que inovou 

com novas abordagens, métodos e fontes para o estudo e escrita da História. Uma 

das contribuições que esta linha historiográfica trouxe e, é considerada pelas DCE 

como ‘marco’, diz respeito à noção de mentalidades, caracterizada pelo modo de 

pensar e agir dos sujeitos em determinadas épocas e lugares. Além disso, esta 

historiografia que trouxe uma nova percepção de tempo, sendo a conjuntura, estrutura 

e acontecimento formas de categorizar o tempo como recorte de estudo. Em relação 

às fontes, pode-se destacar o uso de objetos arqueológicos, tabelas, registros orais, 

entre outras fontes que eram consideradas ‘não oficiais’, que passaram a ser 

criticadas, problematizadas e interpretadas, deixando de lado a narração dos eventos 

tais como eles aconteceram. Todavia, as DCE reconhecem alguns pontos frágeis 

desta corrente historiográfica, como a ruptura com as estruturas políticas e a 

desvalorização dos trabalhos voltados à biografia, além da fragmentação entre objeto, 

método e teoria, que impossibilitaram a articulação entre o objeto e o todo. Por isso, 

a Nova História acabou sendo chamada de ‘História em Migalhas’ por François Dosse.  
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A Nova História Cultural, outra corrente historiográfica utilizada pelas DCE, 

surge como uma crítica à história das mentalidades, inovando com novas abordagens, 

métodos e fontes. Exemplo disso, são os conceitos introduzidos por essa linha de 

pesquisa, entre eles, o de representação, descontinuidades culturais e dialogismo. 

Utiliza o termo ‘nova’ para distinguir-se das demais historiografias e ‘cultura’ para 

diferenciar-se da história intelectual. Vale destacar que esta tendência historiográfica 

faz uso do método indiciário, microanálise, valoriza os sujeitos em contextos mais 

amplos, dialoga com as fontes, insere novas temporalidades, valoriza os sujeitos das 

classes populares e rejeita a dicotomia entre cultura popular e erudita, como também, 

o quantitativismo e a ideia da história como literatura. A amplitude das fontes e dos 

tratamentos problematizados a elas possibilita desenvolver uma consciência histórica 

pautada na diversidade histórica e humana.  

Por fim, a terceira corrente teórico-metodológica utilizada pelas DCE é a Nova 

Esquerda Inglesa, a qual possibilita compreender que a consciência é um produto 

social, dialético e dialógico, expandindo a explicação histórica através do viés 

econômico, afinal, sua base teórica caracteriza-se pelo materialismo histórico 

dialético, ou seja, é uma nova roupagem do materialismo histórico proposto por Karl 

Marx. Essa linha historiográfica traz luz a novos conceitos históricos, como: cotidiano, 

religiosidade, cultura popular, entre outros. Fomenta ainda, sobre a história ‘vista de 

baixo’, inserindo novas perspectivas temporais e personagens históricos, valorizando 

as lutas e transformações sociais.  

Todas essas correntes teórico-metodológicas possibilitam (re)significar a 

escrita da história e sua aplicabilidade na sala de aula, afinal, cada uma delas trouxe 

inovações para o uso no processo de ensino e aprendizagem, primeiramente porque 

deve haver uma ponte entre o conhecimento científico e a produção de saber histórico 

no âmbito escolar, segundo que, os métodos utilizados pelos pesquisadores podem 

ser colocados em prática pelos próprios discentes e docentes, como o uso de 

diferentes fontes, problematização, levantamento de hipóteses, organização e escrita 

de uma narrativa histórica, pautada na produção historiográfica em diálogo com o 

conhecimento prévio dos sujeitos. Mais do que uma escrita pronta e acabada, a 

História é uma ciência humana em construção e, ao colocar o alunado como sujeitos 
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integrantes e formadores do processo histórico, formaremos sujeitos capazes de 

entender e perceber as mudanças, permanências e ajustes que ocorrem no processo 

histórico, como também, aptos à interpretação, orientação e experiência histórica, a 

fim de situar-se e posicionar-se enquanto homens e mulheres às suas realidades 

cotidianas.  
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RESUMO 

Considerando a importância da interação e inclusão social e educacional para o 
desenvolvimento neuropsicossocial infantil, de crianças diagnosticadas com 
transtorno do espectro autista (TEA) e de crianças com deficiência visual (DV). Há a 
necessidade de adaptações individuais principalmente no desenvolvimento motor 
para que essas crianças, ao longo da vida, adquiram independência funcional. 
Transtorno do Espectro Autista é uma desordem que afeta a capacidade da pessoa 
de se comunicar, de estabelecer relacionamentos e de responder apropriadamente 
ao ambiente que a rodeia. Por ser uma perturbação global do desenvolvimento, 
caracteriza-se por déficits significativos em várias áreas do desenvolvimento, evolui 
com a idade e se prolonga por toda vida, necessitando de educação especial e 
multiprofissional. OBJETIVO: Descrever uma abordagem fisioterapêutica através do 
treinamento funcional e proprioceptivo a uma criança com TEA e DV, buscando 
independência funcional. MÉTODOS: Foram utilizados os seguintes instrumentos de 
coleta de dados: anamnese, escala de desenvolvimento motor de Francisco Rosa 
Neto, avaliação psicomotora de Mônica Nicola e mensuração da função motora 
grossa. RESULTADOS: A abordagem fisioterapêutica foi fundamental para o 
desenvolvimento neuropsicossocial da criança DV e com TEA, a  melhora foi 
significativa na individualidade funcional,  adaptativa em geral, no equilíbrio dinâmico, 
na marcha, assim como tarefas cognitivas e também o ato de cuidar de si como vestir, 
alimentar-se e deambular  CONCLUSÃO: A intervenção fisioterapêutica com o 
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treinamento funcional e proprioceptivo, foi eficaz na  busca de desenvolver 
potencialidades, aprendizagens  com  habilidades motoras, neurossensoriais e 
sociais, reduzindo, assim, as  dificuldades encontradas pelas crianças com TEA e DV 
e  melhorando na individualidade funcional,  

 

Palavras–chave: Educação especial. Transtorno do espectro autista. Deficiência 

visual. Fisioterapia. Reabilitação. Desenvolvimento infantil. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência assegura um 

sistema educacional inclusivo e o aprendizado ao longo de toda a vida e resguarda 

que sejam providenciadas adaptações razoáveis, conforme as necessidades 

individuais, tendo em vista a necessidade de atender e facilitar o aprendizado. E é aí 

que a fisioterapia é fundamental nesse processo para promover a inclusão social às 

pessoas com espectro autista. 

A educação especial é fundamental para as crianças diagnosticadas com 

transtorno do espectro autista (TEA) e de crianças com deficiência visual (DV) para 

compreender a maneira como elas iniciam ou estabelecem suas relações para 

respondê-las adequadamente, oportunizando trocas interativas que se completem, 

tendo como base o conceito de atenção compartilhada e as características 

comportamentais de cada uma (LEMOS,2019).   

Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço da Educação 

Especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos individualizados, de 

acordo com cada necessidade, assim como a acessibilidade que deve eliminar 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. Ele deve ser articulado com a proposta da escola regular, embora suas 

atividades se diferenciam das realizadas em salas de aula de ensino comum (BRASIL, 

2009). 

As classes especializadas promovem a inclusão social, atendendo com base 

nas liberdades fundamentai, mas não existem liberdades fundamentais se for 

suprimido o direito de escolha. Dessa forma os currículos, precisam de caminhos 
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alternativos para alcançar esse aprendizado (SEGURA; NASCIMENTO; KLEIN, 

2011). 

O desafio é proporcionar uma educação para todos, sem distinções, além de 

assegurar um trabalho educativo organizado e adaptado para atender às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, precisando saber potencializar a 

autonomia, a criatividade e a comunicação dos estudantes e, no que lhe concerne, 

tornar-se produtor de seu próprio saber (BORTOLOZZO; CANTINI; ALCANTARA, 

2007). 

As crianças com TEA e DV precisam de currículos adaptados, consoante as 

suas necessidades, assim como um tratamento neuropsicomotor para desenvolver 

habilidades de independência as quais facilitam o aprendizado.   

Transtorno do Espectro Autista é uma desordem que afeta a capacidade da 

pessoa de comunicar-se, de estabelecer relacionamentos e de responder 

apropriadamente ao ambiente que a rodeia. Por ser uma perturbação global do 

desenvolvimento, caracteriza-se por déficits significativos em várias áreas do 

desenvolvimento, evolui com a idade e se prolonga por toda vida (AZEVEDO et al. 

2017). 

São direitos da pessoa com TEA a vida digna, a integridade física e moral, o 

livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. Para tanto, ficam 

assegurados o direito e acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 

integral às suas necessidades de saúde e o acesso à educação. Contudo, a pessoa 

com TEA, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito à acompanhante 

especializado (HAYWOOD; GETCHELL, 2004).  

O desenvolvimento motor é considerado como um processo, sequencial, 

contínuo e relacionado à idade cronológica, pelo qual o ser humano adquire uma 

enorme quantidade de habilidades motoras, as quais progridem de movimentos 

simples e desorganizados para a execução de habilidades motoras altamente 

organizadas e complexas. O desenvolvimento ocorre de maneira dinâmica e é 

suscetível a ser moldado a partir de inúmeros estímulos externos (BRISSON, 2012).  

O desenvolvimento motor atípico, habilidades motoras e desenvolvimento 

motor em crianças com TEA destacam haver um desenvolvimento anormal, porém 
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não se vincula, obrigatoriamente, à presença de alterações neurológicas ou 

estruturais. Mesmo crianças que não apresentem sequelas graves, podem apresentar 

comprometimento em algumas áreas do desenvolvimento neuropsicomotor. 

Apresentando prejuízos mais comumente ligados à memória, à coordenação viso-

motora e à linguagem (KETCHESON et al., 2016).  

Crianças com desenvolvimento motor atípico apresentam atrasos, merecem 

atenção e ações específicas, já que os problemas de coordenação e controle do 

movimento poderão se prolongar até a fase adulta. Atrasos motores, frequentemente, 

associam-se a prejuízos secundários de ordem psicológica e social, como baixa 

autoestima, isolamento, hiperatividade, entre outros, que dificultam a socialização de 

crianças e o seu desempenho escolar (HARRIS, 2017). 

As percepções sensoriais são conhecidas como capacidade cinestésica ou 

proprioceptiva o Sistema Nervoso Central (SNC), processando essas informações 

vindas de terminações nervosas especializadas ou de mecanorreceptores que estão 

localizados na pele, músculos, tendões, cápsulas articulares e ligamentos. Com os 

inputs vestibular e visual, os mecanorreceptores fornecem ao SNC informações sobre 

a posição do membro (MAZUREK, 2012).   

O Treinamento Funcional é uma ferramenta para o desenvolvimento de 

capacidades, desenvolvido por fisioterapeutas que busca o equilíbrio das estruturas 

musculares e a prevenção de lesões e melhora do controle e desempenho motor, 

baseando-se em exercícios que simulam as atividades cotidianas dos pacientes. 

Posteriormente, empregou-se em programas de condicionamento físico, reabilitação 

e prevenção de lesões (PRANDI, 2011). 

O objetivo do Treinamento Funcional, independente do grau de condição física, 

é usar as capacidades físicas do indivíduo e aprimorá-las, por movimentos 

multiarticulares e multiplanares com atividades que produzem o gesto motor cotidiano 

ou alguma modalidade esportiva específica. O Treinamento Funcional ocorre de 

maneira integrada, com planejamento individualizado e personalizado, pois vê o corpo 

humano de forma complexa (RIBEIRO, 2006). 

Tendo em vista que o treinamento funcional proporciona melhora à 

coordenação motora e equilíbrio, consequentemente, às atividades de vida diária. 



 
 

298 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Esse fato levou ao objetivo do estudo que foi desenvolver uma abordagem 

fisioterapêutica através do treinamento funcional e proprioceptivo a uma criança com 

Transtorno do Espectro Autista e Deficiente Visual. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo tratou de uma pesquisa de natureza prospectiva, descritiva, 

analítica, intervencionista, quantitativa, qualitativa e estudo de caso. Seguiu todos os 

preceitos éticos e legais da Resolução 466/166 do Conselho Nacional de Saúde e foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Contestado, sob 

parecer substanciado número 075249/2017. 

Realizada em uma escola da rede municipal de ensino no Território do Planalto 

Norte Catarinense, o estudo de caso inclui uma criança com sete anos, diagnosticada 

com Transtorno do Espectro Autista Atípico agravado por cegueira, consequência de 

asfixia perinatal. Apresenta comprometimento de força muscular, déficit de equilíbrio, 

dificuldades nas atividades de vida diária e dificuldades motoras. Os critérios de 

exclusão foram: não assinar o Termo de Assentimento e a inadaptação ao método 

proposto para o paciente.  

Esse paciente foi escolhido para o estudo, devido às condições clínicas, sociais 

e pelas dificuldades encontradas para recebê-lo na escola.  

