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APRESENTAÇÃO 

 

O II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e o VI Seminário Regional 

sobre Educação e Desenvolvimento Regional ocorreu entre os dias 18 a 22 de julho 

de 2022. 

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 ´desenvolvimento regional´, oportunizou, além das discussões 

próprias da área, novas frentes até então pouco exploradas. A educação passa a 

integrar as discussões, mesmo que ainda incipientemente. 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.  Quanto à relação entre 

a temática do evento com um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável, têm-

se os seguintes: erradicação da pobreza, educação de qualidade, trabalho docente e 

crescimento econômico, redução das desigualdades, parcerias e meios de 

implementação.  

No ano de 2022, o evento deu continuidade às discussões sobre a contribuição 

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

contribuir para a promoção da melhoria da educação básica e superior; divulgar 

pesquisas na área da educação e desenvolvimento regional e demais campos das 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; favorecer a integração de grupos de estudos 

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

consolidar uma proposta de desenvolvimento regional;  oportunizar aos acadêmicos 

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

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

internacionalização do programa stricto sensu em desenvolvimento regional; 

promover a troca de experiências, com o que se possa contribuir com professores, 

gestores educacionais empenhados na melhoria da qualidade da educação; promover 

intercâmbio entre os Programas de Pós-graduação na área de Planejamento Urbano 

e Demografia, em particular aqueles cujo objeto vincula-se ao Desenvolvimento 

Regional, possuindo alguma aderência com a temática educação; promover, interna 
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e externamente, o intercâmbio de ideias com outras IES, órgãos e instituições; 

promover o intercâmbio acadêmico entre os cursos de licenciatura da UNC e de outras 

instituições da região, do estado e do país; reunir esforços intelectuais dos 

participantes, através de seus escritos sobre o tema.  Foram abordados temas como: 

Educação e Desenvolvimento; Educação e Saúde; Habilidades Socioemocionais; 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Metodologias Ativas de Aprendizagem; 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Educação e Sociedade; Ensino Médio / 

Educación Secundaria na/en América Latina); Epistemologia do Desenvolvimento: 

uma discussão histórica, geográfica e de filosofia política; Universidade e 

Desenvolvimento Regional.  O evento de 2022 inovou, inserindo em sua programação 

relatos de pesquisas de egressos do Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional articulados com a educação. Foram eles: zoonoses: ocorrência, aplicação 

de recursos e relação com o IDHM, longevidade dos municípios da região da 

AMPLANORTE; interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de 

formação de profissionais da área de saúde; execução, monitoramento e avaliação 

dos planos municipais de educação: contribuições para a região da AMPLANORTE; 

a política pública de educação infantil no cenário do desenvolvimento regional na 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense; um olhar sobre o Programa 

Ensino Médio Inovador e o novo Ensino Médio; jovem aprendiz no cenário das 

políticas públicas de emprego na jurisdição da Vara do Trabalho de Mafra/SC. Quanto 

à relação entre a temática do evento com um ou mais objetivos de desenvolvimento 

sustentável, têm-se os seguintes: erradicação da pobreza; educação de qualidade; 

trabalho docente 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 

proporcionaram a disseminação de resultados de pesquisas, experiências práticas e 
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de gestão, gerando análises e integração com o tema desenvolvimento regional.  

Relevante registrar a participação no evento de palestrantes do continente africano, 

americano e europeu, oportunizando o diálogo entre diferentes contextos. 

Almeja-se que, em 2023, o evento dê continuidade e se torne ainda mais 

robusto, ampliando as discussões em âmbito nacional e internacional. 

 

Canoinhas, SC, inverno de 2022. 

 

Argos Gumbowsky e Daniela Pedrassani 
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A CAMINHABILIDADE URBANA NA ANÁLISE DO USO SOCIAL DO ESPAÇO 

PÚBLICO E DO MEIO AMBIENTE URBANO: UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE-

DISCIPLINAR 

 

João Ricardo Licnerski1 
Jairo Marchesan2 

Argos Gumbowsky3 
 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência docente-disciplinar da 
caminhabilidade urbana como proposta metodológica para a atividade prática de 
Projeto Urbano. A experiência foi realizada na disciplina de Planejamento Urbano e 
Regional II no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNC - Universidade do 
Contestado – Câmpus de Mafra. Utilizou-se a caminhabilidade urbana como categoria 
de análise do uso social do espaço público e do meio ambiente urbano, oferecendo, 
assim, um conjunto de subsídios para as propostas urbanísticas de revitalização e 
requalificação em áreas degradadas na área central de Mafra/SC.  

 

Palavras–chave: Caminhabilidade urbana. Planejamento urbano e regional. Projeto 
urbano.   

 

INTRODUÇÃO  

 

A atividade prática de Projeto Urbano na disciplina de Planejamento Urbano e 

Regional II, do Curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Contestado - 

Câmpus de Mafra, teve como proposta de trabalho semestral a revitalização e 

requalificação das margens dos rios Negro e da Lança, no centro da cidade de 

Mafra/SC. A escolha do local deve-se à sua importância histórica, ambiental e 

paisagística, sendo que, desde a década de 1980, entrou em processo de degradação 

ambiental, devido às inundações do rio Negro em 1983 e ao posterior abandono das 

atividades urbanas no entorno.  

A principal diretriz para a revitalização e requalificação urbana, neste caso 

particular, foi recuperar a escala humana como principal critério de desenho urbano. 

                                                            
1 Doutorando em Desenvolvimento Regional – Universidade do Contestado (UNC), Canoinhas/SC, 

Brasil. E-mail: joao.licnerski@aluno.unc.br.  
2 Docente no Programa de Doutorado em Desenvolvimento Regional - Universidade do Contestado 

(UNC), Canoinhas/SC, Brasil. E-mail: jairo@unc.br  
3 Docente no Programa de Doutorado em Desenvolvimento Regional – Universidade do contestado 

(UNC), Canoinhas/SC, Brasil. E-mail: argos@unc.br  

mailto:joao.licnerski@aluno.unc.br
mailto:jairo@unc.br
mailto:argos@unc.br
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Para tanto, o desenvolvimento do Projeto Urbano se articulou em torno da categoria 

de análise “caminhabilidade urbana”.  Em linhas gerais, refere-se a uma concepção 

do planejamento urbano orientada à dimensão humana das cidades sob o ponto de 

vista da mobilidade urbana, apoiando-se em atributos do ambiente construído que 

influenciam a predisposição das pessoas caminharem, tais como:  a atratividade dos 

espaços públicos e usos do solo; acessibilidade; conforto ambiental; permeabilidade 

do tecido urbano; segurança para os pedestres; dentre outros. A caminhabilidade 

urbana persegue ainda os objetivos de transformar as cidades em lugares mais 

democráticos, participativos, acessíveis e sustentáveis (ANDRADE; LINKE, 2017)  

Um dos aspectos para a efetividade da caminhabilidade urbana foi o de analisar 

a relação entre as pessoas e o meio ambiente construído. A questão fundamental, 

neste trabalho disciplinar, foi identificar aqueles espaços potenciais da cidade para a 

locomoção de pedestres, pontos de encontro e reuniões ou lugares para 

manifestações espontâneas da população. Para tanto, o desenvolvimento da 

atividade prática teve como fundamentação teórica a obra “Cidades para pessoas” do 

arquiteto dinamarquês Jan Gehl. Partindo da crítica à cidade moderna, o autor 

analisou a questão da qualidade de vida urbana, enfatizando a escala do pedestre; a 

relação espacial entre o sistema viário e os edifícios; as distâncias a serem percorridas 

e a importância do espaço público para promover vitalidade nas cidades (GEHL, 

2013).  

Finalmente, recorreu-se às abordagens específicas do campo disciplinar do 

Desenho Urbano, analisadas por Del Rio. Uma dessas abordagens enfatiza e valoriza 

aspectos culturais e antropológicos da população e os valores da cidade tradicional 

como critérios de recomposição da dimensão humana do espaço urbano. Segundo 

esse autor, há uma relação entre o uso social do espaço urbano e os elementos da 

cidade tradicional, tais como o dimensionamento dos espaços viários e a identificação 

cultural das atividades urbanas e seu meio construído (DEL RIO, 1990). 

O objetivo do projeto urbano, como atividade disciplinar, foi capacitar os 

acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo na análise do espaço urbano e possíveis 

linhas de atuação, segundo os referenciais teóricos em torno a caminhabilidade 

urbana e, de forma complementar, a abordagem cultural e antropológica do desenho 

urbano e o uso social do espaço urbano. Quanto à análise do espaço da cidade, o 



 

13 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

exercício teve como meta uma aproximação com a escala urbana, destacando o 

diferencial entre o aspecto dimensional e a escala do projeto arquitetônico.  

Quanto às abordagens sugeridas para a disciplina, o objetivo foi a possibilidade 

de integrar visões de três autores selecionados sobre a problemática da 

caminhabilidade urbana: a) as experiências nacionais e internacionais como uma 

primeira aproximação ao tema, possibilitando uma visualização das iniciativas 

realizadas: b) a importância da vida urbana entre os edifícios, analisada por Gehl; c) 

os aspectos culturais e tradicionais da cidade tradicional, tratados por Del Rio e, tendo 

como contexto de análise, a área central de Mafra como estudo de caso.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos do trabalho, foram estabelecidas 4 etapas de 

atividades e seus respectivos produtos, objetos de avaliação disciplinar semestral. A 

primeira etapa foi composta por três sessões de discussões entre os acadêmicos 

sobre a caminhabilidade urbana e sua relação com o ambiente construído e a 

dinâmica da vida urbana. O primeiro seminário discutiu as experiências brasileiras e 

internacionais sobre a cidade para pedestres. Em um segundo momento, discutiu-se 

a obra “cidade para as pessoas” de Jan Gehl e, por último, a leitura individual, seguida 

de uma aula expositiva e dialogada sobre a obra de Vicente del Rio sobre as 

abordagens do desenho urbano e as possibilidades de aplicação em projetos de 

requalificação urbana.  

A segunda etapa foi o trabalho de campo e consistiu no levantamento de dados, 

diagnóstico e análise da área definida. O material produzido pelas equipes foi um 

memorial descritivo detalhado da realidade observada. Nessa fase, buscou-se 

verificar os pontos discutidos na fase anterior e o material coletado em campo.  

A terceira e última etapa foi o trabalho de propostas de intervenção urbana 

desenvolvidas em ateliê por grupos previamente definidos. A elaboração do projeto 

urbano foi dividida em três fases: estudo preliminar, anteprojeto e projeto final. A 

conclusão do projeto urbano desenvolveu-se em forma de exposição oral das 

propostas urbanísticas de cada equipe, seguida de debate e discussões. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados finais dos projetos urbanísticos demonstraram distintos níveis de 

apreensão e aplicabilidade dos conceitos discutidos na literatura proposta. A ideia de 

caminhabilidade urbana, como diretriz geral para o projeto de requalificação e 

revitalização em áreas urbanas degradadas, traduziu-se, sobretudo, na 

preponderância do tratamento das superfícies das áreas verdes livres e espaços de 

circulação viária com ênfase nos aspectos de paisagismo. A análise do ambiente 

construído existente (edifícios históricos e infraestrutura ferroviária) se limitou ao 

aspecto volumétrico e formal das edificações.  

Do ponto de vista metodológico do desenvolvimento do projeto, a primeira 

questão a ser destacada foi a atividade de observação e reconhecimento das 

características ambientais e sociais do local do projeto (segunda fase). Diversos 

elementos foram desconsiderados por falta de “treinamento do olhar” e pela 

desconsideração dos elementos teóricos discutidos em sala de aula sobre os autores 

e suas respectivas abordagens, prejudicando a análise dos fatores condicionantes do 

projeto. Dentre eles, os aspectos culturais do ambiente construído (Del Rio) e o 

espaço social entre os edifícios (Gehl). 

Nessa linha, evidenciou-se que os acadêmicos de arquitetura e urbanismo 

desconhecem a realidade urbana e sua complexidade. O trabalho de campo revelou 

uma excessiva preocupação em elencar os problemas de infraestrutura urbana e o 

estado das edificações e espaços viários. Aspectos do comportamento dos usuários 

na cidade, a riqueza visual dos edifícios, a presença excessiva de automóveis no 

espaço viário e a contaminação acústica, elemento, este, citado de forma minoritária.  

A segunda questão, refere-se à relação entre as escalas humana e urbana. 

Observou-se uma disparidade no domínio da escala pensada para as pessoas nos 

projetos arquitetônicos e aquela utilizada no dimensionamento de espaços urbanos e 

destinados aos pedestres. Essa particularidade revelou lacunas metodológicas 

relativas à estruturação da grade curricular no Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

Por fim, cabe salientar a relevância do projeto urbano como atividade síntese 

entre duas escalas de tratamento espacial (humana e urbana), articulada por um 

conceito-chave (caminhabilidade urbana) que norteie as diversas atuações e 

propostas espaciais, funcionais e ambientais.  
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CONCLUSÕES  

 

A proposta da caminhabilidade urbana, como categoria de análise para um 

projeto de revitalização urbana foi interpretada, pela maioria dos acadêmicos, como 

uma problemática, essencialmente, de circulação e mobilidade urbana. Tal 

constatação foi verificada nas propostas urbanísticas das equipes, sendo que 

aspectos do ambiente construído e da forma de ocupação das quadras apareceu de 

forma secundária. Esse ponto deve ser melhor analisado pelo docente da disciplina, 

enfatizando que se trata de um trabalho de desenho urbano integrado aos problemas 

de mobilidade urbana.  

A proposta metodológica, apoiada em três abordagens teóricas como subsídios 

para um projeto de intervenção urbana, cujo principal critério é o uso social do espaço 

urbano, gerou problemas de síntese e de clareza na escolha nas linhas de atuação 

no Projeto Urbano. Embora sejam referências fundamentais para a tipologia de projeto 

no curso de Arquitetura e Urbanismo, observou-se dificuldade na integração entre a 

teoria e a prática. Sugere-se que as três referências bibliográficas sejam obrigatórias 

a todos os discentes e que tenha alguma atividade complementar de síntese entre 

elas.  

Considerando todos os pontos discutidos até aqui, podemos destacar dois 

pontos sobre a experiência docente e disciplinar: O aspecto positivo da disciplina foi 

o de aproximar os acadêmicos de Arquitetura com as questões urbanas como parte 

da formação profissional. As discussões durante o processo de desenvolvimento do 

projeto foram produtivas e a participação em sala de aula foi bastante satisfatória. 

Observou-se, por outro lado, desinteresse pelo projeto por grande parte dos alunos 

da disciplina de Planejamento Urbano e Regional II. Alegaram grande dificuldade 

diante da complexidade do urbano no geral. O trabalho de campo proposto obteve 

resultados insuficientes e observou-se resistência em executá-lo.  

No entanto, cabe destacar a importância da proposta metodológica realizada 

na disciplina e a experiência obtida para uma reformulação dos conteúdos e métodos 

utilizados no projeto urbano. Considera-se que os resultados obtidos servem de 

subsídios para discutir os problemas de grade curricular e das disciplinas de 

urbanismo no Curso de Arquitetura e Urbanismo.  
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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que abordou a temática da educação em saúde, 
sendo considerado um processo educativo de construção de conhecimentos em 
saúde, visando à apropriação temática pela população. Este trabalho teve como 
objetivo apresentar o conceito de educação em saúde e identificar as diretrizes da 
política nacional da educação em saúde. Foi possível fazer uma breve apresentação 
sobre o início da educação em saúde, os aspectos conceituais e as diretrizes da 
política nacional da educação permanente em saúde. Consideraram-se as 
modalidades educativas no cenário da saúde e a necessidade do conhecimento das 
diretrizes da política nacional da educação permanente em saúde e a relevância para 
o desenvolvimento regional. 

 

Palavras–chave: Educação em saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Educação 

permanente. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A educação em saúde é uma área do conhecimento e dispõe de práticas 

voltadas à saúde. Práticas, estas, inerentes ao trabalho em saúde, porém muitas 

vezes deixadas para segundo plano no planejamento e organização dos serviços, na 

execução e gestão. Por esta prerrogativa tratar-se de educação, a palavra já 

redireciona para o cenário escolar, visando às situações formais de processos de 

ensino e de aprendizagem nos espaços de saúde. Neste contexto, expressa-se o 

método didático na ação em que o profissional de saúde ensina e o usuário do serviço 

de saúde aprende (FALKENBERG et al.., 2014).  
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O Ministério da Saúde define que a educação em saúde é um processo 

educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática 

pela população (BRASIL, 2009). Neste sentido, é necessário compreender que as 

palavras processo e construção já predispõem que a educação em saúde não está 

pronta e acabada, mas sim em constante elaboração, revisão, reformulação a 

depender da demanda da população. 

A educação em saúde apresenta três segmentos de atores prioritários que são 

os profissionais de saúde, os gestores e a população. A prática da educação em saúde 

exige o pensar crítico e reflexivo dos gestores, profissionais e da população, 

permitindo identificar a realidade e propor ações transformadoras, inicialmente 

reconhecendo o sujeito como um ser histórico e social, levando-o à autonomia e 

emancipação. 

Considera-se que a problemática da educação em saúde deve ser uma prática 

de responsabilidade de todos os profissionais da saúde, sendo uma estratégia da 

prevenção de doenças e promoção de saúde, inclusive na esfera da saúde mental. 

Este trabalho justifica-se pelo fato de oportunizar a identificação e discussão da 

educação em saúde e o desenvolvimento regional e tem como objetivo apresentar os 

conceitos de educação em saúde e suas práticas, identificar as diretrizes da educação 

em saúde no Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como base metodológica a 

investigação, com caráter descritivo. Parte do pressuposto de que a pesquisa 

bibliográfica é o procedimento metodológico que oportuniza aos pesquisadores a 

possibilidade de encontrar soluções para seus problemas de pesquisa. Para GIL 

(2002, p.44), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base no material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Assim, essa pesquisa bibliográfica possibilitou a escolha dos conteúdos 

publicados em trabalhos científicos, artigos científicos, livros, capítulos de livros, 

textos e informações. No levantamento da literatura, foram utilizados os seguintes 

descritores: educação em saúde, educação popular e desenvolvimento regional. Foi 



 

19 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

considerado como critério de inclusão, o documento ser publicado em português e 

como critério de exclusão, o documento não abordar explicitamente o tema proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aconteceu nas últimas décadas a alteração do conceito de saúde bem como 

de educação. A saúde era conceituada, inicialmente, como ausência de doença, 

estabelecendo uma relação direta do modelo biomédico. Em 1978, surge o 

conceito de que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. A saúde 

passa a ser vista como um recurso da vida e não como um fim da vida. Dessa 

forma, as ações voltam-se aos indivíduos e a comunidade (FEIO; OLIVEIRA, 

2015).  

É possível identificar ao longo da história brasileira que o termo educação em 

saúde é utilizado desde o início do século XX e explica-se com a trajetória da saúde 

pública no Brasil. Durante a República Velha, a população brasileira foi atingida por 

diversas doenças infectocontagiosas que estavam relacionadas às péssimas 

condições sanitárias e socioeconômicas nas quais a população se encontrava. 

Naquela época, a população era obrigada a acatar as ordens estabelecidas pelo 

governo sobre vacinas e higiene, alguns autores denominam a época como 

“despotismo sanitário”. Advindos desse contexto, surge, em 1904, um movimento 

popular intitulado a “Revolta da vacina”, que apresentava o desencontro da classe 

política esclarecida com os valores populares (FALKENBERG et al.., 2014).  

Para Maciel (2009), a partir da década de 1940, houve o avanço da medicina 

preventiva para algumas regiões do país com estratégias autoritárias, tecnicistas e 

biologicistas, em locais determinados de Centros de Saúde, com as chamadas 

campanhas sanitaristas. A revolução de 1964, no governo militar, traz o marco da 

repressão e a saúde da população sofre as consequências com os altos índices de 

mortalidades por doenças como tuberculose, malária e Chagas. Nesse recorte 

histórico, é possível evidenciar a necessidade de ajustar as práticas de saúde, 

conforme as demandas da população com o trabalho das autoridades sanitárias, 

gerando um novo caminho da educação em saúde. 
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A história da saúde aponta para uma reforma social e política, dando 

continuidade ao movimento da Reforma Sanitária, bem como a efetividade do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A partir desse contexto, denotam-se demandas 

de vários segmentos do SUS que devem agir como condutores de mudanças no 

campo das políticas de saúde e da formação profissional (MACHADO et al., 2007, 

p. 336).  

A Educação em saúde pode ser considerada como um instrumento 

facilitador para a capacitação da comunidade, contribuindo para a promoção de 

saúde (CERVERA; PARREIRA; GOULART, 2011). Essa prática torna-se 

atribuição dos profissionais que trabalham nas equipes de saúde. 

Parte-se do princípio de que a educação em saúde deve basear-se num 

processo pedagógico que abranja a aquisição e atualização de conhecimentos e 

habilidades até o aprendizado que parte dos desafios do cotidiano do trabalho, 

envolvendo práticas que podem ser definidas de modo multifatorial (BRASIL, 

2012). 

A educação em saúde é uma estratégia de promoção da saúde, sendo uma 

das principais atividades dos profissionais que atuam no contexto da atenção 

básica, embora esteja inerente a todos os níveis de atenção. 

Para Falkenberg et al. (2014), a educação em saúde é prática privilegiada no 

campo das ciências da saúde, em especial da saúde coletiva, uma vez que pode ser 

considerada no âmbito de práticas que se realizam em diferentes instituições e por 

diferentes agentes dentro e fora do espaço da saúde. Educação na saúde configura a 

produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao 

desenvolvimento para a atuação em saúde, ou seja, envolve a formação de 

profissionais e está focada nas práticas de ensino, organização, diretrizes didáticas e 

orientação curricular. 

A educação popular em saúde é outro conceito que deve ser apresentado, pois 

tem uma concepção diferenciada da hegemônica, organizando-se a partir da 

aproximação com outros sujeitos no espaço comunitário, privilegiando os movimentos 

sociais locais num entendimento de saúde como prática social, sendo os interesses 

das classes populares o foco principal. 
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Ao analisar essas concepções, deve-se considerar como instrumentos ou 

recursos que podem ser utilizados para pensar, conforme Azevedo (2014), o 

desenvolvimento regional, pois se visualiza a ampliação das liberdades individuais e 

coletivas, promovendo a participação social nas decisões políticas, públicas e 

coletivas, empoderando as populações locais e regionais, com pleno acesso a 

políticas e programas, garantindo a capacidade de resposta plena às necessidades 

básicas do indivíduo. Portanto, pressupõe a garantia de status social, valorização do 

potencial local e regional nos aspectos políticos, técnicos, culturais e ambientais na 

esfera da saúde, para que a riqueza, ali existente, garanta a melhoria das condições 

do grupo e a satisfação das necessidades coletivas e individuais. 

A educação permanente em saúde, segundo o Ministério de Saúde, configura-

se como aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam no 

cotidiano das organizações e do trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa 

e na possibilidade de transformar as práticas profissionais que acontecem no cotidiano 

do trabalho (BRASIL, 2007). 

Para que se estabeleça esse propósito, tem-se na portaria nº 2761 de 19 de 

novembro de 2013, a instituição da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) do SUS que, em seu art 2º, reafirma o compromisso dos princípios e 

a efetiva participação popular no SUS e propõe uma prática político pedagógica que 

perpassa as ações de promoção da saúde a partir do diálogo entre a diversidade de 

saberes. Os princípios que orientam essa política são: diálogo; amorosidade; 

problematização; construção compartilhada do conhecimento; emancipação e 

compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Segue o 

detalhamento de cada um deles: 

 

§ 1º Diálogo é o encontro de conhecimentos construídos histórica e 
culturalmente por sujeitos, ou seja, o encontro desses sujeitos na 
intersubjetividade, que acontece quando cada um, de forma respeitosa, 
coloca o que sabe à disposição para ampliar o conhecimento crítico de ambos 
acerca da realidade, contribuindo com os processos de transformação e de 
humanização. 
§ 2º Amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na 
ação educativa pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade, 
propiciando ir além do diálogo baseado apenas em conhecimentos e 
argumentações logicamente organizadas. 
§ 3º A problematização implica a existência de relações dialógicas e propõe 
a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica 
da realidade. 
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§ 4º A construção compartilhada do conhecimento consiste em processos 
comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas 
e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e transformar 
de modo coletivo as ações de saúde desde suas dimensões teóricas, políticas 
e práticas. 
§ 5º A emancipação é um processo coletivo e compartilhado no qual pessoas 
e grupos conquistam a superação e a libertação de todas as formas de 
opressão, exploração, discriminação e violência ainda vigentes na sociedade 
e que produzem a desumanização e a determinação social do adoecimento. 
§ 6º O compromisso com a construção do projeto democrático e popular é a 
reafirmação do compromisso com a construção de uma sociedade justa, 
solidária, democrática, igualitária, soberana e culturalmente diversa que 
somente será construída por meio da contribuição das lutas sociais e da 
garantia do direito universal à saúde no Brasil, tendo como protagonistas os 
sujeitos populares, seus grupos e movimentos, que historicamente foram 
silenciados e marginalizados. 

 

Dentro do cenário da saúde, a educação valoriza o conhecimento prévio da 

população e não somente o conhecimento científico. Abrange-se na educação em 

saúde, educação permanente e a educação popular, de maneira a qualificar os 

profissionais, com ações direcionadas à qualificação dos processos de trabalho em 

saúde, considerando as demandas e especificidades locais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As modalidades educativas no cenário da saúde, como a educação que 

perpassa a formação e atualização profissional; a educação continuada contempla as 

atividades que possui um período definido e utiliza os pressupostos da metodologia 

de ensino tradicional (sala de aula), voltados aos profissionais do SUS; a educação 

permanente define-se melhor no aprendizado que ocorre no ambiente de trabalho e 

que também possibilita a transformação do local de trabalho (que acontece nas 

reuniões de equipe); processos educativos planejados por trabalhadores do SUS, com 

o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de novos conhecimentos sobre saúde, 

doenças e qualidade de vida. 

As diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) do SUS asseguram a qualificação dos profissionais e propõem a prática 

política pedagógica visando, em síntese, à promoção da saúde. 

Existe a possibilidade de o desenvolvimento regional acontecer através dos 

processos educativos no cenário da saúde, pois possibilitam oferecer um melhor 
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atendimento à população através dos profissionais qualificados para atender as 

necessidades de prevenção de doenças e promoção da saúde a nível local e regional. 

Novos estudos e discussões devem ser uma constante sobre a educação em 

saúde mental na atenção primária. 
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A RELAÇÃO DIALÉTICA ENTRE A CIÊNCIA INTEGRADA À EXISTÊNCIA: 

ENSINAR-PESQUISANDO E PESQUISAR-APRENDENDO NO CONTEXTO 

ESCOLAR PÓS-PANDÊMICO 

 

José Ernesto de Fáveri 8 

 

RESUMO 

A prática pedagógica é contraditória. É duplamente contraditória porque supõe que 
quem ensina sabe, quando não sabe e quem aprende não sabe, quando na verdade, 
sabe. [...] toda minha ideia consiste em criar uma teoria da educação que não seja 
teórica, no sentido em que fica desfigurada como teoria, e, sim, corrigida pela prática 
da aula, pelo próprio ato de ensinar. E por outro lado, que seja uma prática que não 
se confunda com um mero exercício, porque tem que valer como compreensão 
teórica. (Álvaro Vieira Pinto- texto inédito). Antes de iniciar esta abordagem, quero 
manifestar o meu agradecimento antecipado a todos que entrarem em contato com 
as ideias que se pretendem apresentar neste texto. Temos de ser sempre agradecidos 
quando as pessoas, próximas e distantes de nós, prontificam-se a debater o que está 
posto, na nossa realidade objetiva, viabilizando o exercício do pensar juntos. Quando 
um objeto de análise é pensado sob diversos pontos em que colocamos nossas vistas, 
origina-se uma reflexão multidimensional e multidisciplinar muito mais rica do que 
pensar sozinho. Entendo que as pessoas, quando são capazes de pensar juntas 
serão, da mesma forma, capazes de agirem em conjunto. É nessa dimensão que a 
educação, como formadora do pensar, constrói a possibilidade de realizar as 
mudanças no contexto e no sistema opressor e desumanizador, da realidade em que 
o aluno está inserido. O indivíduo é importante na medida em que seu pensar e agir 
estão comprometidos com as mudanças socais locais, para transformar-se em sujeito 
da história.  Dessa forma, o indivíduo adquire uma complexidade e um significado 
maior, no momento em que se encontra numa relação de abertura com o outro, e, 
também, numa relação dialética com o coletivo local em que está inserido para 
melhorar o próprio conhecimento e a visão do mundo que possui. Ressalte-se que o 
individualismo é uma atitude empobrecedora e impedimento num processo coletivo 
de pensar e interagir na formação do pensar crítico.  A construção do conhecimento 
transformador realiza-se no debate, provocando o robustecimento do pensar do qual 
tem origem novas ideias sobre o objeto pensado: a realidade nacional e regional. Sem 
dúvida, é vivendo a dimensão coletiva, do pensar para melhorar o agir e vice-versa, 
que nos tornamos profissionais avançados e comprometidos com as necessidades 
contemporâneas de mudanças, tanto em relação aos processos materiais de 
produção da existência, como em relação da apropriação e produção de novos 
                                                            
8 Doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (USFCar – SP). Mestrado em 
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conhecimentos na instituição escolar. Ou seja, rompe-se com a lógica e as práticas 
de opressão sobre as múltiplas dimensões, inclusive nas práticas pedagógicas e, em 
seu lugar, vive-se no contexto local, o que se pensa da realidade regional. Isso implica 
viver o ensino para além do âmbito institucional, através de posturas instituintes do 
docente-pesquisador, no pensar, agir e interagir no contexto escolar e social, em que 
a escola está inserida. A prática de ensino, nessa perspectiva, está comprometida 
com a formação da consciência cidadã nas massas oprimidas, capaz de incitar a luta 
coletiva por mudanças socioculturais locais, com vista à construção de uma sociedade 
mais humana. A finalidade última dessa prática pedagógica escolar é superar, a 
situação em que o professor apenas ensina a copiar, o aluno aprende a fazer a cópia 
piorada do que já existe, sem acrescentar nada de novo ao pensamento, tanto no 
conhecimento, quanto nas práticas de vida.  

 

Palavras–chave: Ciência. Existência. Aprendizagem. Pesquisa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino praticado hoje nas instituições de ensino superior (IES), supostas 

agências de formação dos docentes através dos cursos de licenciatura nas diferentes 

áreas, são um verdadeiro sistema de resistência e um fantástico modelo de 

consolidação da formação de profissionais despreparados para atuar na pesquisa na 

era pós-pandemia, pois no processo de formação, o docente-pesquisador, para atuar 

nas escolas e nas faculdades em geral, necessita ter algo mais do que apenas 

aprender a repetir mecanicamente, o conhecimento nos cursos de graduação em 

licenciatura. As IES, na sua ampla maioria, consolidam a cópia e a reprodução do 

conhecimento, sem se preocupar com a formação crítica do pensar nos futuros 

docentes, consequentemente, não se comprometem em produzir com os alunos, 

novos conhecimentos, capazes de orientar seu agir local, orientados pela consciência 

de quem somos e o que fazemos, com a finalidade de contribuir na transformação do 

meio que está inserido. Origina-se, desse processo de pura transferência do 

conhecimento, a forma antiquada e inadequada de formar as novas gerações de 

docentes, tornando-se um verdadeiro gargalo que atravanca o desenvolvimento do 

pensar crítico nos docentes e nas futuras gerações educadas por eles. Dessa forma, 

consolida-se o arcaico e não dominamos a contemporaneidade na formação dos 

professores para aos problemas sociais, com um conhecimento voltado para tal 

finalidade. Pois, em vez de valorizar a formação pedagógica dos docentes vinculada 
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à prática da pesquisa9 e, esta, vinculada a realidade local, apenas ensinam teorias e 

métodos para instruir as futuras gerações de crianças e jovens, preparados apenas 

para realizarem a cópia do conteúdo, valorizando a memorização e excluindo qualquer 

possibilidade de levar o aluno a desenvolver formas de pensamento próprio sobre as 

reais condições que determinam a sua vida cotidiana. Em última instância, as IES 

estão ocupadas e preocupadas em cobrar as mensalidades e aumentar os lucros, 

mesmo aquelas instituições que se autodenominam, contraditoriamente, de 

filantrópicas e/ou comunitárias. Nesse sentido, o ensino transforma-se, 

equivocadamente, numa demanda do ponto de vista de mercado, sem se preocupar 

com a formação integral e humana do futuro profissional da educação. As IES tornam-

se num eficiente aparelho ideológico de reprodução do sistema para a manutenção 

da contradição entre opressor-oprimido, com o fim de manter, na sociedade, as 

desigualdades e as injustiças promovidas pelo neoliberalismo. Essa contradição 

consolida-se também, no contexto escolar, no qual o docente venha atuar, produzindo 

a sujeição e servidão nos futuros alunos que passarão por suas mãos. Como 

resultado, as práticas de docência do profissional, assim formado, nas IES, consolida 

nos alunos a dominação do pensar, cuja finalidade consiste em legitimar, no âmbito 

social, o processo de desumanização das massas, espoliadas pela classe minoritária 

dos ricos. Tudo o que as IES conseguem fazer, ao longo da formação dos docentes, 

é preocupar-se apenas com um discurso completamente desvinculado do contexto 

local. Dessa situação origina-se a reprodução e repasse do conhecimento, gerando o 

fosso entre ele e a realidade mais próxima, resultando desse processo de ensinar, a 

ocultação da realidade objetiva para os alunos, isto é, não demonstra no processo de 

ensinar a ciência, a verdade dos fatos e acontecimentos sociais, em que aluno e 

professor estão inseridos porque a ciência está desvinculada da existência. A 

                                                            
9 O termo pesquisa, neste texto, será usado com uma conotação bem próxima à pesquisa de base. 

Pesquisa é, nesta fase de formação do professor e do aluno, dos anos iniciais, um estímulo ao 
exercício consciente e intencional da curiosidade de ambos, em relação às diferentes áreas de 
conhecimento, possibilitando-lhe, ao longo do processo de ensino aprendizagem, apropriar-se do 
conhecimento científico, vinculado a realidade local para construir uma visão crítica do meio em que 
vive. Consequentemente, o aluno produz ideias novas sobre a interpretação dos fatos e 
acontecimentos socioeconômicos e políticos em seu entorno. O vínculo entre a apropriação do 
conhecimento e as práticas de vida, oriundas do processo de ensino via pesquisa. Dessa forma, a 
pesquisa move simultaneamente, o espírito científico no momento presente e produz a capacidade 
crítica do docente e do educando, no mesmo processo escolar do ensinar e aprender. Curiosidade 
científica é o fator a ser trabalhado no aluno como uma forte paixão pessoal pelo desvelamento 
crítico do modelo social de opressão, individual e coletiva, ainda não pensado.   
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consequência imediata, no âmbito do aprender dessa natureza, produz o imobilismo 

pedagógico e sociológico, tanto nos futuros docentes, quanto nos alunos de hoje, 

futuros cidadãos na sociedade do futuro. A desintegração da ciência diante da 

existência produz o fenômeno da ruptura do processo histórico emancipatório das 

futuras gerações em relação a esse que pertencemos. Se queremos melhorar as 

futuras gerações, temos que começar pela nossa, sob pena de um futuro próximo não 

sermos acusados de omissos diante da história. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Método usado foi a pesquisa-ação, isto é, o pesquisador é sujeito e agente no 

processo de pesquisa e não um simples espectador e observador da pesquisa 

convencional. Isso pode ser classificada como pesquisa qualitativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A superação dos ritos e mitos praticados no processo de ensino-aprendizagem 

nas instituições privadas e públicas, em diferentes níveis de ensino, isto é, a produção 

própria de projetos organizados e executados com os alunos para a produção de um 

hipertexto. Isto é, a transformação da prática de pesquisa em produção avançada do 

conhecimento.  

 

CONCLUSÕES 

 

As universidades e demais IES, esquivando-se do compromisso da pesquisa, 

tornam-se agências formadoras de uma mão de obra barata, farta e desatualizada, 

promovendo um “sub-ensino” e uma “sub-aprendizagem”, consolidando no país o 

subdesenvolvimento, tanto na forma de pensar, quanto na produção material da 

existência de baixa qualidade. Para as massas é oferecido um ensino técnico de baixa 

qualidade, gerando, condições de sujeição e imobilismo social, portanto, um cidadão 

sem criatividade, porque não pensa e, por conta disso, garante a manutenção do 

processo de desumanização das massas. Dessa forma, consolida-se um processo de 



 

29 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

aprendizagem mecânica, com uma completa ausência de formação crítica no pensar 

e nas possíveis tomadas de decisões e ações sociais que venha a empreender.  

Essas IES, descomprometidas com a formação do professor pesquisador, 

estão produzindo uma classe de professores, desatualizados e desqualificados, para 

enfrentar os desafios das práticas pedagógicas, na formação das futuras gerações 

pois, apenas serão capazes de transmitir mecanicamente conhecimentos repetidos. 

Esses docentes, assim formandos, transformar-se-ão em profissionais responsáveis 

pela promoção do atraso e da consolidação, da sociedade predadora, porque o que 

aprenderam no ensino de graduação não ultrapassa a técnicas de copiar sem nenhum 

compromisso de formar o pensamento das futuras gerações.  

Então, qual o ponto de partida?  

Desenvolver o espírito da pesquisa nas crianças das séries iniciais é possível, 

urgente e necessário, para que a criança, desde a tenra idade, aprenda a pensar, 

mesmo pelo uso racional dos artefatos da tecnologia digital avançada e complexa. Ou 

seja, manipular com tais artefatos, com o intuito de estimular a curiosidade na criança, 

de buscar novos conhecimentos, objetivando a começar a pensar, com o fim último 

de criar ideias próprias no pensamento sobre nós mesmos e a realidade mais próxima 

de si.  

A finalidade dessa atitude pedagógica do docente na educação infanto-juvenil, 

consiste em romper com o paradigma da alfabetação mecânica das letras, indutora 

do aprender a copiar e memorizar e, em seu lugar, construir na criança uma estrutura 

de pensamento geradora de autonomia no pensar, vinculado ao contexto em que ela 

está inserida. Enfim, é aguçar na criança a percepção sensível sobre os problemas 

sociais locais, para desenvolver a possibilidade de compreensão crítica da realidade. 

Isto é, construir na medida em que aprende a ler e escrever, uma visão de totalidade 

de si e do mundo que está a seu redor, através da prática do diálogo sobre o contexto, 

com o fim de que, a própria criança, compreenda o mundo que a rodeia e possa 

elaborar conceitos e ideias para si da realidade objetiva em que está inserida.  

Nesse processo pedagógico prático de alfabetização, origina-se o início da 

construção consciência crítica, pelo fato de aprender a ler e interpretar o mundo, 

simultaneamente, ao aprendizado da leitura e da escrita. É dessa forma que nascem 

ideias no pensamento da criança, geradas pela aproximação, da leitura dos livros ao 

contexto local, informando o seu pensamento sobre a realidade mais próximo na 
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forma de ideias e, por isso, formando um nível crítico de consciência incipiente. Pois, 

o que se aprende, pelo conteúdo escolar vivido, possibilita a compreensão, 

simultânea, da realidade social local que está à sua volta e melhora a compreensão 

de si mesma que nunca mais esquecerá, porque viveu o que aprendeu. Isso 

proporciona, ao aluno dos anos iniciais, construir uma visão de totalidade de si e do 

meio mais próximo em que está inserido, gerando espírito filosófico e curiosidade 

científica desde a infância, que será consolidado na formação escolar em níveis 

subsequentes e mais avançados.    
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A VALORIZAÇÃO DO PSICÓLOGO NO SISTEMA EDUCACIONAL 
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RESUMO 

A psicologia e a educação têm uma relação antiga. O psicólogo escolar, inicialmente, 
tinha como principal função aplicar testes e diagnosticar alunos com dificuldades, mas, 
atualmente, sua função está ampliada, permitindo trabalhar com questões 
comportamentais, emocionais e sociais, além da oportunidade da promoção da saúde 
mental.  Sua atuação permite trabalhar com mais atores além do aluno, como os pais 
e professores, de forma adequada para lidar com essas demandas. O sistema 
educacional ainda conta com poucos psicólogos, o que faz com que aumentem as 
demandas e as necessidades pelo trabalho deste profissional, tanto nos problemas 
relacionados à aprendizagem, quanto em questões psicológicas e emocionais. Este 
trabalho teve como objetivo refletir sobre a importância da atuação do psicólogo 
escolar por meio de pesquisa bibliográfica. A intervenção de um psicólogo na escola 
é fundamental para o desenvolvimento desse campo, pois contribui positiva e 
qualitativamente para o processo de ensino- aprendizagem. 

 

Palavras–chave: Educação. Desenvolvimento humano. Problemas de 

aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A relação entre os campos da psicologia e da educação no Brasil é antiga e 

digna de destaque, pois foi no campo da educação que a psicologia teve suas 

primeiras aplicações (ANTUNES, 2012). 

Representando essa intersecção entre Psicologia e Educação, o termo 

Psicologia Escolar é comumente confundido com Psicologia Educacional ou 

Psicologia da Educação. Essa confusão ocorre a partir de concepções dicotômicas 
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entre prática e teoria que atribuem à Psicologia Escolar o perfil prático e à Psicologia 

Educacional ou da Educação a função de produzir conhecimentos que possam ser 

utilizados no processo educacional. Essa distinção entre teoria e prática traz, como 

consequência, uma separação entre o exercício profissional do psicólogo na escola e 

as elaborações teóricas necessárias para o exercício. Discordando dessa visão 

dicotômica, Marinho-Araújo e Almeida (2005) definem a Psicologia Escolar como 

campo de produção de conhecimentos, de pesquisa e de intervenções e que assume 

um compromisso teórico e prático com as questões relacionadas à escola e seus 

processos. 

A psicologia escolar surgiu como uma necessidade de integrar a educação aos 

conhecimentos psicológicos, envolvendo as relações, a cultura e a vida de cada 

indivíduo, favorecendo os processos de ensino e de aprendizagem, além das relações 

interpessoais que caracterizam o dia a dia na escola (YAZLLE, 1997). 

Nesse sentido, o objetivo principal da Psicologia Escolar é mediar os processos 

de desenvolvimento humano e de aprendizagem, contribuindo para a sua promoção. 

Martinez (2003, p.107) conceitua a Psicologia Escolar como 

 

Um campo de atuação profissional do psicólogo (e eventualmente da 
produção científica) caracterizado pela utilização da Psicologia no contexto 
escolar, com o objetivo de contribuir para otimizar o processo educativo, 
entendido este como complexo processo de transmissão cultural e de espaço 
de desenvolvimento da subjetividade. 

 

Nem sempre são somente sucessos e aprovações na área da educação, no 

decorrer do percurso surgem problemas que deixam os alunos estagnados frente ao 

processo de aprendizagem, sendo muitas vezes rotulados pela família, professores e 

colegas. 

Tem-se presente a problemática da ausência de psicólogos escolares e 

algumas demandas que necessitam do trabalho deste profissional no ambiente 

escolar. O trabalho justifica-se pela necessidade de enfatizar a importância das 

atividades do profissional de psicologia na escola. 

O objetivo desta pesquisa foi explorar as funções do psicólogo escolar, bem 

como a importância do seu trabalho com os alunos, principalmente no que diz respeito 

a problemas de aprendizagem e com toda comunidade escolar. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse trabalho corresponde a uma pesquisa bibliográfica que tem como base 

metodológica a investigação, com caráter descritivo. Apresenta-se a pesquisa 

bibliográfica como procedimento metodológico aos pesquisadores como possibilidade 

de encontrar soluções para seus problemas de pesquisa. Para Prodanov e Freitas 

(2013, p.54), este tipo de pesquisa é realizada 

 

[...] a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, 
revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 
monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o 
objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já 
escrito sobre o assunto da pesquisa.  

 

Assim, a pesquisa bibliográfica possibilita a escolha com base no repositório de 

conteúdo publicado em trabalhos científicos, artigos científicos, livros, capítulos de 

livros, textos e informações. No levantamento da literatura, foram utilizados os 

seguintes descritores: psicologia escolar, educação, desenvolvimento humano e 

problemas de aprendizagem. Foi considerado, como critério de inclusão, o documento 

ser publicado em português e, como critério de exclusão, o documento não abordar 

explicitamente o tema proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O psicólogo escolar têm a função de, junto com os educadores, contribuir na 

promoção da aprendizagem e desenvolvimento dos educandos, com uma perspectiva 

integral do sujeito, portanto, deve-se promover, além do desenvolvimento cognitivo, o 

desenvolvimento emocional, social e motor por meio de intervenção com os 

professores, as crianças, os familiares e a comunidade escolar (GUZZO; MEZZALIRA, 

MOREIRA; TIZZEI, 2010). 

Segundo Piletti e Rossato (2011) a criança utiliza técnicas culturais que 

contribuem para o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, 

principalmente durante os anos escolares. Dessa forma, destaca-se a importância do 

papel da escola em colaborar com as crianças na captação desses elementos 

culturais em seu desenvolvimento, caracterizado por crises e rupturas devido ao 
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conflito entre seu modo de vida em determinado momento e, ao mesmo tempo, as 

possibilidades disponíveis para superar. 

Dada a importância do contexto escolar para a formação e desenvolvimento 

das pessoas, este trabalho enfatiza o envolvimento do psicólogo nos processos 

educativos que, segundo Saviani (2005), caracterizam-se pela identificação de fatores 

culturais que devem ser assimilados pelos indivíduos, para que se tornem humanos 

e, ao mesmo tempo, descubram os meios mais adequados para atingir esse objetivo, 

criando assim o objeto ou finalidade da educação. 

Os problemas de aprendizagem afetam negativamente a vida escolar, familiar, 

social e psíquica de muitas crianças e adolescentes, levando ao sofrimento e perda 

da autoestima. 

Smith e Strick (2012,  p.17) afirmam que: 

 

Embora muitas crianças com dificuldades de aprendizagem sentem-se felizes 
e bem ajustadas, algumas (até metade delas, de acordo com estudos atuais) 
desenvolvem problemas emocionais relacionados. Estes estudantes ficam 
tão frustrados tentando fazer coisas que não conseguem que desistem de 
aprender e começam a desenvolver estratégias para evitar isso. Eles 
questionam sua própria inteligência e começam a achar que não podem ser 
ajudados. Muitos se sentem furiosos e põem pra fora, fisicamente, tal 
sensação; outros se sentem ansiosos e deprimidos. 

 

Smith e Strick (2012) definem dificuldade de aprendizagem como uma série de 

problemas que podem afetar qualquer área do conhecimento de um indivíduo e 

raramente são atribuídos a uma única causa, pois diversos aspectos podem afetar o 

funcionamento normal de um indivíduo. Os autores classificam as dificuldades de 

aprendizagem em categorias gerais e argumentam que essas dificuldades ocorrem, 

frequentemente, em diferentes combinações e gravidade, o que as torna difíceis de 

detectar e como muitas vezes são muito delicadas, as crianças não parecem ter 

problemas. 

Diagnosticar problemas de aprendizagem não é uma tarefa simples, por isso, 

antes de rotular, é necessário buscar compreender as supostas causas a fim de 

intervir da maneira mais correta. Apesar da importância do papel do professor em 

identificar e descobrir esses problemas, eles não possuem formação específica para 

tais diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, psicólogos e psicopedagogos. 
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Atualmente, ainda são poucas as escolas onde se encontra a presença de 

psicólogos, porém é possível perceber os benefícios que esse profissional pode trazer 

à aprendizagem dos alunos, por meio da identificação e intervenção nos casos 

necessários, bem como orientação para gestores, professores e pais. A importância 

do psicólogo escolar é defendida por Ferreira (2010, p. 71) que diz: 

 

A psicologia, mediante as intervenções psicopedagógicas, muito pode 
contribuir para o desenvolvimento não só educacional, mas do ser humano 
como um todo, com suas técnicas e parcerias que se unem a favor do outro. 
É necessário aceitar que cada sujeito tenha sua construção social, cultural e 
uma história de vida. O importante é sermos éticos e trabalharmos em função 
do outro. 

 

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, denominada SED/SC, 

realizou Processo Seletivo Simplificado para admissão em caráter temporário no 

cargo de Bibliotecário, Psicólogo, Assistente Social e Nutricionista para atuarem no 

Órgão Central e nas Coordenadorias Regionais de Educação. De acordo com o 

EDITAL 3011/2021, foi disponibilizada 1 vaga para Psicólogo na Coordenadoria 

Regional de Educação de Canoinhas-SC, que atende 23 UE (Unidades de ensino). 

Martinez (2010) aponta que o papel do psicólogo escolar muitas vezes envolve 

diagnosticar e cuidar de crianças com dificuldades emocionais ou comportamentais, 

bem como orientar pais e professores de forma adequada para lidar com esses tipos 

de problemas com os alunos. A autora defende que as funções desse profissional são 

diversas e, por mais abrangentes e complexas que possam ser, devem focar mais nos 

aspectos pedagógicos do que nos aspectos clínicos do diagnóstico de doenças ou 

distúrbios, visando mudar a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Entre as formas de atuação do psicólogo escolar estão o uso da avaliação, 

diagnóstico, atendimento e orientação dos alunos com dificuldade na escola, a 

capacidade de utilizar uma série de ferramentas investigativas, como observar os 

alunos em suas rotinas e relacionamentos escolares, jogos e outras situações ajudam 

a superar o caráter estigmatizante do diagnóstico, o que dificulta a superação das 

dificuldades estabelecidas (MARTINEZ, 2010). 

Portanto, com a necessidade de avaliar um aluno quanto às suas dificuldades 

na escola, o psicólogo deve trabalhar com o aluno de forma prospectiva, levando em 
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consideração as capacidades de desenvolvimento da criança, não se limitando 

apenas às suas dificuldades (SOUZA, 2012). 

Quanto às angústias particulares da vida do professor, é necessário que o 

psicólogo faça acompanhamentos em grupo e/ou individualizados para atender a 

essas demandas que influenciam na maneira de ensinar, na resistência com relação 

às frustrações e dificuldades vinculadas ao papel do profissional da educação. É 

importante considerar que na atualidade é cada vez mais frequente os professores 

adoecerem física e mentalmente. 

A atuação junto aos professores mostra-se essencial, de modo a oferecer-lhes 

o suporte e assessoria necessários (POZZOBON; PEZZI; MARIN, 2014) e promover 

o bem-estar no processo educacional (PATIAS; BLANCO; ABAID, 2009). 

O Projeto de Lei 3418/21, de autoria da Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende (DEM/TO), altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e regulamenta 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb). Segundo o texto, psicólogos e assistentes 

sociais atuantes nas escolas, conforme prevê a Lei 13.935/19, poderão receber 

remuneração com recursos do Fundeb. Para isso, estados, Distrito Federal e 

municípios deverão usar parte dos 30% não vinculados aos salários dos profissionais 

da educação. 

Vale ressaltar que professor e psicólogo escolar devem respeitar seus papéis, 

considerando e valorizando o conhecimento que cada um construiu a partir das 

experiências vividas junto à escola e aos alunos. Se trabalharem de maneira 

integrada, esses profissionais terão maior êxito na resolução dos problemas com que 

se deparam no âmbito escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intervenção de um psicólogo na escola é fundamental para contribuir com o 

desenvolvimento deste campo, a cooperação na formação dos alunos e a atuação de 

professores, pedagogia, funcionários, enfim, contribuindo positiva e qualitativamente 

para o processo ensino-aprendizagem. 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2301371
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.113-de-25-de-dezembro-de-2020-296390151
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O psicólogo deve auxiliar na mudança do foco dos educadores, não para o 

problema, mas para a promoção de superação dos limites e desenvolvimento das 

habilidades. 

A aprovação da Lei 3418/21 possibilitou ampliar o espaço de trabalho do 

psicólogo e a inserção deste na escola, favorecendo um ambiente educacional mais 

preocupado com as questões psicológicas, emocionais, sociais e familiares. 

As diversas demandas de trabalho e atuação dos psicólogos, por si só, 

demonstram a importância dessa profissão no ambiente escolar, portanto, mais 

pesquisas são necessárias para contribuir na consolidação de todos os 

conhecimentos, melhorar a qualidade das escolas no Brasil, incentivando práticas 

mais consistentes e uma compreensão mais efetiva do assunto 
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CULTURA OCEÂNICA NA PRÉ-ESCOLA, UM OCEANO DE POSSIBILIDADES 

 

Vanessa Lima Bertoilazi Simon14 

Valéria Silva Ferreira 15 

 

RESUMO 

O presente ensaio aborda a temática Cultura Oceânica, por meio da contextualização 
do tema, sua importância diante da sobrevivência de inúmeros seres vivos que 
dependem deste grandioso ecossistema, bem como da sobrevivência da própria 
espécie humana. O trabalho está pautado na análise sistemática do documento 
norteador da educação básica, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), mais 
precisamente da pré-escola, utilizando como palavras chaves: litoral, oceano, mar e 
costa e da plataforma EBSCO Discovery Service (EDS) com a palavra-chave: cultura 
oceânica. Os resultados apontam que, na BNCC, as palavras buscadas não são 
encontradas, a palavra oceano, particularmente, não aparece no documento em 
qualquer nível de ensino. Já na busca pela plataforma EDS, encontramos oito 
trabalhos com a semelhança de data posterior a 2020, o que indica poucos trabalhos 
e, portanto, uma deficiência de bibliografias para esta temática.  

 

Palavras–chave: Cultura Oceânica. Educação. Pré-escola. BNCC. Década do 

Oceano. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O oceano é um ecossistema singular, com características específicas, com 

seres que residem e que dependem dele para sua sobrevivência. É o maior bioma do 

planeta e ocupa 71% de sua superfície, com capacidade de regular o clima, 

proporcionando mais de 50% do oxigênio que respiramos, além de capturar 30% das 

emissões de carbono emitidas pela ação humana (VOGT, 2021). 

Os movimentos diante da Cultura Oceânica iniciaram a partir do ano 2002 nos 

Estados Unidos e tomou força e adesão nos últimos anos. Em 2004, ocorreu um 

Workshop on-line neste mesmo país, com a duração de duas semanas, reunindo 

cerca de 100 pesquisadores, professores e outros profissionais envolvidos com os 
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ambientes oceânicos. Nesse evento, também foi discutido o que todas as pessoas 

deveriam saber sobre o oceano ao final da educação escolar básica, sendo que, 

desses saberes foram sintetizados sete princípios essenciais: 1) A Terra tem um 

Oceano global e muito diverso; 2) O Oceano e a vida marinha têm uma forte ação na 

dinâmica da Terra; 3) O Oceano exerce uma influência importante no clima; 4) O 

Oceano permite que a Terra seja habitável: 5) O Oceano suporta uma imensa 

diversidade de vida e de ecossistemas; 6) O Oceano e a humanidade estão fortemente 

interligados; 7) Há muito por descobrir e explorar no Oceano. 

Na Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 

Sustentável (a Década do Oceano, 2021-2030), a cultura oceânica vem para estreitar 

o distanciamento entre o mar que temos e o mar que queremos ter. No lançamento 

da Década, o termo “Oceano” é utilizado no singular, com o intuito de pensarmos em 

um “Oceano global”, o qual fornece alimento, gera emprego e renda, permitindo o 

sustento de mais de 3 bilhões de pessoas. No Brasil, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação - MCTI é o representante científico na COI e, por isso, tem 

conduzido o processo de implementação da Década do Oceano no país. É importante 

destacar o avanço da fronteira do conhecimento nas diversas áreas de pesquisa, 

como na promoção de evidências científicas que subsidiam políticas públicas que 

realmente possam estar de acordo com um desenvolvimento sustentável (COI-

UNESCO, 2019). 

As iniciativas nacionais para a Década do Oceano fazem parte do programa 

Ciência no Mar, que reúne seis linhas temáticas: gestão de riscos e desastres; mar 

profundo; zona costeira e plataforma continental; circulação oceânica, interação 

oceano atmosfera e variabilidade climática; tecnologia e infraestrutura para pesquisas 

oceanográficas e biodiversidade marinha.  

No intuito de preparar o Brasil para esta agenda, foi realizada uma oficina do 

Atlântico Sul com diversos países da região juntamente com a Marinha do Brasil e a 

COI, cinco oficinas subnacionais com as regiões costeiras e o centro-oeste e dois 

seminários nacionais. A premissa dos encontros, foi a interação entre as mais de duas 

mil pessoas inscritas, com o propósito de dialogar e discutir estratégias que 

permitissem a elaboração de um Plano de Implementação do Brasil para a Década da 

Ciência Oceânica. Este documento está pautado em sete resultados desejados: um 
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oceano limpo; saudável e resiliente; previsível; seguro; sustentável e produtivo; 

transparente e acessível; e conhecido e valorizado por todos. 

Uma chamada do evento é “a ciência que necessitamos para o oceano que 

queremos”, que pretende buscar, de forma coparticipativa, a presença da sociedade, 

com atuação direta dos atores locais, regionais e internacionais, a contextualização 

das especificidades e particularidades de cada local que permitem a formulação de 

iniciativas para o fortalecimento de ações em prol da saúde oceânica. 

De acordo com Lima (2021), no Brasil, as pesquisas sobre Cultura Oceânica 

se apresentam modestas e tímidas, e as bibliografias produzidas concentram-se em 

zona costeira e educação ambiental marinha, o que pode não traduzir a real 

intencionalidade da Cultura Oceânica.  

A Cultura Oceânica vem de encontro às desinformações e falta de sensibilidade 

das pessoas acerca do oceano. Do mesmo modo que observamos a imensidão azul, 

pouco observamos movimentos que efetivamente preocupam-se com o oceano, mais 

que isso, com a abordagem dele nos currículos escolares. De acordo com a UNESCO 

(2020), isto é chamado de “cegueira oceânica” e pode ser minimizada por meio do 

acesso a uma educação oceânica, que estreita a relação das pessoas ao oceano. A 

essência da cultura oceânica: a compreensão da influência do oceano em nós e nossa 

influência no oceano. 

Diante desta realidade, investigamos no documento norteador da educação 

básica, na Base Nacional Curricular Comum - BNCC, a presença da temática Oceano. 

Para tanto, nossa busca utilizou as seguintes palavras chaves “oceano”, “mar”, “costa” 

e “litoral”, delimitando a educação infantil, mais precisamente a pré-escola, como 

ponto de partida para esta análise sistemática. Consideramos também a base de 

dados de Busca Integrada EBSCO Discovery Service (EDS) com a palavra-chave 

“cultura oceânica”, com vistas a identificar as bibliografias existentes sobre este tema. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Diante desse cenário, ao investigarmos na base de dados EDS, que possibilita 

pesquisar e acessar em uma única interface diferentes fontes de pesquisa (Acervo 

Univali, Portal CAPES, EBSCO, Biblioteca A, Saraiva, Vlex, Portal de Periódicos 

Univali, Scielo Livros, Scielo Periódicos, Diretórios de Acesso Aberto, Repositórios 
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Internacionais de Teses e Dissertações). Nessa busca sistemática, quando utilizamos 

a expressão “cultura oceânica” apareceram oito (8) trabalhos, os quais compõem o 

Quadro 1, destacando o link de acesso e o título da obra: 

 

Quadro 1 – Referência e título da obra encontrada na busca integrada EDS.  

REFERÊNCIA TÍTULO 

http://dx.doi.org/10.21800/2317-
66602021000200005 

Maré de informação para promover a cultura 
oceânica 

https://www.even3.com.br/semanaoceaniaca
pb/ 

Semana Oceânica PB 'Bases para Cultura Oceânica 
na Paraíba' 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000
0373449# 

Cultura oceânica para todos: kit pedagógico 
(Apareceu duas vezes) 

https://www.researchgate.net/publication/340
304597_Os_Oceanos_como_Instrumento_d
e_Educacao_Ambiental_The_Oceans_as_T
ools_to_Environmental_Education 

Os oceanos como instrumento de Educação 
Ambiental 

https://rodin.uca.es/handle/10498/25550 
Programa de cultura marina en el CEIP Magraner 
'Somos Mediterráneo' 

https://editoraime.com.br/revistas/index.php/r
ema/article/view/1732 

Stand Upet pelo Brasil: ações de limpeza de praias e 
remadas ecológicas como ferramentas de 
sensibilização para educação ambiental 

https://editoraime.com.br/revistas/index.php/r
ema/article/view/1750 

Stand Upet: uma ferramenta para valorização e 
conscientização sobre o meio ambiente a partir do 
uso de resíduos recicláveis para atividades de 
esporte 

Fonte: https://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/Paginas/default.aspx 

 

Os artigos trazem em comum, a data de publicação posterior a 2020, o que nos 

indica a atual realidade de estudos voltados à temática de cuidado e conservação dos 

oceanos. Embora tenhamos a maior parte da superfície terrestre banhada por 

oceanos, e estarmos na Década das Ciências Oceânicas, é inevitável não 

considerarmos que a quantidade de trabalhos poderia ser maior.  

Ao investigarmos a Base Nacional Curricular Comum, utilizando como palavras 

chaves “oceano”, “mar”, “costa” e “litoral”, as quatro palavras não aparecem no 

documento, principalmente no campo alvo deste ensaio que é a educação infantil. Ao 

analisarmos o documento por completo, a palavra oceano também não aparece em 

nenhum dos níveis de ensino.  

Esse resultado nos remete a fragilidade como o oceano e as suas 

particularidades são abordadas no contexto educacional, trazendo um alerta sobre a 

temática. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/340304597_Os_Oceanos_como_Instrumento_de_Educacao_Ambiental_The_Oceans_as_Tools_to_Environmental_Education
https://www.researchgate.net/publication/340304597_Os_Oceanos_como_Instrumento_de_Educacao_Ambiental_The_Oceans_as_Tools_to_Environmental_Education
https://www.researchgate.net/publication/340304597_Os_Oceanos_como_Instrumento_de_Educacao_Ambiental_The_Oceans_as_Tools_to_Environmental_Education
https://www.researchgate.net/publication/340304597_Os_Oceanos_como_Instrumento_de_Educacao_Ambiental_The_Oceans_as_Tools_to_Environmental_Education


 

45 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com efeito, a criança apropria-se de conhecimentos, por meio das ações que 

a envolvem, dos vínculos socioafetivos, das concepções de valores do meio em que 

vive, bem como, das interações com o mundo físico e social. Para tanto, há na BNCC 

a intencionalidade de promover o desenvolvimento pleno, por meio de práticas na 

Educação Infantil, que venham ao encontro da Cultura Oceânica, tema desta 

pesquisa. 

De acordo com Barata (2021), o movimento da cultura oceânica está crescendo 

rapidamente em todo o mundo, demonstrando que a comunidade mundial está atenta 

a esta demanda e que há a necessidade de diminuir a lacuna entre as pessoas com 

as águas salgadas. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura - UNESCO, as instituições de ensino, bem como a legislação vigente deve 

responder a esta demanda, de forma urgente, por meio de estratégias e possibilidades 

de introdução do tema nos currículos escolares, no intuito de levar esta temática a 

crianças e demais atores da sociedade (UNESCO, 2020). 

A Cultura Oceânica está pautada no acesso à informação e concentra-se na 

busca por metodologias educacionais de qualidade sobre o desenvolvimento 

sustentável em todos os níveis de ensino, no sentido de atender os mais diferentes 

contextos sociais, com objetivos claros de transformar a sociedade, por meio da 

educação (BARATA, 2021). 

No Brasil, o município de Santos (SP) promulgou, no dia 21 de novembro de 

2021, a Lei de Cultura Oceânica (Lei nº3.935/2021), que tem como objetivo 

implementar atividades de promoção da Cultura Oceânica na rede municipal de 

ensino. Esta lei visa atingir todos os níveis de ensino, ou seja, desde a educação 

infantil até a educação de jovens e adultos, além de integrar diferentes áreas do 

conhecimento, e define a Cultura Oceânica “como o conjunto de processos que 

promove o letramento oceânico, ou seja, a compreensão dos princípios essenciais e 

conceitos fundamentais, que permitem conhecer a influência do oceano sobre nós e 

a nossa influência”. Essa lei sobre o oceano, não é somente inovadora no Brasil, mas 

também no mundo. De acordo com Capretz e Madalosso (2021, p. 19) “a necessidade 

de melhoria nas políticas públicas relacionadas ao uso e conservação dos oceanos 



 

46 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

está diretamente atrelada à produção de conhecimento científico, ao conhecimento 

tradicional, bem como à integração com demais atores da sociedade”. 

Neste sentido, promover a cultura oceânica a partir da mais tenra idade, visa 

sensibilizar os futuros cidadãos do mundo, acerca da importância da conservação e 

manutenção da saúde oceânica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maioria das pessoas desconhece a importância marinha na medicina, 

economia, no contexto social, político e ambiental. Penetrar esta opacidade, permitirá 

ações robustas e efetivas diante do cuidado e conservação da imensidão azul. O 

Oceano é muito mais do que conseguimos enxergar da costa, e a cultura oceânica 

vem para trazer um horizonte promissor, de engajamento, de políticas públicas sólidas 

e contextualizadas com as especificidades das cidades litorâneas e do interior.  

Promover a cultura oceânica se faz necessário e abordar essa temática é de 

fundamental importância na educação. Desse modo, ressaltamos que, conhecer este 

ecossistema desde a educação infantil, já é o começo de uma onda de pequenos 

cidadãos que provavelmente olharão para o oceano com perspectivas diferentes. O 

oceano não acaba após 2030, quando termina a Década do Oceano e, portanto, o 

cuidado e conservação são atributos permanentes das demais gerações.  
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM DESAFIO 

CONSTANTE 

 

Daiana Aparecida Furlan Ecker16 
Edilson Pontarolo 17 

 

RESUMO 

A inclusão escolar é um direito que deve ser assegurado e depende de mudança de 
valores da sociedade e a vivência de um novo paradigma com reflexões da escola e 
seus profissionais, famílias, alunos e sociedade. No Brasil o tema passou a ser 
discutido de modo mais efetivo a partir do século XIX, quando se considerou a inclusão 
de alunos com deficiência em escolas de ensino regular. A inclusão se apresenta 
como um desafio a ser superado, tanto para as escolas quanto para todos os 
envolvidos no processo educativo inclusivo. Sendo assim, o presente trabalho, de 
cunho bibliográfico, tem por objetivo discorrer sobre a inclusão de alunos com 
deficiência e relacionar com o desenvolvimento individual e regional. É preciso 
repensar o sentido da educação inclusiva e atualizar as concepções no processo de 
construção de valorização da diversidade, oferecendo condições de aprendizagem 
que contribuam para o desenvolvimento das habilidades e capacidades. A inclusão 
permite que ocorra o desenvolvimento do aluno incluso e também dos envolvidos no 
processo, podendo considerar que, quando ocorre desenvolvimento de um sujeito, 
consequentemente, ocorre o desenvolvimento de seu entorno familiar, escolar, local 
e regional, uma vez que esse conceito pressupõe uma ruptura na perspectiva em que 
o ator se coloca, pois corresponde a um processo histórico, que exige transformação 
nas bases sociais e econômicas e mudanças estruturais. É possível considerar que o 
processo de inclusão e desenvolvimento é algo que vem acontecendo e é um contexto 
que está sendo construído e evolui constantemente.   

 

Palavras–chave: Desafios. Desenvolvimento. Educação inclusiva.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito de todos e o acesso e permanência de crianças e 

jovens em idade escolar nas escolas regulares deve ser garantida. A educação 

direcionada à inclusão de pessoas com deficiência também é um direito que deve ser 

garantido. A Constituição Federal de 1988 e as Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional – Lei n. 9.394/96– estabelecem que a educação é direito de todos e que os 

alunos com deficiência devem ter atendimento educacional “preferencialmente na 

rede regular de ensino”, garantindo atendimento educacional especializado aos 

estudantes com deficiência. Com essas bases, o conteúdo tratado neste estudo é a 

inclusão de alunos com deficiência e o desenvolvimento individual e regional. 

Silva (2012) explica que, no Brasil, antes da segunda metade do século XIX, as 

pessoas com deficiência não recebiam atendimento específico na educação regular. 

Ao longo dos anos houve tentativas de integrá-las na sociedade e também nas 

escolas. Entretanto, era responsabilidade do aluno com deficiência se adaptar ao 

ambiente de ensino. Não se atendia, portanto, as necessidades específicas de cada 

caso. Foi a partir da década de 1990 que a inclusão escolar passou a receber mais 

atenção, atentando-se à estrutura dos prédios escolares adaptados e a um ensino que 

atendesse às diferenças e necessidades de aprendizagem. Porém, o “movimento de 

inclusão escolar encontra barreiras para ser efetivado”, pois em grande parte das 

escolas ainda há carência de estrutura física e profissionais especializados para 

atender essas especificidades (SILVA, 2012, p. 128). 

Além das necessidades apresentadas pelo contexto escolar no atendimento 

dos estudantes com deficiência, há também a necessidade do comprometimento da 

sociedade e dos familiares desses estudantes, pois ainda há certa resistência por 

parte de algumas pessoas e “embora a inclusão represente um alto investimento 

financeiro, é necessário ter em mente os custos morais, sociais e até monetários da 

exclusão” (SILVA, 2012, p. 128).  

Mais do que apenas considerar a inclusão escolar como algo importante e 

realmente possibilitador de igualdade e oportunidades de desenvolvimento, é 

imprescindível a preparação de profissionais para lidarem com ela. O 

desenvolvimento do aluno incluso vai além do pessoal, envolvendo todo o contexto 

no qual está inserido. Pode-se dizer, então, que o conceito de desenvolvimento não 

possui uma definição fechada, mas requer “análises profundas” das múltiplas 

dimensões envolvidas. Assim, as particularidades que envolvem também a dimensão 

regional tornam o conceito desafiador.  Sustenta-se, portanto, que “o desenvolvimento 

regional é, sobretudo, uma estratégia construída de forma conjunta entre os diversos 

atores da região” (KIST et al., 2019, p. 13). Considerando tais aspectos, é possível 

entender que a inclusão nas salas de aula regulares possibilita a relação entre o 
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próprio aluno incluso e diversos atores e componentes sociais ao seu entorno, 

permitindo o desenvolvimento em diferentes dimensões do indivíduo, incluindo a 

individual e, consequentemente, a regional. 

Uma abordagem do conceito de desenvolvimento pelo ponto de vista da 

dignidade humana é coerente ao conceito e à prática social da inclusão de estudantes 

com deficiência por meio da educação inclusiva, pois, segundo Himanen (2014, p. 

305):  

 

Assim, em termos práticos, a dignidade como desenvolvimento pode ser 
interpretada como a realização sustentável do potencial humano, seja na área 
de inovação econômica e crescimento da produtividade para uma maior 
qualidade de vida, seja na área de desenvolvimento humano para maior bem-
estar em saúde, educação e inclusão social, e, claro, incluindo a realização 
do potencial humano em seu desenvolvimento cultural, que em última análise 
vincula ou desvincula o desenvolvimento informacional e o desenvolvimento 
humano [tradução nossa]. 

 

A inclusão escolar visando diversas formas de desenvolvimento exige um 

pensar contínuo na adequação e busca de meios para facilitar o acesso e aprendizado 

do aluno. Portanto, vai muito além da questão da inserção do aluno com deficiência 

no sistema regular de ensino (SILVA, 2012, p. 99). Compõe-se de um processo que 

exige revisão e questionamento de posturas e decisões que se desenvolvem no 

ambiente escolar.  

Para Mazzotta (2005) e Mantoan (1997, 2003) a escola inclusiva deve 

proporcionar situações desafiadoras em que haja crescimento em diversos aspectos 

da vida do estudante, especialmente sua autonomia, conforto e segurança para 

conviver socialmente e desenvolver novas habilidades. Tendo em vista que a 

educação é um dos mais poderosos agentes do processo humanizador. Ela também 

é responsável pela promoção do conhecimento, transmissão de experiências e 

desenvolvimento de novas visões de mundo. Para que isso aconteça, é fundamental 

que todos os envolvidos desenvolvam seus papéis de modo a proporcionar a 

qualidade no ensino dos alunos inclusos. 

A inclusão escolar é, portanto, um grande desafio atual, não apenas no âmbito 

do espaço físico, mas também na qualificação de profissionais para atuarem com 

esses alunos, sempre buscando promover o desenvolvimento. Tendo em vista a 

importância dos temas que se referem à inclusão escolar, a presente pesquisa, de 
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cunho bibliográfico, tem por objetivo discorrer sobre a inclusão de alunos com 

deficiência em salas de aula de ensino regular e relacionar com o desenvolvimento 

individual e regional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho está baseado em uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, 

que se caracteriza como uma pesquisa que explica um problema a partir de 

referenciais teóricos já publicados. Desse modo, busca “conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 

assunto, tema ou problema” (CERVO; BERVIAN, 1983, p. 55). 

De acordo com Gil (1999), a pesquisa bibliográfica se desenvolve por meio de 

material já elaborado em livros ou artigos científicos. Esse tipo de pesquisa, muitas 

vezes compõe parte de outros tipos de pesquisa, uma vez que esta faz parte de uma 

natureza teórica, tornando-se obrigatória para se tomar conhecimento sobre a 

produção científica existente sobre o tema. Assim, pode ser realizada de maneira 

independente ou como sendo parte de uma pesquisa experimental ou descritiva. Por 

meio da bibliografia pesquisada, é possível conhecer aspectos sobre a temática 

pesquisada. Desse modo, embora a maioria de outros estudos se desenvolvam 

incluindo pesquisa bibliográfica, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente por meio 

de fontes bibliográficas, através das quais se torna possível atribuir novas leituras 

(RAUPP; BEUREN, 2006, p. 86-87). 

Para o presente trabalho foi realizada uma busca por estudos já publicados em 

livros e artigos científicos, que trazem o tema da inclusão de alunos com deficiência 

nas salas de aula de ensino regular e como é possível relacionar essa inclusão ao 

desenvolvimento individual e regional. Como principais critérios, baseamo-nos em 

materiais nos quais as abordagens se referiam, especificamente, à inclusão no ensino 

regular e relações com o desenvolvimento nas dimensões já citadas. A partir da 

interpretação e análise, foi possível atribuir novas leituras relacionando reflexões 

expostas nos materiais selecionados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com as considerações apresentadas no presente trabalho, é 

possível inferir que o processo de inclusão escolar não é algo fácil e simples de se 

colocar em prática. Para Neto et al. (2018), a educação inclusiva consiste na 

transformação de uma sociedade inclusiva, um processo em que se amplia a 

participação dos alunos nas escolas regulares. Assim, quando se trata de estudantes 

com deficiência, há a necessidade de compreender que o processo de aprendizagem 

pode ocorrer em sala de aula regular e permite que os alunos possam estudar, 

conviver e aprender também com os demais. É nesse espaço escolar que o processo 

de transformação acontece continuamente, uma vez que os alunos podem interagir e 

construir conhecimentos (NETO et al., 2018, p. 86-87. A esse respeito, como 

concluíram as autoras Machado e Albuquerque (2012), a inclusão não é feita apenas 

com boa vontade e legislação avançada. Para que ela se concretize, não basta 

“apenas permitir que o aluno com deficiência adentre a escola regular, mas, 

principalmente, garantir-lhe condições de aprendizagem, desenvolvimento social, 

cognitivo e afetivo” (MACHADO; ALBUQUERQUE, 2012, p. 1102).  

Ao considerar a história da inclusão no Brasil, é importante destacar a 

publicação em 1961 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

nº 4.024, na qual constava que “a educação de excepcionais deve, no que for possível, 

enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” (Art. 

88); e também que “toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 

estaduais de educação e  relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes 

públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções” 

(Art. 89). Para Mazzotta (2005), essa Lei é considerada o início de ações oficiais na 

área de educação especial no Brasil. 

A inclusão do aluno com deficiência em escolas regulares nem sempre atendia 

o que se esperava das teorias, uma vez que na prática nem sempre é possível garantir 

um processo de aprendizagem adequado para esses alunos. De acordo com Silva 

(2012), embora a proposta de inclusão escolar previsse, inicialmente, a inserção do 

aluno, na prática essa transição dependia unicamente do progresso alcançado pelo 

mesmo, e isso raramente acontecia, uma vez que “durante a integração escolar, a 

presença do aluno com deficiência na sala comum do ensino regular estava 
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condicionada ao seu próprio comportamento e rendimento acadêmico” (SILVA, 2012, 

p. 81-82). Competia ao discente apresentar comportamento adequado e alcançar 

sucesso acadêmico. Ademais, não havia adaptações curriculares e nem flexibilidades 

para atender os alunos inclusos. Foi a partir da década de 1990 que a inclusão escolar 

passou a receber maior atenção.  

Além disso, como ressalta Mendes (2006), as dificuldades relativas à educação 

especial brasileira não se limitam à falta de acesso por barreiras físicas, como rampas, 

piso tátil, elevadores, etc. Os poucos alunos que têm tido acesso não estão, 

necessariamente, recebendo uma educação apropriada, seja por falta de profissionais 

qualificados ou mesmo pela falta de recursos. A autora acrescenta que há evidências 

que indicam um descaso do poder público e uma lenta evolução no crescimento da 

oferta de matrículas, em comparação com a demanda existente (MENDES, 2006, p. 

397).  

Além disso, é necessário que a família, a escola e a sociedade em que o aluno 

com deficiência está inserido atuem com comprometimento para que o 

desenvolvimento das suas capacidades seja garantido. Isso se refere tanto à 

participação ativa da família e sociedade na vida do estudante quanto ao investimento 

na especialização de profissionais da educação que atuam com a inclusão nas 

escolas.  

Embora esse debate tenha ganhado força e cada vez mais adeptos, não se 

trata apenas de teorias e da fundamentação legal que, embora necessários, não são 

suficientes, mas a inclusão efetiva necessita de elementos que possibilitem sua 

concretização prática do que é preconizado conceitual e legalmente. Como observa 

Mendes (2006), precisamos ir além dos argumentos ideológicos, da ilusão de que será 

um processo fácil, barato e indolor. Se a intenção é avançar, de fato, em direção a um 

sistema educacional mais inclusivo, é preciso tomar cuidado e perceber 

“continuamente se não estamos produzindo, sob a bandeira da inclusão, formas cada 

vez mais sutis de exclusão escolar” (MENDES, 2006, p. 400-401). Ou seja, é 

necessário que haja a atenção e a devida inclusão de estudantes com deficiência, 

pois quando há uma segregação dos alunos da sala de aula regular, não se pode dizer 

que a inclusão está ocorrendo ou sendo colocada em prática da forma mais adequada. 

É preciso que ocorra o desenvolvimento desses estudantes.  
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Dessa maneira, além do atendimento fora da escola, há também a necessidade 

de se manter um acompanhamento dos alunos no processo de aprendizagem escolar, 

visando seu desenvolvimento pleno. Sendo assim, “é dever do Estado, da família, da 

comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com 

deficiência” (BRASIL, 2015). É importante destacar, então, que a inclusão deve ser 

assegurada não somente no que se refere ao ambiente escolar, mas também a uma 

vida adequada em sociedade, principalmente ao meio onde os estudantes inclusos 

estão inseridos.  

Com a inclusão em salas de aula regulares, o estudante com deficiência tem a 

oportunidade de desenvolver habilidades que vão além do aprendizado, remetendo 

ao convívio, relações, habilidades e autonomia, sendo que essas poderiam ser 

limitadas se o mesmo não estivesse nesse ambiente. Esse contexto também permite 

aos colegas de classe o conhecimento e a convivência com a diversidade. Essa 

inclusão “expandida” é que proporciona o desenvolvimento do indivíduo, dos 

envolvidos nesse processo e pode, assim, contribuir para o desenvolvimento local e 

regional, em especial no que tange ao enfrentamento de determinadas desigualdades 

de oportunidade e a melhoria da qualidade de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão escolar é de suma importância para o desenvolvimento do estudante 

com deficiência. Entretanto, para que se efetue, demanda modificações importantes 

nos sistemas de ensino.  Considerando que a educação inclusiva deve ser garantida, 

percebe-se que, muitas vezes, os alunos com deficiência não têm todos os meios de 

acessibilidade que lhes são direito, pois as prioridades que necessitam para que haja 

desenvolvimento, frequentemente demandam condições não usualmente disponíveis 

nos sistemas de ensino, como meios físicos de acessibilidade e formação de pessoal 

especializado para atender essas necessidades.  

Entretanto, quando firmada com o comprometimento efetivo dos envolvidos, 

tanto nas estruturas sociais quanto nas escolares, é possível observar que a inclusão 

de alunos com deficiência permite que ocorra o desenvolvimento deste e, 

consequentemente, afeta uma ou mais dimensões do desenvolvimento de seu 

entorno, sobretudo escolar, local e regional. É importante destacar que esse processo 
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exige transformações nas bases sociais e econômicas e mudanças estruturais nas 

relações. A partir de tais considerações, considera-se que a inclusão por meio da 

educação regular vem ocorrendo em meio a desafios e constante evolução e, embora 

mais lentamente do que o ideal, vem, assim, contribuindo em especial para a 

dimensão humanística e regional do desenvolvimento. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html. Acesso em: 27 
jun. 2018. 
 
BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência). Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Brasília, DF. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB.1961.  
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996.  
 
CERVO, A. L. BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes 
universitários. São Paulo: Macgraw-Hill do Brasil, 1983. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas da pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
HIMANEN, P. Dignity as Development. In: CASTELLS, M.; HIMANEN, P. 
Reconceptualizing development in the global information age. Oxford Press, 
2014. Disponível em: https://globaldignity.org/wp-content/uploads/2017/12/Pekka-
Himanen-Dignity-as-Development.pdf. Acesso em: 21 jun. 2022. 
 
KIST. B. B. R.; CORRÊA. J. C. S.; SILVEIRA. R. L. L. Sobre o conceito de 
desenvolvimento regional: notas para debate. Revista Brasileira de Gestão e 
Desenvolvimento Regional. G&DR. v. 15, n. 7, Edição Especial, p. 3-15, dez. 2019.  
 
MACHADO, L. B.; ALBUQUERQUE, E. R.  Inclusão de alunos com deficiência na 
escola pública: as representações sociais de professoras. Rev. Diálogo Educ., 
Curitiba, v. 12, n. 37, p. 1085-1104, set./dez. 2012. 
 
MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por que? Como fazer? São Paulo: 
Moderna, 2003.  
 
MANTOAN, M. T. E. Ser ou estar - eis a questão: explicando o déficit intelectual. 
Rio de Janeiro: WVA, 1997.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html
https://globaldignity.org/wp-content/uploads/2017/12/Pekka-Himanen-Dignity-as-Development.pdf
https://globaldignity.org/wp-content/uploads/2017/12/Pekka-Himanen-Dignity-as-Development.pdf


 

56 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 
5.ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
MENDES, E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista 
Brasileira de Educação, v. 11 n. 33, set./dez. 2006. 
 
NETO, A. O. S. et al. Educação inclusiva: uma escola para todos. Revista 
educação especial, v. 31, n. 60, Enero-Marzo, pp. 81-92, 2018. 
 
RAUPP, F. M;. BEUREN, I. M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências 
sociais. In. BEUREN, Ilse Maria. (Org). Como elaborar trabalhos monográficos 
em contabilidade. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
SILVA, A. M. Educação especial e inclusão escolar: história e fundamentos. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA DE LA ESCUELA EN 

CONFINAMIENTO  
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RESUMEN 

La educación rural siempre ha tenido momentos que agudizan problemáticas como la 
violencia o las necesidades económicas y uno de ellos es la pandemia donde los 
actores se vieron obligados a realizar sus prácticas pedagógicas a como diera lugar y 
la escuela se enfrentó a cosas para las que no estaba preparada, una educación 
mediada donde se esperaba que las TIC asumieran el protagonismo, pero que a su 
vez generaba otras necesidades. La escuela en todos sus escenarios ha sido objeto 
de transformación por parte del confinamiento y para el caso particular se cuenta con 
una escuela rural campesina con tradición artesanal y cuya actividad ocupa la mayor 
parte de las historias de vida en la comunidad de la vereda la Chamba en el Guamo, 
Tolima. Este trabajo busca determinar las transformaciones educativas, comunicativas 
y culturales vividas en la institución educativa técnica La Chamba durante el desarrollo 
de la actividad escolar en el contexto del confinamiento por pandemia de Covid-19. 
Como método, el estudio se ubica bajo un paradigma teórico Interdisciplinario 
(Emergente) y el desarrollo de la investigación gira en torno a la metodología de 
investigación cualitativa en educación producto de la enseñanza remota y el uso de 
las TIC posibles en una población de 310 estudiantes, sus familias y 17 docentes. Se 
concluye de manera general que es necesario proponer una escuela renovada y la 
producción de conocimiento sobre cambios educativos, comunicativos y culturales de 
la escuela en contextos transformados ante las necesidades de una enseñanza 
remota de emergencia, las formas de intervención sobre la escuela rural para brindar 
una educación pertinente con el contexto y visibilizar las prácticas pedagógicas de la 
escuela confinada rural y artesanal. 

 

Palabras clave: Mediaciones. Enseñanza remota de emergencia. Cultura escolar 

alterada 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la investigación gira en torno a las temáticas de la cultura escolar, 

las mediaciones, formas de interacción y la enseñanza remota de emergencia bajo la 

Gestión Pedagógica en el contexto de la escuela confinada. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar las transformaciones educativas, 

comunicativas y culturales vividas en la institución educativa técnica La Chamba 

durante el desarrollo de la actividad escolar en el contexto del confinamiento por 

pandemia de Covid-19. 

Ahora bien, la escuela en general a lo largo de los años ha introducido 

diferentes medios en las prácticas pedagógicas y que a su vez ha ido cambiando y 

transformando el quehacer docente: tablero, tiza, papel, marcadores, acrílicos, 

acetatos, computadores, proyectores, pizarras digitales, televisores, tabletas, 

celulares entre muchos otros medios. Algunos de ellos han desaparecido y otros han 

tomado relevancia, especialmente los que nacen desde las TIC. Estos medios 

evolucionaron y pasaron de ser solamente objetos a ser procesos o como lo expuso 

Martin-Barbero (1987) se pasan de los medios a las mediaciones logrando establecer 

una relación entre la comunicación y la cultura y donde la educación, implícitamente, 

se ve influenciada, aunque la escuela rural en algunos momentos se detiene en el 

tiempo y sus medios no pasan a ser mediaciones, es decir el uso de las tecnologías 

no tiene el impacto esperado.   

De la misma forma, la educación rural siempre ha tenido momentos que 

agudizan problemáticas como la violencia o las necesidades económicas y uno de 

ellos actualmente es la pandemia donde todos los actores de la educación se vieron 

obligados a realizar sus prácticas pedagógicas a como diera lugar y la escuela se 

enfrentó a cosas para la que no estaba preparada o como lo ha llamado Pardo y Cobo 

(2020), una enseñanza remota de emergencia; Educación a distancia, virtualidad, 

educación en casa, fueron los nombres más comunes escuchados para darle 

continuidad a la educación de niños y jóvenes, una educación mediada donde se 

esperaba que las TIC asumieran el papel superlativo, pero que a su vez generaba 

otras necesidades o intereses. En este aspecto, la nueva sociedad se ha 

transformado, debiendo convivir, educarse y trabajar utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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Pero ¿Cómo asumió la escuela rural el confinamiento? Las escuelas se 

cerraron y los lugares de encuentro habitual desaparecieron, en palabras de Vain 

(2018) existen rituales escolares y prácticas educativas que probablemente por el 

confinamiento se transformaron, entendiendo escuela o como la denomina el estado 

“institución educativa” a ese lugar de encuentro entre distintos sujetos que se 

encuentran, unos para enseñar y otros para aprender cosas que no se enseñan ni 

aprenden en otras instituciones. (Frigerio 1995) Y ¿Cómo ha sido el uso de estos 

medios y mediaciones en la escuela rural y ahora confinada? ¿Cuáles fueron las 

mediaciones y prácticas pedagógicas transformadas? Al existir un uso obligado y más 

amplio de las TIC en la educación e incluso en la vida comunitaria ¿Se verán afectadas 

las prácticas educativas, culturales y comunicativas en la escuela para cuando dejen 

el confinamiento? 

Todas estas transformaciones de la escuela en el contexto de la pandemia del 

Covid-19 ha ocasionado cambios en los padres, estudiantes y docentes, pero también 

en la sociedad en general, más aún cuando se hablaba de la sociedad del 

conocimiento y la información por la masificación de TIC y donde Jaramillo (2010) 

había manifestado que la nueva sociedad o la sociedad del conocimiento, influenciaba 

en la modificación de conceptos económicos, culturales, políticos y sociales y el 90% 

de los conocimientos científicos son contemporáneos con las generaciones de hoy, 

es decir, las transformaciones nos impulsan hacia nuevos conceptos de la educación, 

en la práctica profesional y en la misma organización social. 

Bajo esta premisa de Jaramillo, en todos los ámbitos humanos existe una 

importante transformación de los modos de comunicarnos, de las formas de construir 

sentido, de las prácticas pedagógicas y de los procesos educativos, pero que además 

su uso repercute en toda una comunidad sin importar el contexto. La escuela en todos 

sus escenarios ha sido objeto de transformación por parte del confinamiento y para el 

caso particular se cuenta con una escuela rural campesina con tradición artesanal y 

cuya actividad ocupa la mayor parte de las historias de vida en la comunidad de la 

vereda la Chamba en el Guamo, Tolima. 

Algunas preguntas que suscitan la problemática son ¿Cuáles fueron las 

interacciones y prácticas pedagógicas transformadas? Al existir un uso obligado y más 

amplio de las TIC en la educación e incluso en la vida comunitaria ¿Se verán afectadas 

las prácticas educativas, culturales y comunicativas en la escuela para cuando dejen 
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el confinamiento? ¿Cómo ha sido el uso de estos medios y mediaciones en la escuela 

rural y ahora confinada? ¿La escuela volvió a ser lo que venía siendo antes? Todas 

estas preguntas convergen en la pregunta de investigación: 

¿Qué transformaciones educativas, comunicativas y culturales experimentó la 

institución educativa técnica La Chamba en el contexto del confinamiento por 

pandemia de Covid-19? 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Con relación al paradigma teórico en el cual se ubica el proyecto es 

Interdisciplinario (Emergente), entendiendo que educación, comunicación y cultura 

como campo académico emergente se estudiará desde el análisis cultural 

latinoamericano y los estudios de la educación. 

Hay que decir que trabajar interdisciplinariamente, permite tomar lo necesario 

de otros paradigmas tradicionales para poder estudiar el papel de la escuela en la 

transformación social, tomando la tradición latinoamericana de los estudios de la 

educación, los estudios culturales y la Pedagogía Critica. 

El desarrollo de la investigación giro en torno a la metodología de investigación 

cualitativa en educación bajo el fundamento de Rodríguez, Gil y García (1999) cuando 

indica que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.  

Como instrumentos se utilizó talleres y grupos focales de diálogo; dos talleres, 

uno con padres de familia y otro con docentes y estudiantes. Tres grupos focales, uno 

en grado décimo, otro en grado undécimo y otro con docentes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las transformaciones vividas en la escuela rural en confinamiento se enumeran 

a continuación de manera general y teniendo en cuenta el marco teórico desde las 

bases de la sociedad del conocimiento y la información con los planteamiento de 

Drucker (1993); Hesselbein et al. (1996) y Stewart (1997), citados por Riveros V. & 

Mendoza, (2005), Marrero (2007) y Peña (2014); Las competencias transmedia bajo 
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los planteamientos de Scolari (2018); la Gestión Pedagógica con los aportes de 

Sánchez-Buitrago (2008-2019) y la Cultura desde lo expresado por Van Dijck (2016), 

Vain (2018), Quiñones (2005) y Maroy (2016). Como parte del ejercicio investigativo 

y que serán el sustento preliminar para determinar las transformaciones educativas, 

comunicativas y culturales vividas en la institución educativa técnica La Chamba 

durante el desarrollo de la actividad escolar en el contexto del confinamiento por 

pandemia de Covid-19. 

• Eliminación del aula física 

• Cambios en el espacio y tiempo  

• Roles asumidos por padres de familia, docentes y estudiantes 

• Des jerarquización de la escuela 

• Interacciones 

• Cultura escolar y el entorno de los jóvenes 

• Prácticas pedagógicas  

• Pedagogía rural 

• Documentos declarados PEI, SIEE. 

• Currículo de contingencia 

• Metodologías remotas 

• Procesos educativos remotos 

• Mediaciones comunicativas 

• Identidad cultural y legado ancestral 

 

Finalmente se espera que la investigación permita la construcción teórica de 

cada una de las transformaciones vividas por la escuela rural en confinamiento. 

 

CONCLUSIONES  

 

A la escuela le sucedieron cosas para lo que no estaba preparada y se 

evidencian unas transformaciones relacionadas con su pérdida de capacidad para dar 

cuenta de las identidades culturales (legado ancestral desvanecido) con el agravante 

del confinamiento y donde las prácticas pedagógicas fueron retadas a experimentar 

otras metodologías, procesos e interacciones. En el centro del confinamiento surge la 

pregunta por cómo continuar educando y más allá, por cómo comunicar, entendiendo 
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que la educación es un acto comunicativo donde el diálogo asiste al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

En el confinamiento que pasó con la escuela rural y que pasó después ¿Volvió 

a ser lo que era antes? Se tenía una escuela donde la comunicación era en una sola 

vía de tipo transmisionista, sus transformaciones la llevaron a otras interacciones a 

nuevas plataformas. 

La escuela se transformó en una escuela que comunica, una escuela 

expandida, una escuela transmedia. 

La escuela debe ser pensada de manera distinta, no debe ser pensada o 

concebida como estaba antes de la pandemia, debe ser pensada desde la 

comunicación y la cultura: “La escuela como una interfaz”. 

Hay que pensarla interactiva, transmedia (Scolari), abierta, dialógica, con 

múltiples interacciones, con espacios y tiempos transformados. 

Lo preocupante del asunto es que la escuela después de la pandemia está 

volviendo a lo mismo, a ser una escuela tradicional, pero con protocolos de 

bioseguridad. 

Se observan los mismos espacios, los mismos tiempos, el mismo profesor, el 

mismo ambiente, la misma clase, las mismas guías, las mismas situaciones 

comunicativas bajo el modelo broadcasting presente desde la existencia del televisor 

funcionando bajo una relación de uno a muchos o lo que predomina en la escuela 

tradicional; en una sola vía, cuando tenemos posibilidad de medios, mediaciones e 

Hipermediaciones para una escuela interactiva. 

 

REFERENCIAS 

 

FRIGERIO, G. Compiladora. De aquí y de allá. Textos sobre la institución 
educativa y su dirección. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1995.  
 
GARJADO, M. Educación y desarrollo rural en América Latina. Reinstalando un 
campo olvidado de las políticas educativas. Revista iberoamericana de evaluación 
educativa. España, 2014. Disponible en: 
https://revistas.uam.es/riee/article/view/3099  
 
 
 



 

63 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

JARAMILLO, J. La nueva sociedad del conocimiento y la información. 
Universidad de Antioquia. Colombia, 2013. Recuperado en 
http://docencia.udea.edu.co/biblioteca/formacion-
usuarios/guiadelcurso/bibliografiadocumentos/sociedad%20conocimiento.pdf  
 
MARTÍN-BARBERO, J. De los medios a las mediaciones, Comunicación, Cultura 
y Hegemonía, Barcelona-México: Gustavo Gili. 1987. Recuperado en 
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wp-
content/uploads/sites/135/2020/05/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf 
 
PARDO, H., COBO, C. Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota 
de emergencia Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Barcelona: 
Outliers School, 2020 
 
RODRÍGUEZ, G., GIL J.; GARCÍA E. Metodología de la investigación Cualitativa. 
Málaga: Aljibe, 1999.  
 
SCOLARI C. Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación 
digital interactiva. Editorial Gedisa, 2008. 
 
SCOLARI C. Adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas. 
Aprovechando las competencias transmedia de los jóvenes en el aula. Barcelona: 
TRANSLITERACY, 2020.  
 
SCOLARI C. Las leyes de la interfaz. Diseño, ecología, evolución, tecnología. 2.ed. 
Editorial Gedisa, 2021. 
 
VAIN, Pablo. Los rituales escolares y las prácticas educativas. 2.ed. Editorial 
universitaria de la universidad nacional de Misiones EDUNAM, 2018. Recuperado en 
https://editorial.unam.edu.ar/images/documentos_digitales/rituales_escolares_vain.p
df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

ENSINO SUPERIOR E O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE DE AMARTYA 
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RESUMO  

Esta pesquisa busca refletir sobre as incumbências do ensino superior no 
desenvolvimento individual e coletivo dos sujeitos. Para discutir a noção de 
desenvolvimento, utiliza-se a Teoria do Desenvolvimento como Liberdade do 
economista Amartya Sen. Caracterizado como um estudo teórico, a versa sobre um 
conjunto de 24 artigos selecionados a partir da metodologia ProKnow-C. Ao 
considerar o Desenvolvimento como Liberdade explora-se a relevância do ensino 
superior não somente como instrumento para a expansão da liberdade humana, mas, 
também, como um recurso que permite ao indivíduo uma transformação desejável. 
Nessa perspectiva, a construção de capacidades busca melhorar a condição humana, 
focalizando a condição de agente do processo de desenvolvimento. Faz-se 
necessário a busca por informações que possam contribuir à tomada de decisões, 
bem como, a elaboração de políticas que favoreçam a ampliação das capacidades 
humanas. Tal compreensão revela elementos importantes para a tomada de decisões 
políticas, econômicas, culturais e sociais. 

 

Palavras-chave: Universidades. Ensino Superior. Desenvolvimento como Liberdade. 

Amartya Sem. Políticas Públicas. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Em linhas gerais, há um amplo consenso entre economistas, educadores, 

formuladores de políticas e opinião pública sobre o impacto positivo geral que o ensino 

superior tem sobre o desenvolvimento e, em uma perspectiva ampliada, sobre o bem-

estar humano nas escalas local, regional e nacional (BORBA, 2020). 

                                                            
20Doutoranda em Administração (Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA -

UNISUL). Araranguá/SC, Brasil. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2083-565X. E-mail: 
pricilaborba@hotmail.com 

21Doutoranda em Administração (Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA -
UNISUL). Santa Rosa do Sul/SC, Brasil.  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3124-0042. E-mail: 
sibeborba@hotmail.com 

22Doutor em Engenharia de Produção (Ergonomia) pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção - PPGEP / UFSC. Coordenador do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado) em Administração da UNISUL. Florianópolis/SC, Brasil.  ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-5764-3002.  E-mail: jacir.unisul@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-3124-0042


 

65 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

Goldstein; Glaser (2012) indicam mudanças estruturais e funcionais notáveis 

nas IES, estimuladas pela ampliação de suas atribuições. Na perspectiva dos autores, 

faz-se necessário um novo modelo de ambiente capaz de fomentar o conhecimento e 

a geração de ideias inovadoras para contribuir ativamente no desenvolvimento da 

sociedade. Este processo tem sido baseado, principalmente, na adição de uma gama 

de atividades de transferência de conhecimento (não-estritamente) e orientadas ao 

mercado, conhecidas como “terceira missão” da universidade, às áreas tradicionais 

de ensino e pesquisa (KARLSEN, 2005). 

Ensino e pesquisa não são os únicos compromissos desempenhados pelas 

IES. Karlsen (2005) afirma que elas geram efeitos econômicos regionais diretos do 

investimento de infraestrutura, renda tributária, consumo, investimentos empresariais 

com efeitos multiplicadores na economia. Além dos efeitos econômicos, o autor 

destaca os efeitos sociais e culturais específicos da região.  

A literatura também aponta que as IES podem responder ao desenvolvimento 

do capital humano de várias maneiras (CHARLES, 2006; GUNASEKARA, 2006; 

ARBO; BENNEWORTH, 2007). Elas podem ampliar o acesso ao ensino superior, 

especialmente de áreas remotas, além de atraírem talentos para a região e ajudar a 

retê-los e desenvolvê-los. As capacitações são o elemento-chave do ensino superior, 

representando, assim, o conjunto de oportunidades que uma pessoa tem de desfrutar 

de suas liberdades efetivas. Desta maneira, possibilita a eliminação das privações 

humanas que impedem os indivíduos de viverem uma vida plena (SEN, 2011). 

Sen (2010) destaca outra contribuição do ensino superior, focalizando a  

formação de agente dos indivíduos, baseado na participação ativa dos atores sociais 

nas ações econômicas, sociais e políticas ocorridas em seu território e na 

oportunidade de ocasionar mudanças e realizações de acordo com seus próprios 

valores e objetivos.  

O desenvolvimento aqui é compreendido como um processo “localizado de 

troca social sustentada que tem como finalidade última o progresso da região, da 

comunidade regional como um todo e de cada indivíduo residente nela” (BOISIER, 

1996, p. 10). Este processo envolve, além das transformações sociais, as 

oportunidades geradas aos indivíduos, com foco na qualidade de vida e nas privações 

de liberdade que limitam as suas escolhas. 
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Para esse fim, de acordo com a teoria do Desenvolvimento como Liberdade do 

economista Amartya Sen, é possível a compreensão do desenvolvimento como um 

complexo processo que envolve, além da consecução de rendas, a afirmação das 

liberdades substantivas e das capacidades; estas últimas a intervir na qualidade de 

vida dos indivíduos e no modelo social instaurado. Nessa perspectiva, a liberdade, ao 

influenciar na qualidade de vida das pessoas, não deixa de ser uma forma de riqueza 

(BORBA, 2020). 

Na Abordagem das Capacitações de Amartya Sen, o objetivo básico do 

desenvolvimento é no sentido de alargar as liberdades humanas; apenas assim as 

pessoas interferirão nas decisões capazes de afetar suas vidas e garantir seus direitos 

(VEIGA, 2010). As capacidades que os indivíduos podem ter, bem como, suas 

escolhas são potencialmente infinitas, embora variem muito, conforme a pessoa. 

Diante das concepções impostas, há de se discutir e pesquisar, portanto, sobre 

os aspectos e as características do Desenvolvimento como Liberdade (WALKER, 

2010). Parte-se da premissa que ele está diretamente relacionado ao nível de suporte 

educacional presente em uma região, e que as desigualdades regionais estão de 

acordo com os índices educacionais.  

Um dos fatores que justificam a escolha teórica do Desenvolvimento como 

Liberdade é a ênfase dada ao indivíduo em relação às suas escolhas e enquanto ser 

social frente a contexto de privações. Para Sen (2010), é por meio da percepção 

destes enquanto atores sociais que as transformações se tornam possíveis, uma vez 

que os indivíduos (ou grupos), diante de um leque de oportunidades e a partir de suas 

capacitações, conseguem agir para estabelecer funcionamentos desejáveis ou para 

manter determinada condição de vida. E, nesse contexto, a IES oferece suas 

contribuições. 

A contribuição central deste estudo teórico é servir como suporte para uma 

reflexão sobre o desenvolvimento, considerando-se as liberdades dos indivíduos e a 

expansão das capacidades das pessoas por meio do ensino superior. Discutir a 

respeito do desenvolvimento é fomentar uma agenda social justificável e necessária. 

Dispor-se a debatê-lo e trazê-lo à tona sob uma nova abordagem e novas 

problemáticas de análise possibilitam traçar relevantes aspectos interpretativos. 

Ressalta-se que as capacidades podem expandir por meio de políticas públicas e, por 
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outro lado, a direção destas pode ser influenciada pela capacidade participativa da 

sociedade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo teórico, realizado a partir de 24 

artigos internacionais com reconhecimento científico, e que compõem um portfólio 

bibliográfico sobre a temática. Para a seleção da literatura representativa do tema em 

questão, utilizou-se a metodologia Knowledge Development Process – Construtivist 

(Proknow-C) (CHAVES et al.., 2017; DUTRA et al.., 2015; ENSSLIN et al.., 2018; 

LACERDA et al.., 2012), capaz de contribuir com os pesquisadores na seleção de 

portfólio bibliográfico e posterior análise bibliométrica (LACERDA et al.., 2012). 

Contudo, não fora objetivo deste estudo realizar a análise bibliométrica dos artigos 

selecionados, e sim uma interpretação teórica. 

A Tabela abaixo contempla a aplicação do Proknow-C, que de forma 

sintetizada, delineia o processo de formação do portfólio bibliográfico, composto de 

artigos reconhecidos cientificamente, alinhados e coerentes com o tema em 

discussão. 

 

Tabela 1 – Seleção de Portfólio Bibliográfico. 

SELEÇÃO DE PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

Período: 19/08/2021 a 28/08/2021. 
Tema: Ensino Superior e o Desenvolvimento como Liberdade 

I - ENTRADAS 

DEFINIÇÃO DOS EIXOS DE PESQUISA E PALAVRAS-CHAVE 

1. Ensino Superior 2. Desenvolvimento 3. Tipos 4. Políticas Públicas 

Ensino Superior 
Universidade* 

Faculdade* 
Instituições de Ensino 

Desenvolvimento 
Evolução 

Liberdade 
Regional 

Social 
Humano 

Econômico 

Políticas Públicas* 
Política Educacional* 
Qualificação Social 

BASE DE DADOS CONSULTADAS 

Scopus, Scielo e Sumários.org 

COMANDO DE BUSCA 

(“Ensino Superior” OU “Universidade*” OU “Faculdade*” OU “Instituições de Ensino”) E 
(“Desenvolvimento” OU “Evolução”) E (“Liberdade” OU “Regional” OU “Social” OU “Humano” OU 

“Econômico”) E (“Políticas Públicas*” OU “Política Educacional*” OU “Qualificação Social”) 

FILTROS (LIMITANTES) 

Publicações no idioma português, somente artigos e artigos de revisão, com limite temporal para as 
publicações: 2010 a 2021.   

II – FILTRAGENS DOS ARTIGOS 
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Banco de Artigos Brutos 543 artigos 

TESTE DE ADERÊNCIA – PALAVRAS-CHAVE 

Leitura dos títulos de cinco artigos selecionados por aderência ao tema, segundo a percepção dos 
pesquisadores. Verificou-se que as palavras-chave estavam alinhadas ao tema de pesquisa e, por 
essa razão, não foi necessária a incorporação de novas palavras-chave. 

Filtragem de Artigos Duplicados 
519 artigos (Banco de Artigos Brutos não 

Repetidos) 

Filtragem de Artigos com Títulos Alinhados 203 artigos 

Filtragem de Artigos quanto ao Reconhecimento 
Científico (Índice de Representatividade 96,02%) 

Repositório K: 67 artigos mais citados. 
Repositório P: 136 artigos menos citados. 

Filtragem de Artigos do Repositório K pela 
aderência dos Resumos 

Repositório A: 29 artigos (artigos não 
repetidos, com reconhecimento científico e 
com títulos alinhados ao tema da pesquisa) 

Criação do Banco de Autores do Repositório A 38 autores 

Filtragem de Artigos do Repositório P 
(publicações dos últimos 3 anos e ocorrência de 

autores em comum do Repositório A) 

Repositório B: 3 (artigos com resumos 
alinhados ao tema da pesquisa) 

Formação do Repositório C (C = A + B) 30 artigos  

Filtragem de Artigos do Repositório C após 
Leitura Integral 

19 artigos 

Banco de Artigos do Portfólio Bibliográfico 
Primário (PBP) 

19 artigos 

III - SAÍDA 

Referências Bibliográficas citadas nos artigos que 
compõem o PBP (Referências Totais) 

369 artigos 

Referências Limpas (todos os Eixos) 146 artigos 

Referências alinhadas ao tema de Pesquisa pelo 
Título e não repetidas 

28 artigos 

Filtragem de Artigos quanto ao Reconhecimento 
Científico (Índice de Representatividade 79,81%) 

12 artigos 

Filtragem de Artigos pela aderência dos Resumos 6 artigos 

Filtragem de Artigos após Leitura Integral 5 artigos 

Banco de Artigos do PB Final 24 artigos 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As expectativas crescentes depositadas sobre as universidades apontam 

interesses e engajamento com relação aos seus propósitos externos, priorizando-se 

seu compromisso com a comunidade, a sociedade civil e o desenvolvimento da 

região. A sociedade espera do ensino superior mais do que formação profissional. 

Parece haver uma preocupação com seu papel social, principalmente voltado ao 

desenvolvimento da região, bem como às possibilidades geradas aos diferentes 

grupos pertencentes à sociedade (BORBA, 2020).  

O ensino superior é visto como um agente de mudança, promovendo a 

interação humana e construindo confiança e propósito comum entre diversos atores e 
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interesses. As IES “[...] crescem e se desenvolvem não só devido à necessidade de 

se produzir conhecimento e transmiti-lo às pessoas, mas também visando buscar 

alternativas de melhoria de vida dos cidadãos e do desenvolvimento da sociedade” 

(SANTOS, 2013, p.19). 

A fim de responder melhor às necessidades sociais, as IES devem se engajar 

em um diálogo significativo entre as partes interessadas, tornando-se parte do 

contexto e contribuindo com sua melhoria. Faz-se necessário salientar, portanto, que 

a responsabilidade das instituições de ensino aumenta no momento que as mesmas 

criam e concentram conhecimentos essenciais para o desenvolvimento, auxiliando no 

melhoramento das atividades produtivas. 

Nessa perspectiva, as universidades precisam ultrapassar os “muros da 

universidade”, ou seja, ir além da construção do conhecimento. Afinal, nessas 

instituições apropria-se o patrimônio do saber humano que deve ser aplicado ao 

conhecimento e desenvolvimento do país e da sociedade (HOFF et al.., 2017). 

No que concerne à noção de crescimento econômico como sinônimo de 

desenvolvimento, tornou-se evidentemente contestado em muitos estudos realizados. 

As mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas nas últimas décadas 

trouxeram uma infinidade de questionamentos acerca do que seria o desenvolvimento 

e de que maneira tais concepções influenciariam na qualidade de vida das pessoas. 

É nesse cenário oportuno que emergem as ideias de Amartya Sen, as quais 

preconizam o Desenvolvimento como Liberdade por meio da abordagem das 

capacitações. A abordagem de Sen carrega a ideia de que desenvolvimento está 

relacionado a uma série de componentes interligados, como facilidades econômicas, 

liberdades políticas, oportunidades sociais, garantias de transparências e segurança 

protetora (SEN, 2011). 

Além de proporcionar aumentos na produção e na renda, o desenvolvimento 

deve também remover os principais obstáculos à privação de liberdade, 

principalmente: a fome, o acesso à saúde, ao trabalho, ao saneamento básico, a 

oportunidade de se vestir e morar em local adequado, entre outras. 

A escolha de Amartya Sen para a discussão sobre o desenvolvimento se deu 

em razão do autor ter desenvolvido, ao longo dos últimos anos, profundas reflexões 

acerca das liberdades humanas como bases do desenvolvimento. Esse economista 

indiano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998, colaborou intensamente 
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na criação do Índice de Desenvolvimento Humano, que tem a pretensão de ser uma 

medida geral e sintética, por mais que amplie a visão de desenvolvimento humano de 

forma a estimular a leitura do desenvolvimento sob outros aspectos (BORBA, 2020).  