Para o estudo foram utilizados os seguintes instrumentos de Coleta de Dados: 

anamnese, com dados pessoais (idade, peso, altura, história gestacional e 

desenvolvimento neuropsicomotor), escala de desenvolvimento motor de Francisco 

Rosa Neto, avaliação psicomotora de Mônica Nicola e mensuração da função motora 

grossa (GMFM). 

A escala de desenvolvimento motor (EDM), elaborada por Rosa Neto (2002), 

realiza uma avaliação psicomotora das crianças, abrangendo um conjunto de provas 

diversificadas e de dificuldades graduadas com o intuito de mensurar o 

desenvolvimento motor e se existem atrasos. A avaliação da motricidade fina, 

motricidade global, equilíbrio, organização espacial, esquema corporal e organização 

temporal e a avaliação psicomotora de Mônica Nicola permitem observar o estado real 
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em que se encontra o aspecto motor do indivíduo, dividindo em coordenação, 

equilíbrio e força (NICOLA, 2004). 

A mensuração da função motora grossa (GMFM) é um sistema de avaliação 

quantitativo, contendo 88 itens, são agrupados em 5 divisões, avalia o deitar e rolar, 

o sentar, o engatinhar e ajoelhar, o ficar em pé, o andar, correr e pular. 

Considerando que toda criança precisa movimentar-se para adquirir 

desenvolvimento físico e motor, exigindo motivação e estímulo para despertar seus 

interesses ao desejo de movimentar-se livremente, propuseram-se as seguintes 

atividades que integraram o Treinamento Funcional e Proprioceptivo, bem como 

orientações de mobilidade conforme o quadro 1: 

 

Quadro 1 – Treinamento funcional, proprioceptivo e orientações 

Abordagem Descrição das atividades 

Treinamento 
Funcional 

+ 
Propriocepção 

- Circuitos funcionais com obstáculos: cones, bambolês, bancos, varal 
e grampos, tábuas proprioceptivas, superfícies instáveis, bolas de 
diversos tamanhos, bicicleta, “skate”.   
- área recreativa da instituição com brinquedos lúdicos, gangorras, 
balança, escorregador, gira-gira.  

Orientação e 
Mobilidade 

- Técnicas independentes com bengala = uso da bengala longa para 
atravessar a rua, seguir linhas guias, detecção de obstáculos, etc. 
- Técnicas independentes sem bengala = técnicas de proteção: superior 
e inferior; seguir uma linha guia (paredes); enquadramento; subir e 
descer escadas; deslocamentos em ambientes fechados, etc. 
- Deslocamentos em ambientes variados;22 

Fonte: Os autores (2021) 
 

Seguindo a avaliação proposta, os dados foram coletados pré e pós a 

intervenção, analisando a efetividade do treinamento funcional e proprioceptivo, para 

uma criança com Transtorno do espectro autista (TEA) e deficiente visual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A criança com Transtorno do espectro autista (TEA) e deficiente visual tem sete 

anos, nasceu de 40 semanas com 3.650g, 56 centímetros, cianótico (complicações 

perinatal, parto prolongado), permaneceu em UTI durante 15 dias. É o sétimo filho e 

um de seus irmãos, filho do mesmo pai, apresenta deficiência visual severa. Seu 

desenvolvimento motor apresentou atraso, (controle de cabeça aos sete meses, rolou 
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aos dez meses, sentou com 12 meses, arrastou com 18 meses, engatinhou com 21 

meses, ficou em pé com apoio aos 36 meses, ficou em pé sem apoio posteriormente 

deambulou aos 60 meses, controle de esfíncter anal e uretral aos 72 meses). 

Ocasionando um atraso significativo no desenvolvimento motor, dificuldade de 

comunicação e compreensão. Atualmente a mãe relata agitação e irritabilidade, 

permanecendo a maior parte do tempo sentado ou deitado. Está matriculado e 

incluído no primeiro ano do ensino fundamental com acompanhante especializado, 

sendo que um dia da semana, na mesma escola, recebe atendimento educacional 

especializado - AEE, frequenta, também, duas manhãs a escola especial (Associação 

de Pais e Amigos Excepcionais - APAE) para atendimento com Psicóloga e Terapeuta 

Ocupacional. 

Quando à visão é ocluída, a instabilidade postural se torna aparente. Perdas 

sensoriais significativas e desvios compensatórios inadequados para outros 

processos sensoriais podem resultar de respostas motoras gravemente 

desordenadas. 

A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, tendo seus direitos 

garantidos, conforme estabelecido na Lei n. 12.764. Algumas características do TEA 

consistem em comportamentos repetitivos, estereotipados, limitações de atividades e 

interesses, comprometimento no desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal, 

déficit quantitativo na interação social e comunicação (MARTINS; GÓES, 2013). 

A criança depende dos familiares, exercendo uma enorme influência no 

desenvolvimento e crescimento. Já que mantém o permanente contato e é a 

responsável pelas primeiras estimulações (CUNHA, 2010). 

Com base na anamnese aplicada aos familiares, observou-se o 

desconhecimento sobre a importância da abordagem familiar para estimular o 

desenvolvimento motor da criança, desencadeando um dos fatores que contribuiu 

para seu atraso motor. Analisando o histórico familiar, notaram-se restrições 

funcionais e motoras, conforme o determinismo ambiental e sua realidade, pois 

permanece a maior parte do tempo sentado ou deitado, com pouco estímulo externo. 
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Mesmo o acompanhamento da escola especial, desde seu primeiro ano de vida 

e há um ano na Escola de Educação Básica, não foram o suficiente para um avanço 

significativo no desenvolvimento motor. 

O início da intervenção foi impactante para a criança por alterar sua rotina, a 

resistência à mudança é uma das características do TEA, mas com insistência, 

motivação e a devida orientação, mantendo sempre o mesmo tom de voz, foram 

conquistadas a confiança e a inclusão do tratamento como parte de sua rotina. 

Por tratar de uma criança DV, recebeu auxílio em todas as atividades com 

suporte necessário para todas as limitações, sem privar da recepção de estímulos 

externos. 

A bengala foi empregada como auxílio desde o início da abordagem, seguindo 

como base Orientações e mobilidade (OM) e a técnica de Hoover, apesar da 

dificuldade no início, a criança adaptou-se a este dispositivo, consequentemente, 

aumentou sua mobilidade, identificação de superfícies irregulares, presença de 

pessoas e objetos. 

Com base na EDM, é possível observar que não houve diferença significativa 

nos testes. A figura 01 apresenta a idade motora pré e pós intervenção. 

Ao avaliar a Motricidade fina, houve dificuldade de compreender e realizar a 

atividade. Devido aos movimentos estereotipados e ansiedade, realizou a tarefa após 

algumas tentativas, seguindo orientação verbal e auxílio dos avaliadores. As 

limitações da DV e as características do TEA impossibilitaram a progressão das 

tarefas. 

Notou-se dificuldade ao executar as tarefas referentes à motricidade global, a 

criança não realiza saltos, o que se faz importante para a progressão das atividades 

da etapa. Subiu num banco e permaneceu em posição bipodal, apresentou-se 

insegura e não teve progressão. 

Na avaliação do equilíbrio, a criança apresentou instabilidade ao solicitar a 

flexão de tronco e também se manteve na posição unipodal, não permanece nas 

pontas dos pés, portanto, realizou apenas duas tarefas da avaliação, posição bipodal 

sobre o banco e posição semiajoelhado, com discreta dificuldade. 
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Conforme avaliado nas tarefas da Organização espacial, apresenta resultados 

semelhantes à motricidade fina, após algumas tentativas, orientação verbal e auxílio 

dos avaliadores, realizou as tarefas até a idade respectiva de 4 anos. 

Os testes de Organização temporal e Esquema corporal não foram executados 

pelo indivíduo, por exigir a integridade da visão para a interpretação de cada tarefa. 

Portanto, nessas etapas a idade motora foi zero. 

Na avaliação motora, apresentou um resultado motor “muito inferior”, idade 

motora de 2 anos e 1 mês, atraso de 5 anos e 2 meses em relação à sua idade 

cronológica. Apresenta dificuldades nas áreas de esquema corporal e organização 

espacial (déficit causado pela DV). Durante as provas, a criança apresentou-se 

agitada e com grande carência afetiva.  

 

Figura 1 – Representação dos dados da pesquisa  

 
Fonte: Os autores (2021) 

 

Com base na avaliação psicomotora de Mônica Nicola, analisando o equilíbrio 

estático, pré-intervenção, a criança manteve-se na posição por poucos segundos com 

a base de 15,5 centímetros, apesar da deficiência visual, apresentou mais dificuldade 
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com os olhos fechados. Pós intervenção, manteve-se com a mesma medida de base, 

apresentou-se mais segura, portanto, permaneceu na posição por mais tempo. 

Analisando o equilíbrio dinâmico, previamente, apresentou déficit de equilíbrio 

ao realizar os movimentos, ressaltando a dificuldade em correr e execução de poucos 

passos para trás. Este item foi realizado apenas com os olhos abertos. 

Posteriormente, observou-se a melhora na marcha, realizou movimentos mais 

coordenados e correu com menos dificuldade.  

Notou-se na coordenação de membros superiores, pré e pós intervenção, a 

dificuldade em arremessar a bola, realiza apenas lançamento descoordenado e 

devido à deficiência visual não recebe a bola. 

Observou-se, na coordenação de membros inferiores, pré e pós intervenção, 

que a criança chuta a bola, mas sem direção, não mantém a bola embaixo do pé por 

insegurança e falta de equilíbrio. 

Em relação à coordenação digital, a criança realiza oponência e afastamentos 

dos dedos com dificuldade. Apresentou os mesmos resultados anterior e 

posteriormente. 

A lateralidade é indefinida, ao solicitar que dobre um papel e o corte com a mão, 

a criança não compreende e o rasga, não usa a tesoura e pente, não tem o 

entendimento de “dar as cartas”. Mantiveram-se os resultados nos dois momentos. 

Devido à deficiência visual, a criança não realiza imitações de movimentos, por 

exemplo, ao solicitar que imite um cachorro, expressa apenas sons do animal. 

O TEA tem dificuldade para se relacionar com outras pessoas, não compartilha 

sentimentos, gostos, emoções, o que o impede de distinguir diferentes pessoas e, 

dificilmente, compartilha a atenção com objetos ou acontecimentos, não fixa a atenção 

visual de forma espontânea, nem consegue atrair a atenção de outras pessoas para 

realizar atividades em conjunto (SEGURA; NASCIMENTO; KLEIN, 2011). Portanto, 

houve dificuldade em estabelecer a comunicação de forma compreensiva com a 

criança, devido às características do TEA. 

Conforme o GMFM aplicado neste estudo, observa-se um aumento do escore 

médio de 64,6 para 82,2, com evolução significativa nas dimensões D “em pé” 
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(aumento do escore de 30 para 74,3) e “andar, correr e pular” (aumento do escore de 

34 para 61,1). A figura 02 representa os dados obtidos no GMFM. 

 

Figura 2 – Escores do GMFM 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 

Esse paciente com TEA, em acompanhamento com fisioterapeuta, apresentou 

melhora no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor principalmente por adquirir 

melhor equilíbrio e fortalecimento muscular. Ainda melhorou a marcha, favorecendo a 

funcionalidade de ir e vir, assim, proporcionando liberdade e funcionalidade para a 

realização das atividades de vida diárias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação é uma das maiores ferramentas para desenvolvimento de uma 

criança com deficiência visual e com transtorno do espectro autista e quando foi 

associada às intervenções fisioterapêuticas com o treinamento funcional e 

proprioceptivo, sua eficácia foi maior, pois, nessa pesquisa, a criança desenvolveu 

potencialidades de aprendizagens com habilidades motoras, neurossensoriais e 

sociais. Dessa forma, as dificuldades encontradas foram amenizadas, pois a 

fisioterapia influenciou na melhoria da individualidade funcional, equiparando a idade 

neuropsicomotora com a idade cronológica, proporcionando uma vida digna, com 

autonomia e independência para realizar suas atividades diárias e integração social. 
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INDICADORES DE SAÚDE HOSPITALAR PRÉ E PÓS COVID NO MUNICÍPIO DE 

MAFRA/SC 
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RESUMO 

Através do Ministério da Saúde, podemos encontrar os principais sistemas de 
informação relacionados aos indicadores de saúde, sendo os principais os sistemas: 
de internações hospitalares (SIH); de notificações de doenças (SINAN); de informação 
de atenção básica (SIAB); de informação sobre a mortalidade (SIM) de informação 
sobre nascidos vivos (SINASC) e de informação ambulatorial (SIA-SUS). Através do 
Cadastro Nacional de estabelecimentos de saúde (CNES), podemos acessar todas 
as informações alimentadas no sistema sobre o sistema público e privado de saúde 
no país. O CNES tem como objetivo operacionalizar os sistemas de informação em 
saúde, podendo ser coletado dados sobre infraestrutura do local, leitos disponíveis, 
tipos de atendimentos prestados, equipes e profissionais. Tendo isso, teve como 
objetivo analisar dados indexados à plataforma brasileira de acesso a informações do 
sistema único de saúde – AuditaSus quanto ao período pré e pós pandemia da 
COVID19, para isso, as consultas foram analisadas entre julho e agosto do ano de 
2021, os mesmos foram tabulados e tratados, estatisticamente, na plataforma 
GraphPadPrism 9.0. Sendo que, foram coletados os seguintes indicadores: taxa de 
internação mensal; taxa de mortalidade por especialidade em internações SUS; tempo 
médio de internação hospitalar por especialidades; custo médio anual de internações 
SUS; taxa de internações SUS de não munícipes e de pacientes munícipes de Mafra 
– SC e total de pacientes internados no hospital de referência da região do planalto 
norte. Tendo isso, o presente trabalho discorre sobre as diferenças de taxas de 
ocupação e perfil de internação pré e pós pandemia da COVID19. 