Amartya Sen defende que a concepção real de desenvolvimento deve ir além 

da acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB) e de 

outros indicadores relacionados à renda. O crescimento econômico deve estar 

atrelado ao desenvolvimento da qualidade de vida e das liberdades desfrutadas pelas 

pessoas (SEN, 2011). 

Muito embora existam estudos recentes sobre a relação do ensino superior e o 

desenvolvimento, há uma ausência de trabalhos empíricos sobre a temática, 

sugerindo-se assim a realização de estudos que favoreçam essa perspectiva. 

(CERVANTES, 2017; WALKER, 2018; BENNEWORTH; NIETH, 2017; HOFF et al.., 

2017; TRIPPL et al.., 2015; MARQUES et al.., 2019; COMPAGNUCCI; SPIGARELLI, 

2020) 

Uma abordagem que só toma como base as rendas e recursos de que uma 

pessoa dispõe para avaliar seu nível de vida, e que não leve em conta informações 

relevantes sobre a relação entre a renda que se tem e o que realmente se pode 

realizar a partir dela, é tão útil quanto ineficiente.  

Assumir uma nova postura requer um desafio. Inovar revela a importância de 

conhecer novos pontos de vista, de ângulos e percepções diferentes, sem perder o 

rigor teórico-metodológico que contribuem para o desenvolvimento da Ciência. Mas, 

acima de tudo, um novo posicionamento pode dar sua contribuição prática à 

sociedade. É neste intuito que este estudo se apoia na teoria de Amartya Sen para 

refletir sobre desenvolvimento. 

Entende-se, sobretudo, que a sociedade espera do ensino superior mais do 

que formação profissional. Parece haver uma preocupação com seu papel social, 

principalmente voltado ao desenvolvimento, bem como, às possibilidades geradas aos 

diferentes grupos pertencentes à sociedade. Além disso, a existência de uma boa IES 

basta, muitas vezes, para transfigurar a vida dos sujeitos de uma região. Por meio do 

conhecimento que produz e das pessoas que forma, ela irá colaborar ativamente para 

o progresso material, a melhoria da qualidade de vida e o ambiente cultural (BOSI, 

2021).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As Instituições de ensino superior precisam ir além da construção do 

conhecimento. A fim de responder melhor às necessidades sociais de uma região, 

elas devem se engajar em um diálogo significativo entre as partes interessadas, 

tornando-se parte do contexto e contribuindo com sua melhoria (HOFF et al.., 2017). 

A discussão acerca das contribuições do ensino superior para os indivíduos e, 

consequentemente, para o desenvolvimento, pode conduzir a elaboração de políticas 

que fomentem este processo.  Para tanto, Sen (2011) destaca que a expansão da 

educação possui vários papéis no desenvolvimento: influencia a produtividade, 

contribui para a melhor distribuição da renda nacional entre diferentes pessoas, ajuda 

na conversão de renda e recursos em diversos funcionamentos e, colabora para a 

escolha inteligente entre os distintos tipos de vida que uma pessoa pode levar (SEN, 

2010). 

Assim, em consonância com os autores que compõe o portfólio bibliográfico 

desse estudo, compreende-se que o ensino superior recebe um papel-chave no 

desenvolvimento dos indivíduos, favorecendo e estimulando a construção de 

capacidades para melhorar a condição humana. Essas capacidades, segundo Sen 

(2010), podem ser instigadas pela política pública, bem como, a direção da política 

pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas da 

sociedade. 
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RESUMO 

O processo de formação, baseado no trabalho em equipe de forma interdisciplinar e 
interprofissional, transforma o acadêmico em um profissional com características 
diferenciais. Este processo de formação no ensino superior é norteado por Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Projetos Pedagógicos Curriculares. O estudo é de natureza 
básica, quali-quantitativo, descritivo, bibliográfico, documental e de campo. Definiu-se 
uma amostra por conveniência, com a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, 
onde a pesquisa de campo foi composta por 4 cursos da área de Saúde: Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. Os dados foram analisados por meio da Análise 
do Discurso do Sujeito Coletivo e por dicotomização de dados quantitativos, 
apontando uma percepção positiva, neutra ou negativa frente aos questionamentos. 
Os dados coletados demonstraram contemplação dos quesitos apontados como 
necessários pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e um desconhecimento por parte 
de docentes dos Projetos Pedagógicos Curriculares dos cursos onde atuam. Por fim, 
considera a relevância do estudo por gerar dados que apontam necessidades de 
aprimoramento docente. 

 

Palavras–chave: Saúde. Ensino Superior. Formação de profissionais. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O processo de formação dos profissionais de saúde no Brasil, advém do nível 

técnico e superior. A formação no ensino superior tem como norteador as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), as quais são estabelecidas através de uma base legal 

na lei de n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual pontua os princípios que a 

educação deve ser ministrada, e define que haverá um Conselho Nacional de 

                                                            
23 Resultado de pesquisa financiada pelo Programa de Bolsas Universitárias - UNIEDU/FUMDES 

Pós-graduação/2021 - Chamada Pública n° 471/SED/2021.   
24 Professor do Curso de Enfermagem, Universidade do Contestado, Campus Mafra, santa Catarina, 

Brasil.  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7074-701X, E-mail: erickdamaia@yahoo.com.br 
25Professor. Programa Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional, Universidade do Contestado. 

Canoinhas. Santa Catarina. Brasil. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7217-9025, E-mail: 
argosgum@gmail.com  
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Educação, o qual atua de forma normativa e de supervisão e atividade permanente 

(BRASIL, 1996). 

Chiesa et al.. (2007) apontam que no ensino 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, afastando-o das necessidades do sistema. 

Após esse apontamento, entende-se que a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade se faz necessário durante o processo de formação, pois assim 

o profissional estará preparado para atuar de forma integrada. 

Fazenda (2008, p. 18) aponta que a interdisciplinaridade é oriunda de “simples 

comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos-chave da 

epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da organização da 

pesquisa e do ensino, relacionando-os”. 

Ellery e Barreto (2020) definem interprofissionalidade como uma atuação 

profissional em conjunto, com vários profissionais, atuando em sua área de 

competência em prol de um saber integrado. 

Dessa forma, compreende-se a necessidade de tais quesitos no processo de 

formação de profissionais de saúde.  

O processo de formação faz com que os alunos concluam sua graduação com 

dificuldades de compartilhamento de ideias e no processo de comunicação no 

trabalho, este é um ponto onde a metodologia de ensino deve estar pautada a 

trabalhar para minimizar tais problemas, com isso é necessário que haja um desejo 

pessoal em ultrapassar as barreiras disciplinares (RAYNAUT, 2014). 

Ely e Toassi (2017) pontuam que durante a formação acadêmica os 

profissionais de saúde passam por modelos de formação, onde a aprendizagem 

compartilhada é escassa, contribuindo, assim, para futuros profissionais com uma 

assistência fragmentada.  

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

uma formação com base em perspectivas diante do trabalho em equipe, tornam-se 

profissionais diferenciados, atuando na integralidade do cuidado, possuindo uma 

habilidade de atuar com conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas através de 

vivências e reorganização de saberes obtidos pela prática interprofissional. 
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Nascimento et al. (2019) complementa o pensamento de Rossit et al. (2018), 

descrevendo que, com a interação entre as profissões, o profissional de saúde possui 

um olhar ampliado diante do problema do usuário do serviço de saúde, sendo capaz 

de gerar proposições para soluções conjuntas. 

Com base nos autores supracitados, o estudo justifica-se para a identificação 

da interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de formação de futuros 

profissionais de saúde através da percepção de docente. 

A pesquisa ainda se justifica por permitir a comparação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) em vigor com os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC). 

Dessa forma, o estudo objetiva apresentar a formação nos cursos de saúde, 

diante da interdisciplinaridade e interprofissionalidade, ofertados pela Universidade do 

Contestado – Câmpus Mafra/SC através da percepção docente e análise 

documentais. 

O artigo é resultado da dissertação de mestrado, intitulada de: 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de formação de profissionais 

da área de saúde, a qual foi apresentada ao Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa classifica-se como de natureza básica. Quanto aos seus objetivos 

caracterizou-se como descritiva. Em relação à coleta de dados, a pesquisa classificou-

se como bibliográfica, documental e de campo. Quanto à natureza dos dados, o 

estudo classificou-se como qualitativo e quantitativo.  

A pesquisa bibliográfica ocorreu através de análise em artigos, livros, 

dissertações e teses em bases de dados, com a utilização dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), em bases de dados online. 

A pesquisa documental ocorreu pela análise dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos pertencentes à amostragem (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Psicologia, Medicina e Medicina Veterinária). 

A pesquisa de campo foi realizada a partir da aplicação de um questionário 

investigativo com questões abertas e fechadas para docentes dos cursos da área de 
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saúde que possuíam alunos concluintes no ano de 2021. O questionário foi composto 

por questões elaboradas a partir da contextualização teórica do estudo, em que o ser 

pesquisado apresentou suas respostas de maneira discursiva e objetiva, com as 

questões fechadas e da escala de likert de cinco pontos. 

O estudo foi realizado na Universidade do Contestado – Câmpus Mafra/SC. A 

pesquisa bibliográfica e documental ocorreu nos cursos da área de saúde com alunos 

concluintes no ano de 2021 da Instituição de Ensino Superior em questão, sendo eles: 

Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 

Medicina Veterinária e Psicologia. Já a pesquisa de campo ocorreu a partir da seleção 

amostral por meio dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, sendo assim uma 

amostragem por conveniência, a qual, segundo Richardson et al.. (2008), é utilizada 

quando há necessidade de garantir a presença do sujeito que possua as 

características estabelecidas, sendo selecionados intencionalmente.  

 

Tabela 1 – População de amostragem de docentes por curso da área de saúde com alunos 
matriculados no último semestre do curso. 

CURSO 

População 

Total de professores 

do curso 

População 

Total de professores com 

formação base em saúde 

Amostragem com 

margem de erro de 

5% e confiabilidade 

de 95% 

Enfermagem 15 12 12 

Farmácia 10 06 06 

Fisioterapia 12 09 08 

Psicologia 12 08 08 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica da UNC (2021). 

 

No ano de 2021 a IES ofertava os seguintes cursos da área da saúde: 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina 

Veterinária e Psicologia. Entretanto como os cursos de Educação Física, Medicina e 

Medicina Veterinária não possuíam alunos concluintes em 2021, não contemplaram a 

amostra do estudo. 

A amostragem com margem de erro de 5% e confiabilidade de 95% (ambos 

aplicados de forma individualizada por curso) foi de: Enfermagem n=12, Farmácia 

n=06, Fisioterapia n=08 e psicologia n=08. Totalizando 34 docentes 

Os dados qualitativos foram analisados a partir da técnica de Análise do 

Discurso do Sujeito Coletivo (ADSC).  
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Os dados quantitativos foram tabulados com o auxílio da utilização do software 

Microsoft Excel e foram dicotomizados e, posteriormente, analisados, expondo uma 

percepção positiva, neutra ou negativa diante dos questionamentos. 

A pesquisa seguiu a resolução do CNS 466/12, foi submetida e aprovada pelo 

comitê de ética com parecer consubstanciado de n° 5.059.716. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Conselho Nacional de Saúde orienta a formação dos profissionais de saúde 

em sua Resolução 569 de 8 de dezembro de 2017, a qual aponta que o PPC deve 

observar as Diretrizes Curriculares Nacionais, considerando as contribuições para o 

SUS (BRASIL, 2017). 

Compreendendo a vinculação da formação profissional com as DCN’s, as quais 

norteiam os PPCs dos cursos, ocorreu a investigação dos Projetos Pedagógicos 

Curriculares dos cursos da área de saúde ofertados pela IES em questão, a fim de 

identificar evidências diante da interdisciplinaridade e interprofissionalidade.  

Durante a análise dos PPCs dos sete cursos26, identificou-se que a 

interdisciplinaridade está presente em 100%(n=7) deles, já a interprofissionalidade 

está presente em 57,14% (n=4). Nessa condição, enquadram-se os cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 

 
Quadro 1 – Presença de interdisciplinaridade e interprofissionalidade nas DCNs e PPCs dos cursos 
estudados. 

Curso 

DCNs PPCs 

Interdiscip. Interprof. Interdiscip. Interprof. 

Pre. Aus. Pre. Aus. Pre. Aus. Pre. Aus. 

Educação Física 
- Bacharelado 

X   X X   X 

Enfermagem X   X X  X  

Farmácia X   X X  X  

Fisioterapia X   X X  X  

Medicina X   X X  X  

Medicina 
Veterinária 

X   X X  X  

Psicologia X   X X   X 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

                                                            
26Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Medicina e Medicina Veterinária. 

Por ser uma etapa de estudo documental, todos os cursos da área de saúde enquadraram-se na 
análise. 
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Segundo o autor Costa (2018), as DCNs são norteadoras para o PPC dos 

cursos da área de saúde. Dessa forma, o estudo buscou identificar se os docentes 

possuem conhecimento do PPC do seu curso, ainda identificou se em sua percepção 

o documento aborda de maneira adequada a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. 

Nesse sentido, o gráfico a seguir representa a percepção dos docentes 

pesquisados diante da contemplação da interdisciplinaridade ou interprofissionalidade 

no PPC ou o seu desconhecimento. 

 

Gráfico 1 – Percepção dos docentes pesquisados frente à presença de interdisciplinaridade e/ou 
interprofissionalidade no PPC do curso. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

A análise anterior permite inferir que os cursos de Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia abordam a temática interdisciplinaridade e interprofissionalidade em seus 

respectivos PPCs. O curso de Psicologia aborda apenas a interdisciplinaridade. Ao 

relacionar essa informação com as contidas no gráfico, identifica-se que o completo 

conhecimento do PPC diante das temáticas não é real.  
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O curso de Enfermagem foi o único que apresentou 100% das respostas 

condizentes com a pesquisa realizada. 

Em seguida, os docentes pesquisados expressaram como consideram a 

abordagem da interdisciplinaridade e interprofissionalidade no PPC do curso em que 

atuam, buscando identificar tais informações e confirmar o conhecimento ou não do 

documento. 

 

Gráfico 2 – Percepção de todos os docentes pesquisados diante da abordagem da 
interdisciplinaridade e interprofissionalidade no PPC do curso em que atuam. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Há a predominância da percepção ‘Bastante Adequado’ na presença da 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade nos PPCs dos cursos de Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, seguido por ‘Pouco Adequado’ e por ‘Totalmente 

Adequado’. 

A percepção de ‘Totalmente adequado’ no curso de Enfermagem teve maior 

prevalência comparado aos demais cursos estudados. 

Sendo assim, por intermédio da percepção dos docentes, foi possível identificar 

que os cursos possuem uma abordagem positiva em relação à utilização dos quesitos 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade nos PPCs, pois houve predominância da 

percepção de docentes que foi entre ‘Bastante adequado’ e ‘Totalmente adequado’. 
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A percepção negativa está presente, entretanto, de maneira mais diminuta, na 

qual a opção ‘Nada adequado’, foi pontuado uma vez, por um dos docentes do curso 

de Psicologia, o qual aponta o PPC do seu curso como nada adequado para o quesito 

interprofissionalidade.  

A identificação de ‘Pouco adequado’ foi indicada para interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade para todos os cursos, exceto no quesito interprofissionalidade 

no curso de Farmácia. 

Foi identificado que um docente, do curso de Psicologia e um de Enfermagem 

desconhecem o PPC e, consequentemente, desconhecem a sua abordagem 

interdisciplinar e interprofissional. 

Segundo Costa e Ribeiro (2012), o desconhecimento do PPC do curso pode 

ser um dos fatores que dificulta a implantação de reformas, bem como a 

implementação de componentes curriculares.  

A Resolução n° 569 de 8 de dezembro de 2017 que reafirma as prerrogativas 

do SUS diante da formação de trabalhadores de saúde aponta que, para uma 

aprendizagem significativa, é necessário o compartilhamento de experiências em 

diálogos essencialmente presenciais. 

Os docentes foram questionados em relação à possibilidade de correlação de 

assuntos abordados em sala de aulas e/ou atividades com outras disciplinas e com 

que frequência os discentes são estimulados a trazerem suas experiências de vida 

prática para a sala de aula, relacionando-as com as temáticas estudadas. Foram 

obtidas as seguintes respostas. 
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Gráfico 3 – Frequência em que há possibilidade de interação de assuntos abordados em sala de aula 
e/ou atividades práticas com outras disciplinas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Evidencia-se a partir da pesquisa que há possibilidade de realização de 

atividades interdisciplinar e interprofissionais. Em suma, a grande maioria dos 

docentes pesquisados expõe que a frequência com que a possiblidade de interação 

com outras disciplinas é “Muito frequente” e “Frequente”.  

Dessa forma, aponta-se que os docentes possuem uma percepção positiva 

diante da possibilidade de interação entre as disciplinas, na qual predomina a 

percepção neutra. Todos os cursos possuíram membros do colegiado com percepção 

neutra diante da possibilidade de correlação entre disciplinas. Esse fato prejudica o 

predomínio da ocorrência de atividades interdisciplinares e sugere o pouco 

conhecimento dos docentes em relação a outras disciplinas. 

Ribeiro e Pinho (2018) mencionam que a interdisciplinaridade ocorre quando o 

professor possui domínio de sua disciplina, bem como uma boa compreensão das 

demais disciplinas, gerando, dessa forma, a possibilidade de integrá-las.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação aos PPCs, o estudo visou pesquisar evidências de 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade no Projeto Pedagógico Curricular dos 

cursos da área de saúde investigados, e se verificou que os PPCs dos cursos da área 

ENFERMAGEM FARMÁCIA FISIOTERAPIA PSICOLOGIA

Muito frequente 34% 25% 50% 43%

Frequente 58% 50% 38% 29%

Ocasionalmente 8% 25% 12% 14%

Raramente 0% 0% 0% 0%

Nunca 0% 0% 0% 14%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Muito frequente Frequente Ocasionalmente Raramente Nunca



 

83 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

de saúde ofertados pela Universidade do Contestado – Câmpus Mafra, seguem as 

orientações das suas respetivas DCNs, diante das temáticas estudadas. 

Considera-se que a formação em saúde está ocorrendo de acordo com o 

preconizado pelas DCNs, entretanto há um desconhecimento do PPC do curso por 

parte dos docentes, fato prejudicial a formação de novos profissionais em saúde. 

Entretanto, considera-se positivo para a formação acadêmica a possibilidade 

de interação de assuntos entre as disciplinas, fato este que favorece a 

interdisciplinaridade de interprofissionalidade. 

O estudo possibilitou a geração de dados que permeiam a necessidade de 

aprimoramento docente, no que diz respeito ao conhecimento dos PPCs bem como 

possiblidades de atividades integradas entre as disciplinas.  

Sendo assim, o objetivo do estudo foi atingido, apresentando a formação dos 

futuros profissionais de saúde diante da análise dos PPCs em comparação com suas 

respectivas DCNs, bem como a percepção docente. 
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IMPACTO DOS ATENDIMENTOS DA CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE 

VISUAL DA UNC NA DEMANDA REPRIMIDA EM OFTALMOLOGIA NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS SC NO PERÍODO DE 

MARÇO 2021 A 2022 

 

Nora León Rodríguez27 
Sandro Luiz Bazzanella28 

 

RESUMO 

A dificuldade cada vez maior de acesso no serviço público na área da saúde ocular é 
uma realidade nos municípios brasileiros. A demanda reprimida de pacientes que 
aguardam por um atendimento ou procedimento cirúrgico ocular pode levar anos 
devido à falta de vagas por insuficiência de profissionais, sendo que a Atenção 
Primária Ocular poderia ser realizada através dos profissionais optometristas.  Com o 
objetivo de analisar o impacto dos atendimentos da Clínica Universitária de Saúde 
visual (CUSV) na demanda reprimida em oftalmologia no Sistema Único de Saúde 
(SUS) em Canoinhas no período de março 2021 a 2022, foi realizado um estudo quali-
quantitativo, bibliográfico, utilizando fontes como o Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS); a CUSV, a Policlínica Municipal Dr. Mario 
Mussi, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado (CISAMURC), 
e na Secretaria de Saúde de Canoinhas. Os resultados evidenciaram uma diminuição 
da demanda reprimida em oftalmologia no SUS de Canoinhas (5,49%), a maior 
demanda reprimida no SUS foi em pacientes maiores de 60 anos (36.77%); com lista 
de espera para cirurgia de catarata de até cinco anos. Observou-se o impacto dos 
atendimentos em optometria em Canoinhas, já que a demanda de Atenção Primária 
Ocular foi atendida na CUSV, diminuindo a fila de espera e o número de pacientes a 
serem atendidos em um nível secundário de atenção, próprio do oftalmologista. 

 

Palavras-Chave. Demanda Reprimida. SUS. Optometria. Saúde Ocular. Saúde 

Visual. Clínica Universitária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É amplamente descrito na literatura a magnitude global e as causas de 

deficiência visual que evidenciam a oportunidade para a mudança nas vidas de 
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milhões de pessoas, e sabe-se que um significativo percentual de todas as causas de 

deficiência visual seriam preveníveis ou curáveis, se tratadas precocemente (OMS 

2021). Neste sentido, faz-se evidente a importância da optometria e seus profissionais 

diretamente relacionados com a saúde ocular. Neste contexto, faz-se pertinente 

pesquisar o impacto de atendimentos desta natureza na consulta oftalmológica 

reprimida no SUS. Nessa direção, a pesquisa intenta elucidar se os atendimentos 

optométricos da população de Canoinhas/SC através  CUSV são um fator 

preponderante para uma menor  demanda de serviços de atenção secundária no SUS 

pelo profissional da oftalmologia, fato  relevante, pois permitiria reduzir a demanda 

reprimida, oferecer à população maior abrangência de acesso à saúde visual  o que 

se reflete na vida , educativa, profissional e social do indivíduo, além de  permitir aos 

profissionais oftalmologistas a  dedicação a tratamentos e intervenções cirúrgicas em 

casos patológicos, melhorando a qualidade de vida da população.  Esta pesquisa 

justifica-se como estratégia de identificação da importância dos atendimentos na 

CUSV na saúde ocular no município de Canoinhas/SC relacionada à demanda 

reprimida de oftalmologia no SUS. A procura por atendimento na saúde ocular no SUS 

não abrange a maioria da população, pois a procura é maior do que a capacidade de 

serviço. Nesse âmbito, pode existir um diferencial com a presença da CUSV em 

Canoinhas. A otimização dos cuidados primários indiretamente possibilitará o 

atendimento específico, na atenção secundária e/ou terciária da área ocular pelo 

médico especialista no SUS, sendo mais eficazes os processos com diminuição de 

custos, e ainda mais relevante, melhorando a qualidade de vida da população. 

                        

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a importância do impacto dos atendimentos da CUSV na demanda 

reprimida da saúde ocular no SUS, no município de Canoinhas SC, no período de 

Março 2021 a 2022. 

 

METODOLOGIA. 

 

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, bibliográfica. No que diz respeito 

ao levantamento de dados, utilizou-se os pacientes atendidos em consulta de 
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oftalmologia em Canoinhas no período de março 2021 a março 2022 no SUS através 

da Policlínica Municipal Dr. Mario Mussi, no CISAMURC, e de optometria na CUSV. 

Na CUSV foram identificados o número de pacientes encaminhados e suas idades. 

Os pacientes foram divididos em faixas etárias: 0 a 5 anos; 6 a 14; 15 a 24; 25 a 39 

de 40 a 59 e maior de 60 anos Também foi realizada coleta de dados de fontes como 

o DATASUS, referente às demandas reprimidas na área de oftalmologia em 

Canoinhas no mesmo período, assim como a idade dos pacientes. Houve a busca no 

site da CISAMURC para identificar os atendimentos em consulta dos oftalmologistas 

credenciados no município de Canoinhas e na Secretaria de Saúde de Canoinhas 

para relacionar os Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Na identificação da 

repercussão da idade em relação com a demanda reprimida foram analisados, 

quantitativamente, a média dos pacientes encaminhados pela CUSV para oftalmologia 

e dos pacientes na fila de espera por consultas no SUS. Outra variável analisada foi 

o número e o tipo de procedimentos cirúrgicos represados ou encaminhados para um 

nível terciário de atendimento. Após a coleta de dados nas referidas fontes e 

apresentação dos resultados referentes aos objetivos propostos, foram realizadas 

análises e problematizações ponderadas a partir dessas informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram atendidos no SUS 3840 pacientes, 1460 na CUSV; 12,5% dos pacientes 

foram encaminhados para oftalmologia, no período estudado. A faixa etária de 40-59 

anos (média 49) apresentou o maior percentual de atendimentos na CUSV (27,53%). 

O maior número de encaminhamentos foram os pacientes mais velhos 40 a 59 anos 

(32,97%) com média de 49,24; e maiores de 60, (24.32 %), com média de 68,66 anos. 

A demanda reprimida no SUS foi de 5,49% em pacientes acima dos 60 anos (36.77%); 

na faixa de 40 a 59 anos (31,83%); 25 a 39 (13,45%); 15 a 24 (7,62%); 6 a 14 (8,52%); 

0 a 5 (1,79%). O procedimento cirúrgico com mais fila de espera de até 5 anos foi a 

catarata (100 pacientes). Não foram atendidos pacientes no TFD, e não foi possível 

identificar dados no CISAMURC, pois a informação pública foi incompleta. A oferta de 

serviços de saúde ocular no Brasil é limitada, especialmente no setor público, e 

centrada no oftalmologista. As pesquisas populacionais demonstram que o principal 
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motivo de consulta é não enxergar bem é mais comum em aqueles com 40 anos ou 

mais (CASTAGNO, 2009).    

Estimativas do IBGE em 2018, observaram uma prevalência de cegueira em 

crianças de 0 a 14 anos no Brasil de 0,5 a 0,6 por cada 1000 habitantes, que 

corresponde entre 22.250 e 26.700 crianças (WHO, 2008). 

Nas crianças em idade escolar os problemas de refração interferem em seu 

desempenho diário associado a problemas de aprendizado, evasão escolar, 

autoestima e de inserção social. O percentual baixo de demanda reprimida em 

Oftalmologia no SUS nesta pesquisa, se associado com uma população com 

características semelhantes como Mafra SC e três oftalmologistas no SUS, com lista 

de espera reprimida de 446 pacientes, no mesmo período desta pesquisa, o 

diferencial pode estar relacionado com as consultas de optometria na CUSV, pela 

maior abrangência da Atenção Primária Ocular, com atendimento desde crianças até 

adultos maiores em Canoinhas, na principal causa de deficiência visual: o erro 

refrativo 

O maior percentual de demanda reprimida está na faixa etária acima dos 60 

anos. A World Health Organization (WHO) descreve como as condições comuns da 

velhice incluem perda auditiva, cataratas, erros refrativos, doença obstrutiva pulmonar 

crônica, diabetes, depressão, demência. Atualmente, o número de pessoas no mundo 

com 60 anos ou mais excede o número de crianças menores de cinco anos (WHO, 

2021). 

A maior demanda de procedimentos cirúrgicos em Canoinhas é a cirurgia de 

catarata com implante de lente intraocular. Apesar da constatação de que, mesmo 

nos países desenvolvidos, a catarata senil ainda é a maior causa de cegueira, esta 

continua sendo a principal forma de catarata e a mais prevalente em países em 

desenvolvimento e com piores condições econômicas. Políticas de combate à 

cegueira por catarata visam aumentar a oferta de cirurgias de catarata, especialmente 

em países em desenvolvimento. 

A cirurgia de catarata, com a inserção de uma lente intraocular, é altamente 

eficaz, resultando em quase imediata reabilitação da visão. (WHO,2008). Há uma lista 

de espera para catarata de 5 anos com 100 pacientes para o período estudado, não 

sendo possível identificar dentro do levantamento de dados as faixas etárias, mas 

correlacionado com o tipo de cirurgia a realizar a facoemulsificação com implante de 
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lente intraocular está associada à cirurgia de catarata. Meneguin (2021) encontrou em 

estudo que tinha como objetivo conhecer os motivos que dificultam a resolubilidade 

do cuidado oftalmológico na atenção secundária de atenção à saúde, que as razões 

que atrasam a capacidade de resolver problemas de cuidados são inúmeras e estão 

ligadas à burocracia, à falta de recursos humanos e materiais, para além da falta de 

referência e contrarreferência na organização da rede de cuidados.      

Em fila de espera, nesta pesquisa, há 223 consultas oftalmológicas em dois 

anos, Castagno (2009) descreve como, em muitos países, o optometrista realiza 

cuidados em saúde ocular, particularmente a avaliação refrativa e a adequação da 

correção ocular. 

Analisando que não houve encaminhamentos em um nível terciário por TFD, 

percebe-se, que neste aspecto, diminuem custos para o paciente e para o município 

no período da pesquisa, entre outros pelo não deslocamento do paciente até Joinville 

ou Florianópolis. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS (2021) o custo do 

tratamento de cataratas e erros refrativos não tratados em todo o mundo é estimado 

em 24,8 milhões de dólares americanos.  Atualmente, milhões de pessoas vivem com 

uma deficiência visual ou cegueira que poderia ter sido evitada, mas, infelizmente, não 

é assim.  Existem poucas pesquisas no Brasil, relacionadas à deficiência visual e suas 

causas. Algumas evidências de dados retrospectivos indicam que as principais causas 

de deficiência visual no Brasil são o erro refrativo não corrigido e a catarata 

(SCHELLINI,2009). É necessário salientar como limitação desta pesquisa a falta de 

dados no SUS, referentes às faixas etárias dos pacientes atendidos, identificando, 

nesse aspecto, que a avaliação metódica   dos problemas oculares é necessária para 

implantar políticas de saúde ocular, gerando uma universalização dos atendimentos 

na população requerida, como preconiza uma das premissas do SUS, além de maior 

efetividade na resolução do problema ocular do paciente, e menores custos. 

Outro aspecto importante de mencionar foi o período de estudo da pesquisa 

realizado em tempos de alta incidência de Covid 19 no Brasil, mesmo baixo este 

período crítico para o sistema de saúde e educação, foram atendidos pacientes no 

SUS como na CUSV, com normas estabelecidas de biossegurança. 
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CONCLUSÕES 

 

A CUSV preenche uma demanda importante nas diversas faixas etárias da 

população canoinhense em Atenção Primária Ocular, o que é condizente com suas 

competências na promoção e prevenção da saúde ocular. 

Como referenciado na literatura, o erro refrativo é a principal causa de procura 

de atendimento. No SUS, existe uma demanda reprimida, relativamente baixa em 

consultas nas diferentes faixas etárias, relacionada com os atendimentos nos 

diferentes grupos etários e encaminhamentos da CUSV. Nesse aspecto é relevante 

que em Canoinhas a demanda de Atenção Primária Ocular está sendo atendida na 

CUSV através da promoção, prevenção e tratamento da população; diminuído o 

número de pacientes a serem atendidos em um nível secundário de atenção, próprio 

do oftalmologista     

Porém, ainda com procedimentos cirúrgicos represados, e um tempo de espera 

relativamente alto observado em uma das principais causas de cegueira como é a 

catarata em pacientes de maior idade, fato que incide na qualidade de vida das 

pessoas afetadas e nos custos onerosos para o SUS. 

A definição de portarias no Brasil na área das políticas de saúde ocular não são 

premissas da existência de acesso universal e integral aos indivíduos com demandas 

oculares, e visuais da população no sistema público de saúde. 

A CUSV se comporta como um lócus de modelo em pequena escala no Brasil 

dos significativos benefícios que poderia trazer para a saúde ocular a inserção dos 

optometristas nas políticas públicas no SUS, especificamente na Atenção Primária em 

Saúde Ocular, visando a democratização e universalidade do serviço, especialmente 

na população mais carente. 
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INTERDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO NOS CURSOS DA 

ÁREA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – CÂMPUS MAFRA/SC: 

A PERCEPÇÃO DE DOCENTES 29 
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Argos Gumbowsky 31 

 

RESUMO 

A formação de novos profissionais, com base em uma aprendizagem com saberes 
compartilhados, transforma o acadêmico em um profissional com características 
diferenciais. A interdisciplinaridade proporciona o compartilhamento de saberes e é 
pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos das áreas de saúde, sendo 
necessário trabalhá-la durante o processo de formação acadêmica. Estudo de 
natureza básica, quanti-qualitativo, descritivo, bibliográfico, documental e de campo. 
A amostra para foi composta por 34 docentes de 4 cursos da área de Saúde: 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. Os dados foram analisados por 
meio da Análise do Discurso do Sujeito Coletivo e por dicotomização de dados 
quantitativos, apontando uma percepção positiva, neutra ou negativa diante dos 
questionamentos. Os dados coletados demonstraram a menção de 
interdisciplinaridade, bem como a realização de atividades interdisciplinares por parte 
dos docentes no processo de formação dos novos profissionais de saúde, auxiliando, 
assim, em uma formação com saberes compartilhados. 

 

Palavras–chave: Saúde. Ensino Superior. Formação de profissionais. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Em um horizonte epistemológico a interdisciplinaridade pode ser compreendida 

como método de desenvolvimento de pensamentos capazes de repercutir diante de 

problemas complexos da sociedade, como a saúde, a qual possui grandes desafios 

para ser atingida (VILELA; MENDES, 2003). 

Fazenda (2008) aponta a interdisciplinaridade como junção de disciplinas e 

atitude de ousadia e busca do conhecimento. Já Perez (2018) aprofunda sua 
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conceituação apontando a interdisciplinaridade como a junção entre as disciplinas, 

caracterizando uma prática em conjunto em que não haja uma fragmentação do 

conhecimento. 

Evidencia-se, assim, que a interdisciplinaridade ocorre a partir da integração 

entre disciplinas, as quais durante a formação do profissional de saúde devem ser 

integradas umas às outras.  

A problemática de pesquisa que resultou este artigo, atrela-se ao fato da 

ocorrência, ou não, da interdisciplinaridade no processo de formação do profissional 

de saúde.  

Santos, Simonetti e Cyrino (2018) apontam que os acadêmicos, os quais serão 

integrantes de uma equipe de saúde, possuem preconceitos sobre as demais 

profissões. Para que tal percepção diante das demais áreas ocorra de maneira 

positiva, a integração interdisciplinar faz-se necessária. 

Ely e Toassi (2017) pontuam que durante a formação acadêmica os 

profissionais de saúde passam por modelos de formação, onde a aprendizagem 

compartilhada é escassa. Desta forma, contribuindo para futuros profissionais com 

uma assistência fragmentada. 

Com a evolução da sociedade e ambiente, é inevitável a ocorrência das mais 

diversas e complexas situações no processo de saúde e doença, e diante das 

mudanças, 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. 

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

o profissional de saúde possui um olhar ampliado diante do problema do usuário do 

serviço de saúde, sendo capaz de gerar proposições para soluções conjuntas. 

Dessa forma, este estudo objetivou-se a compreender como ocorre a 

interdisciplinaridade no processo de formação nos cursos da área de saúde da 

Universidade do Contestado – Câmpus Mafra/SC diante da percepção docente. 

Trata-se de um fragmento de dissertação de mestrado, intitulada de: 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de formação de profissionais 

da área de saúde., a qual foi apresentada ao Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa classificou-se como de natureza básica. Quanto aos seus objetivos 

caracterizou-se como descritiva. Em relação a coleta de dados, a pesquisa classificou-

se como de campo. Quanto à natureza dos dados, o estudo classificou-se como 

qualitativo e quantitativo.  

A pesquisa de campo foi realizada a partir da aplicação de um questionário 

investigativo com questões abertas e fechadas a docentes dos cursos da área de 

saúde que possuíam alunos concluintes no ano de 2021. O questionário foi composto 

por questões elaboradas a partir da contextualização teórica do estudo, em que o ser 

pesquisado apresentou suas respostas de maneira discursiva e objetiva, com as 

questões fechadas e da escala de likert de cinco pontos. 

O universo do estudo foi a Universidade do Contestado – Campus Mafra/SC. A 

amostra foi estabelecida por meio dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, 

sendo assim uma amostragem por conveniência, a qual, segundo Richardson et al. 

(2008), é utilizada quando há necessidade de garantir a presença do sujeito que 

possua as características estabelecidas, sendo selecionados intencionalmente.  

 

Tabela 1 – População de amostragem de docentes por curso da área de saúde com alunos 
matriculados no último semestre do curso. 

CURSO 

População 

Total de professores 

do curso 

População 

Total de professores com 

formação base em saúde 

Amostragem com 

margem de erro de 

5% e confiabilidade 

de 95% 

Enfermagem 15 12 12 

Farmácia 10 06 06 

Fisioterapia 12 09 08 

Psicologia 12 08 08 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica da UNC (2021). 

 

No ano de 2021 a IES ofertava os seguintes cursos da área da saúde: 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina 

Veterinária e Psicologia. Entretanto, como os cursos de Educação Física, Medicina e 

Medicina Veterinária não possuíam alunos concluintes em 2021, não contemplaram a 

amostra do estudo. 
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A amostragem com margem de erro de 5% e confiabilidade de 95% (ambos 

aplicados de forma individualizada por curso) foi de: Enfermagem n=12, Farmácia 

n=06, Fisioterapia n=08 e psicologia n=08. Totalizando 34 docentes. 

Os dados qualitativos foram analisados a partir da técnica de Análise do 

Discurso do Sujeito Coletivo (ADSC).  

Os dados quantitativos foram tabulados com o auxílio da utilização do software 

Microsoft Excel e foram dicotomizados e, posteriormente, analisados, expondo uma 

percepção positiva, neutra ou negativa em relação aos questionamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a apresentação dos conceitos que permeiam a interdisciplinaridade, 

expõem-se os achados no estudo em relação à frequência com que a temática 

interdisciplinaridade é trabalhada nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 

e Psicologia. 

 

Gráfico 1 – Frequência com que os docentes pesquisados abordaram/discutiram questões inerentes 
à interdisciplinaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Ao realizar a interpretação do gráfico 1, utilizando-se da dicotomização dos 

dados da escala de likert, foi possível perceber que tal fato ocorre com frequência 
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positiva nos cursos de Enfermagem e Fisioterapia. Dessa forma, é possível afirmar 

que a temática é trabalhada com maior frequência nesses cursos. 

O curso de Farmácia apresentou uma frequência neutra em relação à 

abordagem/discussão da temática, entretanto, além de estar presente de forma 

neutra, fez-se presente, também, de forma positiva e negativa, na qual um docente 

menciona o trabalho com a temática de maneira frequente e raramente. Chama a 

atenção o fato de a resposta ‘Muito frequente’ não ter sido pontuada no curso de 

Farmácia, pois as suas Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Pedagógico 

Curricular do curso a contemplam. 

Já o curso de Psicologia, possui uma característica na qual a frequência 

positiva se iguala à frequência neutra, entretanto, a frequência negativa, não pode 

deixar de ser mencionada, pois um docente menciona nunca abordar/discutir a 

temática. 

Percebe-se que há uma abordagem diante da temática, entretanto a frequência 

neutra e negativa vai ao encontro do expresso por Oliveira et al. (2016), apontando 

que há adoção de práticas interdisciplinares de maneira esporádica nas instituições 

de ensino.  

 

Gráfico 2 – Frequência com que os docentes pesquisados realizaram atividades inerentes à 
interdisciplinaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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O gráfico de número 2 representa informações em relação à realização de 

atividades práticas diante da temática interdisciplinaridade e não apenas a discussão 

sobre ela, fato este, que foi trabalhado no gráfico 1.  

Em análise da percepção dos docentes, a frequência positiva está com 

predominância no curso de Fisioterapia e Enfermagem. O curso de Psicologia 

apresentou uma frequência neutra, seguida por uma frequência positiva. Já o curso 

de Farmácia igualou a frequência neutra e negativa.  

 Após a identificação da frequência em que a temática 

interdicisplinaridade foi abordada no processo de formação, apresenta-se o quadro 1 

com informações inerentes à relação de quais atividades foram realizadas à luz da 

interdisciplinaridade. 

 

Quadro 1 – Relação de atividades interdisciplinares realizadas durante o processo de formação dos 
cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 

Docentes 

 N= 12 

 Respostas= 

10 

Docentes 

As atividades interdisciplinares realizadas pelos professores do curso de 

Enfermagem foram pontuadas como: interação entre disciplinas na realização 

de artigos; seminários; discussões de casos clínicos; aulas práticas 

laboratoriais com integração de saberes de mais disciplinas. 

Farmácia 

Docentes 

 N= 4 

 Respostas= 

4 

Docentes 

Os docentes de Farmácia apontaram as seguintes atividades interdisciplinares: 

aulas práticas mesclando disciplinas; estudos de caso e casos clínicos; mesa 

redonda; atividades interfases; 

Fisioterapia 

Docentes 

 N= 8 

 Respostas= 

8 

Docentes 

Os docentes de Fisioterapia apontaram que as atividades interdisciplinares 

como: seminários entre as fases do curso; mesa redonda e discussão de casos 

clínicos; realização de aprendizado com metodologias ativas (PBL, TBL); 

atividades teórico-práticas com o curso de psicologia; ações para a 

comunidade; conexão entre disciplinas, integrando ementas em um contexto 

amplificado. 

Psicologia 

Docentes 

 N= 7 

 Respostas= 

7 

Docentes 

Os docentes de Psicologia apontaram as seguintes atividades 

interdisciplinares: discussões de casos clínicos com o curso de direito; 

seminários e palestras; aulas de campos e visitas técnicas; atividades 

integrando conceitos das disciplinas através de filmes, artigos e leitura de 

livros. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Após a análise das respostas dos participantes da pesquisa, foi possível 

identificar que as atividades interdisciplinares realizadas pelos docentes, em suma, 
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são: resolução de estudos de casos; atividades práticas em laboratórios; visitas 

técnicas; atividades interfases; ações externas para a comunidade; seminários e 

atividades de Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios. As atividades que 

predominaram foram os estudos de caso envolvendo alunos de diferentes cursos. 

Siqueira (2019) relata que a interdisciplinaridade ocorrida em ECS é vista de 

maneira positiva por docentes e discentes e possibilita a integração do conhecimento 

adquirido durante o processo de formação. 

A realização de práticas interdisciplinares no âmbito da extensão é fator 

positivo. Segundo Rios, Sousa e Caputo (2019), a realização de atividades 

interdisciplinares na extensão gera uma percepção crítica na qual prevalece a 

fragmentação do ensino. 

Santa e Silva (2020) reforçam em seu estudo que, após a participação em 

atividades de extensão com uma dinâmica interdisciplinar, o acadêmico desperta seu 

interesse e compreende as necessidades do coletivo, o que, também supera a 

fragmentação do ensino. 

Moraes (2019) descreve em seu estudo que identificou a construção de 

conhecimento em acadêmicos de diversas áreas participantes de um projeto de 

extensão. É possível então, considerar a prática de extensão universitária, como uma 

prática exitosa para a realização de atividades interdisciplinares. 

Dessa forma, é possível relacionar a literatura com o ocorrido no processo de 

formação dos profissionais de saúde dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Psicologia, afirmando que as atividades por eles vivenciadas, são ações 

que a literatura contemporânea vem demonstrando como frequentes. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com relação à percepção docente diante da interdisciplinaridade na formação 

dos novos profissionais da saúde, verificou-se que os docentes dos cursos das áreas 

da saúde investigados mencionam o quesito interdisciplinaridade durante o processo 

de formação de novos profissionais da saúde. Além de tal menção, identifica-se a 

realização efetiva de atividades com cunho interdisciplinar. 

Evidencia-se que a menção frente a interdisciplinaridade ocorre com 

frequências mais positivas ao comparar com a realização das atividades. 
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É possível afirmar que os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e 

Psicologia, seguem o preconizando pelas suas DCNs, pois todas apontam a 

interdisciplinaridade como quesito a ser trabalho no processo de formação. 

Como atividade interdisciplinar mais evidente na percepção de docentes, cita-

se a discussão de casos clínicos. 

Acredita-se que a percepção docente diante da interdisciplinaridade no 

processo de formação acadêmica, pode ser aprimorado, apontando em novas 

pesquisas mais frequências positivas diante da menção e realização de atividades 

interdisciplinares. Para tal, acredita-se ser necessário novos processos de 

capacitações docentes à luz da temática.  
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LEIS EDUCACIONAIS E A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO 

PROFESSOR DE ARTE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Eliane Romualdo da Silva32 

 

RESUMO 

É visível como, ainda hoje, a disciplina curricular de Arte é banalizada na maioria das 
escolas públicas pela forma de como é tratada tanto por parte do grupo gestor, de 
alguns colegas do corpo docente, como do próprio aluno. Afirma-se isso pelas 
obrigações que a escola impõe aos professores dessa disciplina, muitas vezes o 
professor, sem formação na área, negligencia a sua importância dentro da escola. 
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o ensino de arte na sala de aula, 
verificando se a formação continuada contribui com o cotidiano da sala de aula. A 
metodologia escolhida foi a revisão bibliográfica, em que foram utilizados artigos 
científicos pesquisados na plataforma de pesquisa acadêmica Google Acadêmico, 
além de revistas eletrônicas, monografias e dissertações já submetidas. A posição dos 
autores pesquisados sobre a prática do ensino de Arte, a qual possui um histórico e 
fases de crescimento, necessita ser revista, pois a formação continuada dos 
professores, que atuam nessa disciplina, urge na importância de atendimento. É 
necessário que, diante desse quadro, a escola invista em uma formação continuada 
para que esses professores possam resgatar o valor que a Arte tem na vida e na 
escola.   

 

Palavras chave: Formação. Arte. Professores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da educação, o ensino da Arte foi considerado como uma 

disciplina “tapa-buraco”, ou seja, como complementação de carga horária. Visto que 

alguns professores não são qualificados para ministrarem essa disciplina, mas como 

o sistema educacional não exige qualificação, tornou-se uma disciplina aleatória. 

Apesar de o ensino da Arte33, ter sido contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, 5.692/71, art. 7º), que tornou obrigatória a sua inclusão nos 

currículos plenos do 1º e 2º graus (BRASIL, 1971), ela nunca foi abordada na forma 

como deveria ser, ou seja, deixando que os alunos expressassem de forma livre, 

                                                            
32Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad del Sol – Assunção, Paraguai. E-mail: 

eliane.romualdo@hotmail.com 
33 Na época sendo denominada como Educação Artística. 
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porém contextual, suas ideias. Veremos mais adiante, neste artigo, seu 

desenvolvimento ao longo das décadas. 

E mais, o documento deixava claro que para ministrar a disciplina no 1º grau, 

não havia necessidade de o professor ser um especialista na área, o que corroborou 

para o total descaso da disciplina, é o mesmo que vem ocorrendo até nos dias de 

hoje, 49 anos depois ela ainda continua sendo marginalizada tanto pela instituição 

escolar quanto pela comunidade.   

Junto ao descaso com que o ensino desse componente curricular foi e é tratado 

existe outra questão, a carga de trabalho de Arte é menor do que a de outras 

disciplinas do currículo, dificultando o cumprimento dos objetivos de aprendizado 

durante o ano letivo. Geralmente, as aulas acontecem uma vez por semana (às vezes 

ocorrem mais de uma vez).  

As aulas dessa disciplina curricular são uma oportunidade para os alunos 

experimentarem, analisarem, vivenciarem, criarem, discutirem e refletirem sobre arte, 

expandindo a dimensão do sensível. A arte pode ajudar a fortalecer os 

relacionamentos e a distância entre os alunos e, através da educação artística, os 

alunos podem desenvolver um relacionamento duradouro com manifestações de 

expressão artística. 

É inaceitável no século XXI, considerar a arte como uma disciplina secundária, 

sem importância no currículo e sem a obrigatoriedade de formação docente nessa 

área (GATTI; BARRETO, 2009). Outra dificuldade é a falta tanto de espaço físico 

quanto de material artístico para se trabalhar a disciplina como deve ser. Esses são 

apenas alguns dos “obstáculos” para o ensino e a aprendizagem de arte, 

predominantes nas escolas, atualmente, e que contribuem para a crescente 

desmoralização da arte brasileira no ensino básico. 

Neste artigo, refletimos sobre a necessidade de políticas públicas de artes 

efetivamente voltadas para a educação inicial e continuada, enfatizando sua qualidade 

na produção do conhecimento. Analisamos, também, a modificação das leis que 

abarcam essa disciplina bem como a necessidade de uma prática pedagógica 

eficiente, contextualizada e que atenda às reais necessidades do ensino e da 

aprendizagem dos alunos. Dessa forma, este artigo tem como objetivo refletir sobre o 

ensino de arte na sala de aula, verificando se a formação continuada contribui com o 

cotidiano da sala de aula.  
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Justifica-se a escolha do tema em questão por compreender que o ensino da 

arte é um compromisso com a qualidade da educação pública, bem como com a 

construção do conhecimento na área. Dessa forma, entendemos que a preocupação 

em dar a ela a atenção que merece deve passar por todos os níveis de ensino: da 

educação infantil ao ensino médio e à graduação. A arte não pode ser estudada 

independentemente da educação do indivíduo e não deve ser descontextualizada do 

contexto social e cultural do aluno, porque, de acordo com essa teoria, as ideias e 

habilidades ensinadas em diferentes abordagens fazem parte do conhecimento da 

arte. 

Segundo Dourado (2015), algumas políticas públicas para o ensino de arte nas 

escolas, como a recente adoção no Plano Nacional de Educação em 2014 da Lei nº 

13.005 e as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013, abriram uma nova fase para 

as políticas educacionais, especialmente no que diz respeito à formação inicial e 

contínua de professores para o ensino básico.  

Nesse sentido, essa formação seria apoiada pela articulação entre instituições 

de ensino superior e básica. No contexto do surgimento de políticas educacionais nas 

décadas de 1990 e 2000, Carvalho e Wonsik (2015), Silva e Bujan (2016) e Vieira 

(2011) destacam alguns movimentos internacionais que enfatizam essas políticas no 

contexto da formação de professores.  

Alguns exemplos são, na década de 1990, a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento, Cairo, Egito, em 1994; a 45ª Conferência Internacional 

da UNESCO, Genebra, Suíça, em 1996; em 2000, o Relatório à UNESCO da 

Comissão Internacional de Educação para a Século XXI; a Conferência Internacional 

sobre Educação de Jovens e Adultos - CONFITEA em 2016 no Brasil; o XXV 

Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil e III Congresso 

Internacional da Federação de Arte/Educadores - CONFAEB 2016, entre muitos 

outros.  

Esses movimentos internacionais, entre outros, puderam ampliar a discussão 

sobre reformas educacionais em diferentes países, com foco na formação de 

professores, visando ao ensino e à educação com melhor qualidade, influenciando a 

criação de políticas educacionais a partir das recomendações desses documentos, o 

que permitiu o surgimento da LDB 9.394/96, dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) e do Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024). 



 

104 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

Deve-se notar, aqui, que o discurso relacionado a essas políticas tem sido, na 

realidade, bastante diferente do discurso promovido por elas. Como resultado de 

nossa preocupação como educadora e professora de Arte e História, colocamos 

objetivo geral: compreender os desafios do ensino de Arte e a formação do professor. 

Alguns teóricos (BARBOSA, 2011, 2012; IAVELBERG, 2014; SOUCY, 2010; 

THISTLEWOOD, 2010) tentaram ampliar a discussão sobre educação artística no que 

diz respeito à aprendizagem de artes em escolas públicas, políticas públicas para essa 

área, bem como as teorias e práticas pedagógicas desenvolvidas na disciplina, que 

também são pontuadas em documentos oficiais sobre a disciplina artística. A partir do 

exposto, a primeira parte deste artigo apresenta os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa teórica e empírica. 

Com uma abordagem qualitativa, usando análise interpretativa, este artigo 

recorre ao que foi encontrado, até agora, na literatura existente sobre o tema “Leis 

educacionais e a formação do professor de Arte”.  Além disso, realizamos uma análise 

documental de leis, diretrizes e parâmetros de documentos oficiais relacionados ao 

ajuste do ensino de arte nas escolas e que se relacionam às suas práticas. 

A seguir, descrevemos um breve caminho da arte na educação a partir de 

alguns recortes significativos nessa área nos séculos XX e XXI. A intenção é revisar 

e contextualizar este estudo e exaltar alguns princípios teóricos sobre a formação de 

professores e a regularização da disciplina de arte em escolas de ensino fundamental 

e médio. Alguns teóricos importantes da arte e da educação são destacados nesta 

discussão com a intenção de expandir o debate sobre o tema. 

A próxima seção apresenta a análise em relação ao que foi encontrado nas 

literaturas analisadas. Mais tarde, apresento algumas considerações desenvolvidas a 

partir dessas reflexões. É importante notar que as análises podem auxiliar novas 

investigações produzidas e socializadas no espaço acadêmico sobre o tema, 

contribuindo para a pesquisa em arte e educação. 

 

METODOLOGIA 

 

Com abordagem qualitativa, o presente artigo de revisão bibliográfica buscou 

obras publicadas na plataforma de pesquisa acadêmica Google Acadêmico, bem 

como artigos em revistas indexadas, e ainda monografias, dissertações e teses já 
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submetidas que tratavam sobre a temática. A busca, ainda em andamento, teve início 

no primeiro bimestre de fevereiro de 2020. 

Para obtenção dos estudos, a pesquisa foi realizada utilizando os descritores 

de busca: Arte, Formação do professor, Educação Artística, Leis educacionais, 

Formação docente em Arte. Como critérios de inclusão foram adotados: artigos 

publicados a partir de 2009, não descartando as publicações anteriores a essa data, 

e disponíveis gratuitamente nas bases, que envolveram, total ou parcialmente, o tema 

“Leis educacionais e a formação do professor de Arte”, idioma de publicação, 

português brasileiro. 

 

QUADRO TEÓRICO 

 

A educação artística tornou-se popular nas décadas de 1930 e 1940, por meio 

de estudos teóricos do filósofo inglês Herbert Read e do filósofo americano Viktor 

Lowenfeld, que investigaram, respectivamente, a arte como educação estética e como 

objeto de conhecimento e desenvolvimento da capacidade criativa dos indivíduos. 

Ambos os teóricos substanciam parte de seus estudos em psicologia, especialmente 

para investigar e analisar o desenho produzido por uma criança (OSINSKI, 2001).  

Segundo a autora, Herbert Read acreditava que a educação em arte poderia 

proporcionar uma nova direção estética, visando a harmonia em uma sociedade mais 

equilibrada. De acordo com essas reflexões, ele fez uma observação importante: a 

liberdade de expressão era bastante praticada nas escolas, levantando dúvidas sobre 

seus métodos de trabalho e fortalecendo as discussões, anos depois, sobre a 

qualidade da educação artística oferecida nas escolas. 

Thistlewood (2010) faz uma distinção entre arte contemporânea na educação 

britânica e arte contemporânea na educação brasileira: enquanto a primeira delas, 

nas décadas de 1950 a 1970, ensinava arte nas escolas a partir do não-figurativo, 

devido à falta de informações importantes sobre artistas e obras de arte produzidas 

nesse período, nas escolas brasileiras, artistas de diferentes países chegavam ao 

Brasil, na primeira metade do século XX, fugindo de guerras e crises econômicas. 

Como as escolas foram influenciadas nesse período por esses teóricos, artistas 

nacionais como Tarsila do Amaral passaram a ser influenciados por movimentos como 

o cubismo, entre outros, trazidos ao país por artistas estrangeiros. No mesmo 



 

106 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

contexto, para Thistlewood, não foi difícil encontrar no país obras de arte de outros 

artistas como Modigliani e Cézanne. Isso mostra que, mesmo com o auge do 

modernismo da década de 1920, o país procurou socializar artistas importantes e 

históricos para a sociedade.  

Nota-se, com isso, a predominância de artistas europeus encontrados com 

facilidade em ilustrações em livros didáticos distribuídos nas escolas de educação 

básica. No Brasil, a utilização da imagem como estudo e metodologia no ensino de 

arte só foi alcançado no final dos anos 80, a partir dos métodos pós-modernistas de 

ensino.  

É importante notar que muitos estudos sobre o ensino de arte na educação, 

nesse período, ainda não haviam sido traduzidos para o português brasileiro. A grande 

colaboração na tradução desses manuscritos deveu-se ao pioneirismo em 

arte/educação no Brasil, o que auxiliou na prática de ensino de professores de arte 

em escolas públicas.  

A proposta de ensino na educação, buscando o conhecimento em arte, ficou 

conhecida como a Abordagem Triangular. Além de ser considerada pela literatura 

científica nacional e pelos professores de artes como mantenedora, essa tendência 

nas escolas tornou-se significativa para as políticas de educação voltadas para as 

artes. Com base no contexto da leitura e produção de arte, essa proposta foi 

sistematizada no final dos anos 80 pela teórica e pioneira em arte e educação no 

Brasil, Ana Mae Barbosa, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 

Paulo (USP), de 1987 a 1993.  

Segundo Araújo e Oliveira (2015), essa proposta tem como objetivo atender às 

necessidades dos alunos e seus interesses de aprendizagem com base no respeito 

aos valores e à cultura. No entanto, o papel da educação artística nos últimos anos 

está muito enraizado na teoria da Abordagem Triangular, ou seja, está diretamente 

relacionado a aspectos estéticos e artísticos do conhecimento (PILLAR, 2008).  

A educação em estética da arte não apenas ensina os alunos sobre a vida, obra 

e procedimentos técnicos utilizados pelo artista, mas também constrói a compreensão 

e o conhecimento da arte por meio da contextualização, leitura e criação artística.  

Araújo e Oliveira (2013) reforçam a ideia de que esta proposta recebeu 

influências de diferentes métodos de leitura de imagens utilizados no ensino de arte 
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em recentes décadas, o que poderia contribuir para a leitura e releitura da obra visual 

na escola, principalmente no que tange ao trabalho do professor nessa área. 

Esta proposta é significativa no contexto das políticas artísticas da educação, 

portanto, entende-se que um currículo que atenda às reais necessidades de 

aprendizagem e conhecimento em arte deve relacionar-se à arte (criação/produção), 

à análise ou decodificação (leitura de imagens/apreciação) da obra de arte e ao 

contexto ou informação (história da arte/contexto) (BARBOSA, 2012).  

Sobre a sistematização dessa proposta, no trabalho “A Imagem na Educação 

Artística”, publicado pela primeira vez no final da década de 1980, Barbosa (2012, p. 

35) destaca:  

 

A Abordagem Triangular não foi trazida, mas sim sistematizada das 
condições estéticas e culturais da pós-modernidade. Trazer significa carregar 
algo que já existia. Não havia um sistema metodológico baseado em 
compartilhamento (contextualização da leitura) (BARBOSA, 2012, p. 34). 

 

Para essa autora, os PCNs de 1997 estavam equivocados ao usar a 

Abordagem Triangular com uma extensão das aulas praticadas e pelas ações criativas 

do professor. Nesse sentido, com relação ao ensino do primeiro ao quinto ano (do 

primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental), os PCNs recomendam ação, 

apreciação e reflexão. 

Iavelberg (2014, p. 50) afirma que os PCNs eram pensados não como currículo, 

mas como parâmetros, “com base no desenvolvimento curricular das secretarias 

estaduais e municipais de educação e das escolas que escolheram adotá-los”. 

É importante lembrar que o PCN destacou pela primeira vez as quatro 

linguagens - artes visuais, teatro, dança e música - auxiliando no desenvolvimento de 

projetos educacionais. A partir desse momento, a arte passou a ser considerada um 

objeto de conhecimento, pelo menos em teoria. Os PCNs propuseram projetos 

interdisciplinares entre essas linguagens artísticas com outras áreas do 

conhecimento, com as questões transversais, respeitando as especificidades de cada 

uma delas, sem exercer grande versatilidade, pelo menos nas orientações teóricas 

desses documentos.  

As Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n. 9.394/96, propôs 

uma renovação teórica e metodológica do ensino de arte. Atualmente, em 
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consonância com os estudos sobre cultura visual, essas diretrizes se tornaram teorias 

pedagógicas para o ensino de arte nas escolas de ensino fundamental nos últimos 20 

anos.  

A mudança no fundamento teórico da educação artística com a LDB n. 9.394/96 

e os PCNs também causaram modificações nos currículos dos cursos de graduação 

em artes, influenciando diretamente a formação de professores. Ou seja, até o início 

dos anos 2000 no Brasil, o que era denominado de Educação em Artes com 

Especialização em Artes Plásticas tornou-se Artes Visuais, Teatro, além da Música e 

da Dança.  

Nesse pensamento, Coutinho (2009) defende a importância das visitas em 

museus e locais de aprendizado e produção de conhecimento em artes, para permitir 

que alunos e professores experimentem diferentes manifestações artísticas em suas 

formas genuínas. Assim, ele afirma que “é urgente para o nosso contexto, refletir sobre 

as atividades educacionais cujo objetivo é favorecer abordagens da arte e da cultura, 

especialmente aquelas que foram separadas do conhecimento” (p. 3740). 

Segundo Barbosa (2012), a concepção construtivista de ensino e 

aprendizagem enfatizada na década de 1990 e pontuada nos PCNs de 1997 trouxe 

mudanças relacionadas ao processo de criação das práticas em educação, 

destacando a questão da originalidade no processo de aprendizagem, com base na 

Abordagem Triangular, que considera a arte como um objeto histórico. 

Entretanto para que o ensino da Arte possa ser abordado em toda a sua 

extensão é necessário que se leve em consideração o valor da formação inicial e 

continuada do professor de artes. As escolas podem oferecer essa formação, não 

excluindo, é claro, o papel das universidades nesse processo.  

Discutir e pesquisar arte é uma maneira de os professores trocarem 

experiências, aprenderem e apreciarem a arte na sociedade e, consequentemente, 

na educação, o que facilitará o processo de ensino na sala de aula.  

 

O que se quer é que todos os alunos nas escolas brasileiras possam 
aprender, fazer e experimentar a arte. É com esse pensamento que 
propomos, aos que criam a leis educacionais, a melhoria da qualidade da 
educação e da vida dos estudantes, professores e sociedade (IAVELBERG, 
2014, p. 55). 
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Cabe aqui uma tomada de posição quanto à importância da formação inicial e 

continuada do professor que ministrará o componente curricular Arte. Segundo 

Iavelberg (2016), após a publicação dos PCNs para a Educação Básica de 2013, com 

ênfase em três níveis de educação: Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, o currículo das escolas de educação básica passou por 

outras mudanças em relação ao conteúdo curricular e às diretrizes para um currículo 

comum: a formação inicial em cursos de Pedagogia, e bacharelado em Arte. 

Tais cursos devem preparar os professores tanto na teoria quanto na prática, 

no entanto, o que se percebe é que a prática está aquém da teoria, já que a 

oportunidade de estágios é menor do que a necessária e esse segundo fator  é 

fundamental para o relacionamento entre o que se estuda e o se pratica, uma vez que 

é aprendido, entre outras coisas, sobre a teoria em ação nas aulas de arte, 

observando ações de qualidade no ensino.  

De acordo com Nóvoa (2012), a formação de professores não pode ignorar a 

realidade das escolas, especialmente em relação à educação primária e secundária, 

sendo importante fortalecer as práticas baseadas em uma perspectiva de 

desenvolvimento e qualidade que sejam fundamentais para o trabalho docente. 

Assim, o autor defende a importância da pesquisa na formação de professores. 

Segundo Candau (2014), o ensino foi considerado, durante muito tempo, no 

Brasil, como uma profissão valorizada, com potencial de prestígio e humanização no 

trato da cidadania. No entanto, essa apreciação não foi acompanhada pela melhoria 

das condições de trabalho e dos salários dos professores.  

Candau ressalta que a profissão é vista de forma negativa, com crescente 

desconforto entre os professores devido à tensão, ansiedade e insegurança vividas 

no dia a dia. Saviani (2009) destaca que a questão da formação de professores não 

pode ser separada do debate sobre as condições de trabalho desses profissionais, 

portanto, é necessário discutir novas formas e estratégias para que a educação, em 

todo o seu contexto, possa ter qualidade e gerar bem-estar aos profissionais da 

educação. 

Ainda sobre a formação inicial e continuada, em maio de 2016, foi aprovada a 

Lei 13.278/16 incorporando artes visuais, teatro e dança no currículo das escolas de 

educação básica. Além da música, essas linguagens são agora parte obrigatória do 

currículo escolar, e as escolas públicas e privadas terão cinco anos (até 2021) para 
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se conformarem à esta Lei e implantarem aulas de artes visuais, teatro, música e 

dança no currículo do jardim de infância e no ensino médio. 

No entanto questiona-se: há professores qualificados nessas áreas 

contempladas no ensino de Arte? Durante esse período de adaptação, como e por 

quem serão trabalhadas essas linguagens? Isso não ficou claro a partir da análise da 

Lei Federal. Assim, é importante ressaltar que a melhor opção seria criar essas áreas 

como sujeitos distintos, para que o professor desenvolvesse totalmente seu trabalho 

com as características metodológicas que cada área requer, evitando a versatilidade. 

Santos Filho (2014) reflete que a falta de conhecimento das linguagens 

artísticas por parte do professor pode ocorrer devido à falta de cursos de formação 

inicial e continuada em arte, entretanto, o professor dessa disciplina pode se qualificar 

e expandir seu conhecimento sobre as diversas linguagens que perpassam a arte. 

Nesse contexto, deve-se enfatizar a nova política educacional denominada 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se refere a novas propostas dos PCNs 

de 2013. Para Iavelberg (2016), nas artes, mesmo que existam documentos como os 

que visam promover o campo das artes no currículo das escolas, ainda há muitos 

obstáculos à efetividade de propostas temporárias de arte e educação nas escolas 

brasileiras. Assim, a BNCC destaca que, após a formação de professores de artes em 

suas respectivas linguagens - artes visuais, teatro, música e dança - é necessário um 

passo adiante nessas políticas educacionais, especificamente ao lidar com essa 

curricular. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa bibliográfica evidenciou que é necessário que o professor seja um 

mediador no processo de construção do conhecimento do aluno, embora o que se vê 

nas salas de aula sobre  o ensino de Arte é que a maioria dos professores permite 

que os alunos utilizem a liberdade de expressão para trabalharem nas aulas.  

Esses indícios vão contra o que Barbosa (2011), Osinski (2001) e Soucy (2010) 

afirmam: a liberdade de expressão foi difundida nas escolas brasileiras na primeira 

metade do século XX e ainda é encontrada em algumas práticas nas aulas de 

educação artística. Para esses autores, essa atitude pode causar dificuldades tanto 

no momento de atender ao currículo quanto no ensino e na aprendizagem da disciplina 
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de arte, pois esse contexto não considera o conteúdo a ser ensinado nem permite que 

os alunos exercitem em sua criatividade. 

Um estudo realizado por Barbosa, Coutinho e Sales (2005) com professores, 

alunos do 5.º ano, e uma instituição cultural, investigou como o primeiro grupo de 

sujeitos usava os encartes textuais acerca das principais questões tratadas em 

diferentes exposições artísticas promovidas pelo CCBB, teve como objetivo debater a 

viabilidade de os professores trabalharem esses encartes nas aulas de arte. Como 

resultado, o estudo comprovou que os professores, ao trabalharem os encartes em 

sala de aula obteve bons resultados na aprendizagem.  

Entre outras pesquisas, Santos Filho (2014) destaca a falta de cursos de artes 

para a capacitação dos professores para esta disciplina para atuar na educação 

básica no estado do Pará, o que reforça a visão que a lacuna na formação desses 

profissionais afeta outros contextos. 

À luz dessas reflexões, Candau (2014) afirma que nunca houve no Brasil tantas 

pesquisas científicas abordando a formação inicial e continuada de professores, como 

vêm ocorrendo nos últimos anos. Nesse sentido, os professores estão em evidência 

e estão no centro das controvérsias sobre os problemas atuais da educação. 

Nesse sentido, Iavelberg (2014) também contribui nessa reflexão, afirmando 

que é necessário mais capacitação do professor de arte, pois ele deve conhecer a 

história da arte em um corte não hegemônico, tendo chances de criar experiências em  

linguagens com as quais irá trabalhar e conhecer a gênese da arte. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os atuais documentos oficiais de ensino concebem a Arte como uma das 

disciplinas de conhecimento obrigatório, mas sem deixar claro que ela deve ocorrer 

em todas as séries ou anos da educação básica. Em muitas escolas, existe uma 

lacuna entre as diretrizes teóricas desses documentos que se referem as artes com o 

que é ensinado nas salas de aula em escolas públicas, ou seja, as concepções dessa 

disciplina curricular presentes nesses documentos não estão alinhadas com sua 

prática, esse fato se dá pela falta de formação de um professor específico de arte.  

É importante observar que o debate sobre a formação inicial e continuada de 

professores que ministrarão ou ministram a disciplina de arte continua acirrada, 
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entretanto, a nossa experiência como professora nos permite afirmar que esse 

componente curricular ainda é visto como complemento de carga horária e que a 

maioria dos professores assume as aulas sem nem mesmo saberem os fundamentos 

do ensino da arte. 

Atenta-se para o que a pesquisa na literatura científica sobre arte e educação 

confirmou até o momento: a distância entre as teorias e o que é feito na prática em 

todos os níveis. Portanto, é preciso um olhar mais cuidadoso, por parte da escola, 

para que essa disciplina deixe de ser apenas um complemente de carga horária e 

passe a existir como um componente curricular importante no desenvolvimento das 

linguagens. 

Ainda sobre as linguagens artísticas, o contato com elas permite que os alunos 

construam conhecimento, ampliem sua experiência cultural e estética e produzam 

interpretações e críticas significativas da realidade por meio da arte. Afirma-se que a 

arte é uma área autônoma de conhecimento a ser entendida.  

Na verdade, a arte desempenha um papel importante na educação por gerar 

novas ideias e conhecimentos. Na escola, a disciplina de arte é um importante 

componente curricular para o fomento cultural, estético, crítico e criativo do aluno, 

além de produzir significativo conhecimento cultural ao trabalhar com a 

interdisciplinaridade.  

De acordo com as diferentes metodologias e conceitos voltados para o ensino 

de arte e discutidos ao longo da história da educação no Brasil e a partir da análise 

teórica realizada neste estudo, pode-se afirmar que somente os documentos e as leis 

não alcançarão a melhoria do ensino de arte, é preciso que haja uma reorientação 

curricular vigorosa e consistente para que a abordagem dessa disciplina possa ser 

assertiva. 

Trazendo para o foco desse fechamento, o objetivo aqui elencado que foi o de 

refletir sobre o ensino de arte na sala de aula, verificando se a formação continuada 

contribui com o cotidiano da sala de aula. Dessa forma, concluímos que ele foi 

atendido, em parte, pois em um projeto maior pretendemos buscar maneiras eficazes 

de discutir a disciplina de arte no currículo das escolas de Ensino Fundamental anos 

finais e destacar sua importância.  

Acreditamos que este estudo não apenas beneficiará os alunos de escolas 

públicas, incentivando a expansão de políticas públicas mais concretas e eficazes 
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para a qualidade e melhoria do ensino da arte oferecido nas escolas, mas também 

trará benefícios a futuros pesquisadores que estudam esta questão, mostrando-lhes 

como estender seus estudos além dos muros acadêmicos. 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA 

REGIÃO DA AMPLANORTE 

 

Elfi Irene Noernberg34 
Argos Gumbowsky35 

 

RESUMO 

O artigo tem como objetivo pesquisar sobre os processos de monitoramento e 
avaliação dos Planos Municipais de Educação (PME) nos municípios integrantes da 
Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). Para 
consecução do objetivo, utilizou-se dos princípios da pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo. A partir da delimitação e do enfoque proposto, ciente que os 
Planos Municipais de Educação se constituem em documentos norteadores para a 
execução das políticas públicas educacionais, essa pesquisa se mostrou relevante 
para a identificação de desafios enfrentados pelos municípios integrantes da 
AMPLANORTE quanto ao monitoramento e avaliação do PME, visto que não há 
pesquisas sobre o tema na região. Concluiu-se que é importante a participação de 
todos os segmentos no monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de 
Educação, bem como a realização de Conferências e Audiências Públicas para o 
acompanhamento da efetivação das metas e estratégias previstas. 

 

Palavras-chave: Monitoramento e avaliação. Planos de Educação. AMPLANORTE. 
Educação. Política educacional. 

 

INTRODUÇÃO  

 

No processo de implementação dos Planos Municipais de Educação, faz-se 

necessário o acompanhamento deles, e nesse sentido, o monitoramento e avaliação 

são essenciais para verificar se o que foi planejado está sendo colocado em prática, 

e caso não esteja, repensar os encaminhamentos e apontar caminhos para o alcance 

das metas e ações.  

Jannuzzi (2014) conceitua os termos monitoramento e avaliação:  

 

[...] monitoramento constitui um processo sistemático e contínuo de 
acompanhamento de uma política, programa ou projeto, baseado em um 
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conjunto restrito – mas significativo e periódico – de informações, que permite 
uma rápida avaliação situacional e uma identificação de fragilidades na 
execução, com o objetivo de subsidiar a intervenção oportuna e a correção 
tempestiva para o atingimento de seus resultados e impactos (JANNUZZI, 
2014, p.32).  

 

Nesse sentido, o monitoramento possibilita o acompanhamento sistemático, a 

identificação de possíveis problemas e uma intervenção no sentido de atingir o 

projetado. Por meio do monitoramento dos dados, pode-se proceder a avaliação que 

tem o “objetivo de produzir evidências, compilar dados e sistematizar estudos que 

contribuam para o aperfeiçoamento de programas e projetos sociais, além da 

consecução de seus objetivos” (JANNUZZI, 2014, p. 26-27). 

Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016) entendem que, monitorar e avaliar 

tornam-se partes constantes de um único processo, ou seja, etapas distintas e 

complementares que não se realizam isoladamente. Por essa ótica, a avaliação 

compreende o monitoramento como parte constitutiva e constituinte.  

Garcia (2001, p.34) afirma que “quem monitora, avalia. Quem avalia, confirma 

ou corrige, exercendo o poder de dirigir consciente e direcionalmente. O 

monitoramento requer a produção sistemática e automatizada de informações 

relevantes, precisas, sintéticas”. 

No que diz respeito a implementação da política pública dos Planos de 

Educação, os mesmos devem ser monitorados e avaliados periodicamente, com o 

objetivo de verificar o cumprimento das metas e estratégias com base em indicadores 

e resultados.  

Para Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016) o monitoramento e a avaliação 

dos Planos de Educação tornam-se elementos imprescindíveis à tomada de decisões 

dos gestores públicos que visam à garantia da relação eficiência, eficácia e efetividade 

do que foi planejado e realizar ajustes no percurso.  

Com base no explicitado sobre monitoramento e avaliação, é possível conceber 

que os processos são dinâmicos e que sofrem interferências de acordo com o 

percurso e implementação das ações previstas pelas políticas públicas ou programas. 

No âmbito da discussão dos Planos de Educação, importante compreender a relação 

existente como processos indissociáveis e complementares, como explica Ferreira 

(2018, p. 52):  
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A implementação de um processo de monitoramento e avaliação de Planos 
de Educação, cuja perspectiva seja a mobilização e participação social, com 
o alinhamento dos processos de gestão e das políticas de educação, 
necessita considerar que esse monitoramento e avaliação de um plano de 
educação deve ser compreendido como processo único no qual não é 
possível o monitoramento sem que, periodicamente, ocorram avaliações, 
logo, os indicadores adequados para este acompanhamento são 
imprescindíveis e das metas definidas. 

 

O Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação (PNE)36 em movimento esclarece que:  

 

Monitorar e avaliar são etapas que se articulam continuamente em um único 
processo, contribuem para o alcance das metas propostas, apontam as 
lacunas e eventuais mudanças necessárias no percurso e incorporam ao 
plano o caráter de flexibilidade necessário para absorver as demandas da 
sociedade (BRASIL, 2016, p. 6).  

 

Diante do exposto, o artigo possui como objetivo pesquisar sobre os processos 

de monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação (PME) nos 

municípios integrante da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE). Busca-se constatar a eficiência dos órgãos de fiscalização interno 

e externo no acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais de Educação; 

identificar os fatores internos e externos que influenciam no monitoramento e 

avaliação dos Planos Municipais de Educação e analisar o papel dos dirigentes 

municipais da região da AMPLANORTE no monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação. 

Este artigo é resultado da dissertação de mestrado, intitulada de: Execução, 

Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação: Contribuições para 

a Região da AMPLANORTE, a qual foi apresentada ao Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa assumiu características quali-quantitativa com o objetivo de 

aprofundar o tema em questão. Assim, Sidi; Conte (2017, p. 1948) enfatizam que:  

                                                            
36 Disponível em: 
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF.   



 

118 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

A pesquisa qualitativa em educação pode ser vista como de abordagem 
eminentemente hermenêutica, pois utiliza o diálogo na construção e 
interpretação da cultura, como forma de educar e educar-se, sendo que a 
compreensão hermenêutica do processo de educar se realiza por meio da 
linguagem que pressupõe abertura ao outro. 

 

Sidi; Conte (2017) acrescentam que na pesquisa qualitativa, o investigador 

precisa emergir no que irá pesquisar, observando atentamente tudo que ocorre no 

campo pesquisado, do qual decorre seu caráter interpretativo, que confere 

intencionalidade à ação e ao ato de (re) conhecer. Nessa concepção, o estudo 

qualitativo analisou as contribuições dos Planos de Educação para a região da 

AMPLANORTE.  

Quanto à pesquisa quantitativa, esta reuniu e analisou os dados levantados. O 

estudo se caracteriza como pesquisa de campo. O procedimento empregado para a 

investigação foi a aplicação de questionário, que segundo Alves (2020, p. 35), 

constitui-se em:  

 

Instrumentos tradicionais para coleta de dados numa pesquisa quantitativa, 
especialmente nas pesquisas de levantamento. No geral, as perguntas de um 
questionário remetem às hipóteses e categorias que se vinculam ao problema 
da pesquisa e seus objetivos, considerando também o contexto em que se 
situa o objeto investigado. 

 

A pesquisa de campo processou-se nos dez municípios que integram a região 

da AMPLANORTE, estado de Santa Catarina: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, 

Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e 

Três Barras. O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNC sendo 

aprovado sob n.º 51559621.8.0000.0117. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, utilizando a Escala Likert. 

A aplicação do questionário foi via formulário Google Forms, com a população 

total de 31 pesquisados, envolvendo 10 Secretários Municipais de Educação, 10 

Integrantes do Fórum Municipal de Educação ou da equipe técnica de avaliação e 

monitoramento dos planos, 10 membros do Conselho Municipal de Educação e 01 

representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.  

Para o alcance do objetivo proposto foi empregada a pesquisa bibliográfica. 

Para Silva (2015, p. 83) “ A pesquisa bibliográfica objetiva colocar o pesquisador em 
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contato direto com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto, com a finalidade 

de colaborar na análise de sua pesquisa”.  Foram utilizadas fontes básicas como 

teses, dissertações e artigos disponíveis na base de dados como Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Na pesquisa documental foi utilizada fontes como Relatórios de monitoramento 

e avaliação do Plano Nacional e Subnacional de Educação disponíveis em portais 

eletrônicos em nível nacional e municipal Plataformas eletrônicas do PNE; Portal de 

Olho nos Planos; documentos norteadores do Ministério de Educação (MEC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a sanção da Lei Federal n.º 13.005/2014 e as consequentes aprovações 

dos planos municipais de educação, o acompanhamento dos mesmos foram 

instituídos como obrigatoriedade, sendo que há instâncias responsáveis por essa 

tarefa, conforme a lei que os institui. Segundo previsto na Lei Federal n.º 13.005/2014, 

o monitoramento e a avaliação dos planos serão competência do MEC, da Comissão 

de Educação da Câmara dos Deputados e Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Fórum Nacional de Educação (FNE). Responsabilidades similares passarão a ser 

exercidas nos âmbitos dos estados, do Distrito Federal e municípios em relação às 

ações empreendidas pelos que atuam nesses espaços (BRASIL, 2014). 

Quando questionados os Secretários de Educação sobre as instâncias 

responsáveis pelo monitoramento contínuo e avaliações periódicas do PME, 

constatou-se que em 100% dos municípios a Secretaria e o Conselho Municipal de 

Educação possuem essa atribuição. Em 70% dos municípios da AMPLANORTE, o 

Fórum Municipal de Educação tem essa competência instituída legalmente e somente 

em 40% dos municípios a Câmara Municipal de Vereadores tem essa incumbência.  

Para constatar a eficiência dos órgãos de fiscalização interno e externo no 

acompanhamento e avaliação da execução dos Planos Municipais de Educação foi 

solicitado aos pesquisados que avaliassem a eficiência dos órgãos responsáveis pela 

execução, monitoramento contínuo e de avaliações periódicas do PME. 

Com base nos dados coletados, comprovou-se que a Secretarias Municipais 

de Educação (SME), Conselhos Municipais de Educação (CME), Fórum Municipal de 
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Educação (FME), Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina (TCE/SC) foram avaliados positivamente pela maioria dos segmentos. 

Ressalta-se que a avaliação positiva do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina e do Ministério Público de Santa Catarina foi corroborada na pesquisa 

documental, junto a análise dos relatórios de ações constantes nos sites dos referidos 

órgãos. Chamou a atenção a avaliação dos respondentes quanto à eficiência da 

Câmara Municipal dos Vereadores (CMV) que foi considerada como ruim e regular. 

Cabe salientar que em apenas 04 (quatro) municípios da Região da AMPLANORTE, 

segundo a pesquisa, a CMV é responsável pelo processo de monitoramento contínuo 

e de avaliações periódicas do PME. Reitera-se que a Câmara de Vereadores é a 

responsável pela aprovação da prestação de contas do Executivo municipal e diante 

dessa atribuição, há necessidade da mesma conhecer o PME do município. 

O Senado Federal, na publicação A Educação Municipal e a Atuação do 

Vereador37 esclarece o legislativo necessita conhecer sobre as questões educacionais 

do seu município, sendo o PME um documento que pode possibilitar ao parlamentar 

esse conhecimento, além de qualificar a sua participação nos debates, potencializar 

os resultados do seu mandato em benefício da sociedade e poder intervir nos 

problemas da Educação local (SENADO FEDERAL, 2018). 

Com o objetivo de conhecer os espaços participativos oportunizados à 

sociedade local, foi questionado aos Secretários Municipais de Educação se na lei de 

criação do PME há previsão de realização de Conferências Municipais de Educação. 

Constatou-se que 80% dos respondentes indicaram que há essa previsão legal. 

Para comprovar o número de Conferências de Educação realizadas em cada 

um dos municípios que integram a região da AMPLANORTE, foi questionado aos 

Secretários Municipais de Educação, quantas foram efetivadas desde a aprovação do 

PME até a presente data (julho de 2015 a outubro de 2021), sendo que 60% 

responderam que ocorreu somente 01 e 40% afirmaram ter sido realizado 02, nesse 

período. Comprovou-se que 100% dos municípios efetivaram Conferências 

Municipais no período, apesar de 80% possuírem essa previsão instituída na lei.  

Ainda para constatar a garantia de espaços de participação da sociedade local, 

foi questionado aos Secretários de Educação se o município oportuniza consultas 

                                                            
37 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/575115 
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públicas ao relatório de monitoramento e avaliação do PME. Constatou-se que 60% 

dos municípios da região da AMPLANORTE proporcionam consultas públicas, 

enquanto 40% responderam que não.  

Em pesquisa realizada nos sites das prefeituras estudadas, constatou-se que 

não há disponibilização de informações e dados, visto que, dos 10 (dez) municípios, 

em 02 (dois) verificou-se que não há banner ou link que direcione para o PME. Em 

quatro municípios, consta a lei do Plano Municipal de Educação no link da Secretaria 

de Educação ou das leis municipais, no entanto, não estão disponíveis outros 

documentos. Os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Monte Castelo 

mantém link do Plano Municipal de Educação contendo documentos, legislações e 

relatórios de monitoramento e avaliação, contudo nenhum está atualizado com o ano 

base de 2020. Porto União disponibiliza um blog da educação, onde são apresentadas 

notícias, documentos e relatórios. Essa análise comprova a necessidade de dar 

visibilidade as ações relativas ao PME, bem como a atualização dos relatórios de 

avaliação e monitoramento. 

Para complementar a pesquisa, foi questionado aos Secretários Municipais, 

Conselhos de Educação, representante do Fórum ou da Equipe Técnica e do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina que avaliassem o grau de dificuldade para a 

o monitoramento e avaliação das metas previstas no PME, considerando o período 

compreendido entre a aprovação do mesmo até julho/2021. 

Numa análise geral, observou-se que a maioria dos pesquisados, dependendo 

do segmento que representam, indica grande e média dificuldade de monitoramento 

e avaliação das metas dos Planos Municipais de Educação, devido à falta de dados 

disponíveis, a dificuldade de acesso e atualização dos mesmos. Destacam-se as 

metas referentes a Educação Infantil, Alfabetização, Educação Especial, aos Planos 

de Carreira dos Profissionais da Educação, Gestão Democrática, Financiamento da 

Educação, Educação em Tempo Integral, Qualidade da Educação Básica e 

Escolaridade Média da População, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

Ensino Superior, Qualidade da Educação Básica, Escolaridade Média da População 

de 18 a 29 anos, Pós-graduação Strictu Sensu,  Titulação de Docentes da Educação 

Superior e Pós-graduação Strictu Sensu. 

Destaca-se a importância do uso de indicadores para monitorar as metas e 

estratégias dos Planos de Educação, tendo em vista que o seu papel é expor de forma 
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concisa realidades, processos e contextos complexos e dotados de várias dimensões. 

Precisa ser capaz de aglutinar dados para compor uma medida de fácil compreensão, 

que noticie, de forma imediata, informações relevantes (BRASIL, 2016). 

Questionados sobre a inexistência de assistência técnica por parte do 

Ministério da Educação, 64,52% dos respondentes concordaram totalmente que este 

aspecto interfere, comprovando, assim, a necessidade da continuidade de assistência 

técnica do Ministério da Educação.  

A falta de conhecimento das metas e estratégias pela gestão municipal do 

Plano Municipal de Educação também foi indicada como fator que interfere, sendo 

que 22,58% dos participantes responderam que concordam totalmente e 54,84% 

concordaram parcialmente.  

Dos 31 pesquisados, 41,93% assinalaram que concordam totalmente que a 

falta de capacitação técnica para profissionais da Secretaria Municipal de Educação 

tem influência no monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação.  

A carência de profissionais na Secretaria Municipal de Educação para 

realização do monitoramento e avaliação do PME foi destacada por 48,39% dos 

respondentes que concordaram totalmente que esse aspecto interfere na 

continuidade do acompanhamento.  

Pertinente a falta de atualização de indicadores e dados oficiais para 

preenchimento dos percentuais anuais atingidos em cada meta, 58,06% dos 

participantes da pesquisa registraram que concordam totalmente com essa 

interferência, comprovando a discussão já realizada sobre a necessidade de 

indicadores e dados atualizados.  

O estudo demonstrou que 48,39% dos participantes concordam totalmente e 

32,26% concordam parcialmente que a alternância de profissionais que atuam nas 

Secretarias Municipais de Educação impacta na execução, monitoramento e 

avaliação dos Planos de Educação.  

Referente à descontinuidade da operacionalização das ações previstas nos 

Planos Municipais de Educação, 64,52% dos participantes da pesquisa assinalaram 

concordar totalmente ou parcialmente que esse fator gera impactos na execução, 

monitoramento e avaliação do PME.  

Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016) afirmam que a tarefa de monitoramento 

contínuo e das avaliações periódicas ao longo da vigência do plano decenal é 
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imensurável, e que romper com a falta de acompanhamento que assola as políticas 

estruturantes representa mudanças significativas na gestão pública da Educação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelos dados obtidos com a pesquisa, foi possível confirmar que os Secretários 

de Educação possuem atribuição primordial no acompanhamento do PME, 

considerando que aos mesmos cabe instalar, coordenar e apoiar o processo com a 

participação de todos os segmentos da sociedade. 

A respeito da eficiência dos órgãos de fiscalização interno e externo no 

acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais de Educação, constatou-se que 

não há unanimidade de instâncias responsáveis nos municípios por essa tarefa.  

Referente aos fatores que interferem para o monitoramento e avaliação, foi 

apontada a alternância de dirigentes municipais de Educação, a falta de participação 

e contribuições da sociedade nas conferências e consultas públicas realizadas; a 

inexistência de assistência técnica por parte do Ministério da Educação; falta de 

conhecimento das metas e estratégias pela gestão municipal; falta de capacitação 

técnica para profissionais da Secretaria Municipal de Educação;  carência de 

profissionais na Secretaria Municipal de Educação para continuidade das ações; falta 

de atualização de indicadores e dados oficiais para preenchimento dos percentuais 

anuais atingidos em cada meta.  

Registra-se a necessidade de desenvolver novos estudos em torno das 

competências da Câmara Municipal de Vereadores, enquanto órgão responsável pela 

fiscalização das ações, tendo em vista que, o PME é o documento norteador para a 

efetivação das políticas públicas educacionais.  
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NOVO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS-PILOTOS DA MESORREGIÃO NORTE DE 

SANTA CATARINA: (DES)CONEXÕES COM O DESENVOLVIMENTO REGIONAL38 

 

Marly Krüger de Pesce39 
Jane Mery Richter Voigt 40 

Rita Buzzi Rausch41 
 

RESUMO 

As mudanças acerca da reforma do Novo Ensino Médio (NEM) implicam num esforço 
de reorganização das escolas da rede pública. Em Santa Catarina, o NEM está sendo 
implementado, desde 2019, em 120 escolas-piloto nas mais diversas regiões do 
estado. Essa reforma curricular contempla uma formação básica e os itinerários 
formativos, a parte flexível do currículo. O objetivo deste trabalho é trazer aspectos 
sobre a caracterização da mesorregião norte e discutir a relação entre as trilhas de 
aprofundamento dos itinerários formativos selecionados nas escolas-piloto do NEM 
da mesorregião norte de Santa Catarina e o desenvolvimento regional.  A pesquisa é 
de abordagem qualitativa e a coleta de dados ocorreu pela busca de informações que 
caracterizam a mesorregião e aplicação de questionário. Os respondentes foram os 
gestores das escolas-piloto da mesorregião norte de Santa Catarina. Os resultados 
indicam que as trilhas de aprendizagem selecionadas nas escolas contemplam as 
quatros áreas do conhecimento estabelecidas na BNCC. Observa-se que os critérios 
de escolha foram centrados no corpo docente das escolas, nas condições de 
infraestrutura e nas escolhas dos estudantes, o que revela a pouca aderência com 
questões voltadas ao desenvolvimento regional. Esses resultados indicam que ainda 
há um trabalho a ser feito, considerando que o currículo, em especial a parte flexível, 
poderia estar mais voltado às necessidades econômicas, sociais e culturais das 
diferentes regiões do Estado. 

 

Palavras–chave: Novo EM. Mesorregião Norte. Desenvolvimento Regional.  
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INTRODUÇÃO  

 

O Ensino Médio (EM) tem sido marcado por constantes reformulações 

curriculares com o objetivo de atrair os jovens e dar sentido a esta etapa da 

escolarização básica. Essa etapa enfrenta muitos desafios, em especial o combate à 

evasão. Frigotto e Ramos (2016), afirmam que os dados de pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas indicam a existência de mais de um milhão de jovens de 15 a 17 anos 

fora da escola e que 40,3% desses jovens apresentam a falta de interesse no EM os 

quais são usados como justificativa para as mudanças do modelo do EM. 

Em busca de um currículo mais flexível e uma formação que atenda aos 

desafios contemporâneos, no Brasil, o currículo do EM sofreu recentes modificações. 

Essas mudanças foram definidas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(2018). A implantação do NEM, ainda em curso nos Estados, prevê a flexibilização 

curricular, a ampliação do período de permanência na escola.  

A BNCC foi uma referência para a elaboração dos currículos dos diferentes 

sistemas de ensino, que tiveram autonomia na elaboração de um currículo 

contextualizado pela realidade em que as escolas estão inseridas, considerando 

questões voltadas ao desenvolvimento regional. As reformas propostas preveem, 

além da formação geral básica, os itinerários formativos, que são os elementos que 

dão flexibilidade ao currículo. Os itinerários formativos contemplam as áreas das:  

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Naturais e 

suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e um destinado à 

Educação Profissional. Portanto, entende-se que a oferta desses itinerários deve estar 

em consonância com as demandas regionais. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional42, a Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional (PNDR) orienta as ações que visam a redução das 

desigualdades econômicas e sociais, criando oportunidades e dando condições para 

que haja crescimento econômico, geração de renda e, consequentemente, a melhoria 

da qualidade de vida da população. Dentre os eixos de intervenção está a educação 

e qualificação profissional. Desse modo, o NEM pode contribuir para amenizar as 

desigualdades sociais.  

                                                            
42 https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-regional/pndr  

https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-regional/pndr
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Esta comunicação traz resultados parciais de uma pesquisa intitulada Novo 

Ensino Médio em Santa Catarina: itinerários formativos e (des)conexões com o 

desenvolvimento regional”, que está sendo desenvolvida pela rede de pesquisadores 

das instituições que compõem o Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina – 

OEMESC. Aqui o objetivo é trazer aspectos sobre a mesorregião norte e discutir a 

relação entre as trilhas de aprofundamento selecionadas nas escolas-piloto do NEM 

na mesorregião e o desenvolvimento regional.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa ao compreender o homem como um 

ser social e que significa sua existência na relação com o outro. Fazer uso da 

metodologia de pesquisa qualitativa, segundo Gatti e André (2010), não significa 

excluir a possibilidade da utilização de dados quantitativos, como também é o caso da 

pesquisa, conjugando informações para construir a análise dos dados. 

Num primeiro momento, foi realizada uma coleta de dados sobre população e 

escolarização das cidades da mesorregião norte catarinense, nas quais se encontram 

as escolas-piloto do NEM. Essa busca permitiu realizar uma caracterização desses 

aspectos e assim, identificar alguns desafios para a educação básica, em especial 

para o EM. As fontes de dados foram os sites do IBGE e do Inep. 

Outra técnica utilizada para a coleta de dados foi a aplicação de um 

questionário com questões abertas e fechadas. Organizado em formulário on-line no 

Microsoft Forms. O questionário foi aplicado nas 13 escolas-piloto do NEM da rede 

pública estadual na mesorregião norte catarinense. Os participantes da pesquisa 

foram os gestores escolares, um de cada escola-piloto. Das 13 escolas, 10 gestores 

escolares responderam ao questionário43. 

Para May (2004), quando a questão proposta no questionário é do tipo fechado, 

utiliza-se preferencialmente para obter informações objetivas, que podem ser 

descritas e utilizadas ao longo da pesquisa na relação com outras informações. 

Quando é do tipo aberto, permite a expressão do sujeito de modo que o pesquisador 

possa interpretá-los. 

                                                            
43 Parecer consubstanciado no 5307286 do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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As respostas das questões fechadas são apresentadas em gráficos e/ou 

tabelas seguidas de uma descrição e análise. Os dados das questões abertas dos 

questionários foram organizados de modo que se procure identificar os padrões e 

tendências relevantes na fala dos sujeitos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do lócus da pesquisa e desafios para o Ensino Médio 

 

A mesorregião norte catarinense é constituída por 26 municípios dentre os 

quais, Joinville, o mais populoso do Estado. A maioria dos municípios da região possui 

uma população inferior a 50 mil habitantes. Em 2021, o IBGE estimou que a população 

da região era de 1.439.667. A estimativa parte do último censo demográfico realizado 

em 2010, em que foram identificados 1.212.843 habitantes na região. Segundo este 

levantamento cerca de 87,72% (1.063.909 hab.) da população vive na zona urbana e 

12,28% (148.934 hab.) na rural. O aumento da população urbana em detrimento da 

rural é uma tendência percebida em praticamente todo o país e fortemente presente 

na mesorregião do norte catarinense. 

Considerando a estimativa, as cidades mais populosas e de população urbana 

são as que tendem a um crescimento demográfico maior, o que aumenta a demanda 

em diferentes áreas, inclusive na educação. As cidades menores tendem a crescer 

menos e têm índices maiores de população rural (apenas três com maioria da 

população rural). Percebe-se uma tendência de urbanização da região, por ter maior 

potencial de geração de empregos, notadamente pela indústria, especialmente, as 

cidades de Joinville, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul. 

Outro dado relevante é a distribuição da população por gênero e faixa etária, 

descrita a seguir. 
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Gráfico 1 – Distribuição da população da Mesorregião norte catarinense por gênero e faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2022. 

 

Nota-se que há uma predominância de pessoas na faixa etária entre 20 e 59 

anos, população economicamente ativa. Há um certo equilíbrio entre a população 

masculina e feminina com uma pequena vantagem da primeira. Nota-se também que 

há um número bastante considerável de jovens que caminham para a faixa dos 

economicamente ativos. Segundo o IBGE, em 2019, 25,66% do total da população 

encontram-se economicamente ativa. Este índice é maior nas grandes cidades (entre 

22 e 45%) e menor nas pequenas (entre 9 e 21%) onde há uma concentração maior 

de população rural, não necessariamente maioritária. 

Segundo o INEP, em 2020 a evasão no EM chegou a até 10%. Já a reprovação 

chegou a 20% em alguns municípios. Segundo o IBGE, em 2019, todos os municípios 

tinham índice entre 2,6 e 4,7. Já o índice de escolarização, segundo o IBGE (2010), 

entre a população de 6 e 14 anos é superior a 95% em todos os municípios. 

Considerando os 08 municípios em que estão localizadas as 13 escolas-piloto 

do NEM, para fins de análise futuras, seguem aspectos populacionais, econômicos e 

educacionais. 

 

Quadro 1- Dados populacionais, econômicos e educacionais dos 8 municípios em que estão as 
escolas-piloto do NEM na mesorregião norte catarinense 

Município 

População (IBGE) 

População 
ocupada 

Salário 
médio 
mensal 

(em 
salários-
mínimos) 

IDH 
2010 

Matrículas na Educação 
Básica 

Índices de evasão 
em % 

Índice de 
Reprovação em % 

2010 
2021 

(Estimativa) 
EF AI EF AF EM 

EF 
AI 

EF 
AF 

EM 
EF 
AI 

EF 
AF 

EM 

Canoinhas 52.765 54.558 17.400 2,2 0,757 2.958 7.121 2.786 0,00 0,36 3,14 0,12 1,06 5,54 

Corupá 13.855 16.300 4.913 2,4 0,780 773 1.745 531 0,00 0,00 10,87 1,17 1,97 2,65 

Guaramirim 35.172 46.757 14.885 2,7 0,751 2.109 5.284 1.363 0,08 0,14 3,14 0,65 4,10 9,09 

Itapoá 14.763 21.766 5.180 3,0 0,761 1.219 3.256 1003 0,00 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00 

Jaraguá do 

Sul 
143.123 184.579 77.163 3,1 0,803 9.140 20.752 6.174 0,10 0,15 4,54 0,44 1,91 9,60 

195081

360283

50689

187.774

356.435

62581

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000

Homens 0-19 Homens 20-
59

Homens 60+ Mulheres 0-19 Mulheres 20-
59

Mulheres 60+
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Joinville 515.288 604.708 249.353 2,8 0,809 27.286 72.269 20.542 0,02 0,17 4,06 1,02 2,09 6,62 

Monte 

Castelo 
8.346 8.263 1.212 1,7 0,675 386 1.180 395 0,00 0,53 4,67 0,00 1,11 3,23 

Timbó 

Grande 
7.167 8.003 1.467 1,8 0,659 336 1.128 260 0,38 0,86 0,74 0,35 2,72 15,35 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2022. 

 

Nota-se que, do ponto de vista quantitativo, os munícipios são muito diversos 

em relação a aspectos populacionais, o que, consequentemente, faz variar o 

quantitativo de matrículas nos diferentes níveis da educação básica. Em relação à 

renda, percebe-se uma grande variação, como é percebido em relação a mesorregião, 

o que impacta nos valores de IDH. Sobre os índices de evasão e reprovação, 

percebem-se valores baixos no Ensino Fundamental, que sofrem acréscimos muito 

significativos no EM. Apesar de valores elevados de evasão, o que, efetivamente, 

merece especial atenção é a reprovação.  

Diante disso, é possível depreender alguns desafios e perspectivas à educação 

básica: 

a) manter e ampliar o acesso e permanência dos estudantes no EM por meio 

de ações pedagógicas e estruturais; 

b) aproximar conceitos/conteúdos à realidade local, com o intuito de reduzir a 

necessidade de migração das pequenas às maiores cidades, sem ignorar o 

fato de que se está formando pessoas para uma convivência local, regional 

e planetária; 

c) fortalecer habilidades cognitivas que ampliem o potencial criativo dos 

estudantes para que consolidem ainda mais a diversificação das atividades 

econômicas da região; 

d) fortalecer a necessidade de práticas educativas reflexivas que facilitem a 

compreensão histórica e contextual da construção da realidade e da 

projeção do futuro da região; 

e) perceber que o desenvolvimento regional se dá pela melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, que está diretamente relacionada à qualidade do 

ensino oferecido. 

A seguir serão discutidos os resultados da aplicação do questionário aos 

gestores das escolas-piloto do NEM. 
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TRILHAS DE APROFUNDAMENTO NAS ESCOLAS-PILOTO DA MESORREGIÃO 

NORTE 

 

Das treze escolas-piloto da mesorregião norte catarinense, dez gestores 

responderam ao questionário, o que corresponde a 77% de participação das escolas 

na pesquisa. 

Uma das questões estava relacionada às escolhas das trilhas de 

aprofundamento, que, de acordo com os documentos curriculares, integram a parte 

flexível do currículo e proporcionam a ampliação de aprendizagens em um ou mais 

áreas do conhecimento e/ou na formação técnica profissional. No documento 

catarinense, mais especificamente no Caderno 3, é ofertado um portfólio de trilhas de 

aprofundamento, que foi utilizado pelas escolas para definir o que seria ofertado no 

NEM. 

Os gestores respondentes indicaram as trilhas ofertadas nas escolas em que 

atuam, assim, de acordo com as respostas foi organizado o seguinte gráfico. 

 

Gráfico 2 – Trilhas de aprofundamento selecionadas nas escolas-piloto da mesorregião norte 
catarinense 

 
Fonte: Autoras, 2022. 

 

Das 38 possibilidades de Trilhas de Aprofundamento disponibilizadas no 

Caderno 3, apenas treze foram selecionadas. Há também que se considerar que cada 

escola pode selecionar mais de uma opção, o que nas escolas participantes variou de 

um a quatro. Observa-se que as duas trilhas mais ofertadas foram: A Matemática e o 
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mundo do trabalho; e Tecnologias digitais e a internet como espaço social ambas que 

podem indicar uma preocupação com a inserção na realidade futura.  

Ao serem indagados sobre os critérios que orientaram as escolhas, destaca-se 

a fala do gestor 8 (2022): 

 

Primeiramente, foi feito um levantamento com os professores por área de 
conhecimento de quais trilhas a escola poderia ofertar. Após isso, os alunos 
preencheram um formulário optando por qual trilha eles gostariam de seguir. 
As mais votadas foram as ofertadas. 

 

Essa fala revela o processo das escolhas, também manifesto de alguma forma 

pelos demais gestores. Desse modo, os critérios de escolha dessas trilhas de 

aprofundamento se pautaram na escuta dos estudantes, nas condições de 

infraestrutura das escolas e na disponibilidade de corpo docente. Não se observou 

nas falas a preocupação com questões voltadas às atividades econômicas e/ou 

sociais da região. Não houve preocupação com uma análise das atividades 

relacionados ao mundo do trabalho no qual os estudantes irão se inserir. 

Mesmo que essa tenha sido uma orientação da Secretaria de Educação de 

Estado – SED, é necessário avançar no entendimento de que o contexto 

socioeconômico, onde as escolas estão inseridas, deve ser considerado, num diálogo 

com a comunidade do entorno. Dessa forma, a seleção das trilhas poderá contribuir 

com sua formação, podendo repercutir em avanços para o desenvolvimento 

econômico, social, ambiental e político da região. 

No que concerne às áreas de conhecimento, as trilhas de aprofundamento 

selecionadas foram as seguintes: 
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Gráfico 3 – Trilhas de aprofundamento por áreas do conhecimento nas escolas-piloto da mesorregião 
norte catarinense  

 
Fonte: Autoras, 2022. 

 

As trilhas selecionadas contemplam as quatro áreas do conhecimento 

estabelecidas na BNCC (2018), que integram as diferentes áreas, além de uma 

profissionalizante. A área das ciências sociais e humanas é a que contempla o maior 

número de trilhas ofertas, seguida das ciências da natureza e suas tecnologias e de 

Matemática e suas tecnologias. Não há muita diferença entre a oferta das áreas, 

exceto no caso da trilha profissionalizante, ofertada em apenas uma das escolas. 

Percebe-se que nenhuma das áreas foi desfavorecida. Isso deveria ocorrer em 

todas as escolas e não apenas de forma global. Ao se relacionar com o perfil e as 

demandas da mesorregião, depreende-se que o desenvolvimento regional demanda 

uma formação integral, para que os jovens possam atuar na sociedade 

compreendendo que a sua região deve estar em sintonia com demandas nacionais e 

globais, ou seja, não há desenvolvimento viável e sustentável de um grupo ou região 

isolada. 

A formação integral é um termo polissêmico, que aqui é entendido como a 

possibilidade de uma educação que considere a jovem nas dimensões física, 

cognitiva, psicológica, social e política. No que tange a atender a preparação para o 

trabalho, a formação integrada deve “superar a redução da preparação para o trabalho 

ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão 

na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social” 

(CIAVATTA, 2012, p. 85). É nesse sentido que o currículo do EM deve ser proposto.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dessa pesquisa trouxeram a caracterização da mesorregião 

norte catarinense, evidenciando a diversidade nos setores econômicos e seu potencial 

para oferta de empregos. No que concerne à educação, as matrículas dos estudantes 

no EM são baixas, em relação aos jovens em idade de frequentá-lo. Esses dados 

podem indicar a necessidade de proposições afirmativas para manter o jovem na 

última etapa doa educação básica, especialmente, ao se ter como meta a preparação 

dos jovens para sua vida futura o que inclui o trabalho. 

Quanto à relação entre as trilhas de aprofundamento dos itinerários formativos 

selecionados nas escolas-piloto do NEM da mesorregião norte de catarinense e o 

desenvolvimento regional, os dados apontaram que a escola considerou a 

infraestrutura, os docentes e a escolha dos estudantes. Não há evidência de que o 

contexto socioeconômico da região, ou mesmo de Santa Catarina, tenham sido 

considerados. 

Entende-se que a parte flexível do currículo do EM será a possibilidade de 

promover múltiplas experiência educativas do estudante, portanto, a maior oferta de 

trilhas, incluindo a profissional, é necessária. Dessa forma, a formação dos jovens irá 

possibilitar que eles sejam capazes de transformar suas realidades sociais.   
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O LEGADO CULTURAL DA GUERRA DO CONTESTADO: UM ESTUDO SOBRE 

OS MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DE PORTO UNIÃO COMO 

POLÍTICA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL44 

 

Alexandre Passos45 
Nadia Gabriele Vezaro 46 
Rodrigo Scherer Reitz 47 

Ana Claudia de Lemos Flenik48 
 

RESUMO 

A presente pesquisa trata de um estudo sobre o legado cultural da Guerra do 
Contestado no Município de Porto União, bem como do impacto deste patrimônio no 
desenvolvimento da região. O Planalto Norte Catarinense foi palco de um dos maiores 
conflitos armados da história brasileira, entre os anos de 1912 até 1916, deflagrado a 
partir de questões como a luta pela terra, a luta antioligárquica e a resistência aos 
abusos do capital estrangeiro. Os monumentos históricos, que ao longo do tempo 
foram sendo construídos para registrar e eternizar esta guerra, através de percepções 
de angústia, crença e sofrimento, constituem um patrimônio imaterial que pode ser 
explorado como ferramenta de desenvolvimento. Muitas inquietações surgem a partir 
das intempéries da guerra que se solidificaram em monumentos capazes de 
preservarem a história e contribuem culturalmente com o desenvolvimento. A 
pesquisa tem como objetivo, a partir da contribuição teórica existente sobre a 
temática, inventariar os monumentos históricos do Município de Porto União. 
Posteriormente, investigar a existência de políticas públicas municipais efetivas sob o 
ponto de vista cultural sobre tais monumentos. A metodologia adotada será o 
materialismo histórico dialético, como corrente filosófica de investigação. Para a 
efetivação, lançar-se-á mão de uma pesquisa qualitativa e, também, quantitativa, 
através de narrativas oficiais com pessoas ligadas a temática, contrapondo-as à visão 
da população portuniense. Para tanto, serão realizadas entrevistas gravadas, 
transcritas e aplicação de questionário. A partir do conhecimento teórico e dos dados 
pesquisados, o estudo terá uma contribuição prática no incentivo à cultura como 
variante determinante no desenvolvimento de uma região. 

 

Palavras–chave: Contestado. Patrimônio Cultural. Desenvolvimento Regional. 
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INTRODUÇÃO  

 

Estudar o legado deixado por uma guerra, sob o aspecto histórico e cultural, 

demanda conhecer os conflitos e as disputas de terras entre mini fundiários e o 

Estado. Uma nação democrática, que anseia por desenvolvimento, deve proporcionar 

à sua população a garantia elementar ao conhecimento da sua história, através de 

uma atuação direta do Estado, promovendo medidas que facilitem o acesso ao 

patrimônio imaterial e políticas de incentivo cultural. 

Por essas razões, busca-se, com a presente pesquisa, entender o contexto 

geral da Guerra do Contestado, e qual a participação da cidade de Porto União, no 

Planalto Norte Catarinense. Concomitantemente, como a guerra influencia, até os dias 

atuais, o desenvolvimento regional da cidade, quais são os monumentos históricos 

que existem como lembrança de luta e perseverança do povo e como eles podem 

gerar fatores culturais e socioeconômicos se bem utilizados pelos governantes.  

Para tal tarefa, não se pode olvidar o fato de que quando se pensa em 

desenvolvimento e progresso, é necessário ter bem claro o aspecto econômico quanto 

o capital humano ou intelectual produzido na região. Conforme Boisier, citado por 

Siqueira (2016), deve existir, o aspecto humano e o social, deixando evidente que não 

existe desenvolvimento se as pessoas que ali habitam não tiverem acesso e 

oportunidade de maneira a acompanhar o aspecto econômico. É, portanto, um 

processo de reciprocidade entre ambas as dimensões do desenvolvimento que, de 

per si, apontam para um novo aspecto social e cultural.  

Os estados de Paraná e Santa Catarina já foram palco de um conflito armado. 

Este conflito perdurou longos e sofridos quatro anos e ficou conhecido como a Guerra 

do Contestado. Neste conflito misturou-se a revolta de uma população desfavorável, 

que vivia na região que abrigou o conflito e, assim, teve o pouco que tinha arrancado 

injustamente pelo governo, e figuras religiosas que pregavam e organizavam 

multidões de fiéis contra a república (MACHADO, 2022). 

É importante destacar, de início, que na Guerra do Contestado houve, 

diferentemente de outros conflitos regionais ocorridos no Brasil (Canudos, por 

exemplo), uma forte influência do federalismo, introduzido pelo Brasil República. Para 

Carvalho (2013), os resquícios de contendas territoriais remanescentes da monarquia 
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afloraram a partir do que se entendeu como as eleições dos presidentes de estados e 

a descentralização política.  