 

Palavras–chave: Sistema único de saúde. Indicadores de saúde. Informações em 

saúde. 
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INTRODUÇÃO  

 

A globalização das informações no âmbito de saúde, vem apoiando o 

crescimento regional e apoio à gestão micro e macro no desenvolvimento nas últimas 

décadas como planejamento da União e Estado em todos os níveis dos sistemas de 

saúde, da atenção primária à terciária. Podendo assim prover uma melhor destinação 

dos recursos da saúde, conforme a necessidade regional e redução do desperdício 

de recursos financeiros (PINTO; FREITAS; FIGUEIREDO, 2018). 

É necessária a avaliação do desempenho do Sistema único de Saúde (SUS), 

através de análise sistemática de dados e informações em saúde, podendo ter um 

planejamento, gestão e avaliação dos serviços prestados, tendo, assim, melhor 

adequação dos recursos destinados à saúde e melhor tomada de decisões para ações 

em saúde (MORAIS et al., 2021). Em relação aos dados, por meio do Ministério da 

Saúde, pode-se encontrar os principais sistemas de informação relacionados aos 

indicadores de saúde, sendo os principais SIH, SINAN, SIAB, SIM, SINASC, SIA-SUS. 

Através do CNES, o qual tem como objetivo operacionalizar os sistemas de 

informação em saúde, pode-se então ser realizada coleta de dados sobre a 

infraestrutura do local, leitos disponíveis, tipos de atendimentos prestados, equipes e 

profissionais (PINTO; FREITAS; FIGUEIREDO, 2018). 

Diante de qualquer cenário vinculado à saúde, sabe-se que esta é dinâmica e 

responde a diversos fatores, especialmente quando interferida por uma situação 

pândemica que é o caso dos últimos dois anos, devido a Doença do Cornona Vírus 

(iniciada em 2019) (do inglês, (co)rona (vi)rus (d)isease-19, COVID19) causado pelo 

vírus Sars-Cov-2. Nesse caso, todos os índices e indicadores de saúde, 

obrigatoriamente, sofrem alterações, as quais devem ser reconhecidas e estudadas 

em nível local, regional e mundial, para que, assim, demandas e estratégias em saúde 

possam se tornar mais resolutivas, por meio então da educação em saúde.  

Sabendo da relevância e da congruência dessas informações para o sistema 

de saúde, o presente estudo teve como objetivo computar e estudar os indicadores 

de saúde hospitalar pré e pós pandemia da COVID-19 no município de Mafra, 

localizado no planalto norte de Santa Catarina. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo exploratório, descritivo, documental do tipo ecológico quanti-qualitativo, 

através da análise de dados indexadas a plataforma brasileira de acesso a 

informações do sistema único de saúde – AuditaSus. Os dados aqui apresentados 

foram acessados entre julho e agosto do ano de 2021, tabulados e tratados, 

estatisticamente, na plataforma GraphPadPrism 9.0. Foram coletados os seguintes 

indicadores referentes ao único hospital do município, Hospital São Vicente de Paulo 

(HSVP): taxa de internação mensal, taxa de mortalidade por especialidade em 

internações SUS; tempo médio de internação hospitalar por especialidades; custo 

médio anual de internações SUS; taxa de internações SUS de não munícipes e 

munícipes de Mafra – SC e total de pacientes internados no hospital de referência da 

região do planalto norte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ano de 2019, em relação às internações SUS, de pessoas não munícipes, 

houve representatividade de 59,90 % do total de pacientes internados, diferentemente 

do ocorrido no ano de 2020, quando houve aumento para 66,40 %. Esses dados foram 

analisados frente ao número total de pessoas atendidas no único hospital do 

município, Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), sendo que, no ano de 2019, foram 

internados um total de 5.793 pacientes e no ano de 2020 foram internadas um total 

de 4.757 pacientes (Gráficos 01 e 02). Nesse cenário, pôde-se observar que o número 

de pacientes teve redução de 18,5% de um ano para o outro, entretanto, em relação 

ao percentual de internação de pacientes munícipes e não munícipes, houve aumento 

de 6,5% para as internações SUS de não- munícipes (AuditaSUS, 2021). 
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Gráficos: 01, demonstração na média de internações por ano comparando os anos de 2019 e 2020. 
Já no gráfico 02, demonstra a proporção em porcentagem de internações de munícipes de Mafra e 
não munícipes de Mafra, sendo que este último representa internações de munícipes, 
majoritariamente, da região do Planalto Norte Catarinense. Análise gráfica realizada em 
GraphPadPrism 9.0.  

 
Fonte: AuditaSUS. 

 

Em relação ao custo médio anual nas internações SUS, no ano de 2019, cada 

internação custou em média R$ 2.135,46 (US$ 531) para o sistema público de saúde, 

já no ano de 2020, o sistema de saúde teve em média um custo de R$ 2.676,71 (US$ 

503,24). Devido ao aumento das internações decorrentes da doença COVID- 19, 

consequentemente, teve um maior aumento das despesas medicas hospitalares, com 

um aumento significativo de 25% sobre a custo médio anual nas internações SUS, no 

município de Mafra. 

Na variável tempo de internação média por especialidades, são apresentadas 

pelo banco de dados três principais especialidades descritas: Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica e Pediatria. No ano de 2019, o tempo médio variava entre 7.2 dias e 2 dias 

de internação, dentro da especialidade de clínica médica, variando em 2020, de 4.1 

dias até 4.9 dias de média. Percebeu-se que houve redução no tempo médio de 

internação SUS, contudo, quando analisado o perfil mensal, computou-se que nos 

meses de maio e junho de ambos os anos, houve aumento do tempo médio de 

internação dessa especialidade, possivelmente devido às doenças respiratórias 

comuns nesta época do ano (MACEDO et al., 2007). 

Na especialidade de clínica cirúrgica, no ano de 2019, houve média de 2.3 dias 

e 3.4 dias de internação hospitalar, sendo que no ano de 2020 a variação foi de 2.6 
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dias e 4.8 dias. Para essa especialidade, então, houve aumento no tempo médio de 

internação. Já em relação a especialidade de pediatria, notou-se que em 2019 houve 

variação do tempo de internação de 1 dia até 4.7 dias, sendo que, para o ano de 2020 

não houve registros de internação. Para esta última, é sabido que o cenário dos 

procedimentos eletivos e não urgentes mudou completamente durante a pandemia. 

Tendo isso, é entendível que estes parâmetros tenham sofrido significativa variação 

(SILVA et al., 2020). Ainda sobre o cenário de internação, a taxa de mortalidade foi 

tendenciosamente maior para o ano de 2020 (gráfico 03). 

 

Gráficos: 03, taxa de mortalidade para as especialidades de clínica médica e cirúrgica, comparada 
entre os anos de 2019 e 2020. É preciso considerar que para o ano de 2020 no mês de outubro os 
dados não constavam. Análise gráfica realizada em GraphPadPrism 9.0.  

 
Fonte: AuditaSUS. 

 

Quanto aos indicadores de internação mensal no HSVP, no município de Mafra 

– SC, houve redução global, quando comparadas de forma geral entre os anos de 

2019 e 2020. Tendo uma redução considerável no total de internações SUS, no mês 

de maio com uma redução de 28% (184 internações) e dezembro com redução de 

18% nas internações entre o ano de 2019 e 2020. Contudo, quando analisado de 

forma mensal, é interessante constar que para o mês de janeiro de 2020 em 

comparação com mesmo período no ano de 2019, houve aumento de 33,5% sobre as 

taxas de internações hospitalares. 

Devido às suas peculiaridades, os hospitais necessitam de uma grande 

quantidade de verbas para se manterem ativos, uma vez que exigem equipamentos, 

equipes multiprofissionais e manutenção contínua (SANTOS et al., 2020). Nesse 
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sentido, conhecer os indicadores de saúde do município de Mafra e do HSVP, tornam-

se relevantes, uma vez que, com base neles, é possível direcionar, estrategicamente, 

os recursos financeiros se adequando às principais necessidades do município. 

Alguns países adotam programas para avaliar a qualidade de assistência 

prestada no âmbito hospitalar, que servem de parâmetro para a alocação de recursos 

financeiros, levando em conta a maior demanda/necessidade. No Brasil em 1994 foi 

criado o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) com o 

escopo de ser um instrumento de avaliação, ligado ao repasse financeiro na área da 

saúde aos gestores locais (DATASUS). Conhecer os indicadores de saúde se torna 

necessário na medida em que as necessidades da população mudam, sendo 

imperioso a realocação de recursos visando a redução na taxa de ocupação 

hospitalar, diminuição nos índices de mortalidade e, por consequência, redução dos 

custos financeiros em saúde. (MACHADO; MARTINS; MARTINS, 2013). 

No presente estudo, pode-se observar diferenças tendenciosas no número de 

internações no ano de 2019 em relação ao de 2020, o que provavelmente é explicado 

devido ao cenário da pandemia. Em 2019, antes da pandemia, as pessoas 

procuravam mais atendimento médico, já em 2020 o número total foi reduzido, 

provavelmente devido ao período de quarentena, medidas sanitárias e medo de 

contaminação pelo COVID-19 (MORAES et al., 2021). 

Os valores obtidos na presente pesquisa entram em consonância com a média 

nacional de internações realizadas pelo SUS, que tiveram uma diminuição expressiva 

o número de internações no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, conforme tabela 

abaixo:  
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Fonte: DATASUS 

 

Apesar do número de internações ter diminuído, o custo com internações no 

Brasil também aumentou, assim como, exposto no presente trabalho (DATASUS, 

2021). Isso se deve, possivelmente, porque no início da pandemia do COVID-19, 

muitas doenças foram “deixadas de lado” diante da falta de leitos, causada pelo 

número crescente de pacientes necessitando de internação, UTI e ventilação 

mecânica devido à gravidade das infecções causadas pelo coronavírus. (NORONHA 

et al., 2020) 

Em um estudo feito na região Sul do Brasil, no ano de 2018, observou-se que 

as principais internações hospitalares, de ambos os sexos, foram por doenças 

evitáveis ou que poderiam ter sido controladas no âmbito de saúde pública e estavam 

associadas a doenças crônicas descontroladas (PINTO et al., 2018). Isso faz refletir 

sobre as mudanças pela qual a saúde vem passando em nível mundial. Contudo, ao 

retratar sobre o cenário regional, interpretam-se, esses dados, como uma mudança 

para todas as ações a partir de então, não só para a assistência em saúde, mas 

também para as estratégias médicas e de educação médica em saúde. 

Diante dessa análise quantitativa, pode-se então corroborar com os demais 

autores sobre a temática de que a relevância de conteúdos, a utilização de tecnologias 

digitais para fins pedagógicos e o valor do trabalho colaborativo passam por 

mudanças e adaptações, conforme a demanda (SERRA et al., 2021). Há de se 

considerar ainda, que diante disso também, há mudanças sobre a saúde mental dos 

profissionais de saúde e futuros profissionais de saúde, os quais, deverão passar por 
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metodologias de ensino, baseadas em amostragens epidemiológicas muito diferentes 

daquelas utilizadas nas últimas décadas (MAIA; GUIMARÃES NETO, 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Indicadores de saúde são fundamentais para o reconhecimento do cenário de 

saúde e doença, assim como, o cenário regionalizado da saúde, visto que, frente a 

magnitude geográfica do Brasil, há diferenças significativas sobre estas realidades 

dependendo da região.  

Quando aqui analisada indiretamente a região do Planalto Norte, por meio do 

estudo dos índices do principal Hospital referência da região, percebeu-se que este 

segue a orquestração mundial e que, então, devido a sua significância para e região 

e saúde, este aumentou o atendimento e internação de não munícipes, sendo os 

dados importantes para fomentar o desenho das medidas de estratégia em saúde 

local e regional. 
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RESUMO 

As técnicas da meditação proporcionam benefícios relevantes à saúde e qualidade de 
vida dos praticantes, incentivando a inserção nas pesquisas científicas. Diante do 
cenário pandêmico vivenciado, em 2020, com um grupo de voluntários, foi realizado 
um estudo teórico e prático sobre meditação, com a finalidade de mitigar o estresse 
em tempo de pandemia. Como sugestão, o grupo propôs a aplicação da pesquisa na 
educação. A literatura sugere a meditação na educação para promover bem-estar, 
qualidade de vida e desempenho escolar, pois reduz ansiedade, depressão e outros 
problemas emocionais. Esta pesquisa tem como objetivo investigar os resultados da 
prática da meditação na formação inicial de professores. A pesquisa do tipo 
qualitativa, trata de estudo piloto para a inserção da prática da meditação na 
educação, a partir de técnicas de meditação no curso de Pedagogia na modalidade 
Educação à Distância. Sete encontros foram realizados por 4 mediadoras com 
formação em Psicologia e especializadas em diferentes técnicas meditativas.  Após a 
aprovação no comitê de ética para pesquisas com humanos e no setor de extensão 
da universidade, os encontros foram realizados de modo virtual pelo Google Meet, 
uma vez por semana. Como resultado, as participantes relatam mudanças na 
qualidade do sono, redução da ansiedade e outras mudanças pessoais relacionadas 
à qualidade de vida. Sugerem, também, a possibilidade de replicar em sala de aula 
com crianças. Conclui-se que a meditação na educação proporcionou mudanças 
pessoais para as acadêmicas, que pode resultar em mudanças nos processos de 
ensino e aprendizagem aos envolvidos. 