Destarte, a origem do conflito entre os estados de Santa Catarina e Paraná não 

pode ser entendida sem o aspecto de disputa territorial, bem como, do 

estabelecimento dos limites de fronteiras. Ambos os Estados já tinham suas 

divergências anos antes da guerra iniciar, em meados dos anos 1900 quando 

disputavam uma região denominada de Campos de Palmas, o qual cada um defendia 

seu interesse em adquirir aquele lugar como de seu domínio. 

Por um lado, Santa Catarina alegava ser seu, por direito, apoiada em 

documentos datados do período colonial definidos por juízes e militares. E de outro 

lado os paranaenses alegavam que foi a Província de São Paulo (a qual o Panará 

havia sido emancipado recentemente) quem fundou as primeiras comunidades 

urbanas e fazendas naquela região, desta maneira utilizando-se do princípio uti 

possidetis, ou seja, aquele que ocupa o território tem o direito sobre este (MACHADO, 

2004). 

O Estado de Santa Catarina entrou com um pedido judicial para o Supremo 

Tribunal Federal e, mesmo com o Paraná contestando a decisão, o Tribunal Superior 

deu parecer favorável aos catarinenses. Os paranaenses nunca ficaram satisfeitos 

com a decisão e isso criou instabilidades financeiras e políticas à população, 

especialmente os mais pobres, acabaram sofrendo os impactos. 

Destaca-se, também, a diversidade étnica-cultural da região, fruto de uma 

colonização muito própria da região. Acrescida pela busca de minérios, pelo 

tropeirismo e também pela oportunidade de conquista de uma porção de terra, fez 

com que muitas famílias, vindas de diversas regiões do Brasil, aqui se 

estabelecessem. Um exemplo que se pode citar é a chegada de imigrantes alemães 

à região do Planalto Catarinense, “provenientes das Colônias de Rio Negro, no 

Planalto Paranaense e de Blumenau e Joinville, em Santa Catarina” (MACHADO, 

2004, p. 59).  

Esses eventos migratórios são de fundamental importância para a formação da 

população local, pois traziam consigo a sua cultura, tradições religiosas e econômicas 

surgindo, assim, a criação de gado e o cultivo de alimentos para sua própria 

subsistência. 
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Todas as riquezas e diversidades foram contribuindo para o início dos conflitos, 

onde o interesse e o egoísmo de líderes políticos da época eram maiores que os 

considerados pelo povo que já havia se instalado na região. Por essas razões que 

esta pesquisa procura entender desde os primeiros conflitos, as lideranças religiosas 

que trazem lendas e histórias aos munícipes e turistas e aos locais marcados pela 

guerra que hoje viraram pontos turísticos. 

Entender o quanto a população que vive na cidade de Porto União lembra e 

conhece sobre esse marco histórico da região, qual o significado por traz de cada 

monumento construído em vários pontos da cidade, buscar conhecer as políticas 

públicas feitas em torno do assunto e contribuir para aqueles que tem pouco ou 

nenhum conhecimento, como forma de contribuir para que a governança política 

possa criar mais projetos de desenvolvimento baseado nos resultados que forem 

obtidos é o objetivos proposto na presente pesquisa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa, até o momento, utilizou-se da metodologia de leitura, 

consulta e compilação escrita a partir de materiais publicados sobre o tema. São, 

principalmente, livros e artigos que versam sobre a temática, com o foco centrado para 

a compreensão da Guerra como um todo. Assim, foi possível elaborar a parte teórica 

e introdutória, compilando-se uma síntese dos elementos culturais, políticos, 

econômicos e sociais atrelados ao evento.  

A continuidade da atividade dar-se-á mediante a realização de pesquisas 

qualitativas, consistindo em entrevistas com pessoas da região que tenham alguma 

ligação, lembranças ou conhecimento com o tema abordado. Esse momento será de 

suma relevância, tendo em vista que visa à auscultar fatos e acontecimentos que, por 

vários motivos, não são mencionados ou não fazem parte dos relatos conhecidos para 

a população local. Assim, a pesquisa qualitativa servirá como uma contribuição para 

a visão da história e, ao mesmo tempo, para enriquecer ainda mais os dados teóricos 

já pesquisados.  

Outra ferramenta que será utilizada para alcançar o objetivo é a pesquisa 

quantitativa. Esta terá como principal escopo a análise de dados através da 

elaboração de questionário dirigido a uma amostra dos munícipes de Porto União. O 
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intento é coletar informações sobre a compreensão, a consciência e o conhecimento 

histórico e cultural que possuem sobre os monumentos identificados e os fatos da 

Guerra do Contestado a eles vinculados.  

Outrossim, será possível inventariar os monumentos existentes na cidade de 

Porto União, não simplesmente como mais um catálogo de lugares históricos, mas, 

sim, como lugares de visitação e construção do conhecimento sobre os elementos 

performativos da realidade local.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado, desta fase inicial e teórica, tem-se o vasto conhecimento 

adquirido com relação a diversos pontos de vistas da Guerra do Contestado. Além 

deste elemento essencial para a temática, também é possível a análise de como tal 

evento histórico e social impactou na formação de inúmeras cidades na região de 

Santa Catarina e Paraná, principalmente as influências socioeconômicas e culturais, 

tangíveis na cidade de Porto União. Há que se ressaltar, ainda, os aspectos culturais 

e políticos que foram acrescendo e trazendo uma nova perspectiva sobre aquilo que 

se define como uma região afetada pela Guerra do Contestado.  

O aspecto histórico faz aprofundar a experiência adquirida até o presente 

momento. Os principais aspectos desta discussão formam um amálgama humano e 

cultural que, inevitavelmente, torna mais sólida e coerente uma discussão posterior 

sobre os rastros deixados por este conflito. Ao mesmo tempo, atendendo o objetivo 

da presente pesquisa, facilitar-se-á a exposição de elementos não tão conhecidos 

e/ou presentes no cotidiano da população da cidade de Porto União, almejando o fato 

de que é possível, através desses fatores, oportunizar cada vez mais, um 

desenvolvimento regional a partir do desenvolvimento cultural e histórico sobre a 

localidade.  

A partir da identificação do patrimônio imaterial representado nos vários 

monumentos históricos espalhados pela cidade de Porto União somado à amostra 

que conhece e compreende a relação sociocultural com o legado da Guerra do 

Contestado é possível verificar se existem políticas públicas voltadas a fomentar o 

turismo deste locais não apenas a população portuniense, mas a propagação desse 

conhecimento cultural para o fim de exploração econômica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a não integralidade da pesquisa, ainda não se dispõe de uma 

conclusão ou considerações finais. A pesquisa está sendo realizada e, portanto, ainda 

está caminhando para o seu desfecho mais incisivo e definitivo. Contudo, isso não 

impede de deixar ao leitor a perspectiva de um trabalho que está voltado para o 

desenvolvimento regional, atrelado à educação. Fomentar, suscitar e alavancar o 

conhecimento sobre os fatos históricos locais. Esse é o eixo central que move a 

discussão e, portanto, o elemento enriquecedor para a realidade local. Converge, 

portanto, para uma nova perspectiva sobre os constitutivos do contexto local, 

imprimindo uma nova compreensão de fatores estruturais atrelados ao município de 

Porto União.  
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OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: A INTERAÇÃO 

ENTRE ADULTO E CRIANÇA49 

 

Rafaela Ramos Lucas50 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar a importância da interação adulto/criança 
para o desenvolvimento da aprendizagem e quais os impactos ocasionados pelo 
cenário pandêmico nessa relação. Para isso, fez-se o uso da coleta de dados acerca 
de entrevistas a dois profissionais da educação: um do município de Santa Vitória do 
Palmar/RS e outro da região metropolitana de Porto Alegre/RS, onde se busca 
compreender os desafios por eles enfrentados no contexto de pandemia para 
estabelecer a interação com os alunos. A partir disso, pode-se observar os impactos 
negativos do isolamento social na interação adulto/criança. 

 

Palavras–chave: Educação Infantil. Interação Adulto/Criança. Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do coronavírus tornou-se um divisor de águas na nossa sociedade 

contemporânea. Os impactos vêm sendo sentidos nas várias formas de interação da 

vida diária dos seres humanos. O campo do trabalho, das relações sociais, das 

relações econômicas e culturais, da ciência e da pesquisa, do transporte, da saúde 

pública, entre outras tantas, foram afetadas pela pandemia e seus derivados. Na 

educação não foi diferente. O fechamento das escolas, os lutos vividos nas famílias, 

o distanciamento social, as necessidades econômicas e emocionais, o ensino híbrido, 

a educação remota são alguns dos fatores que se relacionam com a principal tarefa 

da escola: a aprendizagem e o desenvolvimento.  

Refletir sobre a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças no contexto 

de pandemia vem sendo um dos grandes desafios dos educadores em todo o Brasil. 

Esse tema vem ganhando novos contornos a partir do momento que se expandiu a 

discussão pelos meios de comunicação de massas, suscitando a participação no 

debate de instituições de pesquisas, universidades, empresas, comunidade escolar e 
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gestores públicos. Nesse momento em que nos encontramos, algumas perguntas 

ocupam as preocupações de todos os envolvidos com a educação: Quais são os 

fatores indispensáveis para que haja um processo de aprendizagem no contexto de 

pandemia? Quais são as principais dificuldades encontradas, em relação à 

aprendizagem, no contexto do ensino remoto? Em relação ao desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, e social, quais são os principais desafios no cenário atual da 

educação remota?  

A busca por respostas a estas perguntas pode nos levar a compreender melhor 

o desafio ao qual estamos submetidos no contexto contemporâneo. Pensando nisso, 

resolveu-se fazer as perguntas acima para um dos principais sujeitos do processo de 

ensino-aprendizagem: o professor. Em formato de entrevista, conversou-se com duas 

professoras da educação básica do Rio Grande do Sul. A primeira entrevistada, com 

29 anos de docência na rede municipal de Santa Vitória do Palmar, na zona rural, 

atendendo uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental e o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), com formação superior em Pedagogia, História e 

Educação Especial e especialista em Gestão Escolar. A Segunda entrevistada, da 

região metropolitana de Porto Alegre, com 6 anos de docência, atuando em três 

segmentos e escolas distintas (com uma turma de primeiro ano na rede particular, 

uma turma de terceiro ano na rede municipal e uma turma de Educação de Jovens e 

Adultos também na rede municipal), com formação em Pedagogia e especializações 

em Psicopedagogia; Supervisão e Orientação Educacional e; Neuropsicopedagogia.   

Esse trabalho se inscreve no tema da aprendizagem em contexto de pandemia 

com o objetivo de avaliar a qualidade da interação entre adultos e crianças nesse 

contexto e sua relação com os processos de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças. Acredita-se que a entrevista com as profissionais foi fundamental para que 

se pudesse articular os desafios enfrentados pelos professores na pandemia com o 

objetivo principal da escola que é o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimentos dos 

estudantes.  

Pesquisar o tema da aprendizagem em contexto de pandemia justifica-se pela 

necessidade latente nos educadores de construírem alternativas para viabilizar o 

atendimento pedagógico nos modelos sanitários adequados, seja de forma remota, 

híbrida ou presencial. Entretanto, a construção dessas alternativas passa pela 

compreensão dos desafios e da realidade que a educação está submetida no atual 
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contexto, para que, ao compreender o cenário, possamos identificar fatores relevantes 

para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Além disto, o trabalho 

justifica-se, também, pela necessidade de atender a uma exigência do componente 

curricular “Análise Textual Qualitativa” do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

no câmpus Jaguarão/RS, que se insere dentro de uma proposta de pesquisa que se 

configura em uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2002), de caráter aplicado, de tipo 

intervenção pedagógica, (DAMIANI et al., 2013), cuja finalidade é contribuir para a 

solução de problemas identificados na prática pedagógica, onde, nesta proposta aqui 

apresentada, objetiva-se avaliar a qualidade da interação entre adultos e crianças 

nesse contexto e sua relação com os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças. Em relação às intenções desse tipo de pesquisa, destaca-se o que 

segue: “Nas intervenções, a intenção é descrever detalhadamente os procedimentos 

realizados, avaliando-os e produzindo explicações plausíveis, sobre seus efeitos, 

fundamentadas nos dados e em teorias pertinentes” (DAMIANI et al.. 2013, p. 59). 

Logo, a seguir, será apresentado o instrumento utilizado nesse recorte de pesquisa, 

sua fundamentação teórica e os sujeitos participantes.  

O instrumento utilizado foi a entrevista, tanto pelas suas características, quanto 

pela solicitação do professor do componente curricular Análise Textual Qualitativa 

para que pudesse coletar dados e desenvolver o presente trabalho. 

A entrevista como instrumento de coleta de dados nesse exercício de pesquisa 

permitiu compreender de forma mais aproximada e aprofundada os desafios que duas 

professoras vêm enfrentando no contexto de pandemia para estabelecer uma 

interação que permita o estabelecimento de processos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seus estudantes. 

A entrevista estruturada, com cinco questões aplicadas as duas entrevistadas, 

ocorreu a partir de um roteiro prévio para extrair informações relevantes dos sujeitos 

de pesquisa sobre a temática investigada.   
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O instrumento de coleta de dados utilizado – a entrevista – permitiu entrar em 

contato com um conjunto significativo de informações sobre como as docentes 

participantes estão percebendo as dificuldades e os desafios de se estabelecer uma 

interação de qualidade com os estudantes que favoreça o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento. É a partir deste conjunto de dados obtidos que ocorre a análise e 

tratamento dos dados que vise atender o objetivo inicial: avaliar a qualidade da 

interação entre adultos e crianças no contexto pandêmico e sua relação com os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.  

Portanto, para dar conta do procedimento de análise dos dados, optou-se pela 

Análise Textual Discursiva, referenciada na proposta de Moraes (2003).  

Este trabalho se articula com o procedimento analítico nos seguintes aspectos: 

1) busca aprofundar a compreensão sobre como as docentes entrevistadas percebem 

os desafios e dificuldade na interação com os estudantes no contexto de 

distanciamento social derivado da pandemia e como isso afeta a qualidade da 

interação na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento; 2) a análise partiu de 

um instrumento de coleta de dados – a entrevista; e 3) submissão dos dados a uma 

análise rigorosa e criteriosa.  

Logo, o procedimento de análise dos dados descrito por Moraes (2003) 

oportunizou a construção de um metatexto, articulando os sentidos captados com as 

referências teóricas que fundamentaram o tema e o objetivo da pesquisa, como forma 

de encontrar as respostas que uma pesquisa persegue.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante do cenário pandêmico, o ser humano foi impedido de conviver em grupo, 

teve que isolar-se para não contaminar-se com o novo vírus. Ninguém estava 

preparado para o isolamento social, afinal somos seres de contato, de convívio grupal, 

aprendemos uns com os outros, nas trocas de experiências e de uma hora para outra, 

tivemos que reaprender a estar só. Para as crianças, essa falta de interação foi 

prejudicada, visto que, além de alterar a rotina delas, os pais tiveram que adaptar o 

ambiente familiar para tentar manter o vínculo social através das mídias digitais.  

A criança, sendo um ser em formação e em pleno desenvolvimento precisa do 

ambiente de escolarização, pois é lá que ela estará em contato com o professor que 
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amplia seu conhecimento, através de atividades didáticas que venham a ser 

discutidas e resolvidas em interação.  

É no ambiente educacional, estruturado e preparado para as aprendizagens, 

que as crianças ampliam os conceitos espontâneos em conceitos científicos.  

A brincadeira entre as crianças é um dos momentos mais importantes para o 

desenvolvimento delas, e, portanto, fator indispensável para o crescimento cognitivo. 

É percebido durante o brincar que elas elevam sua imaginação e que a troca de 

diálogos favorece o desenvolvimento do vocabulário. Entretanto, uma criança que 

brinca sozinha em casa, não terá oportunidade de criar um número maior de palavras. 

O desenvolvimento do pensamento surge através do significado das palavras, para 

isso acontecer, é necessário que ele esteja em um ambiente educativo que favoreça 

e possibilite a construção de novas aprendizagens. 

Dessa forma, conclui-se que foram muitos os aspectos negativos que 

acometeram o cenário educativo, e que as crianças foram prejudicadas em seus 

aspectos sociais, cognitivos e educativos. Muitos professores tiveram que se 

reinventar para não perder o vínculo com seus alunos, em meio a barreiras geradas 

pelo isolamento social. Os pais tiveram que adequar o ambiente familiar para 

auxiliarem os seus filhos e isso os tirou da rotina de trabalho e expôs a família a muitos 

desafios e dificuldades no dia a dia.  

No decorrer da pandemia, ficou bem explícita a desigualdade das famílias ao 

acesso à internet, impossibilitando aos alunos o vínculo com os professores e ao 

ambiente educacional. As crianças foram afetadas ao perderem seu vínculo social, e 

isso irá refletir futuramente na aprendizagem delas. 

A tese central é de que o contexto pandêmico expôs uma nova realidade para 

educadores, crianças e famílias, pois alterou significativamente as práticas escolares, 

bem como o processo de aprendizagem das crianças.   

 O cenário pandêmico alterou a rotina de todos os sujeitos envolvidos 

com a educação. O isolamento social, a educação remota, a não-presença no espaço 

escolar vêm alterando as formas de vínculos entre professores e crianças. A 

afetividade, considerada como fator indispensável na relação vincular, vem sendo 

considerada pelos sujeitos da pesquisa como aspecto relevante para a aprendizagem 

e o desenvolvimento das crianças.  
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Um dos aspectos que aparecem com maior frequência no universo dessa 

pesquisa é a importância do ambiente, tanto escolar como familiar, para o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. O ambiente é associado como 

fundamental para a aprendizagem, transformando-se em um espaço que respeite as 

especificidades das crianças, que não se limita ao espaço escolar, mas que se leve 

em consideração o ambiente familiar, que seja encarado como responsabilidade da 

escola construir um ambiente que sirva de acolhimento para as crianças em um 

momento histórico de incertezas e inseguranças. Para que haja aprendizagem, deve 

haver segurança e acolhimento.  

 O atual momento vivido por todos - da pandemia e seus impactos - 

apresenta algumas dificuldades significativas que devem ser levadas em conta. 

Os profissionais entrevistados destacam como marcante a distância física entre 

os sujeitos do processo educativo, a diferença da interação presencial e remota, uma 

robusta ausência de ambientes adequados aos estudos nos lares, devido às 

dinâmicas e rotinas familiares. Acrescenta-se a isto a dificuldade de adaptar as 

atividades remotas aos alunos cujos quais os professores, na maioria das vezes, não 

conhecem.  

Outra dificuldade, que é encontrada no ambiente familiar e que tem relação 

direta com a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças no atual contexto é o 

que afirma a Entrevistada T, no Instrumento 1: “o fato de estarem em casa, longe de 

seus professores, colegas e ambiente de ensino, bem como em uma rotina doméstica 

favorecem uma das principais dificuldades, quer seja, a desatenção”. 

(ENTREVISTADA T, Entrevista 1).  

A desatenção no ambiente doméstico é considerada pelos participantes da 

pesquisa como um dos principais problemas manifestados nas crianças durante o 

período de educação remota. A coexistência, no mesmo espaço físico, do ambiente 

doméstico e escolar, bem como as rotinas típicas desses espaços tornam-se uma 

grande dificuldade para o processo de aprendizagem das crianças.  

A mudança abrupta na rotina, a coexistência do ambiente escolar e familiar, a 

baixa interação social, a rotina confusa, a desatenção durante as aulas on-line são 

elementos destacados pelos entrevistados como associados às mudanças 

comportamentais e sentimentos disruptivos percebidos no comportamento das 
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crianças, bem como nos relatos de pais e responsáveis com os professores 

entrevistados.   

Os desafios e dificuldades impostos pela pandemia também afetaram os 

professores. Constata-se que as interações remotas dificultam uma adequada 

avaliação dos estudantes. De acordo com a Entrevistada T: “As interações remotas 

trazem uma importante dificuldade para os professores, pois se perde a ideia e a 

avaliação real do desenvolvimento das crianças, pois as observações e análises são 

realizadas à distância e não dão segurança” (ENTREVISTADA T, Entrevista 1). 

A dificuldade de avaliar o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos é 

agravada por outro fator importante destacado pelos sujeitos da pesquisa, que 

consiste no fato de que muitas vezes são os próprios familiares que realizaram as 

atividades no lugar das crianças, o que prejudica ainda mais a percepção do professor 

sobre o alcance e a eficácia das suas propostas didáticas e aumenta a sua 

insegurança sobre o trabalho pedagógico que está sendo desenvolvido.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por objetivo avaliar a qualidade da interação entre adultos 

e crianças nesse contexto e sua relação com os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. O contexto pandêmico provocou significativas 

mudanças na forma de relação e interação entre os sujeitos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem. De acordo com o referencial vygotskiano, a colaboração 

entre adultos e crianças é fator indispensável para a aprendizagem, por isso, acredita-

se na relevância de pesquisar e refletir sobre esta temática. 

Como visto, Vygotski (2009) destaca a importância da colaboração entre 

adultos e crianças para o desenvolvimento das aprendizagens, pois é na colaboração, 

na imitação e ação com seus pares que a criança começa a realizar com a ajuda de 

outro o que em breve estará fazendo sozinha. É esse o aspecto central que levou o 

autor a definir a zona de desenvolvimento proximal. Logo, se pode notar que os efeitos 

da pandemia alteraram um dos elementos centrais para a aprendizagem: a interação 

entre adultos e crianças.  

Nesse sentido, conclui-se ser pertinente entrevistar duas professoras, de 

realidades diferentes, para refletir sobre a qualidade da interação entre professores e 
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estudantes durante esse contexto sanitário e suas repercussões no ambiente familiar 

e educacional. 

As entrevistas foram importantes por ser a fonte de coleta de dados e permitiu 

a submissão ao procedimento analítico, chamado Análise Textual Discursiva. Essas 

análises conduziram a uma categoria emergente que se denomina: “Aspectos 

relevantes e os desafios para a aprendizagem em tempos de pandemia”.  

A categoria versou sobre as principais inquietações de professores da 

educação básica, sujeitos dessa pesquisa, no que diz respeito aos desafios da 

educação no atual cenário. Os sujeitos consideraram como fundamental o afeto, as 

emoções, o equilíbrio entre desenvolvimento afetivo, cognitivo e social, a relação 

família e escola e um ambiente acolhedor para o estabelecimento de processos 

efetivos de aprendizagem. Além disso, foram considerados como desafios as 

dificuldades encontradas por professores e estudantes, oriundas do contexto de 

pandemia como a dificuldade de avaliar o desempenho dos estudantes, a efetividade 

das práticas à distância, a real participação e envolvimento dos alunos e das famílias. 

Acredita-se que ainda há muito a ser pesquisado sobre esse tema, pois o 

trabalho apresenta limitações, como a amostra selecionada para a coleta de dados, 

que é restrita, a abrangência socioeconômica da amostra, um maior aprimoramento 

do instrumento utilizado, a profundidade do referencial. Contudo, considera-se 

relevante o exercício de pesquisa feito e a importância de discutir a interação adulto e 

criança, tanto em tempos pandêmicos quanto em situações típicas. 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
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RESUMO 

O artigo tem como objetivo investigar as possíveis contribuições dos Planos 
Municipais de Educação para o Desenvolvimento dos municípios integrantes da 
Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). Para 
consecução do objetivo, utilizou-se dos princípios da pesquisa bibliográfica e de 
campo, com a participação de 31 pesquisados. A partir da delimitação e do enfoque 
proposto, os Planos Municipais de Educação se constituem em documentos 
norteadores para a execução das políticas públicas educacionais, podem influenciar 
no desenvolvimento regional e contribuir para a elevação de índices educacionais. 
Este estudo se mostrou relevante, tendo em visto a carência de discussões 
envolvendo a região pesquisada. No tocante a relação da Educação e o 
desenvolvimento regional e a sua articulação aos Planos de Educação, a investigação 
evidenciou contribuições e impactos positivos relacionados a melhoria da qualidade 
da Educação. 
 

Palavras–chave: Educação. Desenvolvimento Regional. Planos Municipais de 
Educação. AMPLANORTE. Política Educacional. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Educação está interligada com o desenvolvimento regional, no entanto, é um 

grande desafio compreender a forma como ocorre essas relações, bem como as 

contribuições efetivas para que ocorram transformações no território, com a 

possibilidade de melhoria dos índices e de vida dos cidadãos. Importante conhecer 

iniciativas que abordam o tema, com o objetivo de evidenciar essas conexões. 

Na concepção de Gadotti (2005), a Educação é um dos requisitos fundamentais 

para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na 
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sociedade. Ela é um direito de todo ser humano como condição necessária para ele 

usufruir de outros direitos constituídos numa sociedade democrática.  

Vieira; Santos (2019) ressaltam que a Educação deve promover a formação e 

o desenvolvimento humano integral dos alunos, propondo um ensino para além da 

transmissão de conteúdo, em que os alunos sejam capazes de construir uma 

sociedade mais justa, ética, democrática, sustentável e solidária. 

Assim, Lyrio; Barros; Menezes (2019) concluem que a Educação e o 

desenvolvimento, ocorrem de forma entrelaçada e que a garantia dos direitos sociais 

favorece sobremaneira o desenvolvimento não só local como regional.  

 

Deste modo, vale frisar que a educação e o aprendizado, são fatores 
importantes para a redução das desigualdades sociais e como forças 
estimuladoras do desenvolvimento econômico. E ao relacionar educação e 
desenvolvimento, não se deve pensar neles como processos independentes. 
Durante muito tempo se acreditou que o fator econômico era o único 
determinante do desenvolvimento. Na atualidade compreende-se que o 
desenvolvimento apresenta muitas dimensões: econômica, social cultural, 
científico, tecnológica dentre outros (LYRIO; BARROS; MENEZES, 2019, 
p.20). 

 

Partindo do pressuposto que a educação contribui para o desenvolvimento 

regional, cabe salientar o pensamento de Duarte (2012, p. 690): 

 

[...] para esse desenvolvimento, importaria atribuir ao Estado uma função 
protagonista da ação política, pela via do planejamento. Nessa tradição 
sociológica, o desenvolvimento da sociedade brasileira é mediado pela ação 
intencional e articulada do Estado – a via do planejamento –, ator capaz de 
mobilizar a sociedade para a produção de mudanças mais profundas no País. 
Tratava-se, também, de conferir ao planejamento estatal um caráter científico 
e sistemático.  

 

Nessa perspectiva, o planejamento, se elaborado de forma participativa e 

coletiva e se resultar em esforços coletivos para concretização do previsto, poderá 

contribuir para o desenvolvimento local.  

Assim, o Estado tem a reponsabilidade de articular a elaboração e execução 

dos Planos Municipais de Educação para que todos tenham acesso à educação de 

qualidade.  

De acordo com Oliveira (2014) o Plano Municipal é um documento de 

planejamento e orientação das políticas públicas para a Educação do município; 

elaborado para um período de dez anos, sendo que as diretrizes, objetivos, metas 
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programáticas e metas específicas consolidadas no referido documento devem ter 

como base estudos diagnósticos que traçam perfis realistas da Educação pública e 

privada local. 

Diante do contexto da importância dos Planos de Educação como política 

pública que visa direcionar ações para cumprimento das metas e estratégias 

previstas, o artigo possui como objetivo investigar as possíveis contribuições dos 

Planos Municipais de Educação para o Desenvolvimento dos municípios integrantes 

da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE).  

Este artigo é resultado da dissertação de mestrado, intitulada de: Execução, 

Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação: Contribuições para 

a Região da AMPLANORTE, a qual foi apresentada ao Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa assumiu características quali-quantitativa com o objetivo de 

aprofundar o tema em questão. Assim, Sidi; Conte (2017, p. 1948) enfatizam que:  

 

A pesquisa qualitativa em educação pode ser vista como de abordagem 
eminentemente hermenêutica, pois utiliza o diálogo na construção e 
interpretação da cultura, como forma de educar e educar-se, sendo que a 
compreensão hermenêutica do processo de educar se realiza por meio da 
linguagem que pressupõe abertura ao outro. 

 

Sidi e Conte (2017) acrescentam que, na pesquisa qualitativa, o investigador 

precisa emergir no que irá pesquisar, observando atentamente tudo que ocorre no 

campo pesquisado, do qual decorre seu caráter interpretativo, que confere 

intencionalidade à ação e ao ato de (re) conhecer. Nessa concepção, o estudo 

qualitativo analisou as contribuições dos Planos de Educação para a região da 

AMPLANORTE.  

Quanto à pesquisa quantitativa, foram reunidos e analisados os dados 

levantados. O estudo se caracteriza como pesquisa de campo. O procedimento 

empregado para a investigação foi a aplicação de questionário que, segundo Alves 

(2020, p. 35), constitui-se em:  
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Instrumentos tradicionais para coleta de dados numa pesquisa quantitativa, 
especialmente nas pesquisas de levantamento. No geral, as perguntas de um 
questionário remetem às hipóteses e categorias que se vinculam ao problema 
da pesquisa e seus objetivos, considerando também o contexto em que se 
situa o objeto investigado 

 

A pesquisa de campo processou-se nos dez municípios que integram a região 

da AMPLANORTE, estado de Santa Catarina: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, 

Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e 

Três Barras. O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNC sendo 

aprovado sob n.º 51559621.8.0000.0117. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, utilizando a Escala Likert. 

A aplicação do questionário foi via formulário Google Forms, com a população 

total de 31 pesquisados, envolvendo 10 Secretários Municipais de Educação, 10 

Integrantes do Fórum Municipal de Educação ou da equipe técnica de avaliação e 

monitoramento dos planos, 10 membros do Conselho Municipal de Educação e 01 

representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Na análise das 

respostas dos pesquisados, utilizaram-se códigos relacionados ao segmento que 

representa, sendo que SM refere-se as respostas de Secretários Municipais, CME ao 

Conselho Municipal de Educação, FME ao Fórum Municipal de Educação ou Equipe 

Técnica e TCE SC Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.  

Para o alcance do objetivo proposto foi empregada a 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”.  Foram utilizadas fontes básicas como 

teses, dissertações e artigos disponíveis na base de dados como Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as contribuições da educação para o desenvolvimento regional, 

importante ressaltar que o planejamento tem função primordial para essa efetivação, 
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podendo de acordo com Buarque (1999, p. 35) proporcionar modificações na 

realidade existente: 

 

De um modo geral, o planejamento governamental é o processo de 
construção de um projeto coletivo capaz de implementar as transformações 
necessárias na realidade que levem ao futuro desejado. Portanto, tem uma 
forte conotação política. E no que se refere ao desenvolvimento local e 
municipal, o planejamento é um instrumento para a construção de uma 
proposta convergente dos atores e agentes que organizam as ações na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável.  

 

Para conhecer a relação entre desenvolvimento regional e Planos de 

Educação, na percepção dos pesquisados, foi solicitado que analisassem as 

contribuições do PME para o desenvolvimento dos municípios integrantes da 

AMPLANORTE, sendo que o resultado apontou que 87,09% consideraram como 

muito grande e grande. Apenas 01 (um) Secretário de Educação considerou pequena 

e não houve resposta que indicasse não ter nenhuma contribuição. Diante desses 

dados, foi possível constatar a relevância dos Planos de Educação para o 

desenvolvimento regional. 

 Quanto aos impactos do Plano Municipal de Educação para o 

Desenvolvimento Regional da AMPLANORTE, apurou-se, na pesquisa, que 01(um) 

respondente considerou que não há. Constataram-se pelos depoimentos que dos 31 

pesquisados, 22,58% deixam explícita nas suas justificativas as contribuições dos 

Planos Municipais de Educação para o Desenvolvimento da região da AMPLANORTE: 

“O pleno desenvolvimento da região” (SM 7); “Os Municípios são obrigados a cumprir 

metas e estratégias e ao cumpri-las a região se desenvolve e há o aumento dos 

índices educacionais” (CME 1); “Aumentar o capital social da região da 

AMPLANORTE (CME 10); “Realização de propostas para o desenvolvimento da 

educação nível regional” (FME 1); “Os PME exigem o cumprimento de metas e 

estratégias pelos municípios da AMPLANORTE e, ao cumpri-las, a região se 

desenvolve e promove avanço e aumento dos índices educacionais” (FME 2); 

“Facilitar e nortear o Planejamento dos gestores para atingir níveis satisfatórios do 

desenvolvimento da Educação Municipal (FME 7)”; “Através do PME o 

desenvolvimento da AMPLANORTE efetiva-se de forma ampliada, com isso a região 

avança em todos os setores, havendo uma equidade de ações e com elas ganhos 

para a educação” (FME 9).  
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Ressalta-se ainda o depoimento do representante do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina: 

 

Uma execução ótima dos PME pode fazer com que os Municípios não só 
garantam uma educação de qualidade para os estudantes, mas isso impacta 
no desenvolvimento econômico. Além disso, é importante mostrar aos 
Prefeitos que Municípios que se destacam nacionalmente em educação 
ganham em imagem e podem atrair investimento, além de recursos para 
projetos desafiadores na área da educação (TCE SC, 2021). 

 

Essa declaração reitera que a execução das metas e estratégias do PME pode 

contribuir para a qualidade da educação e o consequente desenvolvimento regional.  

O pesquisado (FME 3) relata sobre a relevância de ações pensadas 

coletivamente pelos municípios da região, embasadas nas metas e estratégias dos 

Planos de Educação, tem potencial para fortalecer a política educacional: 

 

Com a busca coletiva por alternativas possíveis que atendam as demandas 
específicas de cada realidade, no colegiado regional de secretários 
municipais de educação, muitas estratégias são implementadas e acredito 
que toda a região da AMPLANORTE é beneficiada com o fortalecimento da 
política educacional, trazendo melhores índices de qualidade de vida e 
oportunizando que a região se organize e cresça também economicamente 
(Pesquisa, 2021). 

 

O depoimento ressalta que a AMPLANORTE, por meio do Colegiado de 

Educação, discute estratégias para implementar ações educacionais que beneficiem 

toda a região. Tem-se o entendimento que os municípios, quando unidos em prol de 

objetivos comuns, podem contribuir para a elevação dos índices educacionais e 

consequentemente o desenvolvimento regional. Em suma, “pensando regionalmente, 

contribui-se para o andar dos municípios no sentido de oferecer aprendizagem 

pensando nas mesmas metas” (CME 4) e “uma ação participativa entre os municípios 

para fortalecer a região” (SM 10).  

Observou-se nas respostas, a ênfase na melhoria dos índices educacionais, 

atrelados ao desenvolvimento regional. Assim, se os municípios elaborarem os seus 

planos, com metas e estratégias e cumpri-las no prazo estipulado, poderão contribuir 

para elevação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tendo em vista que 

a educação, segundo o estudo já apontado no referencial teórico, contribui para o 

avanço do IDHM. 
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Outra questão apontada refere-se aos Planos de Educação facilitarem e 

nortearem o planejamento estratégico dos gestores, considerando que o PME foi 

elaborado a partir de um diagnóstico da realidade e que, portanto, contém as 

diretrizes, metas, estratégias já discutidas com participação da sociedade. 

Constatou-se ainda respostas atrelando o PME com a possiblidade de 

melhorias no processo de ensino aprendizagem, sendo que isso, consequentemente, 

também pode contribuir para o desenvolvimento regional. Essa concepção pode ser 

comprovada por meio das afirmativas que atribuem ao PME a função de: “Melhorar a 

qualidade da Educação Básica na região (CME 7); “Estratégias para melhoria do 

IDEB” (CME 8); “Melhoria e ampliação na oferta de educação de qualidade” (FME 6).  

Apontou-se que os Planos de Educação contribuem para “Garantir políticas 

públicas que possam avançar na qualidade do ensino-aprendizagem, proporcionando 

maiores acessos ao mercado de trabalho” (SM 2). Essa concepção está expressa 

também nas diretrizes no PNE, Lei Federal n.º 13.005/2014, que faz alusão “formação 

para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 

se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 2014, n.p.).  

A respeito de maiores possibilidades de acesso ao mundo de trabalho e a 

relação com o desenvolvimento, Sousa; Freiesleben (2018, p. 167) comprovam o 

impacto citado: “Por meio da aquisição de conhecimentos, o indivíduo aumenta sua 

renda, sua qualidade de vida e, consequentemente, ocorre o crescimento da nação, 

ainda que seja um processo lento e necessite de constantes ajustes”. Complementa 

ainda: “Pela educação e qualificação obtêm-se o arranjo institucional necessário para 

o bom desenvolvimento, local, regional e até mesmo mundial (SOUSA; 

FREIESLEBEN, 2018, p. 171) 

Outro impacto do Plano Municipal de Educação para o Desenvolvimento 

Regional da AMPLANORTE, apontado por um respondente é sobre “a capacitação 

para profissionais e aulas diversificadas” (SM 4). Respectivamente sobre isso, Vieira; 

Santos (2019, p. 186) argumentam que: 

 

Os profissionais da educação precisam da competência do conhecimento, de 
sensibilidade ética e de consciência política. Cabe-lhes, proporcionar 
aprendizagens relevantes que possibilitem aos alunos, desenvolver 
competências e habilidades indispensáveis para a participação na vida 
contemporânea, transformando o espaço em território educativo. 
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Cabe ressaltar que a formação continuada é essencial para a oferta de uma 

educação com qualidade, visto que, professores qualificados e em constante 

aperfeiçoamento oportunizam aulas atrativas, aprendizagens significativas que 

contribuem para que os estudantes se tornem cidadãos críticos, criativos e com 

potencial de alterar o ambiente em que vivem. “Por isso, a oferta de uma educação, 

que seja capaz de desenvolver o indivíduo em seu potencial pleno, condição 

imperativa para o acesso a conhecimentos e avanços futuros” (VIEIRA; SANTOS, 

2019, p. 181). 

Diante do contexto apresentado sobre os impactos do Plano Municipal de 

Educação, os participantes da pesquisa, por meio das respostas, corroboraram que 

há contribuições para o desenvolvimento regional. 

Reitera-se que a educação desempenha papel estratégico em uma sociedade 

como a brasileira, que tem pela frente o desafio de promover o crescimento econômico 

com inclusão social, formar profissionais socialmente críticos e tecnicamente 

capacitados a atuar como agentes dessa transformação, muitas vezes, em contextos 

sociais extremamente adversos (CORBUCCI, 2011, p.580). Nessa perspectiva, para 

superar esses obstáculos, o PME abarca metas que compreendem estratégias 

capazes de contribuir para modificar a realidade e promover o consequente 

desenvolvimento regional.  

No entanto, a garantia de destinação de recursos para a execução das metas 

do PME se torna essencial. Essa questão é reiterada por Saviani (2010), o qual atribui 

ao financiamento elemento propulsor para a economia, dinamizando seus diversos 

setores: agricultura, indústria, comércio e serviços, constituindo-se em um bem de 

produção, e não apenas um bem de consumo.  

Para reiterar as relações entre Educação e desenvolvimento regional, utiliza-se 

o pensamento de Dowbor (2006, p. 1) que ratifica “ o desenvolvimento moderno 

necessita cada vez mais de pessoas informadas sobre a realidade onde vivem e 

trabalham [...] e que pessoas desinformadas não participam, e sem participação não 

há desenvolvimento”. Assim sendo, a Educação tem a finalidade de contribuir para o 

aperfeiçoamento das habilidades e competências necessárias para a atuação 

participativa do sujeito na sociedade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a finalização desse estudo, retoma-se as possíveis contribuições dos 

Planos Municipais de Educação para o Desenvolvimento da região da 

AMPLANORTE. A investigação apontou impactos positivos relacionados à prática 

pedagógica, ensino aprendizagem, melhoria da qualidade da Educação, avanço e 

aumento dos índices educacionais, valorização profissional, formação continuada, 

integração da região, equidade de ações participativas entre os municípios da 

AMPLANORTE, direcionamento do trabalho dos gestores, fortalecimento da 

Educação, previsão de metas e estratégias, garantia da efetivação de políticas 

públicas e desenvolvimento da região. Essas questões evidenciam a importância do 

PME para o desenvolvimento da região da AMPLANORTE, sendo assim 

imprescindível um esforço coletivo para a efetivação das metas e estratégias 

previstas. 
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RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E ÉTICA NO CONTEXTO DA MODERNIDADE 

 

Alceu Junior Maciel53 
Jonas Fabio Maciel54 

Valquíria Batista da Rocha55 
 

RESUMO 

A modernidade surgiu como um processo crescente de racionalização do mundo. 
Neste sentido, a origem do atual modelo de educação pode ser analisada no curso de 
um determinado tipo de saber/poder. Predomina, assim, o ato de disciplinar e preparar 
os indivíduos para os desafios que este “novo mundo” impõe.  Considerando tais 
desafios, a filosofia deve assumir a função de pensar seu próprio tempo e, neste caso, 
propor as condições e possibilidades de uma educação comprometida com a ética.  

 

Palavras-chave: Modernidade. Educação. Filosofia. Ética.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A modernidade traz consigo uma nova relação da técnica com o humano. 

Sendo assim, é possível incluir a educação em um processo de racionalização que, é 

necessário considerar, busca controlar todas as esferas da sociedade. No campo 

educacional se busca, através do gerenciamento e disciplina dos corpos, a inclusão 

dos indivíduos a um corpo político. Concomitante ao surgimento do mundo moderno, 

a educação assumiu a necessidade crescente de formar indivíduos com 

características técnicas para satisfazer demandas de ordem econômicas. Nesse 

sentido, torna-se cada vez mais urgente pensar a seguinte questão: quais as 

condições e possibilidades de uma educação verdadeiramente ética? 

Diferentes abordagens filosóficas buscaram interpretar o desenvolvimento da 

modernidade. De um modo geral, é possível afirmar que a modernidade é 

caracterizada pelo crescente aumento de dispositivos que vinculam o indivíduo a um 

determinado tipo de verdade. Sendo assim, a educação moderna reúne as 
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Brusque (2005), Complementação Pedagógica em Filosofia (Licenciatura Plena) pela Faculdade 
Católica de Anápolis (2013), Mestre em Desenvolvimento Regional – UNC. 

54 Jonas Fabio Maciel possui Licenciatura em Filosofia - Unespar (2012); Mestrado em 
Desenvolvimento Regional – UnC (2017); doutorando em Filosofia – PUC-PR. 

55 Valquíria Batista da Rocha possui bacharelado em Teologia, Mestrado em Bioética e, atualmente, 
cursa Ciência da Religião – PUC-PR 
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características do contexto histórico e cultural que lhe deu origem. Nesse sentido, é 

de fundamental importância buscar interpretar os fenômenos modernos e, ao mesmo, 

tempo, apresentar saídas que proporcionem à educação uma verdadeira experiência 

com ética. 

 

ABORDAGENS FILOSÓFICAS SOBRE AS ORIGENS E FUNDAMENTOS DA 

MODERNIDADE 

 

Por um lado, é possível observar a racionalização moderna como condição de 

superação do misticismo demarcado pelo mundo medieval. Por outro, a modernidade 

(bem como a educação) pode ser compreendida como um processo contínuo das 

práticas do governo pastoral judaico-cristão. Independente da abordagem filosófica, é 

preciso considerar como urgente pensar a educação no contexto da relação entre 

ética e técnica.  

Um aspecto que pode ser observado a partir da reflexão de Brüseke é a noção 

de individualidade, autenticidade e autorrealização. O primeiro conceito surge apenas 

na modernidade como resultado de um processo de superação religiosa, ou seja, este 

termo surge a partir da Reforma Protestante e é cunhado a partir da relação direta a 

Deus, sem que haja um mediador. Neste caso específico, apenas o indivíduo poderá 

prestar contas diretamente a Deus de seus atos. Aqui se percebe um processo de 

racionalização das relações, já que todos poderiam ter acesso à divindade. Antes 

disso, a condição identitária da constituição de pessoa se dava num grupo ou 

comunidade tendo mediadores na relação com Deus, ou seja, o líder religioso. 

 O filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) observou que: “por milênios o 

homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, 

capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em 

questão a sua vida de ser vivente”56. Isso significa que, a partir da modernidade, a 

governabilidade ocupou progressivamente a cena da política, incorporando a vida 

humana no espaço de decisão do poder. Outro ponto de partida interessante para se 

pensar a modernidade está no filósofo e jurista Giorgio Agamben. Ao analisar as 

pesquisas de Foucault, Agamben desenvolve sua genealogia e observa que a fratura 

                                                            
56  Michel Foucault, 2005, p. 134 
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que deu origem à governabilidade desencadeada na modernidade está na teologia 

cristã. 

 

Em um de seus últimos escritos, ele (Foucault) afirma que o estado ocidental 
moderno integrou numa proporção sem precedentes técnicas de 
individualização subjetivas e procedimentos de totalização objetivas e fala de 
um “duplo vínculo político”, constituído pela individuação e pela simultânea 
totalização das estruturas do poder moderno (AGAMBEN, 2004, p.13). 

 

A referência de Agamben é a obra Omnes et Singulatim (2008), na qual o 

pensador francês recria arqueologicamente as origens do poder governamental 

moderno. A partir de técnicas baseadas no poder pastoral e em nome da soberania 

do Estado, tendo em vista sua supremacia e o fortalecimento do próprio poder, o 

governante age como pastor que conduz suas ovelhas para as melhores pastagens. 

Para que os objetivos do poder conquistem a finalidade desejada, a técnica de 

totalização possui a função de agrupar populações inteiras no sentido de melhor 

controle. Por outro lado, individualizar é necessário, pois o bom pastor precisa 

conhecer cada ovelha e resgatá-la quando necessário. A analogia proposta por 

Foucault aproxima a dependência na relação entre o pastor e seu rebanho com a 

forma de governar que, na perspectiva do autor francês, surgiu na modernidade. 

Porém, é importante considerar o fato de que, enquanto Michel Foucault trata das 

técnicas governamentais como fenômeno moderno, para a arqueologia agambeniana, 

as categorias fundamentais da política moderna devem ser observadas em suas 

origens no árido latim da teologia cristã. 

Giorgio Agamben parte da hipótese do filósofo e jurista Carl Schmitt que, na 

obra Teologia Política (2009), destaca a possibilidade de os conceitos modernos de 

Estado se apresentarem como “secularização”57 dos conceitos teológicos cristãos. 

Sendo assim, o pensamento político moderno seria o esforço metafísico de 

fundamentar a existência de um Legislador Absoluto, responsável pela emanação das 

leis, imprimindo no Estado Moderno a soberania da mesma forma como a teologia fez 

                                                            
57Aqui secularização caracteriza-se como um processo histórico no qual conceitos teológicos se 

conformam na esfera dimensão política e econômica. Sendo assim, importantes conceitos de mundo 
dos modernos são decorrentes da visão do mundo na perspectiva judaico-cristã. Porém, na 
modernidade, a teologia continua presente nas formas de entendimento do mundo. Para Agamben, o 
processo de secularização não muda substancialmente o que está sendo secularizado. Portanto, 
secularização é a passagem daquilo que é sagrado para o patamar mundano. Neste caso, a 
passagem do poder divino para o poder terreno se mantém a estrutura própria do governo celeste.  
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com Deus. Se a secularização em Schmitt caracteriza-se como a passagem de um 

conceito de uma esfera a outra, em Agamben a secularização ganha outra dimensão. 

Apesar de não pertencer ao mesmo plano, a secularização guarda uma marca 

original, uma signatura.  

Sendo assim, o sistema educacional moderno busca responder às 

necessidades da sociedade de seu tempo. Nesse constructo, a possibilidade de os 

sistemas educacionais tornarem os indivíduos contemporâneos autênticos e 

realizados é mínima, pois ao enquadrar a educação num sistema há a universalização 

e não se trata cada aluno como indivíduo. Dito de outra forma, a educação pouco 

valoriza a dimensão ética e estética do ato de educar, mas considera o educando 

como alguém que está diante de uma racionalidade e que deve ser formatado e 

formado para satisfazer as necessidades de uma sociedade em desenvolvimento.  

Como resultado da racionalização crescente do mundo da vida moderna, 

também surge o positivismo como dispositivo de saber/poder. Este, por sua vez, 

busca resultados lógicos e cálculos para controlar a natureza e a vida biológica. Sendo 

assim, o sistema educacional assume o compromisso de orientar o indivíduo em 

direção ao progresso, do crescimento econômico, da lucratividade e considera 

desenvolvimento como sendo o resultado positivo desta inter-relação instrumental.  

Na relação de mercado a busca de atingir um alto índice de consumidores para 

seus produtos faz com que empresas invistam em propagandas, fazendo do ser 

humano um “meio” para se chegar ao lucro, possibilitando a realização do projeto de 

instrumentalização de uma razão que prevalece. O sistema econômico cria 

necessidades para possibilitar oportunidades de mercado, fazendo girar a lógica de 

produção e consumo, isto em alta escala e esta relação atinge o processo 

educacional. 

 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO MUNDO 

MODERNO 

 

É necessário considerar que só é possível pensar a educação em uma 

perspectiva ética se compreender os limites da proposta civilizatória em curso. 

Segundo Oliveira (2001), quando se fala em técnica não se refere em primeiro lugar 

à técnica aristotélica como uma das maneiras de realização do homem (enquanto 
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poiésis), mas procura-se analisar o modo de ser do homem moderno, que hoje se 

tornou a “forma” de ser da civilização ocidental. Deixemos de lado as relações entre 

técnica moderna e o mundo grego, para nos concentrar exclusivamente na 

interpretação do fenômeno moderno. Técnica é antes de tudo, um modo determinado 

de relacionamento do homem com o mundo, mais concretamente ainda a forma 

concreta segundo a qual o homem moderno encontra-se na realidade (OLIVEIRA, 

2001, p. 74-75).  

Giorgio Agamben, em sua obra “O que resta de Auschwitz”, relata testemunhos 

de sobreviventes do regime nacional socialista de Hitler. Neste livro, o autor reflete 

sobre a possibilidade da existência de uma “ética” após os testemunhos de Auschwitz. 

Este espaço, que é o campo, torna-se o paradigma da modernidade como sistema 

promotor de vida destituída de sentido, no limiar da vida e da morte, despojada de 

sentido humano (definida pelo direito) sem se tornar divina, ou seja, vida nua – o 

muçulmano, o sacer.  

Neste sentido, surge a figura do desfigurado, do muçulmano apresentado por 

Agamben, sendo este o prisioneiro que perde o sentido da existência e os próprios 

sentidos, aquele que “marca o limiar entre o homem e o não homem”, não está vivo e 

nem morto. “O fato segundo o qual, com respeito aos muçulmanos, não se possa falar 

propriamente de “vivos” é confirmado por todos os testemunhos”, alguns descritos na 

obra “O que resta de Auschwitz” a partir dos escritos de Primo Levi. (AGAMBEN, 2008, 

p. 62). 

É importante salientar, que o campo de concentração é apenas uma 

consequência lógica do processo de racionalização técnica e sistêmica da civilização 

ocidental. Esse processo de instrumentalização e coisificação do mundo vivido 

culmina na condução pastoral da vida biológica no campo. Essa relação tecnicista 

abrange também o mundo da política. O estado como dispositivo técnico-

administrativo-racional-gerenciador da vida biológica, em última instância, age como 

máquina antropológica que insere a zoé na política, em outras palavras, não mais a 

pólis, mas o campo se torna o espaço (lócus) por excelência da política.  

A concepção pós-iluminista, parte do princípio de que este mundo é um caos e 

deve ser organizado e ordenado pela razão. Esta, por sua vez, assume a condição de 

possibilitar ao mundo em desordem a harmonia, excluindo tudo o que não se 

considerava parte dos padrões científicos existentes. A engenharia passa a selecionar 
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pessoas com o devido valor genético para a criação de uma raça pura aos padrões 

científicos.  

Segundo o filósofo Michel Foucault, desde a origem do Estado Moderno, 

vincula-se um princípio de racionalidade político-administrativa com o intuito de 

governar a vida dos indivíduos e da população, que em última instância, buscou a 

introdução da economia no exercício político. Ou seja, para o domínio das populações, 

potencializa-se a vida em sua dimensão biológica.  

Nas escolas são postos em prática experimentos científicos para a 

potencialização da vida, ou seja, para diminuir custos, o Estado - calculista e 

gerenciador dos corpos – forma os indivíduos para gerar o menor custo – no presente 

e no futuro – aos cofres públicos, assim como, pela escola se atinge grande parte da 

sociedade. Este é um dos cominhos percorridos pelo poder soberano para o controle 

da vida biológica dos indivíduos. 

Tal argumentação implica no reconhecimento de que, a partir da modernidade, 

a biopolítica se desenvolve como técnica de governo em que se coloca em jogo a 

dimensão biológica dos humanos. Para tanto, é necessário que o Estado fundamente 

e legitime tais iniciativas através de um conjunto de saberes, denominados por 

Foucault como saber-poder, responsáveis diretamente pelos modos de vida dos seres 

humanos, outorgando ao Estado o controle e a administrabilidade da taxa de 

nascimento, da longevidade e da morte dos indivíduos e grupos. Em outras palavras, 

a vida em sua dimensão biológica passa a ser objeto da política como forma de 

potencialização da própria razão de Estado.  

Sendo assim, a escola se torna um instrumento do Estado para o controle da 

população. Através do domínio e monopólio educacional do estado Soberano, tem-se 

acesso direto à população a ser controlada e administrada. Nessa perspectiva, o 

gerenciamento da população acontece a partir de políticas educacionais e de 

mecanismos que possibilitam menores custos possíveis ao Estado, pois este não 

passa de uma razão política jurídica e administrativa dos corpos. 

No processo de humanização pelo Estado as escolas têm papel fundamental 

na formação de indivíduos dóceis à lógica dos tempos atuais. A violência que o Estado 

moderno exerce sobre os indivíduos passa quase como que despercebida, pois o 

processo educacional se torna um meio de adestramento dos indivíduos para a 

sociedade, pois os faz inertes às questões que os rodeiam. Vivem como os 
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muçulmanos de Auschwitz, tomados pelo Estado como energia para a manutenção e 

gerenciamento deste.  

 

CONCLUSÕES 

 

Segundo Hannah Arendt (1906 – 1976) é necessário manter a capacidade de 

pensar. A novidade está no uso da linguagem e na capacidade de devolver a Política 

ao seu uso comum. Neste sentido, a Política representa a vida qualificada (bios), que 

consiste na participação efetiva das decisões da pólis, lembrando que, entre os 

gregos, a participação da coisa pública era privilégio apenas dos cidadãos, que 

superavam a mera animalidade, a zoé. Ou seja, a superação da necessidade pela 

afirmação da autonomia da ação.  

Agamben recorre a Aristóteles para apresentar a importante distinção entre o 

“poder não” do “não poder”, uma vez que ”poder não” apresenta-se como potência de 

ser e o “não poder” como impotência de ser. O ser humano está no mundo e aberto 

ao mundo como potência. Para tanto, o princípio da inoperosidade constitui a 

possibilidade ética no sentido de oferecer à linguagem a decisiva condição de 

desativar a máquina biopolítica contemporânea que produz e reproduz vidas nuas. 

Em suma, a proposta agambeniana remete para uma estratégia política que se 

configure a partir de uma realização histórica “não-assinada”. Essa premissa também 

deve ser considerada no contexto educacional. 