 

Palavras–chave: Meditação; Educação; Atenção plena; Qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO  

 

A meditação é uma técnica que possibilita inúmeros benefícios aos seus 

praticantes e tem sido pesquisada, cientificamente, com diferentes públicos nos 

últimos anos. Estudos indicam a prática da meditação para auxiliar as pessoas a viver 

o momento presente de forma integral, contemplando cada instante, a fim de 

possibilitar o bem-estar e saúde mental (ZANON et al., 2020). O estudo sugere que a 

prática da meditação pode ser uma aliada para aqueles indivíduos que buscam mitigar 

e suavizar o estresse, a ansiedade e sintomas depressivos, o que propicia o aumento 

da felicidade (BREWER et al., 2011).  

Por conta dos benefícios, em 2020, realizamos o projeto “meditação no controle 

do estresse em tempos de pandemia”, que inclui aspectos teóricos e práticos (POPP; 

BONISSONI; REIS, 2020). O estudo consistiu em pesquisa com a prática da 

meditação com um grupo de aproximadamente 100 voluntários inscritos, pertencentes 

à comunidade acadêmica e comunidade externa, com encontros on-line via Google 

Meet na pandemia do Covid-19. Em 2021, realizamos um projeto de continuação da 

pesquisa de 2020 para a prática da meditação na educação, a fim de contemplar 

estudantes do curso de Pedagogia. A sugestão da continuação foi apresentada por 

professores e profissionais de educação ao responder o pós-teste. Os profissionais 

mencionaram a importância dos encontros de meditação após um ano de ensino 

remoto, com pouca interação com os alunos.  

No início da pesquisa, realizada para público específico (professores em 

formação), uma análise de pesquisas que relacionam a prática meditativa no contexto 

de ensino-aprendizagem proporcionou avaliar as técnicas e benefícios da meditação 

na educação. A prática da meditação é pesquisada em diferentes partes do mundo, 

tanto com professores como para alunos.  Com crianças menores, Mindful Kids reduz 

o estresse e proporciona bem-estar às crianças (WEIJER-BERGSMA, VAN DE et al., 

2012). Estudos demonstram, também, que yoga e exercícios respiratórios ajudam a 

lidar de forma mais proveitosa com tarefas escolares formais, no desenvolvimento de 

empatia e abertura para o novo (GOLDSHMIDT, 2020).  
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Na educação especial, a meditação foi pesquisada com professores e crianças 

de 10-11 anos que participaram de treinamento de meditação, resultando em redução 

do estresse, aumento de consciência e melhor qualidade do sono (TARRASCH, 

2015). E, um estudo com 66 professoras italianas, que participaram de um curso de 

meditação durante a pandemia do COVID-19, proporcionou aos participantes bem-

estar psicológico, afetividade, empatia e níveis de atenção plena (MATIZ et al., 2020).  

Diante das evidências dos benefícios da meditação na educação, um projeto 

foi desenvolvido com o objetivo de investigar os resultados da prática da meditação 

na formação inicial de professores. Para atender o objetivo proposto, o público 

selecionado, para ofertar os encontros de meditação, foram acadêmicos do curso de 

Pedagogia, na modalidade de educação a distância.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo trata de uma pesquisa de cunho qualitativo, com enfoque 

descritivo, visando investigar resultados de práticas meditativas à educação. A 

abordagem utilizada foi um estudo piloto, que segundo Bailer e Tomitch (2011), pode 

ser considerado uma mini versão de um estudo, pois permite aplicar e testar 

instrumentos e procedimentos, com possibilidade de adaptações necessárias, para 

um estudo completo (CANHOTA, 2008). 

Os participantes deste estudo foram cinco (05) acadêmicas do curso de 

Pedagogia, na modalidade de Educação a Distância (EaD), de uma Universidade do 

Oeste de Santa Catarina maiores de 18 anos. O convite para participarem desse grupo 

ocorreu por meio da coordenação do referido curso de graduação, que disponibilizou 

as informações da pesquisa, com os objetivos, finalidade, datas e horários dos 

encontros e o link de acesso, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA 

MOODLE). O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição, 

vinculado ao setor de Pesquisa/Extensão e Pós-graduação, sob o parecer 4.713.098. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas, como ferramentas de coleta 

de dados: questionários (pré-teste e pós-teste) e aplicação das práticas meditativas 

para os sete encontros. Os questionários foram elaborados e validados pelas 
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pesquisadoras, a partir da literatura existente sobre meditação e de estudos já 

realizados na área, e as práticas meditativas contou com a colaboração de quatro (04) 

profissionais com formação na área de meditação, yoga e mindfulness. 

Os encontros aconteceram semanalmente, via Google Meet, com duração de 

uma (01) hora semanal, sendo realizados no total sete (07) encontros. No primeiro 

encontro, foram apresentados os objetivos da pesquisa, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e disponibilizado o link do pré-teste, contendo 07 questões 

sobre atuação na educação e conhecimento acerca da meditação.  

Entre o segundo e o sexto encontro, foram aplicadas as práticas meditativas, 

sendo elas: técnica da respiração; escaneamento corporal; meditação tibetana; yoga 

nidra; yoga mudra; técnica de autocompaixão. Ainda no sexto encontro, os 

participantes foram convidados a responder o pós-teste, mediante um link que foi 

disponibilizado no chat. Este instrumento foi elaborado contendo 05 questões acerca 

das atividades desenvolvidas e percepção das práticas de meditação. 

Para a realização da análise dos dados coletados foi utilizado o método 

analítico de conteúdo de Bardin (1977). A análise de conteúdo contempla três etapas, 

as quais foram seguidas na investigação: pré-análise; exploração do material e última 

etapa, relacionada aos dados obtidos com o referencial teórico já existente, 

produzindo novos questionamentos e possibilidades teóricas. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As intervenções, em 07 encontros, ocorreram aos domingos (20h) no Google 

Meet, conforme anteriormente relatado. Os encontros foram realizados com a 

participação ativa das autoras e gravados. No final de cada encontro foi realizada uma 

cópia dos comentários.  

 

1º Encontro: Preparação inicial (pré-teste). 

O resultado do pré-teste, aplicado no primeiro encontro, mostra que os 

participantes responderam ser do sexo feminino, somente uma atua em sala de aula, 

que foram unânimes na intenção de praticar meditação, apresentando diferentes 



 
 

320 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

justificativas (Quadro 1). De modo global, é possível observar que a maioria das 

respostas estão associadas à saúde e qualidade de vida. 

 

Quadro 1 – Justificativas do porquê estão motivadas a participar da pesquisa. 

Resposta Você gostaria de participar dos encontros de meditação? Por quê? 

R1 Sim Pois é uma coisa boa para nossa saúde 

R2 Sim 
Nunca tive contato, minha mãe é budista e a religião é bem interessante. 

Tenho vontade de aprender. 

R3 Sim 
Para saber lidar com minhas emoções e, principalmente, estar mais calma em 

meu trabalho. 

R4 Sim Porque já participei e me ajudou muito 

R5 Sim Ter novas experiências 

R6 Sim Conhecer 

R7 Sim Para ter um melhor desempenho na sala de aula 

R8 Sim Um bem para mim e para todos. 

R9 Sim Por que a meditação é muito boa, ajuda-nos bastante no controle emocional. 

R10 Sim O autoconhecimento expande a consciência. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

As acadêmicas também foram submetidas a questionamentos sobre a prática 

da meditação na educação (Figura 1). A maioria respondeu que nunca fez uso da 

prática de meditação. Porém quando questionadas se na formação acadêmica 

conheceu a prática da atenção plena, prevalece a resposta às vezes. Porém é 

provável que essa resposta não esteja vinculada à meditação, pois é contraditória à 

anterior. Foi observado que nem todas demonstraram interesse em aplicar a 

meditação em sala de aula e 5 estudantes nunca ouviram falar sobre os benefícios da 

meditação na educação. 
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Figura 1 – Concepção das estudantes sobre meditação ao responder o pré-teste 

 
Fonte: (Dados da pesquisa, 2021) 

 

2º e 3º Encontro: Prática de Mindfulness 

A mediadora dos dois encontros é profissional da Psicologia, com formação e 

experiência em Mindfulness (no português, atenção plena) na educação. Após 

apresentação e explicações sobre a importância da prática no nosso dia a dia, a 

mediadora explora com o grupo a atenção plena na respiração e, com a técnica “uva 

passa'', a atenção plena com o alimento. E, no terceiro encontro, a mediadora 

conduziu o grupo para a atenção plena em atividade de escaneamento corporal. 

 

4º Encontro: Meditação Tibetana  

Neste encontro, após a apresentação, a mediadora fala sobre suas 

experiências pessoais nas viagens ao Tibet, hospedagem na residência de Dalai 

Lama e o significado e uso de símbolos tibetanos. Em seguida conduz o grupo para a 

meditação com o mantra Om Mani Padme Hum (mantra do amor e compaixão). No 

YouTube há uma versão deste mantra específico para crianças. 

 

5° e 6° Encontro: Yoga 

A mediadora destes encontros é professora, Psicóloga e tem formação em 

Yoga, atuando por mais de 20 anos com crianças nas escolas de educação básica, 
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onde aplica a prática da Yoga. No 5º encontro ela utiliza atividades da Yoga Nidra 

para conduzir ao relaxamento profundo, auxiliando no sono. E no 6º encontro, a 

mediadora conduz para práticas da Yoga Mudra, como para que as acadêmicas 

possam utilizar em sala de aula com crianças a fim de proporcionar bem-estar, 

tranquilidade, concentração e outros.  

 

7° Encontro: Meditação da autocompaixão. 

Após falar sobre a importância da meditação à luz da ciência, a mediadora 

questionou se o grupo faria a prática da autocompaixão ou bondade. A prática da 

autocompaixão foi a escolhida e conduzida por esta mediadora. A prática da bondade 

amorosa foi disponibilizada via mídias sociais para o grupo. No final do encontro, as 

acadêmicas foram convidadas a responder um questionário de pós-teste e foi 

disponibilizado espaço para considerações a respeito das atividades desenvolvidas 

durante os encontros. 

Ao analisar os comentários realizados pelos participantes no chat, durante os 

encontros, foi possível observar que a experiência com a prática da meditação 

contribuiu para a prática profissional e, principalmente, para o desenvolvimento 

pessoal dos participantes. No Quadro 2, destacou-se alguns dos comentários que 

contextualizam o resultado. 

 

Quadro 2 – Alguns dos comentários apresentado por participantes nos encontros de meditação 

Comentário Encontro/Tema 

Comendo mais com calma sentimos melhor o gosto e sabor do 

alimento, o que normalmente comemos muito rápido. 
2º Encontro: Mindfulness 

Adoro uva passas, mas ... eu queria morder para sentir o docinho da 

uva 
2º Encontro: Mindfulness 

Não sou muito fã de uva passa, mas passar por essa experiência foi 

muito bom, apesar de não gostar, com calma pude relaxar e ver que 

a uva não é tão ruim assim. 

2º Encontro: Mindfulness 

Eu já queria "jogar" ela. Não sou fã ...respirei e senti um sabor que 

nunca tinha experimentado, porque das poucas vezes que comi, 

sempre foi com algum outro alimento 

2º Encontro: Mindfulness 

Boa noite, gostaria de compartilhar que tenho muita insônia e 

domingo de noite depois do nosso encontro, foi um dos dias que 

consegui dormir muito melhor... Agora todos os dias tento praticar 

antes de dormir 

3º Encontro: Mindfulness 
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Estava muito ansiosa ultimamente depois de domingo passado, 

quando fiquei ansiosa lembro da aula de domingo e respiro. Tento 

me concentrar na minha respiração e já vi uma diferença enorme. 

3º Encontro: Mindfulness 

Muitas vezes não consigo terminar (se refere à meditação), pego no 

sono valendo 
3º Encontro: Mindfulness 

Foi maravilhoso, fiz até o fim, foi incrível  5º Encontro: Yoga Nidra 

Uma experiência única com certeza, relaxa em pouco tempo 5º Encontro: Yoga Nidra 

Ele ajuda na ansiedade também? Acalmou nesse sentido 6º Encontro: Yoga Mudra 

Obrigada Prof., foi muito bom esses dois domingos, de muito 

aprendizado 
6º Encontro: Yoga Mudra 

Que maravilhoso, muito grata. 7° Encontro: Enceramento  

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Muitos dos comentários são frequentemente apontados na literatura, como a 

qualidade do sono, redução do estresse e aumento de consciência (TARRASCH, 

2015), relatados no início do artigo. Os resultados qualitativos dessa pesquisa 

demonstram que os alunos perceberam diminuição de ansiedade. Quanto à 

respiração consciente, pesquisa anterior, relata que a prática no começo da aula 

auxiliou os acadêmicos a se tornarem mais centrados com os conteúdos a serem 

estudados em sala de aula (SCHWIND et al., 2017). Ao responder o pós-teste, a 

maioria diz ter participado de todos os encontros, colocando que as técnicas sempre 

foram adequadas para a atividade e que utilizam em sala de aula. A maioria diz que, 

com frequência, conseguiu ter momentos de atenção plena (Figura 2). 
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Figura 2 - Avaliação dos participantes quanto às atividades desenvolvidas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os resultados sugerem que práticas meditativas utilizadas nesses encontros 

podem ser introduzidas nos currículos dos acadêmicos da área da educação, a fim de 

contribuir com a saúde mental dos profissionais (TARRASCH, 2015). Nesse contexto, 

deve-se proporcionar subsídios para que a prática seja replicada nas atividades 

escolares e, quiçá, propor ações para “promover instituições fortes, inclusivas e 

transparentes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos baseados no 

Estado de direito são a base para o desenvolvimento humano sustentável” (ONU, 

2015, p. ODS 16). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das evidências dos benefícios da meditação na educação apresentadas 

na literatura, um projeto foi desenvolvido com o objetivo de investigar os resultados 

da prática da meditação na formação inicial de professores. Essa pesquisa apresenta 

o estudo piloto da prática de meditação em tempo de Pandemia com acadêmicas na 

formação inicial do curso de Pedagogia de uma Universidade do Oeste de Santa 
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Catarina e, então, proporcionar aos participantes oportunidades de vivências com foco 

no bem-estar, qualidade de vida e saúde global.  

Conforme relatos apresentados, as práticas contribuíram na qualidade do sono, 

redução da ansiedade e contemplação do momento presente, como no processo de 

gerir o alimento (atividade da uva passa). Portanto, a partir da intervenção com essas 

acadêmicas, é possível concluir que a meditação na educação proporcionou 

mudanças pessoais que podem ser incluídas em sala de aula e resultar em mudanças 

nos processos de ensino e aprendizagem. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA DE CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA118 

 

Claudio Gelbcke119 
Maristela Povaluk120 

 

RESUMO 

O presente trabalho teve por finalidade desenvolver uma proposta pedagógica, por 
meio de Tecnologia e Inovação na Educação, para a comunidade escolar das 
instituições de ensino das redes estaduais e municipais do Estado de Santa Catarina. 
Caracterizou-se como pesquisa bibliográfica e ação participante, tendo como 
amostragem trinta e oito profissionais da área da educação e quinze alunos do ensino 
médio da rede Estadual. Tendo como objetivo, auxiliar os professores com 
ferramentas tecnológicas, propiciando alternativas de ensino e aprendizagem, 
utilizando aplicativos do Google. Posteriormente, foi efetuada a elaboração de um site 
para que os professores tivessem acesso à sala de aula virtual, oportunizando aos 
alunos materiais, conteúdos, vídeo aulas para acesso em qualquer ambiente e 
horários, com um canal de comunicação, envio de arquivos, resoluções de provas e 
feedback. Posteriormente foi efetuada a validação da proposta implementada, por 
meio do google formulário com a referida amostragem, tendo a participação de todos 
os componentes da referida proposta. Após a análise dos dados, constatou-se que 
esta foi de extrema relevância, proporcionando no contexto da pandemia Covid-19 
uma aprendizagem significativa, buscando alternativas para o processo ensino 
aprendizagem, através da utilização de ferramentas tecnológicas para a Educação 
Básica. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Inovação. Educação. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O uso das tecnologias é uma realidade nas instituições, principalmente por 

parte dos alunos, apesar de não as usufruirem de forma adequada no contexto 

educacional, utilizando os tablets e os smartphones mais para jogos e as redes 

sociais. No ano de 2020 e 2021, devido à pandemia do Covid-19, as instituições de 

ensino da rede pública e privada, os professores e alunos tiveram que se reinventar e 
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se adaptar a uma nova realidade de ensino, de forma remota à distância, sendo que, 

em alguns municípios de Santa Catarina, recorreram ao WhatsApp, e/ou o uso de 

ferramentas digitais como algumas plataformas com acesso via internet.  

Para MORAN, “a internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece”. A Internet 

oportuniza interações significativas, através dos e-mails, as listas de discussão, os 

fóruns, os chats, os blogs, as ferramentas de comunicação instantânea. O professor 

precisa informar e orientar os seus alunos sobre a utilização benéfica da internet, tais 

como as vantagens e também os perigos que ela oferece.  

De acordo com Moran (2000, p17-18):   

 

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos 
e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores 
qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de 
caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, 
avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor. Alunos que provêm 
de famílias abertas, que apoiam as mudanças, que estimulam afetivamente 
os filhos, que desenvolvem ambientes culturalmente ricos, aprendem mais 
rapidamente, crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais produtivas. 

 

Com o uso destas ferramentas, surgiu a necessidade de os professores 

buscarem o conhecimento das tecnologias até mesmo durante o ano letivo para 

produzir conteúdo, atividades e avaliações dentro da plataforma para envio às suas 

turmas. 

A proposta pedagógica, teve por finalidade oferecer o conhecimento aos 

professores de ferramentas tecnológicas a fim de propiciar aos mesmos, meios de 

levar o conhecimento aos seus alunos, com a criação de um site, inseridos nos 

aplicativos Google, desenvolvendo um ambiente de aprendizagem virtual, em que o 

aluno pode ter acesso a uma metodologia remota em seu processo de construção do 

conhecimento.  

O Embasamento pedagógico partiu desde a comparação entre os ambientes 

educacionais de ensino utilizados pelos docentes, sua prática tradicional, a 

diferenciação dos modelos presenciais e a distância, com a produção de 

conhecimentos, criação e elaboração de formulários de avaliação, com o objetivo da 

criação de um espaço virtual de aprendizagem. E após a elaboração dos vídeos, foi 
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disponibilizado os cursos para a amostragem, posteriormente foi validada a proposta 

pedagógica, por meio do google formulário.  

Este trabalho teve por finalidade desenvolver uma prática pedagógica, 

utilizando de ferramentas de tecnologia e inovação na educação, proporcionando o 

acesso a uma plataforma digital com conteúdo, vídeo aulas e ferramentas para um 

melhor entendimento e, assim, facilitando o aprendizado do aluno, através de um 

acesso rápido e eficaz para os seus estudos. Tendo como objetivos: desenvolver uma 

plataforma digital por meio de ferramenta Google, um web site para hospedar 

materiais de uso diário do aluno; argumentar a importância do conhecimento 

tecnológico na educação atual; proporcionar o aprendizado de aplicativos Google 

através de e-mail institucional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, de campo e 

ação/participante por meio de uma prática pedagógica na área de inovação e 

tecnologia, tendo como base a coleta de dados e a verificação in loco, através do 

método qualitativo e quantitativo. A pesquisa ocorreu, com um total de trinta e oito 

pessoas, sendo, vinte e cinco professores da rede pública e escolas da rede privada, 

estendendo-se também ao público em geral, contando com 13 profissionais de outras 

áreas, sendo aplicado a quinze alunos do terceiro ano do ensino médio na 

implementação da prática pedagógica intitulada “Inovação na educação através de 

ferramentas digitais” 

Esses conhecimentos aplicados na prática pedagógica partiram da 

apresentação dos ambientes de aprendizagens, utilizados pelos docentes em sala de 

aula, com quadro convencional, caderno, exposição de conteúdo e utilização de livros 

didáticos, pesquisa na biblioteca escolar, também utilização do laboratório de 

informática, utilizando a pesquisa de campo e logo após colheita de materiais, 

experiência e aprendizado no laboratório de biologia. 

Após interação com os ambientes e recursos disponíveis, dando sequência à 

implementação, efetuando uma comparação de aprendizagem entre a metodologia 
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aplicada em sala de aula convencional e a sala de aula virtual, Google sala de aula, 

apresentando as ferramentas básicas que o aplicativo oferece, como a criação de uma 

atividade. Outro recurso apresentado foi o Google drive e formulário Google, que foi 

utilizado também para compor o site, gerando uma avaliação dentro da plataforma. 

Posteriormente se iniciou a construção de um site, ferramenta esta, para ser 

utilizada em uma sala de aula virtual para o professor e seus alunos, partindo do layout 

da página de abertura, uma breve apresentação das ferramentas básicas, dando 

continuidade aos recursos da vídeo aulas, conteúdos em PDF, avaliação através do 

formulário Google sendo inseridos no site, com a criação e aplicação de botões, que 

com apenas um ‘clic’, dá o acesso aos conteúdos disponibilizados no site,  oferecendo 

ao aluno um ambiente virtual de aprendizagem, oportunizando uma metodologia de 

ensino para ser acessada  onde e quando se tenha condições para estudar, dispondo 

de internet.      

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No início da implementação da prática pedagógica sobre a construção de um 

site, foram enfatizadas as tecnologias e suas ferramentas, de uma forma simplificada 

e sucinta.  Com o foco na criação do site, ambiente virtual, no decorrer do vídeo foram 

apresentadas as metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula física 

(convencional) e a sala de aula Google (principalmente no ano de 2020, diante da 

pandemia) em que alunos e professores tiveram que se adaptar para prosseguir o ano 

letivo.  

Para uma melhor compreensão e participação da proposta, para criarem um 

site relacionado ao seu universo de navegação na internet, praticamente o que eles 

mais acessam e gostam no mundo virtual. 
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Figura 1 e 2 – Implementação da prática pedagógica 

       
Fonte: Do pesquisador (2021).  

 

Com o tema escolhido e conteúdo pesquisado, iniciaram a construção da 

página na web, estilizando o layout da tela inicial com a escolha de letras e cores. Em 

seguida criaram os botões que carregariam imagens, vídeos no Youtube, materiais 

PDF e páginas especializadas. 

 

Figuras 3 e 4- Construção do Site.             

      
Fonte: Do pesquisador (2021).           

 

Com os botões criados, sendo necessários para buscar conteúdos e 

informações, sejam na web ou no drive da conta institucional do usuário, os alunos 

elaboraram suas próprias páginas on-line. 

Foi desenvolvida a criação do site, desde o início até o final do processo, 

passando pelo layout, importe de imagens e colocação dos botões necessários para 

o desenvolvimento de um conteúdo, agregando todas as partes elaboradas, sendo as 

seguintes: busca de um arquivo em PDF, conteúdo para pesquisados referentes à 
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temática, acesso à prática pedagógica relacionada à tecnologia e finalizando com 

formulário Google para a avaliação da proposta. 

Dessa maneira é importante destacar que:  

 

A aprendizagem só ocorre se houver uma mudança conceitual, que é 
construída gradativamente, partindo daquilo que já está edificado na cabeça 
do aluno. E é necessário que se utilize uma metodologia que dê ao aluno a 
percepção de que a concepção anterior não é tão consciente como parecia e 
que o conceito novo que se pretende ensinar é inteligível e melhor para 
explicar os fenômenos observados e outros que possam estar relacionadas 
(POVALUK, 2015, p. 135). 

 

Gráfico 1– O que é um Site 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com relação ao gráfico 1, evidenciou-se que 77,3% da amostragem, 

consideram excelente a prática pedagógica desenvolvida, pois tiveram a oportunidade 

de conciliar a teoria com a prática. 
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Gráfico 2 – Sobre o tema da prática pedagógica. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com relação ao gráfico 2, evidenciou-se que 53,8% da amostragem, 

consideram a prática pedagógica excelente, 23,1% bom e 23,1% muito bom.  

Dessa maneira, a proposta pedagógica desenvolvida com alunos e professores 

da educação básica possibilitou o pesquisador conciliar a teoria com a prática, 

superando a visão fragmentada e utilizando as tecnologias como suporte pedagógico 

e enfatizando aspectos de extrema relevância para a produção do conhecimento. 

“Ensinar para a complexidade é formar seres humanos com uma série de habilidades 

e valores para resolver os problemas sociais, interpessoal ou profissional no contexto 

da sociedade atual”. (POVALUK, 2015, p. 164). 

Para MORAN, “a internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece”. A Internet 

oportuniza interações significativas, através dos e-mails, as listas de discussão, os 

fóruns, os chats, os blogs, as ferramentas de comunicação instantânea. O professor 

precisa informar e orientar os seus alunos sobre a utilização da internet, vantagens e 

também os perigos que ela oferece.  