Por fim, vale considerar o “cuidado de si” em Michel Foucault. O pensador 

francês percorre a diferentes épocas da filosofia para repensar a relação do sujeito 

com o mundo. Nesse sentido, a educação pode promover o exercício do cuidado de 

si mesmo. Isso implica reconhecer a possibilidade de encontrar valores que 

fundamentem uma educação ética. Nesse sentido, os valores devem estar em torno 

da amizade, da arte, da linguagem, etc. Para além de aptidões, a educação deve 

buscar promover no ser humano o comprometimento com atitudes verdadeiramente 

éticas. 
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RESUMO 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno de 
neurodesenvolvimento. Estima-se que 90% dos casos de TDAH têm sua origem 
genética. O objetivo é conceitualizar o TDAH, explicando seu diagnóstico, causas e 
consequências, trazendo também um contexto neurocientífico para tratar sobre o 
assunto e mostrando possíveis formas de tratamento. Foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica para realização deste trabalho, selecionando artigos científicos, 
periódicos e livros a partir do ano de 2005. Os resultados obtidos foram o 
estabelecimento do que é o TDAH, critérios necessários para o diagnóstico, quais as 
bases neurofisiológicas que sustentam o diagnóstico do transtorno, as principais 
causas desse transtorno, as dificuldades enfrentadas em sala de aula, por pessoas 
com o diagnóstico de TDAH, utilizando dos resultados da pesquisa para propor 
maneira de intervenção para a melhora na qualidade de ensino. Conclusão: Sendo 
um transtorno, ele é multifatorial, afetando a atenção da criança, a qual não possui 
motivação para focar naquilo que não lhe é interessante, prejudicando em sua vida 
pessoal, nos relacionamentos que possui e em sua aprendizagem, em que o 
tratamento ajudará a melhorar a qualidade de vida. 

 

Palavras–chave: Diagnóstico de TDAH. Estratégias de tratamento. Obstáculos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O TDAH está qualificado como um distúrbio do neurodesenvolvimento por estar 

ligado a problemas neurológicos que prejudicam a retenção e aquisição de 

informações específicas, sendo caracterizado pela dificuldade de manutenção da 

atenção do indivíduo (ABDA 2016). 
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 Conforme estudos, 90% dos casos o TDAH têm origem em causas genéticas, 

geralmente, apresentando-se durante a infância, sendo sempre uma pauta a ser 

estudada e debatida por vários profissionais da saúde - médicos, psiquiatras, 

neurologistas, neuropsicólogos, psicopedagogos, psicólogos, entre outros 

profissionais que ajudam em seu tratamento e diagnóstico (MATTOS, 2015). 

Estima-se que cerca de 4% a 5% da população mundial adulta é diagnosticada 

com TDAH. No Brasil, a prevalência entre crianças e adolescentes varia de 0,9% a 

26,8%. No meio acadêmico, cerca de 12,5% a 21,8% dos alunos encaixam-se nos 

critérios diagnósticos para o transtorno, e, pelo menos, 25% dos acadêmicos com 

dificuldades são diagnosticados também (MATTOS; MENG, 2018).  

Considerando a existência de uma parcela relevante de pessoas com esse 

diagnóstico, torna-se evidente a necessidade de estudos sobre o transtorno para que 

possamos entender melhor a realidade das pessoas com o diagnóstico.  

 O seguinte trabalho teve como objetivo apresentar o conceito de TDAH, 

identificar as principais dificuldades encontradas pela pessoa que possui o diagnóstico 

do transtorno, levantar as bases neurofisiológicas do TDAH e identificar as estratégias 

de tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia aplicada para a produção deste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica. Esta viabilizou uma revisão bibliográfica através de artigos científicos, 

periódicos e em livros teóricos relacionados com o TDAH, bem como a sua causa, 

consequência, formas de tratamento e critérios diagnósticos. 

Para Lima e Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica, como procedimento 

metodológico, dá a possibilidade ao pesquisador encontrar soluções e caminhos para 

as problemáticas levantadas na sua pesquisa, sendo assim, o método de pesquisa 

escolhido traz ao pesquisados as ferramentas e procedimentos para se configurar a 

apresentação dos dados adquiridos 

No levantamento bibliográfico foram utilizados os descritores: TDAH, 

estratégias e tratamento para pessoas com TDAH, aspectos neurofisiológicos do 

TDAH. Foi critério de exclusão os artigos anteriores ao ano de 2005 e que 

apresentaram outros temas que não contribuíram com a temática desta pesquisa. 
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Foram utilizados artigos em português e em inglês encontrados entre o período de 

2005 até 2022, juntamente com livros. 

Alguns artigos foram encontrados através do Google Acadêmico, outros foram 

indicação de profissionais na área, e os livros utilizados pertenciam aos autores. Foi 

realizada a leitura de todas as obras e a partir da leitura as informações sobre o TDAH 

foram relacionadas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão estão apresentados numa sequência conceitual, 

apresentando o conceito e o diagnóstico do TDAH, o reconhecimento e identificação 

das bases neurofisiológicas do transtorno, causas e consequências, as dificuldades 

encontradas por pessoas diagnosticadas e as estratégias de intervenção. 

 

CONCEITO E DIAGNÓSTICO DO TDAH 

 

Em estudos Pereira (2021) mostra duas características para o TDAH, sendo a 

primeira a desatenção, onde o indivíduo não presta atenção em detalhes ou comete 

erros nas atividades que realiza, tendo dificuldade em manter o foco em determinadas 

atividades, o indivíduo parece não escutar quando alguém dirige a palavra a ele, não 

consegue seguir instruções até o fim e nem se organizar frente as tarefas, perde 

coisas e esquece com frequência das mesmas. A segunda tem relação com a 

hiperatividade e a impulsividade, na qual o indivíduo remexe ou batuca as mãos, os 

pés ou se contorce, não conseguindo ficar sentado em situações de espera, muitas 

vezes não sabendo aguardar sua vez, o indivíduo também costuma falar demais. 

Desse modo, acaba “cortando” as falas dos demais presentes no ambiente. 

Lembrando que todas as questões devem acontecer, frequentemente, e trazer 

prejuízos para o indivíduo, os sintomas devem estar presentes em mais de um 

ambiente em que a pessoa frequenta. 

O transtorno está ligado a questões neurológicas. São encontrados cinco tipos 

de TDAH reconhecidos no DSM-V, sendo eles:  
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- Desatenção predominante: esse tipo de TDAH é caracterizado pela 

desatenção, aqueles que sofrem com ele apresentam dificuldade de se 

concentrar na aula, em palestra, explicações, apresentam dificuldade em ler 

livros, somente se o assunto for bem atrativo pelo acometido pelo transtorno, 

comum serem facilmente distraídos por barulhos externos ou objetos 

chamativos.  

- Hiperatividade / impulsividade: pessoas com tipo TDAH 

hiperativo/impulsivo e apresentam comportamento impaciente tento 

dificuldade de ficar em silêncio ou parado em determinado momento quando 

é necessário, um bom exemplo é na sala de aula, onde é preciso ter um nível 

de concentração.  

- Apresentação Combinados: também conhecidos como tipo misto o TDAH 

do tipo combinado é caracterizado por apresentar uma combinação dos dois 

tipos de TDAH, sendo eles o tipo desatento e hiperativo/impulsivo, onde quem 

é diagnosticado com eles vai apresentar tanto a falta de atenção e dificuldade 

de se concentrar, quanto a impaciência e agitação. O TDAH tipo combinado 

pode ser facilmente confundido quando na infância muito profissionais 

costumam falar sobre a necessidade de cuidado principalmente na infância 

na hora de dar um diagnóstico, pelo fato de ser natural algumas crianças 

apresentarem um certo nível de hiperatividade, colocando também a 

importância de levar em consideração a subjetividade de cada pessoa.  

- Apresentação predominante desatenta: quando se faz presente mais de 

uma característica do TDAH, entretanto não é considerado do tipo 

misto/combinado, pois existe uma prevalência da desatenção. 

- Apresentação predominante hiperatividade/impulsividade: apresenta 

características do tipo desatento e também relacionadas a hiperatividade / 

impulsividade, tendo uma prevalência da hiperatividade/impulsividade. Para 

esse tipo de TDAH, o diagnóstico deve se seguir com base nos critérios do 

DSM - V, sendo o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) preenchido, e o 

Critério A1 (desatenção) não preenchido nos últimos 6 meses. 
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O DSM-V estabelece fatores que devem ser observados, seguindo todos os 

critérios estabelecidos para o diagnóstico correto, tanto para o TDAH quanto suas 

apresentações e predominâncias. 

 

RECONHECIMENTO DAS BASES NEUROLÓGICAS DO TRANSTORNO 

 

O TDAH, é um transtorno mental ocasionado por alterações no sistema 

cognitivo que afeta diretamente a manutenção da atenção do indivíduo – onde sua 

tríade sintomática compreende a desatenção, hiperatividade e impulsividade. 

As áreas que o transtorno afeta no cérebro envolvem o córtex pré-frontal, onde 

ocorre um menor fluxo de sangue, tendo um baixo metabolismo e uma disfunção 

dopaminérgica. Região responsável pelo teste de realidade e monitoramento de erros, 

controle de impulsos, inibe comportamentos inapropriados e também regula nossas 

emoções (SZOBOT, 2001). 

Para a cientista Volkow (2010), o papel da dopamina é mais complexo do que 

apenas para a recompensa, visto que estímulos que geram um aumento rápido e 

grande de dopamina geram respostas condicionadas, o que vai resultar em indivíduos 

super motivados. O que pode ser observado nas crianças com TDAH, em que falta 

motivação para focar em uma aula de matemática, justamente por não existir um 

interesse, mas em filmes do interesse, a criança passa a ter um hiperfoco.  

Para Izquierdo (2018) a dopamina tem grande importância para a aquisição da 

memória, visto que atua no hipocampo, região onde são formadas as memórias de 

longo prazo e no córtex pré-frontal, região da memória de trabalho. Tendo o córtex 

pré-frontal com um mal funcionamento, região que é a porta para a formação de 

memórias, teremos uma criança com dificuldades de lembrar de coisas simples as 

mais complexas do dia a dia, como uma tarefa de casa ou dar ração para o cachorro, 

salvo os momentos que ela possui interesse.   

 

CAUSA E CONSEQUÊNCIAS 

 

Conforme estudos, em 90% dos casos, o transtorno é manifestado por causas 

genéticas, geralmente, apresentando-se durante a infância, com estimativa de até os 

doze anos, e tem predominância no sexo masculino. Apesar de sua causa relevar em 
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grande maioria a questão genética, fatores sociais, familiares e culturais podem 

também influenciar em tal comportamento (LANDSKRON; SPERB, 2008).  

Por ser um transtorno que compromete a região frontal do cérebro, afeta 

diretamente as funções executivas e psíquicas de quem o possui, as quais geram 

consequências em situações como:  

 

Elaboração de raciocínio abstrato, alternância de tarefas, planejamento e 
organização de atividades, elaboração de objetivos, geração de hipóteses, 
fluência e memória operacional, resolução de problemas, formação de 
conceitos, inibição de comportamentos, auto monitoramento, iniciativa, 
autocontrole, flexibilidade mental, controle de atenção, manutenção do 
esforço sustentado, antecipação, regulação de comportamentos e 
criatividade (SANTOS, 2011, p. 31). 

 

Todos estes fatores são resultados de uma deficiência nas funções executivas 

do indivíduo com TDAH, o que prejudica e dificulta ainda mais seu processo de 

aprendizagem – e não apenas ele, mas como também na vida e em seus 

relacionamentos, sendo com pessoas e com o mundo exterior (OLIVEIRA, 2019).  

Segundo Barkley (2002), a criança com TDAH apresenta poucas chances de 

desenvolver as funções psíquicas superiores, pois acredita que esta evolui juntamente 

com ela. Até 80% das crianças em idade escolar com diagnóstico de TDAH 

continuarão a ter a doença na adolescência, e entre 30 e 65% continuarão a 

apresentá-la na vida adulta, em dependência de cada caso e da prevalência do 

transtorno. 

De acordo com a ABDA (2016), estudos informam que cerca de 75% dos 

adultos com TDAH apresentam mais de uma comorbidade em resposta à quantidade 

somatória de experiências negativas ocasionadas por seu transtorno. Entre as mais 

comuns, estão: depressão, ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios do sono, 

drogadição e alcoolismo e dislexia. Por conta destes fatores, o indivíduo pode 

desenvolver uma comorbidade que afeta diretamente em suas relações interpessoais: 

a fobia social.  

 

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS PESSOAS COM TDAH  

 

As dificuldades estabelecidas no desenvolvimento do indivíduo com TDAH 

criam prejuízos em seu convívio com a sociedade, algo que se compreende pela visão 
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de que a criança, adolescente ou adulto com o transtorno não tenha total controle de 

seu comportamento, o que, para outros, ocasiona certo desconforto e preconceito, e 

de tal forma, em alguns ambientes possa gerar o uso de rótulos e apelidos, por ser 

uma situação “diferente do normal” – em casos extremos, pode se chegar a prática do 

bullying.  

O âmbito escolar é o local onde ocorre maior dificuldade de interação por parte 

do indivíduo, pois há um excesso de estímulos voltados para a sua atenção, o que 

acaba por evidenciar os sintomas do transtorno. Como a escola faz parte do cotidiano 

da criança com TDAH, onde se espera que ela socialize e obtenha êxito em seu 

desenvolvimento, é um tanto comum que ela não consiga praticar tais atividades de 

forma esperada, como em iniciar, executar e finalizar as tarefas propostas pelo 

professor (BARKLEY, RUSSELL, 2008).  

Logo, o sistema escolar deveria procurar medidas para se adequar a um 

ambiente de caráter promissor ao indivíduo com TDAH, para que este obtenha 

resultados bons referentes à sua aprendizagem e conduta. O que às vezes dificulta 

tal tarefa é quando a escola não tem recursos ou não procura abrir-se a diferentes 

metodologias que possam auxiliar não apenas as crianças com o transtorno, mas sim, 

outras com dificuldades de aprendizagem semelhantes aos sintomas do TDAH.  

Perrenoud (1999) afirma que, por parte do educador, torna-se uma 

necessidade ter conhecimento sobre as dificuldades e transtornos de aprendizagem, 

pois assim este poderá tomar medidas que colaborem para o desenvolvimento de tais 

crianças, em um ambiente receptivo e embasado para suas práticas pedagógicas.  

De acordo com Cosenza; Guerra (2011), é interessante pontuarmos a notável 

dificuldade de socialização da pessoa com TDAH, a qual afeta principalmente seus 

relacionamentos interpessoais, por não saber trabalhar em grupo e ser considerado 

alguém de comportamento difícil – por parte de adultos e crianças –, aumentando suas 

chances de obter experiências negativas.  

A aflição do indivíduo com o transtorno com relação a tais dificuldades fica 

evidente, e, com o passar do tempo, fica irritado com seus lapsos de dispersão, pois 

além destes, geram maior amplitude de desorganização em todos os seus momentos 

e situações diárias (SILVA, 2003).  

Isso pode gerar traços de comportamento instáveis em seu cotidiano – como 

resposta ao seu sofrimento - possibilitando a inserção destes em diversos 
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relacionamentos, empregos, escolas e grupos sociais. Para Silva (2003), a agitação 

mental provocada pelo TDAH é a grande responsável pelo fracasso em suas relações, 

fazendo com que o indivíduo tenha dificuldades em preservar amizades. 

No entanto, é importante salientar que o indivíduo, quando diagnosticado com 

o TDAH, tem a chance de trazer para sua vida uma melhora significativa com o 

tratamento adequado, que irá lhe trazer diversos benefícios nas relações 

interpessoais com cônjuges, familiares, pessoas do convívio, e inclusive, em sua visão 

sobre si mesmo.  

O tratamento ocorre pela divisão de quatro etapas, segundo Silva (2003, p. 10):  

 

Informação a pessoa com diagnóstico e seus familiares; conhecimentos 
técnicos sobre o transtorno; medicamentos e psicoterapia. Assim, torna-se 
possível extinguir a crença – ainda por parte da família – de que a 
sintomatologia do transtorno são traços da personalidade do indivíduo, 
tirando um “rótulo” de seu comportamento, e proporcionando melhor auxílio 
em seu processo.  

 

O diagnóstico em si já é algo deliberadamente libertador, pois pode colaborar 

ainda para uma ressignificação da autoimagem já criada de si mesmo, geralmente 

negativa, compreendendo que suas dificuldades podem ser trabalhadas com melhor 

auxílio, facilitando seu convívio social e melhorando a qualidade de vida do indivíduo 

com TDAH. 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

O fato do TDAH se desenvolver na infância faz com que se tenha uma atenção 

ainda maior para com as pessoas com o transtorno nessa fase do desenvolvimento 

humano. É nesse período que o indivíduo acaba tendo contato com grande 

quantidade de novos estímulos, o que torna a infância a fase de maior 

desenvolvimento cognitivo e principalmente social da sua vida, quando as relações 

com o ambiente começam a ser construídas e sua personalidade a ser moldada. 

Segundo Barkley (2002), o TDAH afeta a vida da criança no quesito sócio 

afetivo, principalmente no campo escolar. Desse modo, deve-se dar um foco maior 

para esse grupo quando pensamos em estratégias que visem a uma maior 

compreensão e integração na sociedade de pessoas com TDAH.  
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Pensando nas características de uma criança com esse transtorno, o papel do 

professor é de grande importância no desenvolvimento afetivo e cognitivo do aluno 

com TDAH, na intenção de alcançar esses objetivos é necessário que este profissional 

tenha conhecimento, capacitação e habilidades, Giovanni (2003, p.130) acrescenta 

que: 

 

[...] deve-se levar o corpo docente das escolas à capacidade de agir e pensar 
num processo contínuo de reflexão da própria prática docente, como fator 
determinante para uma atividade pedagógica mais consciente, crítica, 
competente e transformadora. 

 

Para Almeida (2004), o ensino deve ter um foco nas necessidades 

apresentadas pelos alunos também, principalmente, no sentido do seu 

desenvolvimento afetivo-cognitivo, pois as interações que a criança estabelece com o 

meio em que vive são, muitas vezes, instáveis devido às próprias transformações 

biológicas dos indivíduos, quanto pela plasticidade do próprio ambiente e pelas 

evoluções que seus processos enfrentam, por isso se faz necessário que sejam 

orientados adequadamente à ação educativa.  

Ensinar não se limita a apenas repassar informações ou mesmo mostrar um 

determinado caminho, aquele caminho cujo professor considera o correto, mas é 

conduzir a pessoa a tomar e ter consciência dela própria, dos outros e da sociedade. 

É aceitar-se como pessoa e saber aceitar os outros, independentemente de suas 

diferenças. É fornecer o necessário para que a pessoa possa escolher entre muitos 

caminhos, aquele que, para ela, seja compatível com seus valores, sua visão de 

mundo e com as diversas circunstâncias que irá encontrar. Educar é preparar para a 

vida (KAMI, 1991).  

Com atividades que sejam atrativas, é possível reorganizar o modo de ensino, 

tornando-o flexível e não engessado, trazendo formas diferentes de alcançar objetivos 

escolhidos, captando e aumentando a atenção das crianças com o déficit. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O TDAH é um transtorno multifatorial do neurodesenvolvimento. É um distúrbio 

que deixa a criança impossibilitada de manter sua atenção em algo que não lhe é 
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interessante, e que, do ponto de vista neurofisiológico, ocorre devido à falta de 

dopamina em seu encéfalo.  

Evidencia-se que o indivíduo com TDAH possui diversos obstáculos em seu 

cotidiano no que se refere ao aspecto socioafetivo e a insatisfação social nos 

relacionamentos que estabelece em diversos ambientes em que convive. Também 

pode apresentar dificuldade de aprendizagem, bem como bullying no cenário escolar. 

Isso acontece por conta de sua tríade sintomática – desatenção, hiperatividade e 

impulsividade – está, em muitos casos, pode ser confundida com características da 

personalidade do indivíduo, o que resulta em preconceitos com relação às dificuldades 

enfrentadas. 

Aos familiares que possuem crianças com TDAH devem procurar melhorar sua 

qualidade de vida, que pode conseguir através do diagnóstico precoce, 

preferencialmente, psicoterapia, uso de medicamentos e estratégias pedagógicas 

especializadas e adaptadas no ambiente escolar. Enfim, é possível manejar as 

possíveis consequências da melhor forma para o sujeito. 

Sugere-se novas pesquisas sobre o tema, a fim de explorar outras 

possibilidades de diagnósticos e tratamentos para o sujeito que se suspeita que 

possua o TDAH. 
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TRANSTORNO MENTAL COMUM E SUA RELAÇÃO COM O GRAU DE 

ESCOLARIDADE DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 
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RESUMO 

O Transtorno Mental Comum (TMC) refere-se à condição clínica na qual o indivíduo 
apresenta sintomas não psicóticos, que produzem incapacidade funcional, mas que 
não preenchem os requisitos para os diagnósticos do Manual Diagnóstico Estatístico 
de Doenças Mentais (DSM). Em função da incapacidade funcional da pessoa 
acometida, o objetivo do presente estudo foi investigar a prevalência de TMC e a sua 
relação com o nível de escolaridade das mulheres residentes no Planalto Norte 
Catarinense em situação de vulnerabilidade social. A amostra foi composta por 312 
mulheres cadastradas no ano de 2021 nos Centros de Referência da Assistência 
Social dos municípios do Planalto Norte Catarinense. Essa região é formada por 14 
municípios de pequeno e médio porte e que concentram os piores Índices de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Estado de Santa Catarina, de acordo 
com o IPEA - (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A presença de suspeita de 
TMC foi rastreada por meio do questionário padronizado SRQ-20. A prevalência de 
indicativo de TMC foi de 39,4% e 68,6% das mulheres suspeitas possuem apenas o 
ensino fundamental ou são analfabetas. Esses resultados demonstram uma alta 
prevalência de casos suspeitos de TMC na população de mulheres vulneráveis da 
região estudada e sinalizam para a necessidade de implementação de políticas 
educacionais como uma forma de aprimorar a qualidade de vida deste público e 
reduzir a vulnerabilidade social.  

 

Palavras–chave: Transtornos Mentais. Gênero. Políticas Educacionais. 

Desigualdade Social. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Transtorno Mental Comum é um conceito sistematizado a condição em que 

o indivíduo apresenta sintomas não psicóticos, que produzem incapacidade funcional, 

mas que não preenchem os requisitos para os diagnósticos do Manual Diagnóstico 

Estatístico de Doenças Mentais (DSM) (LUDERMIR, 2002). Tem-se como problema 

de pesquisa até que ponto as mulheres atendidas pelos CRAS possuem Transtorno 

Mental Comum (TMC) e qual o nível de escolaridade desse público. 

 Apesar de não preencher os requisitos para diagnóstico pelo DSM, manifesta 

sinais e sintomas que se não identificados desde o início, provavelmente podem 

evoluir para quadros mais avançados e crônicos de transtorno mental, causando 

sofrimento e prejuízos em nível mental, social e laboral na vida dos indivíduos 

(HENRIQUES, 2019). O TMC traz prejuízos para a qualidade de vida, como o 

comprometimento funcional com perda de produtividade no trabalho e isolamento 

social e conduz ao aumento da utilização de serviços de saúde, acarretando em 

custos elevados para o sistema de saúde e para os indivíduos e suas  famílias,  além 

de prejuízos menos facilmente mensuráveis, como o sofrimento individual e do grupo  

familiar (SENICATO, 2018). 

Estudos recentes vêm demonstrando que o TMC está relacionado com o 

contexto social, sugerido como, por exemplo, que o local onde as pessoas residem, 

também, pode ter um papel na etiologia e no prognóstico do TMC (COUTINHO, 2014). 

Ressalta-se que o Planalto Norte Catarinense é formado por 14 municípios de 

pequeno e médio porte, onde se concentram os menores IDH-M (Índice de 

Desenvolvimento Humano) do Estado de Santa Catarina, de acordo com o IPEA - 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 

Assim, tem sido demonstrado que entre os fatores relacionados à ocorrência 

de TMC estão aqueles associados às piores condições socioeconômicas em diversos 

países. Neste sentido, a OMS (2010) considera os fatores sociais como grande causa 

para as desigualdades que interferem direta ou indiretamente nas condições de saúde 

e doença das populações em esfera global (DIMENSTEIN, 2017). A partir destas 

perspectivas de desigualdade surge uma aproximação do tema proposto com a 

vulnerabilidade social - situação na qual pessoas vivenciam adversidades em seu 

cotidiano (MORAIS, 2012). 
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A pesquisa justifica-se com enfoque no público feminino, que segundo 

Bergman (et al., 2015) devido existir maior vulnerabilidade feminina aos transtornos 

mentais, que pode ser em decorrência das alterações no sistema endócrino que 

ocorrem no período pré-menstrual, pós-parto e menopausa; às pequenas diferenças 

no cérebro, com algumas características mais comuns em mulheres do que em 

homens e às desigualdades de gênero, que têm dentre as consequências desde a 

sobrecarga de trabalho doméstico, às altas taxas de violência.  

O presente trabalho teve como objetivo principal levantar a prevalência do TMC 

e o nível de escolaridade das mulheres em vulnerabilidade social nos municípios de 

Major Vieira, Canoinhas, Três Barras, Papanduva e Bela Vista do Toldo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, no qual foi realizada uma pesquisa de 

campo de caráter exploratório. O local de estudo foi o Planalto Norte Catarinense, uma 

região que é formada pelos seguintes 14 municípios (Bela Vista do Toldo, Canoinhas, 

Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e 

Três Barras) e que concentram os piores Índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de Santa Catarina (IPEA, 2021). A população total de mulheres 

atendidas nos CRAS dos municípios da região de estudo em 2021 foi de 392. A 

amostra foi calculada com intervalo de confiança de 95% e o erro máximo de 5%, e 

resultou em 312 mulheres que foram pesquisadas. Foram adotados como critérios de 

inclusão: estar passando por situação de vulnerabilidade social, ter idade mínima de 

18 anos, estar recebendo atendimento no CRAS e que aceitassem participar da 

pesquisa. A coleta de dados foi realizada, utilizando-se da aplicação do self-reporting 

questionnaire (SRQ-20), o qual contém 20 perguntas, tendo como opção de resposta 

“SIM”, ou “NÃO” e do questionário socioeconômico. A associação entre o nível de 

escolaridade das mulheres e a prevalência de TMC foi avaliada pelo teste de qui-

quadrado e considerado significativo quando p<0,05. Os resultados foram analisados 

preliminarmente pelos gráficos gerados através da tabulação de dados via planilha do 

Excel a fim de levantar o perfil socioeconômico - nível de escolaridade das mulheres 

e a prevalência de TMC. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das mulheres participantes, 21,2% possuíam idade entre 18 a 29 anos, 59,6% 

entre 30 a 59 anos e 19,2% acima de 60 anos. Ainda, 68,6% das mulheres eram 

analfabetas ou cursaram o ensino fundamental e 31,4% frequentaram o ensino médio 

ou superior. 

Foi observado que 123 das 312 participantes obtiveram pontuação no SRQ-20, 

condizente com a classificação “suspeita para TMC”. Desse modo, para essa amostra, 

a prevalência foi de 39,4% (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Classificação em relação ao Transtorno Mental Comum, pelo SRQ-20, das mulheres do 
Planalto Norte Catarinense em situação de vulnerabilidade social. 

   
Fonte: Autores (2022). 

 

Este achado assemelha-se aos valores de prevalência observados em outros 

estudos em territórios brasileiros, que demonstraram intervalos entre 17% e 35% de 

TMC obtidos com a aplicação do SRQ-20 (COUTINHO, 2014). Estas taxas foram 

associadas a baixa escolaridade, público feminino, estado civil separado ou viúvo, 

baixa renda, desemprego e classe social, regiões de grande desigualdade 

socioeconômica e eventos de vida produtores de estresse (COELHO et al., 2009; 

FORTES et al., 2011). 

Valores de TMC ainda mais expressivos foram apresentados em outras 

pesquisas, como é o caso de Kaspper e Schermann (2014), que apontaram 

prevalência de TMC entre 24,6% e 45,3% na população de usuárias de um Centro de 

Referência de Assistência Social de Canoas/RS. Estas divergências nas taxas de 
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prevalência podem ser explicadas pelas diferenças regionais, contextuais, de público 

alvo e ponto de corte utilizado para classificar a suspeita ou ausência de TMC.  

Dentre as mulheres que apresentaram baixa escolaridade 62,6% (n=77/123) 

apresentaram "suspeita de TMC" e dentre as que frequentaram o ensino médio ou 

superior o percentual foi de 37,4% (n=46/123) (Gráfico 2).  No grupo sem suspeita de 

TMC, 72,4% apresentaram baixa escolaridade e 27,5% haviam cursado o ensino 

médio ou superior. Na análise estatística não foi verificada associação significativa 

entre o nível de escolaridade e a suspeita de TMC (p=0,066).  

 

Gráfico 2 - Nível de escolaridade das mulheres do Planalto Norte Catarinense participantes do estudo 
e a classificação em relação ao Transtorno Mental Comum pelo SRQ-20. 

 
Fonte: Autores (2022). 

 

Nos dados socioeconômicos, a escolaridade é um fator relevante quando 

associada aos transtornos mentais, pois se sabe que este aspecto aumenta a 

possibilidade de escolhas na vida, além de influenciar aspirações, autoestima e 

aquisição de novos conhecimentos, que podem motivar atitudes e comportamentos 

mais saudáveis (COUTINHO, 1999).  

Estudos prévios apontam que características que denotam parcelas da 

população economicamente desfavorecidas, tais como a baixa escolaridade, 

estiveram associadas ao TMC. Em revisão sistemática, Fryers e colaboradores (2005) 

reforçam esses achados e apontaram que a menor escolaridade pode influenciar 

diretamente a experiência de depressão e ansiedade neste público, ou seja, há mais 
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predisposição de desenvolver TMC em mulheres que possuem baixo nível de 

escolaridade.  

A alta prevalência de TMC observada no estudo pode trazer impactos para o 

desenvolvimento do Planalto Norte Catarinense, considerando que, além do 

sofrimento imaterial para os indivíduos e suas famílias, os transtornos mentais 

também contribuem para a perda de recursos humanos no âmbito socioeconômico de 

um país/região. 

Nos últimos anos, muitas ações implementadas pelo setor público e pela 

sociedade têm buscado alcançar melhorias significativas às mulheres em situação de 

vulnerabilidade social. Dentre as várias ações em destaque estão políticas públicas 

de inserção da mulher no mundo da educação e do trabalho. 

Nessa esteira, o Programa Mulheres Mil constitui uma das mais marcantes 

alternativas, devido ao seu caráter metodológico singular, de inclusão pelo resgate da 

autoestima e da valorização do conhecimento e experiências já adquiridas. Dessa 

forma, o governo implementou o Programa Mulheres Mil, que foi instituído pela 

Portaria nº 1.015, do dia 21 julho de 2011, do Ministério da Educação com objetivos 

de promover a igualdade entre homens e mulheres, combater a violência contra a 

mulher, promover acesso ao mundo da educação, do emprego e renda, levando-se 

em conta as necessidades comunitárias e as vocações econômicas das regiões 

(BRASIL, 2007).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi verificada alta prevalência de suspeita de TMC em mulheres em 

vulnerabilidade social cadastradas nos CRAS dos municípios que compõem a região 

do Planalto Norte Catarinense. 

Nesse sentido, fica evidente que essas mulheres precisam de atenção especial 

no que se refere à promoção e proteção da saúde mental, fomentando a discussão 

sobre a inclusão de políticas públicas educacionais e sociais que minimizem as 

chances de desenvolvimento de TMC, por meio  de ações que contribuam  também 

para a diminuição da vulnerabilidade social. 

O nível de escolaridade dessas mulheres não influenciou na prevalência de 

TMC.  
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Assim, o Programa Mulheres Mil constitui uma tentativa de implementação de 

uma política pública voltada exclusivamente para o público feminino, com metas 

traçadas como a contribuição da elevação do nível de escolaridade e da qualificação 

profissional para inserção no mundo do trabalho,  reconhecendo a aprendizagem 

prévia de mulheres que ao longo de suas vidas foram desfavorecidas socialmente, a 

elevação da autoestima e a possibilidade de prosseguimento em estudos, além de 

inserção no mundo do trabalho 

Diagnosticar precocemente mulheres com TMC, bem como acompanhá-las e 

tratá-las, pode reduzir os impactos dos transtornos mentais na qualidade de vida, 

minimizando o sofrimento e os resultados adversos à saúde das mesmas e de suas 

famílias. Sugere-se que novos estudos sejam realizados para o acompanhamento 

destas importantes ferramentas públicas dentro das esferas sociais e educacionais 

para o combate à extrema vulnerabilidade social.  
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A DESCONTINUIDADE OU LONGEVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS COMO POLÍTICAS DE ESTADO NO BRASIL: O CASO DO 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) 
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RESUMO 

Este artigo provém de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, cujo objetivo é 
discutir a continuidade e descontinuidade das políticas públicas educacionais através 
da análise política do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a fim 
de buscar ou aproximar-se do entendimento acerca do projeto de Estado e de 
Governo para a qualidade da educação. O presente estudo se debruça sobre o IDEB 
como ferramenta de avaliação da política pública de educação básica no Brasil, 
portanto, discute-se seu aperfeiçoamento e ampliação ao questionar o conceito de 
qualidade da educação básica que, necessariamente, tem de evoluir e abranger o 
conceito de desigualdade social amplo em torno do(a) aluno(a), a fim de mitigar a 
desigualdade do campo escolar. A exposição teórica do artigo apoia-se    nos 
conceitos acerca do ciclo de políticas públicas, desmonte e a construção política do 
IDEB. Esse como instrumento de avaliação precisa ir aquém dos conceitos de 
português e matemática, do censo escolar. Sustenta-se que é vital para a educação 
de qualidade pública brasileira a construção de debate e propostas embasadas, 
teoricamente, que sejam capazes de alcançar os mais vulneráveis pela desigualdade 
escolar. Logo, o debate público e democrático acerca das políticas públicas 
educacionais faz com que o planejado seja comparado com a realidade a fim de 
analisar o objeto, a população alcançada e o índice desejado. 

 

Palavras–chave: IDEB. Políticas Públicas Educacionais. Desmonte das políticas 

públicas. Qualidade na educação básica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo discutir a continuidade e descontinuidade 

das políticas públicas educacionais através da análise política do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); a fim de buscar ou aproximar-se do 
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entendimento acerca do projeto de Estado e de Governo para a qualidade da 

educação.  

Dessa forma, algumas perguntas são necessárias, a exemplo: o IDEB atende 

os anseios e necessidades da população? A educação ofertada atende e atua sob 

princípios democráticos e humanos na formação social escolar? Qual a concepção de 

mundo imbuída no direcionamento do desmonte de uma política pública educacional? 

A pesquisa aplica-se nos elementos que atingem as políticas públicas 

educacionais, ao mesmo tempo, apropria-se de estudos e referenciais metodológicos 

que norteiam a construção do texto a partir das teorias das políticas públicas, desde 

a formação e a transformação do Estado Moderno. 

Bem como, perpassa pelos conceitos de Estado e Governo, análise e ciclo de 

política pública, desmonte e extinção de políticas públicas, assim no âmbito da 

educação coube teoricamente, tratar próximo das políticas públicas de avaliação 

escolar, teoria e gestão escolar, projeto político pedagógico; e a pedagogia histórica 

crítica. 

Por fim, este estudo debruça-se sobre o IDEB como ferramenta de avaliação 

de política pública a ser aperfeiçoado, cujo fim é a ampliação do conceito de qualidade 

da educação básica que, necessariamente, tem de evoluir e abranger o conceito de 

desigualdade social amplo em torno do(a) aluno(a) também, a fim de mitigar a 

desigualdade do campo escolar; o qual por sua vez contribuirá para o 

desenvolvimento regional e, especificamente, das políticas educacionais no país.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa é de cunho bibliográfica, isto é, parte-se de fontes 

secundárias, livros, artigos científicos, publicações e outras (ALVES, 2007). E de tipo 

exploratória, na medida em que busca elencar informações sobre um determinado 

fenômeno, por meio da delimitação das condições nas quais este se manifesta 

(SEVERINO, 2007).  

Por consequência, busca-se suporte futuro para construção de uma pesquisa 

explicativa; com a utilização de métodos quantitativos e qualitativos, assim como, de 

análise documental dado a necessidade imperiosa de focar nas políticas públicas 
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educacionais desde a redemocratização no Brasil até os dias atuais, e a análise de 

um determinado contexto exige a métrica histórica, social e econômica do recorte. 

Em vista disso, as fontes secundárias consultadas na presente pesquisa foram: 

o Indicador de desigualdades e aprendizagens (IDEA) da Fundação Tide Setúbal, a 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CAMPANHA) e a Associação Nacional 

de Pesquisadores em Financiamento da Educação (FINEDUCA). Assim como, a 

Fundação Fernando Henrique Cardoso, e o Observatório da Democracia, em síntese 

priorizou-se o levantamento bibliográfico e documental. 

A exposição teórica do artigo apoia-se em  Bauer (2012, 2014) Villanueva 

(2012), Secchi (2015), Pereira (2007), Parada (2006), Kingdon (2007), Gaitán (2021) 

na seara das políticas públicas; na educação, em Chirinéa (2015), Saviani (2021), 

Moreira (2018), Mello (2020) e Couto (2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A descontinuidade de uma política pública pode ser entendida no marco da 

discussão sobre o desmonte ou desmantelamento e extinção dessa. O desmonte ou 

desmantelamento pode ser compreendido como um tipo particular de mudança; em 

última instância diferencia-se de cortes ou de reduções, inclusive da remoção 

completa do projeto ou programa (NICOLAS, ZIMMERMANN, 2021).  

Bauer et al.. (2014) precursores desta discussão, debruçam-se no estudo das 

causas, condições e estratégias de um padrão distinto de mudança ausente nas 

discussões anteriores sobre extinção de políticas públicas.  

Enquanto, a extinção de uma política pública é um processo administrativo e 

político; na qual há uma descontinuidade de instituições, atividades, funções públicas 

(SOUZA, SECCHI, 2015).  

Isso posto, o desmonte das políticas públicas educacionais promove um país 

desmemoriado, a depender, a cada recomeço de um programa, gera-se mais 

debilidades do que virtudes; no lugar do desmonte, deveria haver conjectura a fim de 

melhorá-lo. A educação é um projeto de Estado e não de governo, mas não pode 

recomeçar seus projetos e programas do zero, a cada nova eleição de um novo grupo 

político.  
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O Indicador de desigualdades e aprendizagens (IDEA), da Fundação Tide 

Setubal, apresenta os seguintes dados: do nono ao quinto ano menos de um por cento 

dos municípios brasileiros dispõem de qualidade alta em língua portuguesa e 

matemática seguida de equidade socioeconômica. Assim como, no ano de 2020 o 

ministro da economia Paulo Guedes declarava a intenção aberta de direcionar R$ 6 

bilhões em recursos do Fundeb para a implantação de um programa de “vouchers” 

para a rede privada de ensino, em concordância com os dados da Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação (CAMPANHA). 

Caso a EC n. 108/2020 do novo e permanente Fundeb tivesse sido aprovada 

sob os ditames do ministro da economia Paulo Guedes, de acordo com Associação 

Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação - Fineduca, a educação pública 

sofreria uma perda aproximada de R$ 15,9 bilhões. 

No mínimo, sob essas condições, permanecem os questionamentos, a 

exemplo, a educação ofertada atende a real necessidade da população estudantil? O 

projeto de Estado trabalha com afinco e seriedade para criar uma cultura avaliativa 

capaz de promover mudanças sociais? 

Doravante o Estado afirma na (meta 7 do Plano Nacional de Educação) Lei nº 

13.005/2014, a projeção de uma educação básica de qualidade, com a média 6, valor 

este atingido pelos países desenvolvidos, no que concerne à educação básica nos 

anos iniciais. 

Longe da análise permeada pelo ciclo das políticas públicas, a ferramenta 

postuladora da qualidade da educação básica, o IDEB, torna-se tão somente uma 

proposição técnica e contábil, e aqui está o ponto central da crítica dirigido a ela, tratar 

acerca da qualidade da educação básica significa pesquisar e trazer à mesa as 

externalidades, ou seja, a reflexão do que é feito, e do que é preciso fazer para 

promover, verdadeiramente, uma educação básica de qualidade por meio do IDEB. 

Nesse ínterim, das políticas públicas educacionais da educação básica, ainda 

há o encerramento do canal TV ESCOLA em 2019 no governo Bolsonaro; o fim do 

programa mais educação em 2017 no governo Temer, cujo objetivo era ampliação da 

jornada escolar e reorganização curricular e o trabalho com temas como: cidadania, 

meio ambiente, direitos humanos, cultura, artes, saúde e educação econômica 

integravam processo pedagógico. 
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O IDEB, compreendido como o impulsionar da interação entre o governo e 

sociedade, exaltado também em grande medida como “propositor de políticas 

públicas, o indutor de ações das escolas e dos sistemas de ensino para efetivação da 

qualidade'' consoante com Chirinéa; Brandão (2015, p. 464) também precisa divulgar 

as restrições, as quais orbitam sua tarefa enquanto medidor de qualidade da 

educação básica. 

A avaliação da  educação básica no Brasil é doravante com Moreira et., (2018, 

p.30) “[..] classificatória, escalonal e comparativa [..]”; todavia, não precisa seguir essa 

linha, quer dizer, pode ser uma ferramenta impulsionadora, se usada para melhorar, 

mudar e aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, o qual exige desde a 

estrutura física escolar, formação acadêmica e continuada do docente, acesso aos 

materiais didáticos, refeição, quadra esportiva e outros. 

Ao fim, o desmonte das políticas públicas educacionais, como a exemplificada 

acima, da reformulação do Fundeb a partir de “vouchers”, o fim do programa mais 

educação em 2017, não auxiliam a educação básica do país atingir a meta 7 do Plano 

Nacional de Educação, isto é, o alcance da média 6 dos países desenvolvidos, no que 

concerne aos anos iniciais da educação fundamental. 

Assim, proferir acerca do IDEB como continuador de políticas públicas 

educacionais, não é concordar com o modelo atual, mas sim, afirmar seu histórico 

desde o  Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e o Censo Escolar, 

criados, respectivamente, em 1990 e 1995, os quais juntos convergiram para a criação 

do IDEB em 2007, ou seja, o desmonte dos indicadores referidos poderiam ter 

impedido, o constructo do IDEB à frente, o qual precisa  avançar e alcançar os mais 

necessitados a partir da expansão e leitura por realidade contexto do/a aluno/aluna. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema está posto: como avaliar a qualidade da educação básica aquém 

das provas aplicadas no SAEB e no censo escolar? A proposta de políticas públicas 

tem de ampliar o indicador social contextualizado com o alcance real. Já, a 

receptividade na esfera pública carece de debate acadêmico e político, bem como a 

participação dos atores por vias democráticas.  
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Somente a construção de dados vai ser capaz de auxiliar na construção de uma 

educação básica de qualidade, pois os dados tornam-se indicadores e, esses, 

adquirem espaço na agenda política, o planejamento e a execução têm de, 

necessariamente, também estar cimentados pelos resultados das evidências 

científicas e, assim, o desenho de novas políticas públicas podem gerar mais dados, 

e indicadores que solucionam e diminuam a desigualdade escolar, ou seja, não caberá 

somente a escola a construção de uma sociedade mais igual, mas sim, caberá ao 

Estado amparado por indicadores construir em conjunto com a escola caminhos 

acerca da avaliação externa e suas possibilidades. 

O IDEB é uma ferramenta que oferece subsídios para monitorar e avaliar a 

política pública de educação básica. É vital para a educação de qualidade pública 

brasileira, e necessita de mais discussões e propostas embasadas teoricamente que 

sejam capazes de alcançar os mais vulneráveis pela desigualdade escolar. O fracasso 

escolar precisa ser questionado em termos de múltiplas dimensões e não pode ser 

posto somente no(a) aluno(a), no(a) professor(a) e na escola, mas sim ser entendido 

como um problema público, e, como tal, ser mitigado ou resolvido. 
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR INICIANTE COMO UM CAMPO DE 

PESQUISA A SER EXPLORADO  

 

Mayara Rabe Camargo68 

 

RESUMO 

A docência inicial é compreendia pela literatura como a fase de maior desafio para o 
profissional que se habilita a ela. Embora o exposto, as preocupações com a prática 
pedagógica desenvolvida pelos iniciantes ainda se apresentam tímidas na academia. 
À vista disso, este estudo objetivou-se a averiguar como o tema estava sendo 
retratado pelo campo científico, mais precisamente pelos programas de Pós-
Graduação em Educação em âmbito nacional. Para atingir o objetivo do respectivo 
estudo, realizou-se um estado da arte no banco de dados da Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no banco de dados da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os resultados obtidos por 
meio da análise dos materiais compilados desvelam que o tema ainda se configura 
como uma preocupação recente, havendo um avanço considerável no número de 
pesquisas somente a partir do ano de 2013.  Contudo, um dos pontos cegos nas 
investigações está sendo a condição de carreira dos recém-habilitados professores, o 
que gesta uma grande preocupação, pois um trabalho pedagógico eficaz requer 
profissionais satisfeitos com as condições de carreira da profissão que exercem.  

 

Palavras–chave: Professor Iniciante. Prática Pedagógica. Condição de Carreira.  

 

INTRODUÇÃO  

 

As pesquisas que tematizam o professor iniciante e seu desenvolvimento 

profissional têm despertado o interesse de pesquisadores e demais profissionais da 

área educacional nas últimas décadas. No entanto, Romanowski e Martins (2013), ao 

realizarem o estado da arte por meio do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

constataram que, do ano de 1987 até 2011 existem apenas 93 teses e dissertações 

pelo descritor “professor iniciante”. Esses trabalhos discutiam as dificuldades e/ou as 

boas práticas dos professores iniciantes, tendo por finalidade realizar mais um 

diagnóstico que pudesse servir de referência para melhorias nos cursos de formação 

do que objetivar investigar diretamente o desenvolvimento profissional do docente 

                                                            
68 Graduada em pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa; Mestranda em Educação 

pela Universidade Federal do Paraná; Pedagoga na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná; 
E-mail: mayarauepg@gmail.com  

mailto:mayarauepg@gmail.com


 

201 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

iniciante. Tal cenário, no decorrer dos anos 2000, ganhou uma nova configuração, 

uma vez que pesquisas que investigavam “o choque de realidade” ao iniciar a 

docência, passaram a ganhar ênfase (ROMANOWSKI; MARTINS, 2013).  

Por “choque de realidade” se compreende, como aponta Tardif (2005), o 

confronto inicial com a realidade que envolve o exercício da profissão, os desafios e 

dilemas de quem está iniciando o magistério e o descompasso da formação inicial 

como subsídio da prática pedagógica.   

 Diante do exposto, Carlos Marcelo Garcia (1999), um dos pesquisadores mais 

citados ao tratar do professor iniciante, destaca que a fase inicial da docência precisa 

ser abordada na literatura, pois é um período com características próprias. Sobre a 

mesma questão, Romanowski e Martins (2013) salientam que os primeiros anos de 

atuação no magistério deixarão marcas profundas na maneira de o professor conduzir 

sua prática pedagógica, de modo que necessitam de uma atenção diferenciada.  

André (2012) destaca que os primeiros anos do trabalho no magistério 

coincidem com a taxa de maior número de desistência do exercício profissional. Essa 

constatação desvela que os primeiros anos da profissão correspondem a um período 

de tensões e aprendizagens intensas.  

Silva (2005), autora que também discute o início da docência, pontua que os 

discentes não aprendem práticas específicas de mestre quando estão na condição de 

estudante. Ao discutirem o tema “disciplina em sala de aula” não praticam a ação de 

manter uma classe disciplinada. Assim como também durante o percurso formativo, 

os acadêmicos não precisam motivar seus colegas a aprender e tão pouco destinar 

tarefas de desempenho intelectual a eles. Todas as atividades exercidas na formação 

de professores são para aplicação em uma futura docência, que no momento 

contempla alunos em processos formativos. Nesse sentido, percebe-se que as 

dificuldades da fase inicial da docência são compreensíveis. Sobre essa questão, 

Dubet (1997, p. 230) também tece suas contribuições: 

 

[...] é preciso uma formação prática, ou seja estágios, que os professores 
sejam guiados, orientados por pessoas que tenham experiência, por pessoas 
que ajudem, que apoiem [...] Porém, a formação é muito mais centrada sobre 
os princípios pedagógicos, sobre uma ideologia pedagógica. A profissão de 
docente é uma prática, ela requer um aprendizado de práticas, de 
experiências, de mestres de estágio, de ajuda nos momentos de dificuldades 
[...]  
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Marcelo (2010) mostra sua preocupação com os novos professores ao afirmar 

que os conhecimentos apreendidos nos cursos de formação inicial não estão sendo 

suficientes para balizar o início das atividades docentes, os mesmos acabam sendo 

considerados desnecessários pelos docentes iniciantes, ocorrendo o risco de serem 

descartados. Essa evidência contribui para a desvalorização não só da profissão, mas 

do curso de formação de professores, pois passa a ser entendido como dispensável, 

sendo sucateado por instituições privadas.  

Diante das evidências trazidas pelos autores citados, surgiu a inquietação para 

averiguar como o professor iniciante estava sendo retratado pelo campo científico, 

mais precisamente pelos programas nacionais de Pós-Graduação em Educação. Para 

atingir o objetivo do respectivo estudo, realizou-se um estado da arte no banco de 

dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e na 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Em busca de maior aprofundamento sobre o tema, pois se entende que não se 

fazem novos conhecimentos sem antes ter o domínio dos já existentes, teve início a 

revisão sistemática, também denominada como estado da arte, a qual possibilita ao 

pesquisador uma maior familiaridade com o tema de pesquisa.  

Para a coleta de materiais, utilizou-se o site da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD e o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A fim de afunilar o tema, o 

descritor utilizado foi: prática pedagógica de professores iniciantes. Optou-se por não 

realizar um recorte temporal, a fim de averiguar a exploração do tema ao longo das 

décadas no campo científico. Monteiro (1991) menciona a importância de se conhecer 

o que está se pesquisando, o que trará grandes contribuições para o desenvolvimento 

do trabalho, sendo a chave para se fazer ciência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da revisão sistemática, desenvolvida no mês de julho a outubro de 

2021, foi possível localizar na BDTD 60 pesquisas entre os anos de 2002 a 2021, 
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sendo 40 dissertações e 20 teses. No banco de teses e dissertações da CAPES, 

excluindo 16 trabalhos que também constaram na BDTD, foram alcançadas 20 

produções entre os anos de 1995 a 2019, sendo 4 teses e 16 dissertações.  No quadro 

a seguir estão contidas o número de dissertações e teses compiladas em ambos os 

sites de busca. A fim de facilitar a visualização, houve o acoplamento dos anos de 

cinco em cinco, ressalva para o último grupo que contempla os últimos dois anos 

apenas. 

 

Tabela 1 – Dissertações e teses publicadas no período de 1995 a 2021 que abordam a prática 
pedagógica do professor iniciante como campo de pesquisa 

ANOS DISSERTAÇÃO TESE TOTAL 

1995-2000 2 0 2 

2001-2006 6 2 7 

2007-2012 5 4 9 

2013-2018 35 14 49 

2019-2021 8 4 12 

TOTAL 56 24 80 

Fonte: BDTD e CAPES (2021) 
NOTA: Dados trabalhados pela autora do estudo  

 

Foi possível inferir que houve um avanço nas pesquisas a partir do ano de 2013, 

o que confere aos profissionais iniciantes uma maior visibilidade nas discussões 

acadêmicas na última década.  

Salienta-se que os enfoques dados às pesquisas são múltiplos. Contudo, 

evidenciou-se que os estudos que abordavam a prática pedagógica dos professores 

iniciantes dos anos iniciais do ensino fundamental, especificamente, ainda se 

apresentavam tímidos. Tendo por esta motivação, a fim de delimitar a investigação, 

optou-se pelo aprofundamento nas produções que abordassem: professores 

iniciantes que ministram aula no ensino fundamental I, professores iniciantes de 

escolas municipais, professores iniciantes formados em pedagogia, professores 

iniciantes que lecionavam em escolas do perímetro urbano. Justificando a escolha por 

10 produções, sendo 7 dissertações e 3 teses.  

Constatou-se que as pesquisas acadêmicas selecionadas foram defendidas 

em diferentes instituições de pós-graduação em educação, com o predomínio das 

produções na região sudeste do país.  
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Tabela 2 – Instituições/número de publicações por região 

INSTITUIÇÕES REGIÃO TOTAL 

UEPG (2) SUL 2 

UNICAMP (1) – UNESP (1) – UFSCAR (1) – UFJF (1) – UNIFESP 

(1) – UNOESTE (1) 
SUDESTE 6 

UFMT (1) CENTRO-OESTE 1 

UFPE (1) NORDESTE 1 

TOTAL 10 

Fonte: BDTD e CAPES (2021) 
Nota: Dados trabalhos pela autora do estudo 

 

Em relação aos objetivos delineados, identificou-se que estavam voltados para 

a investigação da construção da prática pedagógica dos iniciantes, considerando a 

complexidade da fase (a construção da identidade, experiências vividas, sentimentos 

sentidos, desafios, dificuldades e conflitos resultantes da inserção na escola). Esta 

constatação demonstra que as pesquisadoras, todas mulheres, buscaram dar voz ao 

professor iniciante para desvelar o processo de apropriação da docência.  

No que concerne a metodologia empregada, destaca-se que todas as 

pesquisas apresentam, como procedimento, a abordagem qualitativa, o que 

demonstra a necessidade de uma relação de proximidade com o campo de 

investigação. Com relação aos instrumentos para a produção de dados, verificou-se 

que as pesquisadoras utilizaram técnicas variadas de acordo com o cenário explorado 

e sua singularidade. Pode-se destacar os questionários, as entrevistas 

semiestruturadas, narrativas, grupos colaborativos, estudo de caso e observações in 

loco.  

O aporte teórico das produções evidenciou que ainda poucos são os estudiosos 

que tematizam a docência inicial, entre os que receberam destaque nos trabalhos 

estão: Veenman (1984), Huberman (1995), Mizukami (1996) Marcelo Garcia (1999), 

Tardif e Raymond (2000), Mariano (2006), Vaillant e Marcelo (2009), Gatti (2010), Papi 

(2011) e Tardif (2014).    

Os resultados encontrados nas pesquisas indicam que: os problemas dos 

professores iniciantes ainda não são relevantes para as organizações escolares, 

estavam em pauta apenas quando relacionados ao trabalho dos demais colegas, 

principalmente no caso de interferência. Os iniciantes investigados não receberam 

nenhum tipo de acolhida ao chegarem nas escolas, faltava a compreensão dos 
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gestores e professores que a prática desenvolvida em sala de aula pelos iniciantes 

possuía relação direta com a aprendizagem dos alunos. Muitos docentes iniciantes, 

devido ao distanciamento dos cursos de formação inicial com a realidade docente, 

tinham dificuldade em formular suas práticas, recorrendo aos professores mais 

experientes adotando modelos de prática institucionalizadas, aos sites da internet 

quando estavam com dúvidas ou à experiência que tiverem enquanto alunos da 

educação básica em observar os seus professores. Estes profissionais também foram 

destinados às turmas que continham os alunos com as maiores dificuldades de 

aprendizagem.  

Por fim, destaca-se como ponto cego nas respectivas investigações, a condição 

de carreira dos professores iniciantes. Enfatiza-se que um dos critérios lançados por 

todas as produções para a participação dos professores iniciantes nas respectivas 

pesquisas foi o vínculo efetivo com o ambiente de trabalho, ou seja, estar contratado 

por meio de concurso público.  Dessa forma, aqueles que atuavam em contratação 

temporária não foram incluídos.  