De acordo com Moran (2000, p17-18):   

 

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos 
e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores 
qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de 
caminhada do professor-educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, 
avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa propiciou a aplicabilidade de uma proposta pedagógica a 

para professores e alunos das instituições de ensino da rede pública e privada, 

proporcionando aplicar atividades práticas relacionadas a tecnologias e inovações na 

educação. Constatou-se que as tecnologias evoluem em quatro direções 

fundamentais: do analógico para o digital (digitalização), do físico para o virtual 

(virtualização), do fixo para o móvel (mobilidade), do massivo para o individual 

(personalização) e os professores precisam inovar sua prática pedagógica, buscando 

a inovação e tecnologia. E os alunos do ensino médio, são nativos digitais, tendo maior 

facilidade em aplicar a tecnologia e utilizar a internet, com rapidez e buscar recursos 

tecnológicos no desenvolvimento de trabalhos, utilizando tais ferramentas e 

ambientes virtuais 

O momento abordado com a proposta foi propício pelo momento que vivemos 

na educação, decorrente da Pandemia do Covid-19, em que os professores estão em 

busca pelo conhecimento da área tecnologia.  Dessa maneira, a proposta foi de 

extrema relevância e aceitabilidade pela referida amostragem, propiciando a 

aprendizagem significativa, com a conciliação da teoria com a prática. 
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REFLEXÕES SOBRE AS BASES TEÓRICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO 

BRASIL 

 

Jessica Caroline de Oliveira121 

 

RESUMO 

Pensando que a modalidade de educação a distância (EaD) tem atuado há 200 anos 
em diferentes áreas, com múltiplos anseios e diversas metodologias, este trabalho 
tem por objetivo apresentar um breve histórico acerca de sua genealogia educacional 
a fim de compreender os melindres do contexto atual em que a modalidade está 
inserida. Dito isso, busca-se, assim, conhecer os espaços por onde foi 
operacionalizada e a forma como ganhou corpo nas premissas educacionais no Brasil 
e, a partir desses vieses, delinear os aspectos que compõem a EaD e suas normativas 
curriculares, avaliativas e, sobretudo, os dilemas para a esfera de ensino-
aprendizagem. Nessa acepção, para atender os ensejos aqui alocados, far-se-á um 
levantamento histórico bibliográfico acerca da temática, a qual contará como recorte-
temporal o início do século XX até os primeiros anos do século XIX. Para sustentar o 
debate teórico, utilizar-se-á de autores como Alves (2001), Foltran (2017), Rocha 
(2014), entre outros.  

 

Palavras-chave: História da EaD. Estrutura da EaD. EaD no Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, duas modalidades podem ser consideradas na área da 

educação: a presencial e a distância. Partindo das colocações de Moran (2009), 

entende-se que a modalidade presencial está vinculada aos cursos regulares que 

contam com a interação entre docente e discente em um mesmo espaço físico e com 

encontros presenciais, sendo o modelo chamado de ensino convencional. No que 

confere a modalidade a distância, o autor explica que se trata de uma interação entre 

discente e docente que estão separados, tanto no espaço físico quanto no momento 

do diálogo. Isso se deve ao fato de que a modalidade a distância se dá através do uso 
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Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde também possui Mestrado em História, 
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de tecnologias de informação e comunicação, o que oportuniza que as configurações 

de relacionamento sejam realizadas de forma não presencial. Em síntese, Moore et 

al. (2007, p. 2), define a EaD como  

 

O aprendizado planejado que ocorre, normalmente, em um lugar diferente do 
local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais.  

 

Dialogando esses princípios com as assertivas de Alves (2011), entende-se 

que a educação a distância é uma modalidade de educação que pode ser considerada 

a mais democrática, a qual se utiliza de tecnologias de informação e comunicação, 

ultrapassando, desse modo, as barreiras no que tange à formação de conhecimentos. 

Não distante disso, Nunes (1994) explica que o modelo educacional fomenta novas 

possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem, pois permite o acesso a 

cursos e processos formativos que caminham junto ao avanço das mídias digitais, o 

que possibilita um número cada vez maior de interação e colaboração entre pessoas 

que estão distantes geograficamente ou inseridas em contextos e culturas 

diferenciadas.  

Diante do exposto, pode-se ressaltar ainda, que a EaD, mais do que uma mera 

metodologia de ensino, aponta-se como um caminho que oportuniza o acesso à 

aprendizagem aos sujeitos que foram excluídos do processo educacional por 

morarem longe das instituições de ensino ou, então, pela falta de disponibilidade em 

adequar-se aos horários da modalidade tradicional. Portanto, nesse contexto, a 

modalidade a distância se apresenta como um mecanismo fundamental e funcional 

para a promoção de oportunidades, acesso ao processo formativo e um caminho de 

alcançar um curso superior ou técnico. 

Para chegar aos níveis que se tem na atualidade, houve um longo processo na 

evolução dos seus usos e adoção nos diferentes espaços, sendo estes, os objetivos 

do trabalho, isto é, compreender a maneira como articula seus mecanismos 

educacionais a partir de métodos de ensino-aprendizagem que lhes são bem 

característicos, como o diálogo entre discente e tutor, ambiente de aprendizagem, 

formas de avaliação e desenvolvimento de competências básicas. 



 
 

337 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Finalidades e Estrutura de Funcionamento da EaD no Brasil  

 

Pensando nas propostas articuladas pela modalidade EaD, concorda-se com 

as proposições de Konrath et al (2009) no sentido de que, para que haja a eficácia de 

sua proposta e de sua prática, é preciso que haja organização, a qual está atrelada a 

estrutura, recursos humanos, preparação e distribuição dos instrumentos didáticos, 

dos planos de ensino, bem como, das questões administrativas e responsabilidades. 

Por isso, é correto afirmar que, para além das balizas vinculadas aos meios de difusão 

do processo de ensino-aprendizagem, há um conjunto que possibilita que a estrutura 

dessa modalidade funcione, desde a plataforma de acesso aos polos utilizados para 

os (possíveis) encontros presenciais.  

Um dos pontos centrais para que a EaD tenha diretrizes operacionais diz 

respeito ao método utilizado para a elaboração dos materiais didáticos, os quais 

devem estar em conformidade com os objetivos pedagógicos do curso. Atualmente, 

as atividades realizadas na modalidade de educação a distância ocorrem, na maior 

parte dos casos, através da plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) que é um sistema de gerenciamento para a elaboração de 

cursos on-line, também chamado de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Este 

software permite o apoio a aprendizagem e pode ser instalado em diversas 

plataformas que contam com a disponibilidade de executar a linguagem php, entre 

elas, Windows, Linux e MAC OS. Seu desenvolvimento é colaborativo, pois se 

configura no diálogo entre administradores, tutores e usuários que podem acessar de 

qualquer parte do mundo. Entre as finalidades do Moodle, pode-se citar: 

 

- Criar cursos, disciplinas e editar seus conteúdos e atividades; 

- Registrar usuários, como discente, docentes e tutores; 

- Monitorar o acesso e o progresso de seus usuários; 

- Avaliar relatórios e desempenho discentes nas atividades desenvolvidas. 

 

Nessa direção, entende-se que o acesso e o funcionamento da plataforma e 

das atividades organizadas requer uma ação colaborativa, ou seja, que um conjunto 
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de pessoas atue e potencialize as dinâmicas pedagógicas em diferentes esferas, tanto 

no gerenciamento através da figura do administrador; elaboração das unidades e da 

estrutura do AVA pelo professor formador e, por fim, o diálogo on-line e orientação de 

discentes realizadas por meio do tutor. Há ainda funções auxiliares nas atividades 

EaD, orquestradas pelo Suporte e Manutenção em casos de problemas técnicos, a 

Secretaria (via moodle) para a solicitação de documentos, Sistema de Certificados, 

utilizado para o acesso on-line da certificação em participação de eventos, cursos, 

oficinas, entre outros, bem como, o Call Center que serve para tirar dúvidas sobre 

problemas ligados à plataforma (defeitos, impossibilidade de acesso, não 

visualização, etc.).  

Face a essas colocações, a aula, as tarefas, as trocas de informações e demais 

atividades são inteiramente a distância, operacionalizadas por uma equipe 

pedagógica e de tutores que não precisa se deslocar para um espaço físico para que 

haja o contato com o corpo discente. Para tanto, observa-se que os “espaços 

colaborativos virtuais” oportunizam a realização de diferentes atividades através de 

uma plataforma moodle, como webconfêrencias, acessos a diferentes materiais de 

estudo, sejam textos, vídeos, sugestões de materiais de apoio disponibilizados na 

rede digital, fóruns para troca de ideias e esclarecimento de dúvidas. O beneficiado, 

neste caso, são os alunos, afinal, nem todos têm disponibilidade para ajustar aos 

horários de um curso presencial. Portanto, fazendo uso da modalidade a distância e 

com o apoio dos espaços colaborativos, conseguem adequar o seu tempo livre as 

premissas do ensino a distância, organizando calendários de estudo, bem como, 

tendo a possibilidade de encaminhar dúvidas, pedir sugestões a qualquer horário, sem 

necessariamente limitar-se ao horário do ensino presencial, sendo que, o retorno por 

parte da equipe pedagógica e tutores varia conforme os horários que estão on-line na 

plataforma, desempenhando, assim, um contato mais rápido e prático. 

Trazendo a discussão para a figura dos agenciadores dessa modalidade, 

entende-se que ao professor formador, nos melindres da EaD, cabe a 

responsabilidade de condução do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, é quem 

media a relação entre tutores e estudantes, planeja e desenvolve atividades de caráter 

didático-pedagógicas no tocante ao curso. É participante da organização, realização 
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e avaliação da disciplina, acompanha e avalia os seminários e provas presenciais, 

ajudando a coordenação do curso, o corpo docente e tutoria on-line. Por fim, pode-se 

dizer que é quem insere atividades na plataforma virtual de aprendizagem.  

No que tange a tutoria, outro segmento operacional do processo de ensino-

aprendizagem da EaD, pode ocorrer a distância ou no polo local. Nessa acepção, o 

tutor a distância é responsável pela mediação no processo de ensino-aprendizagem, 

na motivação de estudantes e criação de oportunidades de aprendizagem. Cabe 

ressaltar ainda que, entre suas atribuições, há o acompanhamento e orientação de 

estudo, realização das disciplinas e das atividades. Em relação ao tutor local, 

compreende-se que opera com as turmas nas atividades realizadas nos polos 

presenciais e/ou horários pré-estabelecidos. Além disso, atua junto às turmas nos 

chats, fóruns, seções de atividades on-line, webconferências, podendo auxiliar na 

organização, práticas de ensino e estágio supervisionado.  

Utilizando-se das assertivas de Konrath et. al. (2009), de forma simples e clara, 

coteja-se com as premissas acima alocadas, sustentando o debate ao complementar 

que o professor é quem organiza, planeja e agrega questões que surgem ao longo da 

práxis pedagógica, organizando-a de modo a desenvolver novos saberes a discentes. 

Os tutores, no caso, são responsáveis pelo acompanhamento e comunicação 

sistemática com estudantes, sendo de forma presencial ou a distância, realiza 

atividades que buscam o desenvolvimento dos processos de aprendizagem e de 

ensino, acompanhamento e avaliação. Dito isso, pode-se considerar que: 

 

o tutor é uma figura estratégica nos cursos a distância, sendo o responsável 
pelo bom andamento das atividades. Esse profissional assume a missão de 
articular todo o sistema de ensino-aprendizagem. Ele deve acompanhar, 
motivar, orientar e estimular a aprendizagem autônoma do aluno, utilizando-
se de diálogos, confrontos, discussão de diferentes pontos de vista, 
aproveitando a diversidade e respeitando as formas próprias de o aluno se 
postar frente ao conhecimento (RODRIGUES et al, 2010, p.50) 

 

Partindo destas proposições, pode-se dizer que entre suas atribuições, ao tutor 

cabe expressar uma atitude de receptividade diante do aluno e assegurar um clima 

motivacional favorável à aprendizagem e também propiciar atendimento 

individualizado e cooperativo, numa abordagem pedagógica que põe à disposição do 
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estudante os recursos necessários para que alcance os objetivos no curso, da forma 

mais autônoma possível (RODRIGUES et al, 2010). Não distante disso, Oliveira 

(2007) destaca a importância e a clareza que o tutor deve ter no tocante a concepção 

de aprendizagem, nas relações de empatia com seus interlocutores, no sentir o 

alternativo, no compartilhar sentidos e facilitar a construção de saberes. Sendo assim, 

é evidente que responder perguntas, tirar dúvidas acerca da metodologia ou atividade, 

corrigir trabalhos, estimular e acompanhar a realização das atividades é a base das 

práticas de mediação que os tutores desempenham na EaD.  

O discente, nesse contexto, é o sujeito que fomenta interações com o objeto de 

estudo e seus colegas, tutores e professores formadores. Essa interação, segundo 

Konrath (2007), precisa dessa prática para se estabelecer, enquanto ser humano e, 

mais do que isso, porque a troca de experiência, práxis e saberes possibilita que ele 

se perceba como um produtor de conhecimento. Nessa acepção, não se trata de um 

indivíduo passivo que apenas assiste, lê ou acessa o ambiente de aprendizagem, mas 

sim, de alguém ativo que participa, interage e contribui de forma dialógica, marcando, 

assim, a sua presença. Em linhas gerais, o discente virtual é aquele que se 

compromete, organiza, tem iniciativa, autonomia e disciplina para com seus trabalhos, 

leituras e atividades, desenvolvidos dentro das possibilidades e horários que cria para 

seu melhor desempenho.  

Frente a esses pressupostos, deve-se dizer que na modalidade a distância há 

ainda um espaço físico que possibilita a realização de provas, apresentações de 

trabalho/TCC, reuniões e atividades que exigem a presença discente e docente para 

que ocorra. O espaço pode ser de caráter geral, isto é, onde se localiza a estrutura 

física de quem gerencia da plataforma moodle e a coordenação das atividades, como 

também, os espaços físicos em que as pessoas escolhem, conforme o grau de 

proximidade de onde moram, os quais são chamados de polos.   

Dito isso, é possível considerar que o Polo se caracteriza enquanto um objeto 

de estudo que revela particularidades em seu ordenamento, tanto no que diz respeito 

a sua organização quanto à sua trajetória histórica e ferramentas legislativas que 

orquestram seu funcionamento. Nessa acepção, pode-se dizer que é o Artigo 80 da 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96 que regula os 

princípios da EaD, salientando, deste modo, que:  

 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. § 1º A educação a distância, organizada 
com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições 
especificamente credenciadas pela União. § 2º A União regulamentará os 
requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a 
cursos de educação a distância. § 3º As normas para produção, controle e 
avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua 
implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. § 4º A educação a 
distância gozará de tratamento diferenciado (apud KNUPELL, 2014, p. 114) 

 

Em outros três instrumentos, é importantes ressaltar  os Polos, o primeiro diz 

respeito à Portaria nº 4361/2004, que institui os processos para o credenciamento das 

instituições de ensino e a autorização para que novos cursos superiores adentrem a 

esta modalidade de ensino; em segundo lugar, pode-se destacar o Decreto nº 

5622/2005, o qual regulamentou os Artigos 80 e 81 da LDB e trouxe a definição para 

a EaD, arrolando que se trata de uma modalidade educacional vinculada à mediação 

didático-pedagógica por meio da tecnologia de informação e comunicação, por meio 

de lugares e tempos diversos. O terceiro diz respeito ao Decreto nº 5800/2006 que, 

para além da instituição do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

operacionalizou também o processo de constituição dos Polos, visto que, aventava a 

premissa em expandir e interiorizar os cursos superiores públicos para diferentes 

regiões do país, contanto com professores, gestores e trabalhadores da educação 

básica. O último Decreto define também que o Polo se trata de uma unidade para 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas dos 

cursos ofertados na modalidade a distância. Partindo desses pressupostos, a autora 

destaca que:  

 

Os Polos são espaços que retratam ações educacionais e culturais de um 
determinado tempo; logo, não são neutros, tanto ideológica quanto 
culturalmente. Mas por serem construídos em situações e condicionantes 
diversos, não estão atrelados apenas a políticas públicas e legislações 
específicas; estes devem ser discutidos por pesquisadores levando-se em 
consideração que são lugares de ações sociais, de memória de uma região 
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e, por conseguinte, formadores de uma identidade social. (KNUPELL, 2014, 
p. 118) 

 

Associados aos Polos, salienta-se, ainda, quatro dimensões que compõem os 

princípios desses espaços, sendo eles: o braço operacional de programas e projetos 

das IES; parceria entre o poder municipal e estadual; tutoria e atividades presenciais 

nos Polos e avaliação nos mesmos espaços. Com efeito, pode-se pensar que o Polo 

“sinaliza para a criação de uma nova identidade e representatividade ao vislumbrá-lo 

como um centro maior de integração e desenvolvimento para a região, fomentador de 

formação profissional e geração de empregos” (KNUPELL, 2014, p.120). Para a 

organização desses espaços, a autora destaca que há mantenedores que garantem 

o seu funcionamento, entre eles, bibliotecários, seguranças e tutores presenciais. Por 

fim, é oportuno delinear que:  

 

o Polo é um espaço que necessita de instalações físicas, infraestrutura 
tecnológica e de recursos humanos adequados para contribuir na qualidade 
do ensino. Contudo, advertimos que em muitos casos esse processo de 
organização múltiplo tem se constituído em uma tarefa difícil de se realizar, 
apesar das exigências do governo federal para autorização de funcionamento 
e das constantes visitas de supervisão realizadas por técnicos, professores e 
avaliadores cadastrados pelo Ministério da Educação (KNUPELL, 2014, p. 
121). 

 

Esclarecidas as funções dos agenciadores das atividades a distância e o 

espaço em que se operacionalizam parte do trabalho nesta modalidade, entende-se 

que outro elemento fundamental para ser apresentado nesse texto é o método 

avaliativo, pois, levando em consideração as dinâmicas realizadas via AVA, muito se 

questiona acerca das estratégias empregadas e sua validade no processo de ensino-

aprendizagem. Nessa acepção, pode-se compreender que os métodos avaliativos 

passaram por um processo de evolução ao longo do tempo e, ainda hoje, pode ser 

considerada um desafio para docentes, visto que, há confrontos entre os vieses 

teóricos e a diversidade de contextos e realidades onde são aplicados. Noutras 

palavras, acaba se tornando um desafio aliar o processo avaliativo às demandas 

discentes, docentes, institucionais e da comunidade em que se inserem, sem deixar 

de lado, é claro, o objetivo da práxis avaliativa: “auxiliar o aluno no seu processo de 

desenvolvimento pessoal, a partir do processo ensino-aprendizagem e prestar 
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informações à sociedade acerca da qualidade do trabalho educativo realizado”, 

(ROCHA, 2014, p. 1).  

Articulando estes pressupostos às funções da avaliação, a qual se entende que 

deve ocorrer de modo dinâmico, pode-se elencar cinco papeis ao processo avaliativo 

e, acompanhado a ele, expectativas que corroboram seu caráter fundamental na 

formação de saberes, sendo estas:  

 

1. em processo - a visão contínua da avaliação (diagnóstica - diária, tendências, 

previsões, decisões, ajustes);  

2. a auto avaliação - onde estou, quem sou e para onde quero ir (de propiciar 

a auto compreensão);  

3. a motivação - motivar o crescimento de que modo? Estou motivando ou 

desmotivando esse crescimento?  

4. a de aprofundar a aprendizagem (a qualidade na prática avaliativa como 

elemento de aprofundamento da aprendizagem)  

5. e a de auxiliar a aprendizagem – descobrir as conexões da aprendizagem. 

(Estilos de aprendizagem e intervenções etc.) (ROCHA, 2014, p. 2) 

 

No tocante às formas de avaliação e suas respectivas expectativas, pode-se 

delinear ainda, as modalidades avaliativas, denominadas, enquanto diagnóstica, 

contínua ou formativa e a final ou somativa. Rodrigues (2010) inclui outros conceitos 

utilizados no tocante à avaliação, o qual define enquanto possibilidade avaliativa o 

processo abrangente, multidimencional, contínuo, diagnóstico e inclusivo.   

Apresentadas algumas informações acerca da avaliação, pode-se agora 

pensar mais especificadamente no diálogo entre estas e a modalidade EaD, pois, 

conforme destaca Rocha (2014), há diversas concepções sobre educação, no que diz 

respeito a EaD, cada qual imbricada nas teias teorias de quem as produziu. Para tanto, 

argumenta-se que a educação a distância é um sistema educacional mediado pela 

tecnologia, em que a aprendizagem ocorre em tempos e espaços diferenciados, como 

também, sem a presença física docente e discente. É bebendo dessas premissas que 
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novas formas de pensar a avaliação têm sido realizadas, cujo intuito é redefinir a 

organização de seus métodos, os quais podem ser definidos em três perspectivas:  

 

- Modelo Baseado nos Artefatos da Internet: também conhecido como modelo 

de aprendizagem on-line e não através da presença física docente, pois existe 

a interação, colaboração e cooperação em espaços virtuais ou nuvens de 

aprendizagem. De acordo com o texto, nesse modelo não há avaliação da 

aprendizagem, com exceção dos casos em que há certificação da instituição 

que oferece o curso; 

- Modelo Misto: caracterizado pela possibilidade em ofertar cursos ou 

disciplinas presenciais, todavia, com momentos virtuais ou a distância, sendo 

comuns encontros presenciais. A avaliação ocorre com datas e locais 

agendados previamente, segundo estabelece o MEC; 

- Modelo Semipresencial: nesta opção, há momentos presenciais e virtuais ou 

a distância, sendo a avaliação de caráter presencial formal e os artefatos 

tecnológicos que ampara a sua oferta são considerados como elementos de 

flexibilização da aprendizagem. 

 

Partindo dessas informações suscitadas, pode-se compreender que a 

avaliação, no caso da EAD é considerada, enquanto uma ação transformadora, que 

incentiva a capacidade crítico-reflexiva acerca de um tema ou conhecimento, portanto, 

“é reflexão transformadora da ação” (ROCHA, 2014, p. 6). Nesse sentido, a 

modalidade a distância permite que pré-requisitos sejam avaliados, entre eles, as 

competências: do ensino e aprendizagem, da didática das nuvens, dos indicadores de 

desempenho, do contexto ou natureza, dos estilos de aprendizagem, da destreza 

tecnológico-midiática. Portanto, é possível dizer que a avaliação na EAD vai além do 

estigma de premiar ou punir, mas busca através de testes, um contínuo, constante e 

diagnóstico processo de verificação da formação de saberes produzidos. É nesse viés 

que o Rodrigues (2010) descreve que a avaliação é um fator fundamental para medir 

não só o desempenho acadêmico, como também, a eficiência dos estudos e 

possibilitar futuras correções. Para isso, avaliações quantitativas são realizadas para 
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o requisito de notas e qualitativas fomentar a reflexão, criticidade e espírito 

investigativo.  

Para alcançar tais desígnios, a primeira avaliação realizada na EAD se dá na 

aprendizagem e é acompanhada pelo tutor, em que se observa a realização dos 

estudos e atividades indicadas nos materiais didáticos. Em seguida, são avaliados os 

estudos de caso, isto é, os ensaios produzidos por discentes, sendo essa parte da 

avaliação e a anterior, momentos complementares. Em seguida, são realizados 

seminários presenciais e, por fim, há uma prova presencial, o que permite considerar 

que avaliar em si, é um processo, com métodos e momentos diferenciados, o qual 

anseia perceber a formação de conhecimento ou déficits de aprendizagem durante as 

diversas etapas da produção do saber. Nesse sentido, pode-se dizer ainda que, para 

ser bem-sucedido num curso educação a distância, o estudante precisa desenvolver 

algumas competências básicas, entre elas, pode-se citar:  

1. Organização do tempo: pois é fundamental a administração do tempo para a 

leitura e realização das atividades, buscando, assim, absorver o máximo possível das 

informações e formação de saberes.  

2: Autonomia e disciplina: é preciso ter discernimento que na modalidade de 

educação a distância sou eu quem organiza o tempo, as Unidades e a realização das 

atividades, realizando as leituras obrigatórias, buscando por materiais auxiliares ou 

por acompanhamentos de tutores. O desenvolvimento de todas as atividades e 

premissas ligadas as disciplinas dependem única e exclusivamente do meu 

desempenho e organização, e isso é fruto da autonomia acadêmica.  

3: Conhecimento específico em informática: é fundamental conhecer as 

ferramentas associadas ou específicas da internet, seja de editores de texto, 

instrumentos de pesquisa ou outras ferramentas que contribuem no processo de 

aprendizagem. Não penso que devo fazer um curso, graduação ou especialização 

porque devo obrigatoriamente conhecer todos os mecanismos da plataforma, porque 

isso faz parte do processo de aprendizagem, posso entrar nessa modalidade sem 

conhecer a plataforma e com o tempo ir compreendendo sua funcionalidade. Contudo, 

a instrumentalização básica da internet é fundamental para que essa aprendizagem 

ocorra de forma mais fácil, rápida e clara.  
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SALA DE AULA INVERTIDA: SOCIALIZANDO UMA PRÁTICA EM LÍNGUA 

ESPANHOLA 

 

Graciéle Nissola Casagrande122 

 

RESUMO 

Por diversas vezes, o ensino de línguas estrangeiras torna-se monótono e repetitivo 
uma vez que, centra-se no uso da língua por meio da repetição de estruturas 
gramaticais. Não que tal ação não tenha importância, pelo contrário, é o uso contínuo 
destas estruturas que, tão logo compreendidas passam a ser corretamente usadas na 
língua estrangeira. No entanto, é possível tornar esta aprendizagem dinâmica, 
significativa e relevante do ponto de vista da aprendizagem e assimilação do 
conteúdo, utilizando-se da concepção da sala de aula invertida. Nesse sentido, o 
objetivo do trabalho é relatar uma atividade exitosa no processo de ensino e 
aprendizagem do conteúdo pretérito do modo indicativo, na disciplina de Espanhol. A 
mesma foi desenvolvida com 70 alunos da escola de Educação Básica Vidal Ramos 
Júnior, localizada no município de Concórdia-SC. Sob essa ótica, coube ao educando, 
de forma ativa, investigar o assunto proposto, socializar com os colegas e, finalmente, 
promover uma prática a fim de verificar se o conteúdo proposto foi assimilado pelos 
colegas, na qual a professora apenas mediou esse processo. Os resultados 
demonstram a importância da utilização de novos métodos de ensino, bem como 
reiteram a viabilidade da ação. 