André (2010) ao realizar uma pesquisa sobre o que as produções dos 

programas de pós-graduação em educação nacionais estavam retratando sobre a 

docência, desvelou que 52% dos estudos analisadas investigavam o professor, suas 

opiniões, saberes e práticas, o que lhe causou certas inquietações e indignações, pois 

retratavam uma realidade parcelada. A docência é uma área complexa que requer 

dos seus estudos a concentração em múltiplas dimensões e enfoques. Pesquisas 

focalizadas nas condições de trabalho representaram apenas 3% de todo o material 

empírico, ou seja, dos 298 materiais apenas 10 (3%) focalizaram a condição de 

trabalho. 

Entende-se que a entrada na profissão pode ser determinante para a 

construção da identidade do profissional ou para o abandono dele do magistério, 

desistindo de um   projeto de vida. Dessa forma, interpela-se para a urgência de 

pesquisas que tematizem a docência inicial, considerando a condição de carreira 

encontrada pelos novos professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da análise das pesquisas compiladas, pode-se inferir que a docência 

inicial prevalece como uma fase da carreira do professor na qual há o gritante descaso 

das políticas educacionais e das próprias organizações escolares com projetos de 

incentivo e apoio, o que gera preocupação. Os professores iniciantes estão inseridos 

em um contexto tanto político como social que desvaloriza seus trabalhos, por isso, 

questiona-se: como esses profissionais podem se tornar compromissados com a 

prática pedagógica que realizam na situação profissional que se encontram?  

Concomitantemente às mazelas expostas, os professores iniciantes no 

magistério estão se defrontando com um contexto cada vez mais recorrente nos 

sistemas de ensino, dentre elas: as contratações temporárias em que são instintos os 

direitos trabalhistas, não há progressão de carreira, em poucos meses se depararão 

com o possível desemprego, o que leva a seguinte inquietação “professores até 

quando?” Todos esses percalços estão sendo vividos e pouco questionados tanto pelo 

campo científico como pelos próprios professores.  
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CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA SOCIEDADE GLOBALIZADA: 

DIREITO SOCIAL OU BEM ECONÔMICO? 

 

Jairo José Tonet69 
Stela Maria Meneghel 70 

Anelize Termann Schlösser 71 
 

RESUMO 

Apesar de a Educação estar prevista na Constituição Federal como um direito social 
garantido a todos os brasileiros, a sua oferta nessa concepção tem encontrado 
obstáculos interpostos pela lógica neoliberal de reprodução do capital globalizado. 
Diferentes organismos internacionais têm influenciado as políticas públicas 
educacionais brasileiras, direcionando todos os níveis de ensino para a formação de 
mão de obra qualificada para o mercado global. Essa qualificação profissional, 
contudo, é desigual, cabendo às nações periféricas, entre as quais se situa o Brasil, o 
consumo do conhecimento produzido pelos países centrais, além da produção de 
bens de menor valor agregado. Como objetivo desse estudo, considerando as 
desigualdades no acesso às oportunidades educacionais de qualidade no Brasil e a 
sua posição desprivilegiada na sociedade globalizada, pretendemos analisar a 
compreensão da Educação brasileira na prática: como um direito social e extensivo a 
todas as pessoas ou como um bem econômico. Quanto aos métodos, utilizamos a 
abordagem qualitativa, com suporte em pesquisa bibliográfica, assumindo o caráter 
de ensaio teórico. Os resultados demonstraram que a Educação, como um dos pilares 
da sociedade globalizada, têm servido como instrumento de consolidação dessa 
relação desigual entre as nações, reduzida a um bem de consumo e atravessada 
pelas relações de mercado e de poder. Em um contexto marcado por políticas 
neoliberais, tem sido atribuído à Educação o papel de capacitar a mão de obra local 
sob uma perspectiva tecnicista e com limitada formação técnico-científica. Como 
consequência dessa política educacional nacional – baseada em valores 
meritocráticos e excludentes, o Brasil se mantém em uma posição desigual na 
produção e reprodução do conhecimento e do capital, afastando da sociedade a 
perspectiva de uma Educação como direito social, crítica e emancipadora - condição 
para a formação de uma cidadania global. 

 

Palavras–chave: Educação como bem econômico. Educação como direito. 

Globalização. Neoliberalismo. Organizações internacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação brasileira se constitui em um direito social, previsto no art. 6º da 

Constituição Federal de 1988 que, por sua vez, declara ainda a garantia desse direito 

a todos os cidadãos, bem como um dever do Estado, conforme consolidado em seu 

art. 205 (BRASIL, 1998). Apesar de sua conquista recente na história da sociedade 

brasileira, resultado de esforços promovidos por organizações civis, políticas e 

diferentes movimentos sociais, esse direito garantido constitucionalmente se 

transformou, sobretudo, a partir da década de 1990, em um bem a serviço da lógica 

neoliberal de reprodução do capital na sociedade globalizada (DOURADO, 2019). De 

acordo com Woordward (2000) e Santos (2002), a globalização apresenta-se como 

um processo complexo e não consensual, que ocorre no âmbito transnacional, 

marcado por relações desiguais e conflitos que opõem um poder hegemônico – 

controlado pelo capital neoliberal do Norte Global – e um campo periférico situado no 

Sul Global, devendo ser interpretado no conjunto das perspectivas econômicas, 

políticas e socioculturais. 

Segundo Dale (2004), a Educação, como um dos pilares da sociedade, não 

escapa à influência da globalização contemporânea, visto que tem sido considerada 

central para esta missão da globalização. A estrutura curricular dos sistemas de 

ensino de diferentes países está fortemente atrelada à emergência de modelos de 

sociedade e Educação idealizados e padronizados pelas forças globais hegemônicas. 

A definição dos currículos e do conhecimento legítimo a ser ensinado nas escolas, 

bem como a seleção e organização hierárquica dessas áreas do conhecimento, têm 

sido prescritas por organismos supranacionais, cabendo às nações a adoção dessas 

prescrições, independentemente das diferenças nacionais (DALE, 2004). Conforme 

citado por Charlot (2007), para analisarmos os efeitos da globalização sobre a 

Educação, é preciso falar do papel exercido por organizações supranacionais, como 

a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Mundial, entre outras. 

Para Kassar (2016), a perspectiva educacional adotada pelo Brasil, submetida 

à lógica neoliberal, tem direcionado o foco do processo escolar para a busca da 

eficiência e da eficácia, mensuradas por variáveis e parâmetros desenvolvidos 
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especialmente para a comparação dos resultados obtidos entre escolas, municípios, 

estados e/ou países. Ainda conforme a autora, trata-se, portanto, de uma perspectiva 

educacional mercadológica, que visa ao alcance de determinados índices, 

padronizados e que desconsideram as desigualdades presentes na sociedade. 

Diante do exposto, considerando a inserção – e posição desigual – do Brasil na 

lógica da reprodução do capital globalizado, bem como as desigualdades existentes 

no cenário educacional nacional, nosso questionamento está direcionado à 

compreensão da perspectiva educacional incorporada pelo país, sobretudo, após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, seguida pela adoção de uma política 

econômica neoliberal – prescrita e monitorada por órgãos internacionais. Como 

objetivo desse estudo, pretendemos analisar sob qual perspectiva a Educação 

brasileira vem sendo compreendida e empreendida: como um direito social e 

extensivo a todas as pessoas – conforme disposto na Constituição Federal - ou como 

um bem econômico – seguindo as determinações das agências supranacionais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizando a abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), com suporte em 

pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 1996), esse estudo é caracterizado como um 

ensaio teórico (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014), fundamentado em artigos 

científicos e obras (GENTILI, 1998; SANTOS, 2002) que tratam da temática voltada à 

análise e problematização da Educação brasileira, inserida na sociedade globalizada 

do capital e atravessada por políticas econômicas neoliberais. O levantamento 

bibliográfico foi realizado a partir da consulta ao Portal de Periódicos da CAPES, 

utilizando como critérios de seleção o período de 2015 a 2022, bem como os seguintes 

descritores: Educação, políticas globais, neoliberalismo e organismos internacionais. 

No estágio inicial, analisamos 400 trabalhos, com a leitura dos respectivos títulos, 

resumos e palavras-chave. Nos casos em que persistiram dúvidas quanto à discussão 

da temática, procedemos com a leitura da Introdução ou da Análise de Dados. Deste 

montante, selecionamos 22 trabalhos que abordaram, minimamente, os conceitos 

necessários para a realização desse estudo, direcionando nossa pesquisa à realidade 

brasileira. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Educação, como um dos pilares da sociedade moderna, não pode ser 

analisada separadamente dos contextos histórico, cultural, político, econômico e 

social. Embora a Educação tenha passado por diferentes fases ao longo de sua 

história – de um privilégio reservado às classes dominantes a um direito universal, 

desde a década de 1980, os diferentes sistemas educacionais têm adequado os seus 

processos de ensino-aprendizagem às necessidades do mercado de trabalho 

globalizado, seguindo, quase sempre, as determinações de organismos 

internacionais. Para tanto, as nações têm adotado uma perspectiva educacional 

produtivista, baseada em valores que priorizam desempenho individual, meritocracia, 

concorrência, prestação de contas, eficiência, entre outros (TARDIF, 2021), em 

detrimento de uma educação concebida como direito social. 

Ao analisar a realidade da democratização do acesso escolar do Brasil durante 

o século XX, Kassar (2016) afirma que esta foi sustentada por uma perspectiva que 

tem como pressuposto a educação como condição para o desenvolvimento 

econômico; em outras palavras, a educação foi e é vista como investimento e 

instrumento para atender às demandas econômicas. Essa perspectiva tem sido 

fortemente incentivada pelas diretrizes educacionais de organismos supranacionais 

que, por sua vez, impactam as políticas nacionais, propondo, inclusive, a avaliação 

comparativa – e desigual – entre as nações, com o objetivo de atestar a qualidade da 

educação oferecida. 

Almeida (2004) nos conduz a uma indagação sobre qual tipo de qualidade se 

fala no âmbito da Educação e o que é necessário para viabilizá-la. Embora esteja 

presente nos mais variados discursos, que abrangem as políticas educacionais, os 

discursos políticos, as pesquisas científicas, os movimentos sociais, a influência 

midiática, entre outros, a ideia de uma Educação de qualidade tem se esvaziado. A 

autora ainda sublinha que mais grave tem sido a estratégia de alcançar a ‘qualidade 

total’ da Educação, baseada nos referenciais da produtividade e da competitividade 

em detrimento da qualidade do ensino como direito extensivo a todos os cidadãos. Ao 

adotar essa estratégia, “a qualidade é transformada num valor de mercado, servindo 

à corrida competitiva” (ALMEIDA, 2004, p. 169). 
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Segundo Gatti (2016), a representação sobre qualidade na Educação no Brasil 

tem se dado a partir de um caráter reducionista centrado no rendimento escolar e na 

meritocracia, processo esse materializado nas provas de desempenho aplicadas por 

meio de diferentes modelos. Entretanto, Gatti (2016) esclarece que a qualidade da 

Educação não se limita ao seu papel instrumental de formação de mão de obra para 

o trabalho, mas deve também considerar o seu papel social, perpassando por 

aspectos que valorizem e desenvolvam a sensibilidade ao outro. A ideia de qualidade, 

nesse prisma, compreende o acesso às oportunidades formativas equitativas para 

todas as pessoas, o que, de acordo com os dados estatísticos oficiais, as nossas 

políticas e sistemas educacionais não conseguiram lograr êxito, até o presente. 

Conforme já debatemos, a Educação não pode ser compreendida isoladamente 

no contexto do mundo globalizado, até mesmo porque responde e é constantemente 

influenciada por demandas sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais. Para 

Dourado (2019), é inegável a existência de uma agenda global transnacional, 

demarcada pela lógica do capital que perpassa por diferentes esferas da sociedade, 

envolvendo medidas de privatização, políticas de ajustes fiscais, minimização do 

papel do Estado com relação às políticas públicas, além do favorecimento a um 

intenso e crescente processo de financeirização de todos os eixos que regem a 

sociedade, inclusive da Educação. Ainda de acordo com o autor (2019, p. 3), 

“vivenciamos, em escala global e com impacto nos contextos nacionais e locais, a 

naturalização do processo de financeirização cuja lógica, dinâmica e alavanca de 

poder só contribuem para a reprodução do capital”, que se efetiva no chamado 

“sistema-mundo”, em uma relação marcada pelas desigualdades entre países centrais 

e periféricos. 

Os termos “países centrais” e “países periféricos” têm origem na teoria 

desenvolvida por Immanuel Wallerstein (1999) sobre o “sistema-mundo” 

(compreendido como o moderno sistema mundial, capitalista, que teve seu início no 

século XVI e se expandiu sobre o globo terrestre no século XIX). Esse sistema-mundo 

encontra-se, intrinsecamente, relacionado com a divisão internacional do trabalho, por 

meio da distribuição desigual da produção mundial, com a concentração do capital e 

da produção de maior valor agregado em regiões conceituadas como centrais, 

enquanto, aos chamados países periféricos, cabe o uso extensivo da mão de obra e 

energia, além da exportação de matéria-prima. Essa divisão é marcada pela 



 

213 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

desigualdade relacional, visto que os Estados se encontram em posições distintas nas 

cadeias de valor: centrais, periféricas ou semiperiféricas do sistema-mundo. Os países 

centrais também recebem a denominação de países desenvolvidos ou Norte Global; 

os países periféricos, por sua vez, são aqueles pertencentes ao mundo 

subdesenvolvido ou Sul Global. No Sul Global também se encontram os chamados 

países semiperiféricos, emergentes ou em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. 

No contexto dessa “nova” divisão internacional do trabalho, globalizada e 

também regionalizada, as atividades são direcionadas com base em dois eixos 

principais: enquanto os países centrais detêm aquelas que produzem maior valor 

agregado, aos países periféricos ou politicamente subordinados cabe a realização de 

atividades de menor valor agregado, ou ainda, o recebimento de setores de alto teor 

poluente (ARRAIS NETO; BEZERRA; PUSTILNIK, 2021). Ainda de acordo com os 

autores, obedecendo a essa lógica instituída e gerida pelas potências centrais, a 

Educação tem assumido papel significativo no posicionamento relativo de cada país, 

de acordo com as suas funções dentro dessa dinâmica complexa e desigual. A 

Educação, nesse formato, é pensada como atividade reduzida à escolarização, 

voltada a um conjunto de aspectos educacionais que tem como propósito o 

desenvolvimento da personalidade de cada trabalhador, de cada cidadão, tornando-

se, muito mais, um elemento de restrição em detrimento da ampliação de suas 

capacidades, habilidades e potenciais. 

De acordo com Palú e Petry (2020), os efeitos da globalização sustentada pela 

lógica neoliberal têm sido observados nas políticas educacionais das diferentes 

nações, em um processo denominado de internacionalização das políticas públicas 

educacionais. Afinal, conforme defendido por Freitas e Figueira (2020, p. 3), “a 

Educação não pode ser concebida como um espaço à parte da conjuntura social e 

econômica de um país, já que ela responde às demandas do seu período histórico”. 

Da mesma forma, como vem ocorrendo na economia, as políticas públicas 

educacionais têm sido impactadas por um processo de homogeneização, que pode 

ser observado em sistemas avaliativos internacionais, a exemplo do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes - Pisa (tradução de Programme for 

International Student Assessment), realizado a cada três anos pela OCDE. A este 

Programa são atribuídos critérios de avaliação dos diferentes sistemas educacionais 

a partir da utilização de parâmetros únicos de análise, desconsiderando as diferenças 



 

214 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

existentes entre os países no âmbito político, econômico, cultural, histórico e social 

(PALÚ; PETRY, 2020). 

Para Charlot (2007), analisar os efeitos da globalização sobre a Educação 

pressupõe abordar o papel exercido pelas organizações supranacionais, a exemplo 

da ONU, OCDE, FMI, Banco Mundial, entre outras. Ideias como a “reforma da 

matemática moderna”, “qualidade da educação”, “economia do saber” e “formação ao 

longo de toda a vida” foram desenvolvidas pela OCDE, considerada o centro do 

pensamento neoliberal no que diz respeito à educação. Embora, às vezes, tenhamos 

a (falsa) percepção de que são essas organizações que tomam as decisões que 

impactam os países, esse poder está nas mãos dos Estados que as sustentam. 

Apesar de as decisões partirem dessas organizações, os países financiadores não 

deixam de imprimir as suas lógicas e interesses. “Atrás das organizações 

internacionais, é o poder do capital internacional que funciona” (CHARLOT, 2007, p. 

133). 

Dale (2004), por exemplo, propõe a existência de uma agenda globalmente 

estruturada para a Educação (AGEE), reunindo forças políticas e econômicas que 

tornam obsoletas as fronteiras nacionais, construindo novas relações entre os 

Estados, perspectiva na qual a globalização assume grande significado, situando a 

Educação como um dos pilares para o alcance das metas traçadas por essa rede 

global. Souza (2016), ao discutir os elementos principais da AGEE proposta por Dale 

(2004), sinaliza que: 

 

[...] essa agenda consiste dominantemente em processos de padronização 
da educação, o que parece sinalizar que ela aponta para uma redefinição do 
que se entende por educação. O que está em questão é, portanto, a própria 
concepção de educação, simplificada na relação de estabelecimento de um 
currículo estandardizado focado em matemática e língua materna, com 
processos padronizados de testagem de resultados, garantidos por uma 
gestão focada nos resultados, que tensiona a redefinição do trabalho 
docente, com o suporte de um padrão mínimo de financiamento educacional 
(SOUZA, 2016, p. 470). 

 

A globalização, como consequência de uma ideologia neoliberal, determina que 

a sociedade deve ser regida pelas regras do mercado, sob a perspectiva dos 

interesses do capital, possibilitando, desse modo, que todas as atividades, inclusive a 

Educação, possam ser transformadas em mercadoria, com o objetivo maior de 

geração de lucros. Essa mesma lógica defende que o mercado livre pode resolver o 
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problema de deterioração da escola pública, partindo do princípio da livre concorrência 

e da competitividade por melhores resultados (PALÚ; PETRY, 2020). 

A Educação – quando limitada ao processo de escolarização – trabalha 

constantemente em defesa das concepções liberais da economia que, por sua vez, 

opera no conjunto constituído por trabalho barato, inovações tecnológicas e produtivas 

e acesso a mercados. A Educação também é determinante nas relações desiguais da 

globalização, com a formação de profissionais altamente qualificados concentrada nos 

países centrais, delegando às nações periféricas a formação em níveis intermediários 

e, muitas vezes, de baixo nível científico. Em outras palavras, temos a divisão muito 

evidente entre as nações que desenvolvem a ciência e a tecnologia e, permanecendo 

às margens desse processo, aquelas que somente as consomem (ARRAIS NETO; 

BEZERRA; PUSTILNIK, 2021).  

Nessa perspectiva, Tardif (2021) aponta que a Educação vista como 

mercadoria tem sido amplamente difundida por organizações supranacionais, como a 

OCDE, o Banco Mundial, entre outras, atribuindo à educação o mesmo processo que 

vigora para as relações econômicas, baseado na livre concorrência e na privatização 

da educação pública. No entanto, essa relação do capital para com a educação se 

mostra desigual, particularmente, às nações do Sul Global, quem nem sempre 

dispõem dos mesmos meios e recursos para responder às demandas competitivas 

determinadas pelos países centrais. 

A influência do discurso neoliberal sobre a Educação culmina na priorização da 

formação escolar pautada no treinamento técnico-científico dos estudantes em 

detrimento de uma formação humana e crítica (ANTUNES; SANTIAGO, 2021). Para 

Tardif (2021), a Educação, submetida à lógica de mercado, compreende crianças e 

jovens como capital humano em benefício de uma economia internacionalizada e que 

estimula a competitividade entre as nações. Nas últimas décadas, organismos 

multilaterais como a UNESCO, o Banco Mundial, a OCDE, a Cepal (Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe), o Pnud (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento) e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) têm 

desempenhado papel relevante para as discussões sobre projetos educacionais e 

delineamento de políticas referentes à Educação, devido ao financiamento de projetos 

e programas, produção de estudos e documentos orientadores de políticas globais 

relacionadas à Educação (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007). 
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Notadamente formam parte dessa vibrante orquestra de governação global 
os organismos multilaterais; gestores políticos ligados à administração dos 
estados nacionais, especialmente os considerados economicamente 
centrais; equipes gestoras de instituições públicas consideradas estratégicas; 
representantes de comunidades epistêmicas, especialmente de conceituadas 
associações científicas; empresários, especialmente os ligados com serviços 
e produção de tecnologias; consultores internacionalmente reconhecidos, 
além de outros (THIESEN, 2019, p. 424). 

 

Thiesen (2019) também salienta que o discurso da educação global vem sendo 

materializado por documentos das principais agências transnacionais, em verdadeiros 

manuais caracterizados pela “supersimplificação” de seus conteúdos – estejam estes 

relacionados a teorias, conceitos ou estratégias. O autor ainda esclarece que essa 

tática de simplificação nos textos das políticas está relacionada à atratividade e a um 

maior grau de aderência junto aos Estados nacionais e diferentes sistemas 

educacionais. Ou seja, aos Estados mais bem posicionados nos rankings das 

estratégias e de resultados voltados à internacionalização da educação, cabe a 

decisão conjunta com as agências e demais redes transnacionais sobre os 

direcionamentos para o discurso educacional e acadêmico global. Aos Estados 

periféricos, por sua vez, sobra a “satisfação” na implementação de modelos já 

testados pelos países centrais, acatando as orientações dos consultores 

internacionais nos seus planejamentos nacionais de educação. 

Segundo Gentili (1998), para a lógica política e econômica neoliberal, o cidadão 

político deve ceder espaço ao cidadão econômico e privatizado – o cidadão 

consumidor, inclusive no que diz respeito à Educação. Portanto, não interessa a esse 

modelo a oferta da Educação como direito social, até mesmo porque ela própria é 

compreendida como possibilidade de consumo individual e relativo, de acordo com o 

mérito e a capacidade dos sujeitos consumidores. Para a lógica neoliberal, a 

Educação, de forma semelhante à dinâmica econômica, deveria ser transferida para 

a esfera da competição privada, transformada em mercadoria. Sob a perspectiva 

neoliberal, a Educação também centraliza nos sujeitos “consumidores” a 

responsabilidade por seu processo educativo a partir de critérios meritocráticos, 

independentemente das desigualdades presentes na sociedade (GENTILI, 1998). 

No contexto da crise econômica no final da década de 1980 e início da década 

de 1990, marcada pela hiperinflação, as políticas públicas do Brasil também passaram 

a ser influenciadas por organismos internacionais, a exemplo do FMI e do Banco 
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Mundial, reorientando o desenvolvimento do país e redefinindo o papel do Estado. 

Entre a articulação de ações governamentais, a adoção de medidas legislativas e 

mudanças econômicas, houve uma alteração na forma como o Estado atua sobre a 

economia, com o propósito de impulsionar a competitividade econômica no cenário 

global, transformando, portanto, o mercado em aliado (MERTZIG; MENDONÇA; 

COSTA, 2021). Do mesmo modo, “as políticas educativas passaram a ser orientadas 

pelo viés econômico, com o objetivo de formar mão de obra instrumentalizada para 

atender às necessidades do grande capital transnacional” (PALÚ; PETRY, 2020, p. 

13). 

Para Thiesen (2019), como parte de um projeto geoeconômico e político global, 

as políticas públicas educacionais vêm sendo atravessadas por recomendações 

internacionais fundamentadas na construção de um discurso global voltado à 

institucionalização e hegemonização de como “fazer” a Educação, refletida no 

currículo e nas práticas educativas. A Educação, nesse prisma, é vista como bem de 

consumo sujeito às leis de mercado, podendo ser negociada como qualquer outro 

serviço ou produto: o conhecimento acadêmico, a produção científica, os talentos e 

também a Educação básica são transformadas em mercadorias a serviço do capital 

hegemônico. Conforme evidenciado por Cunha e Dantas (2021, p. 57), esse processo 

de “subordinação da educação à economia e à lógica de mercado continua em célere 

ascensão, com as avaliações em larga escala que estão transformando o ideal 

educativo em processos contábeis e algorítmicos”. 

Nesse contexto, os últimos governos no Brasil têm priorizado a elaboração de 

políticas educacionais voltadas ao atendimento das exigências do mercado e das 

metas do capital mundial. Para tanto, o país tem atendido aos compromissos 

internacionais firmados em diferentes agendas, reformulando suas políticas 

educacionais de acordo com as recomendações dos organismos internacionais e, ao 

mesmo tempo, alinhando-se às exigências do mercado global (CORTE, SARTURI, 

NUNES, 2018). Para Palú e Petry (2020), tendências e mudanças presentes nas 

políticas públicas educacionais podem levar a Educação pública brasileira a um 

quadro de regressão, principalmente no que se relaciona à democratização do acesso 

e permanência de todos a uma Educação emancipadora e crítica. Como exemplo mais 

recente dessas transformações, podemos citar a Reforma do Ensino Médio que 

atende aos interesses da lógica neoliberal, voltados à formação de determinadas 
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competências e habilidades para a qualificação de uma mão de obra necessária para 

a reprodução do grande capital. 

Na visão de Thiesen (2019), não se trata de colocar em questão a importância 

da internacionalização da Educação e dos currículos como ampliação universal do 

direito ao acesso ao conhecimento e a uma formação escolar de qualidade, visto que, 

no discurso e na prática, o que vem ocorrendo é justamente o oposto: a sua utilização 

para servir a interesses do mercado e do capital. Segundo Tardif (2021, p. 84), “a 

mercantilização da Educação é a negação da Educação concebida como formação 

integral do ser humano, como atividade cultural e como aprendizado para viver juntos”. 

Nesse contexto, enfatizamos a afirmação trazida por Cunha e Dantas (2021, p. 65), 

para quem “o futuro da educação não pode ser imaginado fora dos contextos social, 

econômico e cultural onde ela ocorre. Uma política de educação sustentável requer 

que a sua construção esteja atenta aos desafios locais, em sua interdependência com 

os desafios globais”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo teve como proposta analisar sob qual perspectiva a Educação 

brasileira vem sendo compreendida e empreendida: como um direito social e 

extensivo a todas as pessoas ou como um bem econômico. Em primeiro lugar, 

tratamos de debater sobre a Educação como um direito social e garantido 

constitucionalmente, extensivo a todas as pessoas. Da mesma forma, procuramos 

situar a Educação como um dos pilares da sociedade moderna, atravessada por 

discursos de poder, não podendo, portanto, ser isolada dos contextos social, 

econômico, político, ambiental e cultural, especialmente sob a perspectiva neoliberal, 

na qual o capital estabelece suas relações, ainda que de forma desigual, em nível 

local, regional e global. 

Fundamentando nosso entendimento nos estudiosos pesquisados, 

evidenciamos um distanciamento cada vez maior da Educação compreendida como 

direito social e extensivo a todas as pessoas, uma vez que essa perspectiva vem 

sendo gradativamente substituída por uma Educação alicerçada em aspectos que 

priorizam resultados econômicos, como: desempenho individual, meritocracia, 

concorrência, prestação de contas e eficácia. Nessa perspectiva, observamos a 
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influência cada vez mais intensa de órgãos inter/supranacionais sobre as políticas 

educacionais nacionais, delegando ao mercado o papel de regulador social na 

definição de ações no campo educacional de países como o Brasil. Se, por um lado, 

a Educação (a básica, por ora) foi convertida em direito social, garantido 

constitucionalmente no país, por outro, ela também não escapou à influência por parte 

das políticas neoliberais, que têm pressionado os sistemas educacionais a adequarem 

o processo de ensino-aprendizagem ao atendimento das demandas produzidas pelo 

mercado do capital globalizado, destacando-se o aumento acelerado da 

financeirização da Educação. Frisamos que esse estudo não pretendeu desqualificar 

o processo de educação sob a perspectiva da escolarização e, muito menos, negar 

sua importância social, mas questionar o papel que vem sendo atribuído à Educação, 

quando esta é convertida – de forma intencional – em instrumento para a formação 

de mão de obra puramente técnica e instrumentalizada, contribuindo para a 

reprodução do capital – em detrimento de uma formação ética e política dos cidadãos. 

A Educação, sob essa perspectiva do capital globalizado e neoliberal, deixa de 

ser considerada um direito social a todas as pessoas e condição para a formação 

cidadã, reduzindo-se a um instrumento a serviço dos interesses do capital 

mercadológico globalizado. Do mesmo modo, a Educação concebida nesse formato 

perpetua as desigualdades no acesso às oportunidades educacionais e de 

desenvolvimento socioeconômico, afastando as perspectivas de inserção do Brasil no 

cenário competitivo global no que diz respeito à produção do conhecimento. Diante 

do exposto, tomando como ponto de partida a necessidade de garantir a Educação 

como um direito social – que deve ser estendido a todas as pessoas, defendemos um 

processo educacional escolar crítico, abrangendo todos os níveis de ensino, 

construído a partir de valores humanistas plenos, perpassando pelo desenvolvimento 

integral do ser humano, bem como pela formação ética e política para o alcance de 

uma cidadania global. 
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DOCENTES DE SALAS MULTISSERIADAS DE ESCOLA DO CAMPO: ESTÍMULOS 

POSITIVOS PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA 
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RESUMO 

Este trabalho resulta de pesquisa realizada com professores das salas multisseriadas 
de escolas do campo em dois municípios do oeste da Bahia. Os profissionais que 
atuam em escolas do campo, particularmente com estudantes de salas 
multisseriadas, têm sido pouco acolhidos pelo poder público quanto às efetivas 
políticas de qualificação dos profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. 
Esses profissionais carecem que estejam inseridos na realidade do campo e um 
caminho possível é a formação continuada. O trabalho investigou os estímulos que 
levariam professores de salas multisseriadas a participarem de cursos de formação 
continuada visando contribuir para a implantação de políticas públicas nos municípios 
investigados e demais regiões do país. Utilizou-se o método quantitativo de pesquisa 
com aplicação de um questionário eletrônico. A análise de dados foi realizada pelo 
software SPSS utilizando técnicas estatísticas de médias, correlações, análise de 
variância (ANOVA) e teste t de Student. Os resultados demonstraram que, em geral 
os professores têm maior estímulo para aumentar/melhorar as oportunidades 
profissionais, bem como os na faixa etária entre 40 e 49 anos têm maiores motivações 
em partilhar ideias e experiências com colegas. 

 

Palavras–chave: Educação do campo. Formação continuada. Salas multisseriadas. 
Professores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação do Campo é terreno fértil para estudos nas diversas áreas do 

conhecimento como Educação e Psicologia. No Brasil, os profissionais nessa 

modalidade de ensino carecem que estejam inseridos na realidade do campo e um 

caminho possível é a formação continuada. 
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A Educação do Campo deve ser vista não apenas como modalidade de ensino, 

mas também como uma política que garanta à população camponesa os mesmos 

direitos da população urbana, incluindo o bom desempenho do professor que busca 

“um compromisso de trabalho com os sujeitos do campo, tanto nas escolas como na 

formação em diferentes espaços” (CALDART, 2005, p.141). O poder público precisa 

solucionar essa situação, pois a formação do professor é imprescindível para que 

possamos ofertar uma educação de qualidade nas escolas do campo (SANTOS, 

2019, p.15), incluindo os que atuam nas classes multisseriadas.  

Cabe salientar que salas multisseriadas referem-se à educação em uma única 

sala de aula composta, simultaneamente, por alunos cuja idade, série e habilidades 

diferem umas das outras e denotam vários aspectos quando comparadas às salas de 

aula das escolas de ensino regular (LITTLE, 2005). As salas multisseriadas excluem 

a homogeneidade, portanto, devem possuir métodos de ensino específicos e são, 

frequentemente, vistas em áreas rurais (KARAÇOBAN; KARAKUŞ, 2022) reunindo 

grupos com “diferenças de série, de sexo, de idade, de interesses, de domínio de 

conhecimentos, de níveis de aproveitamento” (HAGE, 2010 p. 5). Portanto, um único 

docente é responsável pela educação de vários alunos que estão em séries diferentes 

e estudam em uma mesma sala. 

Na tentativa de minimizar a situação caótica no ensino em classes 

multisseriadas, estudos apontam a falta de consistência entre formação inicial e 

formação continuada dentro das etapas de formação dos educadores (CANTÓN 

MAYO; CAÑÓN; ARIAS, 2013; VALLE; MANSO, 2014), o que poderia ser um caminho 

possível para solucionar impasses pelo desprovimento de qualificação desses 

profissionais. Considera-se que a formação continuada deve ser considerada como 

direito e dever do professor e que deveria haver uma atualização e adaptação dela 

em resposta às mudanças sociais (PARRA NIETO et al., 2020). 

O presente trabalho buscou investigar quais estímulos levariam os professores 

das escolas do campo que atuam em salas multisseriadas a participarem de uma 

formação continuada. Optou-se por abordar questões com estímulos positivos ante o 

cenário sombrio do fenômeno da pandemia de Covid-19, apesar do avanço da 

vacinação no país. A seguir, iniciamos reflexões sobre a formação docente que atuam 

nas salas multisseriadas em escolas do campo. 
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FORMAÇÃO DOCENTE COM PROFISSIONAIS DAS SALAS MULTISSERIADAS 

QUE ATUAM EM ESCOLAS DO CAMPO 

 

Refletir a formação de professores para atuar na Educação do Campo é pensar 

a educação oriunda das políticas públicas a todos pelo direito posto na LDB, Lei nº 

9.394/96. Desse modo, ativa a qualidade da educação e do ensino para o aluno do 

campo que, segundo a lei em destaque, ressalta a oferta de educação básica para a 

população rural; promove adaptações necessárias à adequação às peculiaridades da 

vida rural e de cada região, entre outros.  

Com o tempo, as turmas educacionais constituídas no campo foram 

organizadas em classes multisseriadas. O termo “multisseriado” corresponde a “multi 

= vários seriados = séries” (ARROYO, 2006, p. 81). Dessa forma, o ensino 

multisseriado pode ser entendido como um conjunto de variadas séries escolares, 

todas instituídas em uma única sala de aula, objetivando o ensino entre alunos com 

diferentes idades na busca por garantir a escolaridade (ARROYO, 2006). Assim, 

classes multisseriadas “são espaços marcados, predominantemente, pela 

heterogeneidade, reunindo grupos com diferenças de série, de sexo, de idade, de 

interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de aproveitamento, etc.” (HAGE, 

2010 p. 5).  

Atualmente, classes multisseriadas estão presentes na maioria das escolas do 

campo, pois, assim, muitas crianças/adolescentes têm oportunidade de estudar. 

Neste sentido, entendemos ser necessário que os currículos dos cursos de 

licenciatura e os componentes curriculares/disciplinas dos sistemas de ensino sejam 

contemplados com temáticas do contexto campesino. 

Nessa perspectiva, Santos (2015) sugere que os saberes dos professores de 

classes multisseriadas com suas histórias de vida construídos cotidianamente nas 

suas salas de aula, mereçam ser melhor investigados visando produzir e sistematizar 

um conhecimento acadêmico capaz de auxiliar a formulação e desenvolvimento de 

políticas públicas como formação de professores. 

Segundo Mesquita e Leal (2012), na Educação do Campo as experiências dos 

sujeitos em suas diversas matrizes são o ponto de partida para o planejamento da 

ação didática. Sugere-se, portanto, que o professor esteja sempre em constante 

processo de aprimoramento em suas práticas pedagógicas.  
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Pela dimensão dos estudos com profissionais do campo, particularmente os 

que atuam nas salas multisseriadas, este trabalho primou em investigar os estímulos 

que levariam esses profissionais a participar de uma formação continuada. Foram 

analisados os aspectos positivos dos estímulos ante o momento desgastante de 

saúde sanitária imposta pela pandemia de Covid-19.  

A próxima etapa apresenta a metodologia empregada na pesquisa, bem como 

os resultados encontrados e as discussões. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizou a abordagem quantitativa por meio de um questionário 

eletrônico pelo Google Forms. O uso dessa estratégia permitiu o acesso mais rápido 

aos participantes visto os cuidados com o retorno às atividades presenciais nas 

localidades estudadas. O questionário on-line foi encaminhado às redes sociais dos 

professores participantes sob a coordenação dos Núcleos Pedagógicos das 

Secretarias de Educação. A pesquisa foi realizada no mês de fevereiro de 2022 

durante duas semanas. 

Participaram da pesquisa quinze professores que atuam nas salas 

multisseriadas das escolas do campo em dois municípios do oeste da Bahia. O 

questionário foi composto por dezesseis itens sobre os estímulos/motivações e a 

importância em participar de uma formação continuada. Os itens apresentaram graus 

de concordância tipo Likert de cinco pontos onde 1 = nada importante, 2 = um pouco 

importante, 3 = importante, 4 = muito importante e 5 = extremamente importante. 

A análise de dados foi realizada pelo programa Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS, de análises estatísticas multivariadas. Foram utilizadas 

técnicas de estatística descritiva média (M), desvio-padrão (dp) e porcentagem (%), e 

a correlação de Pearson (r) para estudar a relação entre variáveis. Para comparar as 

variâncias das médias nos diferentes grupos e determinar se há alguma diferença 

significativa, usou-se a técnica da análise de variância (ANOVA), e o Teste t de 

Student para avaliar as diferenças entre as médias nesses grupos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Maioria dos participantes foi do sexo feminino (80,0%), média de idade 34 anos, 

casado(a) ou com união estável (73,3%), com ensino superior (66,7%), mais de cinco 

anos de docência (60,0%), mais de 5 anos atuando em escola do campo bem como 

em sala multisseriada (53,3%).  

As maiores motivações para a realização de uma formação continuada foram 

“Aumentar/melhorar oportunidades profissionais” (M=4,40; dp=0,91) e “Saber mais 

vale sempre a pena” (M=4,33; dp=0,90). Seguem os dez estímulos/itens com as 

maiores médias (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dez maiores médias dos estímulos demonstrados 

Itens M dp 

Aumentar/melhorar oportunidades profissionais 4,40 0,91 

Saber mais vale sempre a pena 4,33 0,90 

Promover o meu desenvolvimento pessoal. 4,27 0,96 

Prazer associado ao estudo. 4,27 0,79 

Progredir na carreira. 4,27 0,88 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu 

trabalho/ensino. 
4,20 0,86 

Partilhar ideias e experiências com colegas. 4,20 0,94 

Aumentar a minha autoestima. 4,13 0,91 

Construir recursos didáticos. 4,13 0,99 

Conhecer perspectivas para tornar o meu ensino mais eficaz. 4,13 0,99 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No primeiro item, o interesse em aumentar ou melhorar as oportunidades 

profissionais, possivelmente advém da criação de oportunidades para aprenderem 

uns com os outros “como um importante trampolim para que seja rompido o 

isolamento muito presente e usual no trabalho do professor” (RIBEIRO; AGUIAR; 

TREVISAN, 2020, p. 55), incluindo o aprendizado de forma coletiva (BALL; BEN-

PERETZ; COHEN, 2014). 

A segunda motivação mais importante se refere a “Saber mais vale sempre a 

pena” que endossa a possibilidade de aprender por novas abordagens metodológicas, 

capazes de “promover a ampliação dos saberes experienciais, o aprimoramento dos 

saberes curriculares e o questionamento dos saberes disciplinares” (FONTES; REGO; 

BRAGA, 2018, p. 7). Esses olhares têm como pressuposto a formação permanente 
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de professores uma vez que valoriza a troca de experiências; proporciona 

transformações em suas práticas e compartilha ideias (JUNGES; KETZER; 

OLIVEIRA, 2018). 

 

Correlações entre os itens do questionário 

 

Utilizou-se o índice de correlação de Pearson por ser a forma mais comum para 

extrair correlações entre variáveis (HAIR et al., 2009). Observa-se que todas as 

correlações foram positivas, moderadas e fortes. 

A Tabela 2 apresenta as correlações mais fortes entre os itens do questionário. 

 

Tabela 2 - Correlações de Pearson (r) mais associadas entre os itens. 

Itens do questionário r 

Vontade de aumentar/desenvolver as 
minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 
x Construir recursos didáticos. 0,910 

Aumentar/melhorar oportunidades 
profissionais 

x 
Conhecer perspectivas para 

tornar o meu ensino mais eficaz 
0,887 

Promover o meu desenvolvimento 
pessoal. 

x 
Desenvolver novas 

ideias/propósitos para o meu 
trabalho/ensino. 

0,879 

Fonte: Dados da pesquisa.  Nível de significância < 0,01. 

 

Pela primeira correlação, os resultados indicam que quanto mais vontade de 

desenvolver as próprias ideias, os professores desejam construir recursos didáticos 

(r=0,910) para boas práticas educativas. Os professores precisam ter “conhecimentos 

específicos para se tornarem mais críticos e reflexivos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem” (BORN, 2019, p. 28). A ideia perpassa no fato de que saber mais leva 

a uma prática melhor ou, conforme Cochran-Smith e Lytle (1999), o conhecimento 

para a prática. 

Na segunda correlação, os professores participantes consideraram que o 

aumento das oportunidades profissionais leva ao conhecimento de perspectivas que 

tornam as práticas docentes eficazes (r=0,887). Nesse entendimento, a formação 

continuada de professores compreende um constante desenvolvimento profissional. 

Como espaço de reflexão crítica, coletiva e permanente, o processo de formação 

continuada exige um contínuo desenvolvimento profissional para a transformação das 

práticas docentes (URZETTA; CUNHA, 2013).   
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De forma análoga às análises anteriores, observa-se que, quanto maior a 

motivação para o desenvolvimento pessoal do professor, maior o desempenho para 

adquirir novos propósitos para o trabalho docente (r=0,879).  

 

Diferenças nas motivações por grupos 

 

A pesquisa forneceu diversos resultados com diferentes estímulos para 

participar de uma formação continuada. Segue Quadro 1 com alguns dos principais 

resultados. 

 

Quadro 1 - Diferenças nas motivações por grupos das variáveis demográficas. 

Variáveis Resultado por grupos 

Sexo 

Os participantes do sexo feminino indicaram maior importância para 

‘Aumentar/melhorar oportunidades profissionais’ (M=4,50; dp=0,679) 

enquanto os do sexo masculino ‘Construir recursos didáticos’ (M=4,00; 

dp=1,732). 

Faixa etária 

Os professores na faixa etária entre 40 e 49 anos têm maiores motivações 

em ‘Partilhar ideias e experiências com colegas’ (M=4,60; dp=0,548), 

enquanto os mais novos (20 a 29 anos) têm estímulos para 

‘Aumentar/melhorar oportunidades profissionais’ (M=4,33; dp=1,211). 

Estado civil 

Solteiros e casados têm diferentes estímulos para participar de uma 

formação continuada. Os primeiros intentam ‘Promover o meu 

desenvolvimento pessoal’ (M=5,00; dp=0,000), e os segundos 

‘Aumentar/melhorar oportunidades profissionais’ (M=4,27; dp=1,009). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O estímulo por melhorias e oportunidades profissionais das participantes 

femininas provém, provavelmente, de fatores como a educação e suas oportunidades 

de engajamento nos empregos (NASCIMENTO, 2014). As motivações por melhorias 

no trabalho não reduzem o tempo dedicado aos afazeres domésticos e familiares, 

exigindo das mulheres o atendimento às demandas no trabalho e na família (ARAÚJO; 

PINHO; MASSON, 2019). 

Pela importância de narrar suas experiências, de compartilhar fazeres e 

saberes, de pensar sobre a prática e de contar histórias vividas na profissão, os 

docentes com mais experiências têm maiores motivações em partilhar ideias e 

experiências com os docentes mais jovens (REIS; OSTETTO, 2018, p.16).  
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Comparações entre as médias dos resultados 

 

Pela análise de variância (ANOVA) foram detectadas diferenças significativas 

entre a distribuição nos grupos das variáveis: escolaridade, tempo de docência e 

tempo em escola do campo. 

Como exemplo, há indícios que os professores com ensino fundamental têm 

menor motivação para ‘Conhecer perspectivas para tornar o meu ensino mais eficaz’ 

do que os com ensino médio [t(3)= -3,80; sig=0,032 (p<0,05)] e com ensino superior 

[t(10)= -2,86; sig=0,017 (p<0,05)]. Os professores com ensino médio apresentaram 

maior média para o estímulo em ‘Saber mais vale sempre a pena’ do que os do ensino 

superior [t(10)= -2,25; sig=0,047 (p<0,05)]. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contexto real dos professores no processo de ensino nas salas 

multisseriadas exige a aquisição de diversos conhecimentos e práticas para um bom 

desenvolvimento profissional como a obtenção de recursos, financeiros e materiais. 

Esse investimento pessoal importa que os educadores no campo sejam capazes de 

se adaptar às ininterruptas mudanças que o cotidiano escolar impõe. 

A formação continuada como processo de mudança e aquisição de novos 

conhecimentos permite, inclusive, um novo olhar para os alunos, potencializando as 

aprendizagens com perspectivas de mudança nas atitudes, crenças e compreensões 

do mundo. É necessário compreender que o professor e seu desenvolvimento 

intelectual e pessoal representam o suporte para manutenção da qualidade da 

aprendizagem dos alunos no campo. 

Alertamos para a necessidade de legitimar as políticas de formação para os 

profissionais das salas multisseriadas nas escolas do campo, e que promova a troca 

de experiências entre os professores mais experientes e os iniciantes. Os resultados 

indicaram que urge por uma política de formação de professores que atuem nas 

escolas multisseriadas do campo no município investigado e nas demais regiões do 

país. 
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ENSAIO TEÓRICO SOBRE O PAPEL DOS GRUPOS NA INTERAÇÃO SOCIAL 
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Mari Aurora Favero Reis77 
 

RESUMO 

Na interação social em grupos, a linguagem verbal e não verbal dos indivíduos, papéis 
grupais, relacionamentos interpessoais e outros aspectos, são fundamentais na livre 
convivência. Neste ensaio teórico, o objetivo é descrever o papel dos grupos na 
interação social, de modo interdisciplinar e teórico, com foco na Psicologia social. A 
partir de pesquisa qualitativa, o tema foi explorado na disciplina de estágio II, no curso 
de Psicologia. Inicialmente foram realizadas buscas no Google Acadêmico e os 
documentos foram submetidos à análise de conteúdos de Bardin. Após uma leitura 
prévia dos documentos, aplicando os critérios de inclusão e de exclusão, foi realizada 
a criação das categorias as quais foram classificadas em planilha em Microsoft Excel 
para posterior análise. Os resultados mostram, como propósito, a importância dos 
grupos ao lidar com comportamento social, diferenças raciais, culturais ou identidades 
ideológicas. Quanto ao impacto dos grupos, conclui-se que estudos podem promover 
modificações no escopo e métodos de interação grupal, reduzir os impactos na divisão 
ou discriminação racial e contribuir na formação de valores e promoção de diálogo em 
prol da construção de conhecimentos. Portanto, o estudo proporcionou concluir que 
os grupos desempenham um papel importante na psicologia social, a fim de melhor 
compreender como indivíduos se relacionam dentro e fora dos grupos. 

 

Palavras–chave: Dinâmica de grupo. Psicologia social. Comportamento humano. 
Grupos de aprendizagem.   

 

INTRODUÇÃO  

 

A psicologia é, com frequência, definida como a ciência responsável pelo 

comportamento humano. Assim sendo, o ramo da ciência é responsável por lidar com 

a interação humana no ambiente social. Para a interação social em grupos se torna 

necessária a linguagem verbal e não verbal entre os indivíduos, papéis grupais, como 

se relacionam e outros aspectos na livre convivência. Como expectativa, a Psicologia 

avalia o comportamento dos indivíduos, que muitas vezes é diferente dentro de grupo 
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se comparado a quando estão sozinhos. Portanto, habilidades sociais são aprendidas 

ao longo da vida por meio de processos formais e informais de interação com outras 

pessoas (PRETTE; PRETTE, 2018). A psicologia social tem raízes em diversas áreas 

de atuação, com início na psicanálise com Freud e, posteriormente, se direcionando 

para a Gestalt, sendo desenvolvida por Lewin. O uso inicial do termo ‘‘dinâmica de 

grupo’’ ocorreu em um artigo de Lewin (LEWIN et al., 1944), que abordava a teoria e 

prática da psicologia social.  

Posteriormente fundou a MIT (Massachusetts Institute of Technology), centro 

especializado em dinâmicas em grupo que realizou a maior parte de suas pesquisas. 

Lewin constatou que o processo de solução de problemas passa por: identificação do 

problema, promoção e verificação das ideias, tomada de decisão e aplicação das 

decisões (OSÓRIO, 2003). No século XVIII, quando a psicologia social teve seu início, 

diversas áreas das ciências físicas haviam desenvolvido progressos marcantes para 

o conhecimento, houve grandes expectativas sobre a possibilidade de aplicação do 

método científico ao comportamento humano (SHERIF, 1936). Caso o comportamento 

humano e seus princípios pudessem ser estabelecidos, acreditava-se que seria 

possível reduzir conflitos sociais, transtornos psicopatológicos e auxiliar na criação de 

condições de benefício para todos os membros da sociedade. 

Outra grande contribuição para a unificação da psicologia social foi o psiquiatra 

e psicanalista francês-suíço Enrique Pichon Rivière, que pesquisou a respeito de 

grupos operativos. Pichon não faz diferenciação entre grupos terapêuticos ou grupos 

de aprendizagem, o principal é a relação que os integrantes do grupo mantêm com a 

tarefa, seja ela relacionada à aprendizagem ou a obtenção de uma ‘‘cura’’. Para o 

autor todo o grupo operativo é terapêutico, mas nem todo grupo terapêutico é 

operativo, pois grupo operativo é uma ideologia (PORTARRIEU; TUBERT-

OKLANDER, 1986). Nos grupos as identidades sociais estão associadas ao status e 

assim pode contribuir no aumento da autoestima (HOWARD, 2000). Por conta disso, 

nos grupos, os indivíduos são motivados a buscar avaliações positivas de seus pares 

e tem predisposição a julgar positivamente os grupos aos quais pertencem, e 

discriminar outros grupos, que possam representar qualquer tipo de risco à sua 

identidade social.  

Portanto, algo essencial de qualquer relacionamento interpessoal é a interação. 

Esta possibilita dizer que indivíduos em um relacionamento estão em interação 



 

235 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

constante (THIBAUT; KELLEY, 2017). E, conforme Thibaut e Kalley, a existência do 

grupo se baseia unicamente na participação e satisfação dos indivíduos que o 

compõem. Também, observam-se adaptações dos interesses para a psicologia social. 

Neste contexto, os problemas comuns de interdependência atingem todos os 

membros, embora de maneiras diferentes.  

Muitos desses padrões de comportamento que um indivíduo pode apresentar 

são identificados e relacionados a fenômenos como atração, dependência e status 

(THIBAUT; KELLEY, 2017). Esta pesquisa bibliográfica sobre a psicologia social visa 

investigar o funcionamento grupal e o impacto das técnicas e dinâmicas de grupo no 

contexto da Psicologia acadêmica e organizacional. Esta pesquisa foi desenvolvida 

no curso de Psicologia, onde foi apresentada na disciplina de Estágio II. Este ensaio 

tem o objetivo de refletir sobre o papel dos grupos na interação social, de modo 

interdisciplinar e teórico, com foco na Psicologia social. Assim, a ciência social e 

humanas buscam compreender os fatores responsáveis por descobrir relações para 

que possam estabelecer princípios básicos da psicologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa realizada é qualitativa, exploratória e descritiva (GIL, 2008), a partir 

de buscas bibliográficas na base de dados da Google Acadêmico, que possibilitou a 

realização de um ensaio teórico. Após o acesso às publicações, estas foram 

submetidas à análise de conteúdos proposta por Bardin (1977), que consiste em três 

etapas (REIS et al.., 2022): (i) Pré análise: quando foi realizada uma leitura prévia dos 

documentos encontrados, aplicando como critério de inclusão, referir-se às teorias de 

grupo na psicologia social. Como critério de exclusão, quando o documento não é de 

livre acesso. (ii) Exploração do material, com a criação das categorias e classificação 

dos conteúdos nos documentos. Foram utilizadas como categorias principais a 

metodologia aplicada nas pesquisas consultadas, tipo organização onde o estudo foi 

desenvolvido, propósito da intervenção, impacto psicossocial e dinâmica de grupo 

aplicada nas atividades. As categorias foram organizadas em planilha em Microsoft 

Excel78. (iii) Análise de tratamento dos resultados, inferência e interpretação foi 
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realizada a classificação das categorias destacas no Microsoft Excel, utilizando a 

função “classificar e filtrar” para organizar as variáveis e relacionar as categorias 

elencadas na etapa anterior, conforme os documentos analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos aspectos metodológicos, há predominância por pesquisas teóricas 

nos documentos analisados (GERGEN, 1973; HOWARD, 2000; PEREIRA, 2013). A 

linha do tempo (Figura 1) mostra que as principais pesquisas foram publicadas no 

período de 40 anos. Este tema de pesquisa apresenta relevância, principalmente por 

considerar que vem sendo estudado em longa data. Atualmente, o tema continua 

sendo importante devido aos desafios da convivência social, globalização, pandemia, 

confecções tecnológicas e outros aspectos psicossociais. Nesse sentido, as 

pesquisas encontradas e analisadas foram investigadas em diferentes continentes, 

com diferentes contextos e realidades. 

 

Figura 1. Linha do tempo com os principais periódicos onde os documentos foram publicados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 
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Propósitos e impacto dos grupos na Psicologia Social 

 

De modo geral, pode-se dizer que cada indivíduo tem um grande repertório de 

comportamentos e atitudes possíveis e existem muitas maneiras diferentes de 

descrever e analisar os itens deste repertório. Quando um grupo de indivíduos são 

observados, geralmente a interação entre os mesmos torna-se um assunto altamente 

seletivo, tanto em relação a quem interage quanto com quem recebe a interação 

(THIBAUT; KELLEY, 2017). Embora haja várias maneiras diferentes de seletividade, 

estes autores acreditam que parte disso seja consequência de diferentes experiências 

passadas em outros grupos ou em diferentes relacionamentos. No convívio em grupo, 

pode ser estudado a existência de um conjunto de manifestações (evidências de 

conflito ou tensão) que podem estar presentes nesse ambiente. Todo grupo cria um 

sistema de papéis e a medida que o grupo altera os seus valores, premissas sejam 

fundamentadas na cultura anterior ou ser invalidadas pelo grupo, com modificações 

nos métodos da psicologia social (GERGEN, 1973). Os resultados da análise dos 

documentos, realizada na pesquisa, mostra alguns propósitos e impactos dos grupos 

em diferentes contextos e ambientes (Tabela 1). 

 

Figura 1 - Resultado da classificação com as principais categorias analisadas. 

PROPÓSITO IMPACTO CITAÇÃO 

Demonstrar que enquanto método de 

pesquisa as teorias do 

comportamento social são reflexos da 

história contemporânea 

À medida que a cultura muda, tais 

disposições são alteradas e as premissas 

são muitas vezes invalidadas, gerando 

modificações no escopo e métodos da 

psicologia social. 

(GERGEN, 

1973) 

Analisar a identificação de grupos e 

suas negatividades para com outros 

grupos utilizando estudantes negros 

africanos e suas identificações com 

brancos ingleses, brancos africanos e 

brancos no geral. 

Como previsto, a identificação negra 

africana estava significativamente 

relacionada apenas a atitudes em relação 

aos brancos africâneres. Os autores 

discutem evidências da existência de dois 

modos distintos de identificação grupal 

com diferentes implicações para a 

interação intergrupal. 

(DUCKITT; 

MPHUTHING, 

1998) 

Revisão dos fundamentos 

psicológicos sociais da identidade 

As abordagens das identidades do 

próximo século, possibilita olhar para 

análises que reúnam tanto as estruturas 

da vida cotidiana quanto as realidades 

socioculturais e sociopolíticas. 