 

Palavras–chave: Espanhol. Sala de aula Invertida. Aprendizagem autônoma. 
Mediação. Conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A rotina das aulas de língua estrangeira, com destaque da língua espanhola, 

por diversas vezes centra-se na aula tradicional, na qual o professor (detentor do 

conhecimento) repassa por meio do quadro e saliva os saberes correspondentes ao 

conteúdo aos alunos (receptores do saber). Isso não significa que o ensino tradicional 

não tem o seu valor e em momentos, mostra-se eficaz, entretanto apenas ele, no 

contexto que vivemos hoje, não basta para “prendermos” a atenção de nossos alunos. 

                                                           
122Professora da Educação Básica; Mestranda em Educação – UFFS, docente da EEB Vidal Ramos 
Júnior – Concórdia-SC. E-mail: gracielenissola@yahoo.com.br 
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Almeida (2000, p. 62) evidencia que “É preciso, sem dúvidas, reencontrar 

caminhos novos para a prática pedagógica escolar, uma espécie de libertação, de 

desafio, uma luz na escuridão [...] A educação lúdica pode ser uma boa alternativa”.  

Em concordância com o autor, acredita-se que a sala de aula deve ser um 

espaço vivo, de aprendizagem significativa associada a uma metodologia que 

desperte no aluno o gosto pelo aprender. 

Nessa perspectiva, a ação pedagógica precisa estar em constante atualização, 

não apenas para adequar-se às demandas da tecnologia da informação e do 

conhecimento, mas principalmente para atender as demandas de interesse dos 

alunos, cuja prática da sala de aula, por vezes, não motiva à aprendizagem. 

Aponta-se como uma alternativa possível para uma ação dinâmica, a prática 

da sala de aula invertida (flipped classroom), defendida pelo norte americano 

Jonathan Bergmann em parceria com Aaron Sams. Para Bergmann, “Hoje, 

praticamente tudo que alguém ensina, ou aprende, já está disponível no YouTube” 

(Entrevista ao Portal Desafios da Educação, 2018). Dessa forma, busca-se, com essa 

metodologia, que os alunos apropriam-se deste conhecimento, disponível na internet, 

livros, apostilas, entre outros, de forma prévia, para a aula.   

Bergmann e Sams (2018) evidenciam que se trata de uma inversão, o aluno 

faz em casa o que faria na escola (um contato inicial com o conteúdo) e na escola o 

que faria em casa (um aprofundamento sobre o mesmo). Ainda, os autores elencam 

aspectos positivos da sala de aula invertida:  

- O papel ativo do aluno, que promove um senso maior de responsabilidade no 

seu próprio processo de aprendizagem; 

- Flexibilização do tempo, que auxilia estudantes mais ocupados a acessarem 

o conteúdo em momentos mais adequados ao seu horário; 

- Tempo maior em sala de aula para que o professor auxilie os estudantes com 

dificuldades no aprendizado; 

- Rever os conteúdos, quantas vezes for necessário; 

- Possibilita a intensificação na relação professor-aluno e aluno-aluno. 
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Com base nesta abordagem, o trabalho tem por objetivo socializar uma prática 

exitosa, realizada com alunos das segundas séries do Ensino Médio da Escola de 

Educação Básica Vidal Ramos Júnior, localizada em Concórdia-SC, a partir de 

conteúdos previstos no currículo da língua estrangeira: espanhol. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta atividade foi aplicada com aproximadamente 70 alunos das segundas 

séries do Ensino Médio, nos turnos matutino, vespertino e noturno, no componente 

curricular espanhol em uma escola da rede básica de ensino do oeste de Santa 

Catarina. O conteúdo abordado foi a conjugação verbal dos pretéritos simples e 

composto do Modo Indicativo. Ao utilizar esta nova prática, nas aulas, conforme 

apontam Bergmann e Sams (2018, p. 37), “a aula gira em torno dos alunos, não do 

professor”. 

 Iniciou-se com divisão das turmas em dois grupos, visto que um ficou 

responsável por conceituar e elaborar atividades sobre o pretérito simples do Modo 

Indicativo, já o outro grupo, de conceituar e elaborar atividades sobre o pretérito 

composto do modo indicativo. Com a divisão, os alunos deveriam procurar na internet, 

livros, apostilas sobre as regras e normas do que lhes foi repassado. A partir das 

informações recebidas, os mesmos desenvolveram a busca inicial na escola e o 

restante (finalização) em casa. 

Isso, devido ainda estamos vivenciando o contexto pandêmico da Covid-19 e 

de acordo com o Plano de Contingência da escola, faz-se necessário respeitar o 

distanciamento de um metro por aluno. Dessa forma, as turmas com trinta alunos 

foram divididas em grupo A e B, sendo que, enquanto o grupo A está no tempo escola 

(50% da turma), concomitantemente, o grupo B está no tempo casa e, assim, 

sucessivamente.  

Na semana seguinte, os mesmos deveriam apresentar para a professora o 

conceito e atividades elaboradas, a fim de sanar possíveis dúvidas e realizar os 

ajustes necessários, para que, na aula seguinte, os alunos apresentassem aos demais 

colegas o conteúdo estudado, bem como realizassem as atividades/exercícios sobre 
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o conteúdo proposto. Em consonância com Bergmann e Sams (2018, p. 29) “O 

objetivo derradeiro é o de que todos os alunos realmente aprendam”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da atividade mencionada, percebeu-se que, inicialmente, os alunos 

apresentaram dificuldades básicas na busca por esses conteúdos, desde encontrar 

um site confiável, compreender a linguagem presente nele, correlacionar estudos 

prévios. Mas, como evidencia Moran (2018), a questão posta é que, se desejamos 

formar estudantes proativos, precisamos adotar metodologias em que estes se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, nas quais tenham que tomar 

decisões e avaliar os resultados com apoio de materiais relevantes.  

Entretanto, mesmo apresentando certas dificuldades, como mencionadas 

acima, notou-se o empenho na busca por meio da pesquisa, uma vez que uma leitura 

rápida dificultava a compreensão do conteúdo.   

Nesse sentido, ao utilizar a sala de aula invertida, foi possível se colocar diante 

da situação, na busca por este aluno proativo. Visto que, coletivamente, os próprios 

alunos tiveram que promover a reflexão coletiva para que fosse possível chegar a um 

consenso na compreensão do conteúdo investigado. Nessa interação, alunos que 

pouco se relacionavam na sala de aula interagiram, auxiliando-se, mutuamente, na 

conceituação e articulação entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento, 

foco da análise. 

Ainda, Moran (2018, p. 4) evidencia que as metodologias ativas, sendo a sala 

de aula invertida uma delas, possibilitam ao estudante o papel de protagonista, 

considerando “[...] seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as 

etapas do processo”. Visto que a aula girou em torno do que os alunos apresentavam, 

suas colocações, dúvidas, posicionamentos. Nesse sentido, coloca-se o estudante no 

centro do processo de ensino e aprendizagem, procurando envolvê-lo ativamente, 

descentralizando o papel do professor, que se torna um mediador/facilitador para que 

a informação repassada seja transformada em conhecimento. 
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Destaca-se outra situação diante da atividade, uma vez que, ao propor 

atividades/exercícios, os mesmos aplicaram o conhecimento de forma unânime 

através de práticas lúdicas, como por exemplo: Torta na cara, gincana de perguntas, 

verdade ou consequência, Kahoot. Isso pois, segundo os mesmos, aprender se torna 

mais agradável e divertido e, ainda, em consonância com Piaget (1967), encara-se o 

jogo como um auxiliar muito eficaz no desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

moral e não somente como um divertimento ou brincadeira.   

Já no momento de apresentação dos conceitos elaborados pelos alunos, notou-

se que alguns ainda demonstram insegurança, outros são tímidos, no entanto 

denotam compreensão. Há ainda os que possuem uma grande capacidade de 

comunicação e oralidade, cada um dentro de sua característica. Verificou-se que ao 

final do processo, a grande maioria dos estudantes apropriou-se dos conhecimentos 

propostos, cabendo pequenas intervenções da professora aos poucos alunos que, por 

alguma dificuldade ou falta de atenção necessitam da mediação específica do 

professor, para total compreensão. As imagens 1 e 2, a seguir, denotam a alegria e 

fruição ao desenvolver as atividades propostas pelo grupo de alunos responsável pela 

apresentação e organização da atividade.  

 

Figura 1 – Alunos desenvolvendo os exercícios por meio da dinâmica “torta na cara” 

 
Fonte: a autora, 2021 
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Salienta-se que essa dinâmica funciona da seguinte maneira: inicialmente são 

elaboradas questões referentes ao conteúdo abordado. Após, divide-se a turma em 

dois grupos, entregando uma numeração igual para ambos. Por sorteio, chama-se um 

número e, ambos os membros que possuem esse número devem responder a 

questão. Quem sabe a resposta, deve acender a luz. Se o mesmo acertar, tem o 

direito de dar uma tortada na cara do colega, se o mesmo errar é ele quem receberá 

a tortada.   

 

Figura 2 - Uma turma organizadora da dinâmica  

 
Fonte: A autora, 2021 

 

Dessa forma, é possível observar que, ao contrário do que acontece na sala de 

aula tradicional, em que o aluno recebe um conteúdo e, posteriormente, faz as 

atividades e revisa em casa, na sala de aula invertida, o aluno já estudou em casa e, 

por isso, a sala de aula física torna-se um lugar de questionamentos, discussões e 

atividades práticas. Assim, “aula torna-se o lugar de aprendizagem ativa” (VALENTE, 

2018, p. 29). 

Por meio da proposta de uma atividade dinâmica em sala de aula, a função do 

professor assume uma nova versão, pois “O professor desempenha um papel 

fundamental nesse processo, enquanto mediador das situações de aprendizagem 
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com as quais os alunos estarão em contato, ainda que essas ocorram fora da sala de 

aula presencial”. (SOUZA, 2015, p. 43)  

Ao final, vale lembrar que, o processo que foi previamente planejado, também 

precisa ser avaliado, de modo a verificar se os objetivos propostos foram alcançados. 

Com base nessa análise, cabe ao professor reutilizar, adequar ou refutar a atividade, 

visto que, muitas vezes o planejamento gera uma expectativa que nem sempre é 

atingida na prática. Assim, avaliar o processo e os resultados é uma atividade 

essencial ao fazer pedagógico, pois em consonância com Schimitt (2011, p. 60) “[...] 

ressalta-se a necessidade e a importância da reflexão sobre a prática, como exercício 

permanente para a melhora na qualidade das atividades desenvolvidas durante a 

ação pedagógica”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na experiência apresentada, demonstra-se que uma prática de 

ensino aprendizagem diferenciada é possível nas aulas de língua espanhola. Para 

isso, é preciso que o professor esteja atento aos interesses dos alunos, mas acima de 

tudo e, principalmente, que o profissional se permita experienciar uma nova 

abordagem prática para suas aulas. Cabe ao professor permitir-se a si mesmo e aos 

seus alunos experimentar “o novo”, caso contrário, a sala de aula, ambiente nato à 

aprendizagem, permanecerá fechada a novas práticas, novas possibilidades. Esse elo 

entre conhecimento e práticas diferenciadas de ensino aprendizagem efetiva a 

proposta de produção do conhecimento escolar e torna a experiência prática dos 

conteúdos marcantes, promovendo uma aprendizagem dinâmica, lúdica e agradável, 

que deixa marcas positivas da interação. 

A efetividade da aprendizagem da prática socializada pôde ser comprovada, 

uma vez que a ação foi avaliada por meio de prova individual e sem consulta e, a partir 

dessa, foi possível evidenciar a assimilação do conteúdo estudado pela coletividade. 

(Ressalta-se aqui o modelo de registro legal de notas, que necessita de resultados 

numéricos para fins de registro e aprovação). 



 
 

354 

Anais do I Seminário Internacional, III Seminário Nacional sobre Educação e Desenvolvimento 
Regional e V Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 
(ISBN: 978-65-88712-85-6) 

Tendo em vista os resultados apresentados, reitero que a sala de aula se tornou 

um espaço mediado pelo professor. O aluno, nesse novo contexto de aprendizagem, 

foi provocado a analisar, compreender e socializar o saber construído. Nesse aspecto 

ele desenvolveu maior autonomia frente ao conhecimento, foi trazido ao centro da 

discussão e desempenhou um papel fundamental: o de protagonista do processo. E 

quanto ao professor, este atuou como coadjuvante, porém fundamental na dinâmica, 

pois interagiu estimulando, questionando, explicando possíveis pontos de dúvida não 

compreendidos pela coletividade, tudo de modo a tornar a sala de aula, um verdadeiro 

espaço de produção coletiva do conhecimento. 

Sob esta perspectiva, a atividade de aula invertida cumpriu com sua proposta 

pedagógica, no sentido de produzir conhecimento e, foi além, proporcionando 

ademais do saber escolar, uma aprendizagem significativa e memorável do ponto de 

vista do conhecimento produzido e da prática experienciada pelos alunos. 
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