(HOWARD, 

2000) 

Apresentar a trajetória e as práticas 

dos alunos de três universidades, 

mostra como os alunos vivem 

A criação, apoio e agenciamento desses 

grupos nas universidades representam 

uma forma de estimular a formação 

(HENAO-

ESCOVAR et 

al.., 2008) 
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experiências que facilitam o 

desenvolvimento de diferentes 

expressões e habilidades cidadãs. 

cristã, com sugestões relacionadas a 

esse tema. 

Compreensão sobre o modo de 

Pichon-Rivière ao pensar a realidade 

e o funcionamento dos grupos, 

articulando o uso do conceito dialética 

em sua obra, às ideias de Bornheim e 

Haguette. Discutir sua técnica como 

instrumento de intervenção e 

estratégia metodológica de pesquisa. 

Adaptação Ativa à Realidade (AAR) só 

pode acontecer nas práxis das interações 

e da comunicação entre o eu e o outro, 

entre o indivíduo e o grupo, seja nas 

intervenções grupais, seja na construção 

do conhecimento. O conceito original de 

Sócrates: a dialética como a arte do 

diálogo. Não pode haver transformação 

sem diálogo, sem interação, sem a troca, 

sem a palavra do outro construindo 

sentidos junto à minha, seja na mesma 

direção, seja em sentidos contraditórios, 

em um movimento permanente, dialético 

e em espiral. 

(PEREIRA, 

2013) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

Para que se possa ter interações em grupo é necessário instigações, tanto por 

parte individual quanto de estímulos externos, tornando a socialização como frutos 

desses estímulos dos individuais e do ambiente, oportunizando reforçar a relação ou 

extingui-la. Portanto, a estabilidade de um grupo depende tanto da persistência dos 

indivíduos, quanto dos estímulos do ambiente que o cerca (THIBAUT; KELLEY, 2017). 

Os autores definem que o custo do comportamento demanda de grande esforço físico 

ou mental, quando fatores psicológicos e fisiológicos como a ansiedade e cansaço 

mental acompanham a ação ou quando se têm opiniões discordantes ou tendências 

de resposta concorrentes.  

A ciência da comunicação não depende apenas de linguagem ou da mensagem 

por diversos canais de comunicação, pois alguns destes ocorrem de maneira não 

verbal, como por exemplo: linguagem corporal, pré-verbal (gestos) e extra verbal 

(atos). Mesmo que linguagem, mensagem e todos os processos de comunicação 

estejam adequados é necessário que o receptor cumpra a sua funcionalidade, 

diferenças ideológicas e lutas por liderança, sejam resolvidas por diálogo de ideias e 

valores (HENAO-ESCOVAR et al.., 2008). Segundo estes autores, ao observar que 

em grupos universitários LGBTQIA+ um conjunto de regras passam a ser 

estabelecidas para garantir o fortalecimento organizacional do grupo, com propósito 

de transformação dos preconceitos, estereótipos e imaginários, em conformidade com 

seus direitos. 
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A liderança autocrática em que os membros são indivíduos inseguros e os seus 

líderes incapazes de promover mudanças sem que haja diálogo ou interação. Quando 

ocorre a liderança democrática, os papéis e funções fornecem um limite do diálogo, 

mesmo que contraditório ou com limitações relativas aos papéis. Assim, poderá 

ocorrer troca de valores, palavras, cultura, seja na mesma direção ou não (PEREIRA, 

2013). Consequentemente, os resultados para que um integrante de um grupo tenha 

alguma ou uma série de interações depende das recompensas recebidas para que 

ocorra essa interação (THIBAUT; KELLEY, 2017). Dessa forma, os valores variam em 

relação ao comportamento que os indivíduos irão produzir no decorrer da 

socialização. Conforme Thibaut e Kelly, alguns indivíduos observam propósitos, 

recompensas e custos de modo individual, enquanto que, para outros indivíduos, 

esses três itens são algo único, um dependente do outro para que haja a socialização.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensaio teórico proporcionou concluir que os grupos desempenham um papel 

importante na psicologia social. De modo geral, as pesquisas apontam que os grupos 

têm como propósito o comportamento social, ao lidar com diferenças raciais, culturais, 

de identidades ideológicas e éticas. O uso de um instrumento de pesquisa 

fundamentado pode apresentar bons resultados para a prática em clima grupal. 

Também, promove o entendimento de como a análise teórica dos funcionamentos 

grupais relacionam necessidades fundamentadas nas categorias da literatura 

analisada.  

Quanto ao impacto dos grupos na Psicologia social, a literatura analisada 

conclui que estudos podem promover modificações no escopo. O uso de métodos de 

interação grupal, pode reduzir os impactos com discriminação racial, possibilitando 

olhar para análises que contemplam estruturas da vida cotidiana e as estruturas das 

realidades socioculturais e sociopolíticas. Sobre a formação de valores em ambientes 

universitários, é possível promover diálogo para a construção de conhecimentos, 

como apontam as pesquisas sobre a importância da intervenção grupal com 

indivíduos que se relacionam dentro e fora do grupo. 
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LEI 10.639 DE 2003: O IMPULSO PARA AÇÕES AFIRMATIVAS NO COMBATE 

ANTIRRACISTA 

 

Verônica Fernandes79 

 

RESUMO 

O trabalho aqui apresentado se relaciona às Políticas educacionais e trata sobre a Lei 
10645 de 2003. No cerne dessa conquista, ela guarda como debate a importância do 
movimento negro no combate antirracista. Observa-se que ela permite de maneira 
simbólica a valorização cultural e na sua materialidade à Lei se desdobra em outras 
ações afirmativas no campo das políticas, principalmente na área da educação. Ainda, 
os vetos que ocorreram nela, durante a aprovação foram compreendidos neste 
trabalho como formas de silenciamento e de cerceamento que não impediram a 
importância do Movimento Negro como precursor de lutas na área das políticas 
educacionais e que marcam a tessitura social em todos os níveis e modalidades com 
impacto, principalmente na área de práticas curriculares. Refletir sobre tais questões 
é uma forma de reiterar a importância da Lei e de sua ação política. Considera-se que, 
mesmo dezenove anos depois de sua promulgação, o impacto no debate da 
Educação das Relações Étnico-Raciais é essencial em todas as áreas sociais. Dessa 
forma, a importância dela nas políticas afirmativas, e enquanto construção social no 
combate antirracista são ampliados em temas recorrentes que emergiram das 
proposições que foram realizadas nas produções acadêmicas da área. O caminho 
metodológico traçado é o de análise da Lei e de pesquisa de referência bibliográfica. 

 

Palavras–chave: Lei 10.639 de 2003. Movimento Negro. Educação das Relações 

étnico-raciais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo busca como objetivo refletir sobre o escopo político pedagógico 

advindo da Lei 10.639 de 2003, por isso apesar de citar o artigo 26 A,79-A e 79-B da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, e mesmo ao mencionar a Lei 11.645 de 

2008, a ênfase será a Lei de 2003, no entendimento de que o impacto dela nas 

pesquisas acadêmicas amplia o debate no combate antirracista. Dessa maneira, a 

pergunta norteadora neste artigo é: quais os ganhos simbólicos e materiais vindos do 

impacto da Lei 10.639 de 2003? 
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A justificativa para refletir sobre a Lei 10.639 de 2003, neste artigo, é que a Lei 

é um dos principais dispositivos dos últimos tempos das políticas educacionais que 

possuem como base a construção de planos educacionais referentes às políticas de 

cotas e de inclusão. Tais ações são compreendidas por essa autora como de 

reparação histórica frente às assimetrias recorrentes das desigualdades sociais e da 

escravização. Dessa maneira, a reflexão possui como objetivo analisar a Lei, os vetos 

e permitir as investigações necessárias para essa área de conhecimento. 

Nesta perspectiva, a alteração da Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), pela Lei nº 10.639 de 2003, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (2009). A implementação de políticas que vieram de forma 

continua pela luta do movimento negro, como a apresentada impulsionaram a 

pesquisa, a produção acadêmica e oferecem a base para a alteração de práticas 

curriculares que influenciaram as políticas afirmativas na modalidade de cotas das 

universidades públicas brasileiras. Assim, a mudança no campo do conhecimento, 

acadêmico e científico permite reflexões no âmbito das práticas sociais que impactam 

mudanças, tendo como base a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). 

A forma institucional do racismo está ainda presente seja, por vezes, pela não-

representação do tema, ou ainda, pela desvalorização do tema como se fosse algo 

ultrapassado. No entanto, a negação é uma das marcas do silenciamento e muitas 

vezes com o apoio do estado houve e ainda há um certo isolamento do negro e não 

há valorização da cultura africana e afro-brasileira. Isto, então, é um dos argumentos 

refletidos na compreensão de que a Lei seja no campo simbólico compreendido como 

importante para a cultura, para as identidades dos povos que são marcados pelas 

manifestações institucionais na ampliação de estudos na área, e também pela 

continuidade de seu impacto em outras áreas. Questões que influenciam políticas e 

que reafirmam os negros e as negras como importantes e dão a real importância 

desses grupos como sendo fundamentais na construção da nação brasileira. 

Neste sentido, compreende-se que a educação das Relações Étnico-Raciais, 

advindas após a Lei, serve socialmente no reconhecimento de diferentes identidades, 

em diferentes expressões sobre beleza e suas representações e que a Lei tensiona a 

branquitude normativa e a questiona como expressão única de humanidade ou, ainda, 

na produção de conhecimento. Ainda, as análises no discurso da Lei e a pesquisa de 
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referência bibliográfica permitem metodologicamente pensar em um aprimoramento 

da Lei de 2003, advindas por outras políticas afirmativas como ganho social em prol 

de uma sociedade que ambiciona mais igualdade, diante da diversidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Metodologicamente o caminho feito neste trabalho foi de análise descritiva e 

crítica da Lei, tomando como base a leitura dela, a compreensão histórica e os vetos, 

assim como também se considerou as pesquisas de referencial teórico na área. Dessa 

forma, em tal análise, a Lei n.º 10.639 incluiu momentos de repressão ao movimento 

negro e as suas lideranças. A pauta chegou ao parlamento por meio do deputado 

Paulo Paim, em relação aos preceitos constitucionais: “[...] mas arquivado em 1995, 

certamente por questões políticas e burocráticas, consideradas –na ocasião –mais 

importantes que o contexto das Relações Étnico-Raciais na educação” (PEREIRA; 

2011, p. 6). 

O sistema de educação brasileiro, anteriores a década de 90, acreditava que o 

debate sobre as questões raciais eram no ambiente escolar expressões de exclusão 

e que foram tensionadas pela Lei 10.639 de 2003 que altera a nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (1996) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997) (PEREIRA, 2011). O reconhecimento, por parte do Estado, sobre o ensino de 

história da África e afro-brasileira no currículo da educação básica e a valorização da 

cultura negra em nosso país é recente. Percebe-se que a importância do Movimento 

Negro nos diferentes momentos históricos com avanços, contradições e rupturas que 

caracterizaram a luta antirracista foi essencial para a aprovação da Lei.  

Destaca-se que cada período histórico expressa um projeto que foi pautada na 

luta antirracista e acaba reconfigurando as matrizes políticas, econômicas e 

ideológicas nas questões raciais, e que foi graças, principalmente, ao Movimento 

Negro que elas integram as políticas de interesses do Estado. Ao considerar as 

questões críticas e o impacto curricular a contribuição é que as abordagens 

dominantes, propostas nos currículos escolares, passam a ser examinadas e, ao 

longo do tempo, vão gerar perspectivas diferenciadas por meio de outras pesquisas, 

de outros saberes que impulsionam as instituições escolares e seus agentes 

(GOMES, 2002). 
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O currículo não é fixo nem é o produto de uma luta fora da escola para 
significar o conhecimento legítimo. O currículo não é uma parte legitimada da 
cultura que é transposta para a escola. O currículo faz parte da própria luta 
pela produção do significado, a própria luta pela legitimação. Nesse sentido, 
é uma produção de cultura (LOPES; MACEDO, 2011, p. 92). 

 

Quando uma estrutura social é impactada, ela como um todo recebe essa nova 

informação e nela começam a ocorrer gradativamente mudanças éticas, culturais que 

se articulam a processos que podem trazer desafios. No entanto, a sua continuidade 

e a incorporação com o movimento de saberes e conhecimentos produzidos serve 

problematizando algumas questões e ampliando outras conquistas que vieram após 

a Lei de 2003. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos das Relações Étnico-Raciais são um percurso construído como 

importante na sociedade e advém das lutas do Movimento Negro. Desse modo, 

sustenta-se que, devido a Lei 10.639 de 2003, é que uma série de outros planos na 

área política tiveram desdobramentos posteriores a 2003, como, por exemplo, a Lei 

de Cotas na pós-graduação. Isso significa que a Lei em 2003, ao alterar o artigo 26 A, 

79-A e 79- B da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, tornou-se propulsora para 

mudanças que vieram nos anos seguintes.  

A Lei possui um percurso de diálogo e pressão social protagonizada pelo 

Movimento Negro. A ação política foi aprovada em março de 1999, pelo Projeto de Lei 

nº 259, apresentados pelos deputados Ben-Hur Ferreira e Esther Grossi, quando 

estabelecem a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial da rede de ensino da 

temática história e cultura afro-brasileira. 

Quando a Lei é aprovada recebe dois vetos, o primeiro diz respeito às 

disciplinas de Educação artística do ensino médio deveriam dedicar em torno de dez 

por cento do conteúdo programático anual ou semestral ao estudo da temática 

africana e afro-brasileira. Segue abaixo o veto: 

 

[...] o referido parágrafo [relativo à dedicação de dez por cento de seu 
conteúdo programático à temática mencionada] não atende ao interesse 
público consubstanciado na exigência de se observar, na fixação dos 
currículos mínimos de base nacional, os valores sociais eculturais das 
diversas regiões e localidades de nosso país (BRASIL, 2003b, p. 01). 
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O segundo veto se refere à capacitação dos professores e que no texto inicial 

poderiam contar com a participação de entidades do movimento afro-brasileiro, das 

universidades e de outras instituições de pesquisa, a justificativa para os termos disso 

foram os seguintes: 

 

[...] verifica-se que a lei nº 9.394, de 1996, não disciplina e nem tampouco faz 
menção, em nenhum de seus artigos, a cursos de capacitação para 
professores. O art. 79-A, portanto, estaria a romper a unidade de conteúdo 
da citada lei e, consequentemente, estaria contrariando norma de interesse 
público da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1988, segundo a 
qual a lei não conterá matéria estranha a seu objeto (BRASIL, 2003b, p. 01). 

 

Nesse sentido, tanto a obrigatoriedade do estudo de história e cultura africana 

e afro-brasileira relacionadas à inserção do dia 20 de novembro como Dia 

Internacional da Consciência Negra chegam com vetos. Em contrapartida, no mesmo 

ano, foi criada uma Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR). A Lei promoveu ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. A criação de secretarias que apoiassem a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, além das Coordenadoras de 

Promoção da Igualdade Racial e atuam no campo político no apoio às causas raciais. 

Reiterar a importância da Lei 10.639 de 2003 é enfatizar o percurso político do 

Movimento Negro como sendo protagonistas da implementação dessa política que se 

desdobra em ações afirmativas. Compreende-se que o espaço simbólico na afirmação 

cultural afro-brasileira e africana esgarça para outros âmbitos jurídicos e se 

materializam em ações de políticas afirmativas. Segundo Gomes (2002, p. 142): 

 

no pertinente às técnicas de implementação das ações afirmativas, podem 
ser utilizadas além do sistema de cotas, o método do estabelecimento de 
preferências, o sistema de bônus e os incentivos fiscais (como instrumento 
de motivação do setor privado). Noutras palavras, ação afirmativa não se 
confunde nem se limita às cotas. 

 

Rememorar a trajetória da Lei é afirmar o impacto simbólico da Lei no que se 

trata da cultura africana e afro-brasileira e a materialidade jurídica de ações que 

tiveram como protagonistas o Movimento Negro. Compreende-se que os vetos e as 

justificativas expressas por ele tentaram silenciar, excluir e até mesmo cercear o 
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Movimento Negro, seja pelas tensões políticas que promoveram pela reflexão, pelo 

debate e pelas transformações estruturais na sociedade brasileira. Alterar, subverter 

e modificar estruturas sociais é um processo longo, por vezes demorado, contudo 

necessário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A perspectiva deste artigo é apontar de forma breve que a Lei 10.639 de 2003 

possui o protagonismo do Movimento Negro em suas bases e ela implementa 

progressivamente Diretrizes educacionais e influencia outras ações afirmativas no 

âmbito das políticas educacionais. A alteração para a Lei 11.645 de 2008 incorpora a 

cultura indígena. Compreende-se que simbolicamente tais povos foram silenciados, 

no entanto a escolha, neste artigo foi marcar o protagonismo do Movimento Negro. 

No bojo da Lei de 2003 temos as proposições que impactaram posteriormente 

diversas ações afirmativas como as cotas, e oferecem o subsídio necessário no 

debate das Relações Étnico-Raciais que alteram as práticas curriculares, a formação 

de professores e outras questões.  

 O veto na Lei em 2003 não impediu ou impede a contínua ação do Movimento 

Negro no esgarçamento da estrutura racista de silenciamentos históricos expostos 

pelo Movimento Negro. Dezenove anos após a promulgação da Lei 10.639 de 2003 

não se pode esquecer do que ela guarda em si, refletir sobre a trajetória e lembrar que 

as políticas públicas no Brasil, quando se tratam das lutas contra o racismo possuem 

como impacto na base de formação política para uma Educação das Relações Étnico-

Raciais. 
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RESUMO 

O processo de seleção para ingresso nos cursos de educação profissional do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC) sofreu mudanças ao longo dos anos na perspectiva 
de ampliar a inclusão e o acesso. No entanto, o ingresso por sorteio é alvo de muitas 
discussões por parte da comunidade interna e externa ao IFSC. Neste contexto, o 
objetivo deste estudo é avaliar o perfil dos estudantes aprovados para o curso Técnico 
Subsequente de enfermagem do IFSC, antes e após o sistema de ingresso por sorteio 
público. Tratou-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo descritiva e 
analítica. Os resultados indicaram que a seleção por sorteio, propiciou que uma 
parcela maior da população tivesse a oportunidade de participar do processo de 
seleção, passando de 254 inscritos em 2015/1 para cerca de 1.000 em 2019/2, no 
entanto, observou-se o número de convocados para se alcançar o preenchimento das 

                                                            
80 Financiamento: Esta pesquisa recebeu financiamento do Edital Universal 02/2021/PROPPI/IFSC e 

bolsas de pesquisa CNPq.   
81Graduando em Enfermagem, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. 

Santa Catarina. Brasil. E-mail: henrique.sa@aluno.ifsc.edu.br 
82Graduanda em Enfermagem, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. 

Santa Catarina. Brasil. E-mail: stefani.as1999@aluno.ifsc.edu.br 
4 Doutora, docente do Departamento de Saúde e Serviços do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa Catarina. Brasil. E-mail: luciana.mazon@ifsc.edu.br 
84 Doutora, docente do Departamento de Saúde e Serviços do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa Catarina. Brasil. E-mail: joanaraw@ifsc.edu.br 
85 Mestre, docente do Departamento de Saúde e Serviços do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa Catarina. Brasil. E-mail: marciabet@ifsc.edu.br 
86 Mestre, Pedagoga do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa 

Catarina. Brasil. E-mail: fernanda.greschechen@ifsc.edu.br 
87 Mestre, docente do Departamento de Saúde e Serviços do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa Catarina. Brasil. E-mail: debora@ifsc.edu.br 
88 Doutora, docente do Departamento de Saúde e Serviços do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa Catarina. Brasil. E-mail: marciele.misiak@ifsc.edu.br 
89 Doutora, docente do Departamento de Saúde e Serviços do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. Joinville. Santa Catarina. Brasil. E-mail: 
juliana.monguilhott@ifsc.edu.br 



 

249 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

vagas quase triplicou, passando de 35 no primeiro semestre de 2015 para 101 no 
segundo semestre de 2019. Os dados sugerem ampliação no número de estudantes 
convocados pertencentes a classes minoritárias após o processo de ingresso por 
sorteio, no entanto, este estudo não abrange as demais dimensões do acesso para 
além dos sistemas seletivos de ingresso, tais como permanência e qualidade do 
ensino, fundamentais para a democratização do ensino público. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Educação. Acesso. Ensino. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC) é uma instituição pública que tem por finalidade ofertar formação e qualificação 

em diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2008; SILVA, 

2009). 

Esta instituição tem como missão, promover a inclusão e formar cidadãos, por 

meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e 

aplicando conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e 

cultural (IFSC, 2020). 

No que se refere a inclusão, o IFSC em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2020-2024) aponta, desenvolver um currículo inclusivo, que explicita e 

acolhe as diferenças. 

Ainda na perspectiva da inclusão e do acesso, cabe apontar que o ingresso aos 

cursos de educação profissional do IFSC sofreu mudanças ao longo dos anos. De 

acordo com o PDI (2020), o grande número de candidatos por vaga, levou a seleções 

meritocráticas, o que impulsionou discussões internas e a adoção de políticas 

diferenciadas de ingresso.  

Com a promulgação da lei nº 12.711/2012, a forma de ingresso foi adaptada 

para o atendimento aos termos nela propostos, ampliando o acesso aos discentes 

oriundos de escola pública, de baixa renda e de pessoas autodeclaradas pretas, 

pardas e indígenas (BRASIL, 2012), conforme percentual da população catarinense 

aferida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Além da adoção de processos seletivos com cotas para diferentes públicos, 

existem outras formas de acesso ao ensino adotadas pelo IFSC. Anterior a Resolução 

CODIR 02/2017, o ingresso aos cursos Integrados, técnico subsequente e 
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concomitante, ocorriam por meio de um exame de classificação. Este exame, consiste 

em uma prova de múltipla escolha com questões de língua portuguesa e matemática 

contextualizadas (IFSC, 2017a). Posterior a 2017, o ingresso para os cursos técnicos 

subsequente e concomitante passou a ocorrer por meio de um sorteio público gerado 

de forma eletrônica. Para esta forma de ingresso é utilizado um software específico 

para este fim. 

O ingresso por sorteio é alvo de muitas discussões por parte da comunidade 

interna e externa ao IFSC. Empiricamente, docentes apontam aumento da evasão o 

que reflete diretamente na ineficiência do serviço público. A comunidade externa 

aponta que este formato é também excludente, pois o acesso ao ensino fica a “mercê 

da sorte” dos estudantes (SESTREM, 2020). 

 Os debates em torno do Sorteio Público como forma de ingresso levaram a 

formulação de hipóteses que justificam este estudo. Será que o sorteio permite uma 

representação mais fidedigna de grupos minoritários? O sorteio promove a inclusão e 

o acesso?  

Nesse contexto o objetivo deste estudo é avaliar o perfil dos estudantes 

aprovados para o curso Técnico Subsequente de enfermagem do Instituto Federal de 

Santa Catarina, Câmpus Joinville, antes e após o sistema de ingresso por sorteio 

público. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tratou-se de pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo descritiva e analítica 

em que foi caracterizado o perfil sociodemográfico dos estudantes do curso Técnico 

Subsequente de Enfermagem do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus 

Joinville. 

O período de análise compreendeu os semestres dos anos de 2015, 2016, 

2017/1 (período em que a forma de ingresso se dava pelo Exame de Classificação) e 

os semestres de 2017/2 2018 e 2019 (período em que a forma de ingresso ocorreu 

por Sorteio Público). A amostra compreendeu 100% dos alunos convocados para o 

curso Técnico Subsequente de Enfermagem do Instituto Federal de Santa Catarina, 

Câmpus Joinville, no período de 2015 a 2019 
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Os dados foram obtidos dos “Indicadores de Ingresso”, gerados pelo 

Departamento de Ingresso a partir de um questionário socioeconômico respondido 

pelos estudantes durante a inscrição para o curso. 

A exploração dos dados foi realizada através de planilhas eletrônicas, sendo 

apresentadas frequências simples, absolutas e percentuais. 

A pesquisa atende aos fundamentos éticos e científicos da resolução 466/2012, 

tendo sido submetida e aprovada pelo comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos pelo parecer consubstanciado número 5.003.632. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Técnico de Enfermagem do IFSC, Câmpus Joinville,  foi instituído em 1994, 

sendo um dos cursos pioneiros de Santa Catarina. Com oferta anual, ele ocorre na 

modalidade presencial, com carga horária de 1.800h/aula (IFSC, 2017b).  

Desde a criação do curso, eram ofertadas 24 vagas a cada semestre letivo. Até 

o primeiro semestre do ano de 2017, a forma de ingresso ao curso era realizada por 

prova, que incluía questões de conhecimentos gerais e específicos. No entanto, a 

partir do segundo semestre do mesmo ano, o acesso dos estudantes passou a ser 

realizada por sorteio público, após deliberação do Colégio de Dirigentes (CODIR) pela 

Resolução CODIR nº02 de 06 de março de 2017 (IFSC, 2017a). O documento não 

justifica os motivos pelos quais se modificou a forma de ingresso aos cursos 

subsequentes e concomitantes como o Técnico de Enfermagem. 

Cabe apontar, que a seleção por sorteio é realizada com a presença de, no 

mínimo, três servidores do Instituto, designados pelo chefe do Departamento de 

Ingresso, não sendo obrigatória a presença dos candidatos.  As informações sobre o 

processo de sorteio, fica disponível no edital de seleção para o curso.  

No gráfico 1 é apresentado o número de candidatos inscritos para participar do 

processo de seleção para o Curso Técnico de Enfermagem do IFSC, Câmpus Joinville 

no período de 2015 a 2019. 

Reitera-se que esta seleção ocorria até o primeiro semestre de 2017 por prova 

classificatória passando para a modalidade “sorteio público” após este período. 

Observa-se que o número de candidatos inscritos passou de 254 (10 candidatos/vaga) 

no ano 2015/1 para cerca de 1000 (41 candidatos/vaga) em 2019/2 (Gráfico 1). Estes 
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dados indicam que a seleção por sorteio, propicia que uma parcela maior da 

população tenha a oportunidade de participar do processo de seleção. 

Os processos seletivos para os cursos técnicos surgiram a partir da criação das 

Escolas de Aprendizes Artífices, no ano de 1909, e são realizados por meio de um 

edital que define critérios para classificação, seleção e aprovação dos alunos. A 

seleção por provas é o mecanismo mais tradicional de ingresso e apresenta as mais 

altas taxas de seletividade. Esses concursos acentuam essas diferenças e restringem 

as oportunidades para aqueles que, por cursarem escolas de melhor padrão de 

qualidade, conseguem ser selecionados nos exames (COUTINHO; MELO, 2011) 

 

Gráfico 1 – Número de estudantes inscritos e número de candidato/vaga para o curso técnico de 
Enfermagem do Câmpus Joinville, 2015 a 2019.  

 
Fonte: autoria própria.  
Dados obtidos do Relatório do Sistema de Ingresso. 

 

No gráfico 2 é apresentado o número de estudantes convocados para 

preenchimento das 24 vagas ofertadas para o curso. Tanto no ingresso por prova 

como por sorteio, os aprovados são chamados até que todas as vagas sejam 

preenchidas. Motivo pela qual observa-se no Gráfico 2 que o número de convocados 

excede o número de vagas. 

A partir do segundo semestre de 2017, quando o acesso ao curso de Técnico 

de Enfermagem se deu por sorteio, pode-se observar que o número de convocados 

quase triplicou, passando de 35 no primeiro semestre de 2015 para 101 no segundo 

semestre de 2019 (Gráfico 2). Estes dados podem sugerir várias hipóteses, a serem 
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futuramente testadas, tal como, o fato de muitos candidatos inscreverem-se para o 

curso, sem o real interesse ou condição de cursá-lo.  

 

Gráfico 2 – Número de estudantes convocados para preenchimento das vagas para o curso técnico 
de Enfermagem do Câmpus Joinville, 2015 a 2019.  

 
Fonte: autoria própria.  
Dados obtidos do Relatório do Sistema de Ingresso. 

 

Quanto à raça dos estudantes, em 2015/01, 80% dos convocados eram 

brancos, 17,1% pardos e 2,9% negros. Já em 2019/2, esses valores passaram 

respectivamente para 46,5%, 38,6% e 14,9% (Tabela 1). Os dados demonstram 

ampliação ao longo dos anos da convocação de grupos minoritários (pretos e negros) 

para o curso técnico de enfermagem, considerado historicamente um dos mais 

concorridos do IFSC. 

 

Tabela 1 – Raça dos estudantes convocados para preenchimento das vagas para o curso técnico de 
Enfermagem do Câmpus Joinville, 2015 a 2019.  

Ano/semestr

e 
2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 

Raça n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Branco (a) 
2

8 
80 

2

9 

87,

8 

2

4 

77,

4 

2

2 
71 

3

1 

88,

8 

4

1 
57 

5

9 

67,

8 

4

3 

63,

2 

3

0 

47,

6 
47 

46,

5 

Pardo (a) 6 
17,

1 
0 0 5 

16,

2 
6 

19,

4 
3 8,6 

2

6 

36,

1 

2

4 

27,

6 

2

0 

29,

4 

2

2 

34,

9 
39 

38,

6 

Preto (a) 1 2,9 4 
12,

2 
1 3,2 1 3,2 0 0 3 4,1 0 0 5 7,4 8 

12,

7 
15 

14,

9 

Amarelo (a) 0 0 0 0 1 3,2 1 3,2 0 0 0 0 3 3,5 0 0 1 1,6 0 0 

Indígena 0 0 0 0 0 0 1 3,2 1 2,9 2 2,8 1 1,1 0 0 2 3,2 0 0 

Total 
3

5 
100 

3

3 
100 

3

1 
100 

3

1 
100 

3

5 
100 

7

2 
100 

8

7 
100 

6

8 
100 

6

3 
100 

10

1 
100 

Fonte: autoria própria.  
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Dados obtidos do Relatório do Sistema de Ingresso. 

 

Apesar da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, lei de cotas, que busca 

minimizar a seletividade, dando maior oportunidade aos estudantes da escola pública, 

considerando outros aspectos, como cor, deficiência e renda familiar, ainda assim, de 

2015/1 até 2017/1, quando a seleção se dava por mérito (prova classificatória), cerca 

de 80% dos convocados para o curso eram brancos. 

Autores sugerem que o critério do mérito esbarra no problema da igualdade de 

oportunidades. Numa sociedade em que há divisão e desigualdade, social, econômica 

e educacional, não haverá uma competição justa, ou seja, alguns sairão na frente na 

disputa. A universalização do acesso é apenas uma condição formal da igualdade de 

oportunidades, as diferenças materiais continuam a determinar o sucesso/fracasso 

escolar (AMBROSI, ESCOTT, 2020). Para os mesmos autores a seletividade dos 

vestibulares e sistemas de ingresso acaba por promover a exclusão das pessoas que 

mais precisam do ensino público. 

No que se refere ao estado civil dos estudantes convocados, de 2015/1 a 

2019/2 cerca de 60% dos estudantes eram solteiros, e em média 35% eram casados 

ou possuíam união estável. Observou-se pouca variação nessa variável ao longo do 

período analisado (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Estado civil dos estudantes convocados para preenchimento das vagas para o curso 
técnico de Enfermagem do Câmpus Joinville, 2015 a 2019.  

Ano/ 

semestre 

2015_1 2015_2  2016_1 2016_2 2017_1  2017_2 2018_1 2018_2 2019_1 2019_2 

Estado 

Civil 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Solteiro  23 65,7 17 51,5 17 54,8 24 77,4 21 60 42 58,3 49 56,3 39 57,4 34 54 57 56,4 

Casado/ 

União Estável 

10 28,6 12 36,4 13 41,9 6 19,4 11 31,4 28 38,9 34 39,1 22 32,4 28 44,4 38 37,6 

Separado/ 

Divorciado  

2 5,7 3 9,1 0 0 1 3,2 2 5,7 1 1,4 4 4,6 6 8,8 0 0 4 4 

Viúvo 0 0 1 3 1 3,3 0 0 1 2,9 1 1,4 0 0 1 1,4 1 1,6 2 2 

Total 35 100 33 100 31 100 31 100 35 100 72 100 87 100 68 100 63 100 101 100 

Fonte: autoria própria.  
Dados obtidos do Relatório do Sistema de Ingresso. 

 

O mesmo padrão é observado para a variável necessidades especiais (Tabela 

3). O sistema de ingresso por sorteio parece não exercer influência sobre o acesso 

desses estudantes ao curso analisado. Tanto antes quanto após a mudança do 



 

255 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

mecanismo de ingresso, mais de 90% dos estudantes não possuíam qualquer 

necessidade especial.  De 2015/1 a 2017/1 em média 4% dos estudantes convocados 

tinham alguma necessidade especial, este valor passou para em média 2% de 2017/2 

a 2019/2 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Necessidades especiais dos estudantes convocados para preenchimento das vagas para 
o curso técnico de Enfermagem do Câmpus Joinville, 2015 a 2019.  

Ano 2015_1 2015_2 2016_1 2016_2 2017_1  2017_2 2018_1 2018_2 2019_1 2019_2  

Necessidade

s Especiais 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %  

Não 3

4 

97,

1 

3

3 

10

0 

2

9 

93,

6 

2

8 

90,

3 

3

4 

97,

1 

7

1 

98,

6 

8

1 

93,

1 

6

3 

92,

6 

5

9 

93,

6 

97 96  

Sim, física 

(motora ou 

de fala). 

1 2,9 0 0 1 3,2 1 3,2 0 0 0 0 2 2,3 4 5,9 1 1,6 1 1  

Sim, visual. 0 0 0 0 1 3,2 0 0 0 0 1 1,4 3 3,4 1 1,5 2 3,2 2 2  

Sim, mental/ 

intelectual. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,6 1 1  

Outras 0 0 0 0 0 0 2 6,5 1 2,9 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 0  

Total 35 100 33 100 31 100 31 100 35 100 72 100 87 100 68 100 63 100 10

1 

10

0 

 

Fonte: autoria própria.  
Dados obtidos do Relatório do Sistema de Ingresso. 

 

No que tange a questão da ocupação dos estudantes, observa-se que boa 

parte deles são trabalhadores do setor privado (Tabela 4). Dado que chama atenção 

é sobre aqueles que se dedicam apenas aos estudos. O número de pessoas com este 

perfil diminuiu ao longo dos anos analisados, passando de em média 23% de 2015/1 

a 2017/2 para em média 9% de 2017/2 a 2019/2 (Tabela 4), o que sugere a maior 

inclusão de pessoas que já se encontram no mercado de trabalho e buscam 

qualificação profissional. 

 

Tabela 4 – Ocupação dos estudantes convocados para preenchimento das vagas para o curso 
técnico de Enfermagem do Câmpus Joinville, 2015 a 2019.  

Ano/ semestre 2015_1 2015_2 2016_1 2016_2 2017_1 2017_2 2018_1 2018_2 2019_1 2019_2 

Ocupação 
principal 

n % n % n % n % N % n % n % n % n % n % 

Empregado de 
empresa privada 13 37,1 13 39,4 12 38,7 5 16,1 9 25,7 19 26,4 31 35,6 31 45,6 29 46 43 42,6 

Empregado de 
empresa pública 4 11,4 6 18,2 3 9,7 2 6,5 2 5,7 5 6,9 3 3,4 0 0 3 4,8 3 3 

Estudante 8 22,9 4 12,1 7 22,6 6 19,4 14 40 4 5,6 10 11,5 6 8,8 6 9,5 9 8,9 

Autônomo 1 2,9 2 6 1 3,2 0 0 2 5,7 9 12,7 6 6,9 2 3 0 0 4 4 

Do lar (sem 
remureração) 

0 0 2 6 0 0 2 6,5 1 2,9 4 5,6 6 6,9 4 6 5 7,9 6 6 

Empresário/ 
Microempresário 1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 1 1,5 1 1,6 0 0 

Trabalhador 
Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0 1 1 

Aposentado  1 2,9 0 0 1 3,2 0 0 0 0 1 1,3 1 1,2 2 3 0 0 0 0 

Desempregado 7 20 6 18,2 7 22,6 16 51,6 7 20 29 40,3 29 33,3 22 32,3 19 30,2 35 34,6 

Total 35 100 33 100 31 100 31 100 35 100 72 100 87 100 68 100 63 100 101 100 

Fonte: autoria própria.  
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De acordo com Ambrosini e Escott (2020) a escola média brasileira, tem 

apresentado ensino propedêutico precário, destinada majoritariamente para a classe 

trabalhadora, o que leva em grande medida a educação profissional e tecnológica de 

qualidade, ofertada pela Rede Federal, a ser usufruída muitas vezes pelos jovens da 

classe média. No ensino médio técnico da Rede Federal, os jovens encontram uma 

educação integral que possibilita um futuro ingresso no mundo do trabalho e a 

continuidade dos estudos em nível superior. Os autores reiteram que é fundamental 

democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica para a classe 

trabalhadora, a fim de que também tenham condições de usufruir de um ensino de 

qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ingresso ao curso técnico subsequente de Enfermagem do IFSC Câmpus 

Joinville, realizado a partir de sorteio público propiciou que uma parcela maior da 

população tivesse a oportunidade de participar do processo de seleção, no entanto, 

observou-se que o número de convocados, para se alcançar o preenchimento das 

vagas, quase triplicou, o que requer uma maior investigação que determine os motivos 

pelos quais os estudantes convocados não ingressam no curso. 

O estudo sugere, ainda, que, após o processo de ingresso por sorteio, houve 

ampliação no número de estudantes convocados pertencentes a classes minoritárias 

como aqueles da raça parda e preta, no entanto, uma das limitações deste estudo é 

que ele não abrange as demais dimensões do acesso para além dos sistemas 

seletivos de ingresso, tais como permanência e qualidade do ensino, fundamentais 

para a democratização do ensino público. 

Ampliar o acesso e a democratização do ensino, não depende apenas no 

sistema de ingresso estabelecido, mas de propiciar condições para que estes 

estudantes alcancem êxito em sua formação. Nesse contexto, sugere-se estudos 

futuros que avaliem a permanência e êxito dos estudantes após o sistema de ingresso 

por sorteio. 
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REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: RELATO DE 

UMA PESQUISA EM ANDAMENTO 

 

Claudinéia Lucion Savi90 
Nádia Sanzovo 91 

Maria de Lourdes Bernartt 92 
 

RESUMO 

Este texto tem por objetivo apresentar uma pesquisa-ação em andamento, nível de 
doutorado, sobre o currículo na Educação Superior, mais especificamente, o processo 
de revisão e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) dos cursos de 
graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Câmpus Pato Branco 
(UTFPR-PB), para fins de atendimento às prescrições legais nacionais, como também 
das novas demandas sociais. A metodologia utilizada consiste na análise documental 
das prescrições emanadas por instâncias superiores, bem como de documentos 
gerados institucionalmente para fins de atender à legislação nacional. Os resultados 
até o momento dizem respeito a essa análise documental para então se proceder à 
pesquisa empírica de campo com os atores envolvidos nesse processo. 

 

Palavras–chave: Educação Superior. Legislação. Currículo. UTFPR 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Superior, enquanto um dos níveis da Educação Brasileira, é regida 

por legislações que orientam sua estrutura e funcionamento. Por sua vez, as 

instituições de Educação Superior são continuamente desafiadas a responder aos 

anseios e demandas sociais, cada vez mais intensas e céleres. Para atender aos 

anseios, é necessário constante revisão dos currículos, caso contrário os cursos vão 

tornando-se obsoletos.  
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Diante disso, destaca-se o papel do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que possui atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da 

Educação, na formulação e avaliação das políticas nacionais de educação, zelando 

pela qualidade do ensino, pelo cumprimento da legislação educacional e garantindo, 

também, a participação da sociedade no aprimoramento da educação no Brasil 

(BRASIL, 2018).  

Por meio da Câmara de Educação Superior (CES), no ano de 2019, o CNE 

emitiu o Parecer CNE/CES 334/2019 (BRASIL/MEC, 2019), instituindo Orientação às 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos Superiores do Brasil. No 

entendimento do CNE/CES, as diretrizes curriculares são as orientações para a 

elaboração dos currículos e devem ser necessariamente respeitadas por todas as 

instituições de Educação Superior que são provocadas e forçadas a atualizarem suas 

prescrições internas a fim de adequarem-se à legislação nacional. Tais legislações 

não ocorrem por si só, tampouco descontextualizadas da dinâmica capitalista 

neoliberal que, por meio dos organismos internacionais, emana orientações de como 

a educação deverá ser organizada, a vista dos fins estabelecidos. 

No entanto, a adequação às prescrições internas da instituição à legislação 

superior, emanada pelo MEC e CNE já vinha sendo contemplada pela UTFPR, como 

expresso nos documentos: (i) a Deliberação nº 35/2017 – COUNI (Conselho 

Universitário), de 18 de dezembro de 2017, que aprova o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UTFPR (PDI 2018-2022); (ii) o Regulamento de Registro e de Inclusão 

das Atividades de Extensão nos Currículos dos Cursos de Graduação da UTFPR, 

Resolução nº 69/2018 do COGEP (Conselho de Graduação e Educação Profissional) 

de  17 de setembro de 2018 (UTFPR, 2018a); (iii)  e as Diretrizes para os Cursos de 

Graduação Regulares da UTFPR (Resolução nº 90/2018 - COGEP, de 03 de 

dezembro de 2018 (UTFPR, 2018b).  

Desse modo, o Parecer CNE/CES 334/2019 emerge com força de lei nacional 

e estabelece prazo93 para que os novos PPCs dos Cursos de Graduação do Brasil 

sejam atualizados, considerando tal legislação. 

                                                            
93 O Parecer CNE/CES 334/2019 estabelecia prazo de implantação de 03 anos, a partir da data da 

publicação. No entanto, por meio do Parecer CNE/CES nº 498/2020, o prazo para essa adequação 
foi prorrogado, adicionando um ano (CNE/CES nº 498/2020). 
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À vista da legislação nacional e institucional, iniciava-se a revisão dos PPCs 

dos cursos de graduação da instituição. Tal processo foi protagonizado pela Pró-

reitoria de Graduação e Educação Profissional PROGRAD), pelo Departamento de 

Educação da Reitoria (DEPEDUC) e pelos Departamentos de Educação dos Câmpus 

(DEPEDs).  

Dito isso, o presente texto tem por objetivo descrever os procedimentos e as 

escolhas da UTFPR para a condução do processo de reestruturação curricular dos 

seus Cursos de Graduação.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este relato de experiência emerge da pesquisa-ação, doutoramento, em 

andamento, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

(PPGDR) da UTFPR, Campus Pato Branco. Para este recorte, o caminho 

metodológico escolhido é a análise documental e bibliográfica, com abordagem 

qualitativa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante das demandas, associadas às das organizações de classe e às 

identificadas pelos coletivos institucionais dos diferentes cursos de graduação, o 

debate sobre a necessidade de alteração e inovação nos currículos emergiu, 

desafiando a PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional), os 

DEPEDs (Departamentos de Educação) e a Instituição como um todo (SAVI, 2017-

2022). 

Porém, a partir do Parecer CNE/CES Nº 334/2019 (BRASIL/MEC, 2019), que 

instituiu a Orientação às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores, 

aprovado em 08 de maio do ano de 2019, a Resolução nº 90/2018 – COGEP (UTFPR, 

2018) também precisou ser revista. Para isso, a UTFPR, por meio da Portaria de 

Pessoal GABIR/UTFPR nº 538 (UTFPR, 2021), de 01 de abril de 2021 (e suas 

atualizações GABIR/UTFPR nº 2052, de 29 de novembro de 2021 e GABIR/UTFPR 

nº 135, de 01 de fevereiro de 2022), nomeou Comissão para Revisão das Diretrizes e 



 

261 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

Regulamentos Institucionais da área de Ensino de Graduação à luz das Diretrizes 

Nacionais. 

A Comissão desenvolveu o trabalho com o intuito de alinhar os documentos 

institucionais às Diretrizes e demais prescrições nacionais vigentes, porém, mantendo 

a identidade institucional da UTFPR.  

A proposta de atualização das DCNs institucionais foi desenvolvida pela 

Comissão e apresentada à PROGRAD e às DIRGRADs (Diretoria de Graduação) dos 

câmpus. Em seguida, encaminhou-se o documento para análise e discussão pela 

comunidade e, após contribuições, a Comissão reavaliou a proposta inicial, acatando 

ou refutando sugestões, considerando, sempre, a legislação vigente. Durante essa 

consulta e também nas discussões sobre a reformulação das DCNs institucionais, 

considerou-se a questão epistemológica da abordagem curricular por competências 

(SAVI, 2017-2022). Por conseguinte, a Comissão em seu relatório de 

encaminhamento da proposta de novas Diretrizes afirmou que, em consulta às DCNs, 

ainda vigentes, em todos os cursos (bacharelados, licenciaturas e tecnologias), 

ofertados pela UTFPR, já havia a exigência de constar nos PPCs as competências 

esperadas dos egressos dos cursos, ou seja, essa proposição não era algo novo 

trazido pelo Parecer CNE/CES 334/2019. Porém, esse parecer, em seu art. 7, 

evidencia, contundentemente, a necessidade de que os PPCs deviam claramente 

indicar: 

 

[...] III - as competências que o egresso deve desenvolver no curso, tanto as 
de caráter geral como as específicas, considerando a modalidade do curso e 
a coerência destas com a descrição do perfil do egresso; IV - as atividades e 
os respectivos conteúdos necessários ao desenvolvimento de cada uma das 
competências estabelecidas para o egresso; V - as principais atividades de 
ensino-aprendizagem, básicas, específicas, integradas à pesquisa e à 
extensão, incluindo aquelas de natureza prática, entre outras, necessárias ao 
desenvolvimento de cada uma das competências estabelecidas para o 
egresso; [...] XII - o sistema de gestão da aprendizagem, incluindo os 
instrumentos de avaliação das competências desenvolvidas e os respectivos 
conteúdos, os processos de diagnóstico e elaboração de planos de ação para 
a melhoria da aprendizagem, especificando as responsabilidades e 
governança do processo (BRASIL, 2019).  

 

Assim, considerando que tais orientações estão explicitadas nas orientações 

nacionais, as IES, ao atualizarem as prescrições institucionais, devem segui-las. 
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Todavia, sem ignorar a complexidade que envolve a dimensão e o campo de estudos 

do currículo.  

Dessa forma e após várias discussões nos câmpus, passando pelos conselhos 

especializados, como também pelo Conselho Universitário (COUNI), foram aprovadas 

as novas Diretrizes para os Cursos de Graduação da UTFPR, Resolução 

COGEP/UTFPR nº 142 (UTFPR, 2022), de 25 de fevereiro de 2022 que [...] “dispõe 

sobre as diretrizes curriculares dos cursos de graduação regulares da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná”, revogando, portanto, a Resolução nº 90/2018 – 

COGEP (UTFPR, 2022, p. 01). Tais diretrizes estabelecem parâmetros que orientam 

a criação e reformulação dos cursos de graduação regulares da UTFPR (UTFPR, 

2022, p. 01). 

A Resolução COGEP/UTFPR, nº 142/2022 (BRASIL, 2022), estabelece que as 

competências devem envolver raciocínio, processos cognitivos, valores pessoais, 

julgamento e comunicação, aplicados à resolução de diversos tipos de problemas, 

dividindo-as em: competências básicas, comuns, pessoais e profissional. As 

competências básicas são consideradas “aquelas com que cada um constrói sua 

aprendizagem, bem como a capacidade de aprender a aprender, a comunicação 

verbal, a comunicação escrita e o domínio de línguas estrangeiras''. As competências 

comuns, também podem ser denominadas de sinérgicas ou compartilhadas, envolvem 

os saberes teóricos, práticos e atitudinais, adotados por mais de um curso ou os 

campus da UTFPR, visando à mobilidade acadêmica e o aproveitamento de recursos. 

Por competências pessoais entende-se aquelas que permitem realizar com êxito as 

diferentes funções da vida, como atuar com responsabilidade, dominar sentimentos e 

tensões profissionais, ter argumentação crítica e a capacidade analítica. Já as 

competências profissionais são entendidas como as que asseguram o cumprimento 

de tarefas e responsabilidades no exercício da profissão. 

Em suma, as DCNs da UTFPR, aprovadas em 2022, estão em consonância 

com a legislação nacional, como também, estão alinhadas às orientações emanadas 

em âmbito mundial por meio dos relatórios da Unesco e das conferências mundiais 

de educação.  

Os Cursos estão em processo de finalização dos seus PPCs e, após isso, é 

que será possível analisar como as orientações emanadas pelos organismos 
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internacionais, as emanadas pelas instâncias superiores nacionais e, 

consequentemente, pela UTFPR, se materializam nos PPCs.  

Assim, o objetivo do trabalho de pesquisa no doutoramento se traduz no 

seguinte: “Avaliar os desafios e as possibilidades do processo de reestruturação 

curricular à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Superior, na 

UTFPR, Campus Pato Branco, no período 2018 a 2022”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa encontra-se em andamento e, conforme objetivo, o trabalho está 

centrado na análise dos documentos e apontando para tese que se defende: 

considerando-se as alterações no mundo do trabalho, em âmbito mundial, as 

Orientações às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Superior articulam-

se aos interesses da lógica capitalista, submetendo a formação educacional à lógica 

e às práticas mercadológicas. Porém, no estágio atual do capitalismo flexível, 

observa-se um progressivo deslocamento do conceito-chave da sociologia do trabalho 

– a qualificação profissional – para a noção de competências profissionais. 
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A FORMAÇÃO SINDICAL DA JUVENTUDE DO CAMPO ATRAVÉS DA 

ALTERNÂNCIA94 
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RESUMO 

As populações do campo sempre mantiveram estratégias de educação para além dos 
muros escolares. Sejam por instituições que atuam no meio rural ou pelos processos 
de produção e reprodução do trabalho e da vida. Os conhecimentos produzidos 
nessas estâncias do cotidiano não são considerados nos currículos tradicionais da 
escolarização, assim como os processos históricos-sociais vivenciados pelos povos 
rurais. Entretanto, são organizados cursos de formação aos/as jovens do campo, 
através do movimento da Alternância, que permite o diálogo dos diversos 
conhecimentos entre os diferentes tempos e distantes espaços. O curso possui intuito 
de transformação social, ambiental e econômica, por instituições sindicais que 
historicamente atuam com agricultores/as familiares. Em uma conjuntura de 
desmantelamento das principais políticas públicas de educação e segurança 
alimentar, os movimentos sindicais populares desenvolvem ações de fortalecimento e 
resistência junto as populações do campo. Neste sentido, destacamos o curso do 
ENFOC Jovem que inicia em 2018 com atividades até hoje. Para sistematizarmos as 
transformações vivenciadas pelos/as cursistas preparamos um diálogo aberto e 
inclusivo para analisarmos as experiências durante esse período. Encontramos 
modificações de concepções importantes para uma mudança paradigmática da 
sociedade brasileira e, desta maneira, consideramos positivo o desenvolvimento da 
educação a partir da Alternância de tempos e espaços diferentes, com o diálogo dos 
diversos conhecimentos. 

 

Palavras–chave: Educação do Campo. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Desenvolvimento do Campo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A educação do meio rural sempre esteve presente para além dos muros 

escolares. As populações do campo desenvolvem suas aprendizagens na vida 

cotidiana, no trabalho produtivo e reprodutivo, nos lugares onde expressam suas 

culturas, tradições e rituais. Diferente do processo de escolarização, raramente 

                                                            
94 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
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presente e quando disponível, possui uma curricularização que não considera, 

valoriza ou respeita as questões histórico-sociais, culturais e ambientais das 

comunidades rurais que está inserida. 

Nos últimos 20 anos, desenvolve-se no cenário nacional o debate por uma 

Educação do Campo. Essa temática nasce dentro dos movimentos sociais populares 

do campo ao reivindicarem uma escola do/no campo que acolha, valorize e construa 

com as populações do campo, uma educação contextualizada, adequada e de 

qualidade. Diferente daquela que historicamente contribuiu para o êxodo rural, a 

degradação ambiental e o repúdio às tradições e culturas do campo. 

Para além das reformas curriculares, são necessários investimentos em 

infraestrutura escolar e principalmente na formação de professores/as conscientes 

das especificidades da Educação do Campo. Entretanto, na última década o Brasil 

sofreu com o desmonte das políticas públicas de investimento e reparação histórica 

para com as populações do campo. Foram desmantelados projetos de formação 

docente, de reformas escolares e de segurança alimentar, entre outros. 

Contudo, houve resistência a esse projeto de destruição, principalmente das 

instituições que historicamente estão presente no meio rural brasileiro, acolhendo e 

organizando as populações invisíveis ao poder público, em destaque as mulheres e a 

juventude do campo. Resistir aos processos de desmonte dos últimos anos é um 

trabalho coletivo e interdisciplinar, que envolve os processos educacionais, 

alimentares, ambientais, econômicos, que envolve a reflexão da produção e 

reprodução da vida. 

Nesse sentido, desenvolvemos no artigo a proposta do curso de formação 

sindical da Escola Nacional de Formação (ENFOC) da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) para a juventude do campo – ENFOC 

Jovem. A proposta nasce ainda em 2017 com a promoção dos Roteiros Formativos, 

organizados pelas Comissões Regionais da Juventude (CRJ), comitês dos/as jovens 

do campo das regiões do Estado do Rio Grande do Sul (RS) ligadas aos Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais (STR). Em conjunto a Coordenação Estadual de Jovens da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG/RS). 

Como objetivos, descreveremos as principais transformações elucidadas 

pelos/as jovens do campo, ao vivenciarem a proposta do curso de formação e as 

temáticas e métodos curriculares que possibilitaram essa experiência, em destaque o 
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processo da Alternância que possibilitou os/as jovens do campo a continuarem os 

estudos sem perder o vínculo familiar. 

 

METODOLOGIA 

 

Ao concluírem o Roteiro Formativo com total de 22 atividades, entre encontros, 

reuniões, oficinas e saídas a campo, ao final do ano de 2017, foi diagnosticada a 

vontade da juventude do campo de participar de um curso de formação. Neste sentido, 

organizamos o ENFOC Jovem com início em 2018. 

O curso de formação teve o itinerário formativo em quatro Módulos presenciais 

de cinco dias cada, ao longo do ano, caracterizando o Tempo Escola (TE). Conectado 

ao Tempo Comunidade (TC) de dois meses, em que os/as jovens realizaram 

atividades e estudos na propriedade familiar e comunidade rural, caracterizando o 

regime de Alternância do curso. É importante ressaltar que.  

 

O tempo escola é o da vivência coletiva durante os cursos com os/as 
educandos/as e os/as educadores/as. O tempo comunidade é o momento de 
olhar para as relações nos espaços de vida e militância, a partir de suas 
realidades e suas frentes de atuação política no Movimento Social os 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), combinando a formação 
político-militante a uma atuação sindical transformadora desde o espaço onde 
as ações sindicais acontecem. (ENFOC, 2018, p. 5). 

 

O processo formativo do ENFOC Jovem 2018, contou com a participação de 

42 jovens da maioria das regiões sindicais do Estado, e todos/as eram representantes 

das CRJ da sua região. Assim, tornaram-se fontes de pesquisa para este estudo. 

Os encontros presenciais do curso de formação, o Tempo Escola, 

desenvolveram-se nos municípios de Santa Cruz do Sul, Canela, Ivoti e Guaporé, 

locados entre Pousadas e Seminários Católicos. As aulas foram ministradas por 

Educadores/as Populares da CONTAG, profissionais da educação, representantes 

sindicais e agricultores/as familiares. Entre aulas teóricas e visitas a campo, de 

instituições educacionais, agroindústrias e propriedades familiares. 

No Tempo Comunidade, os/as jovens desenvolviam atividades de interlocução 

entre os tempos e espaços de aprendizagem, e a equipe de monitores/as e 

educadores/as planejavam o retorno para o Tempo Escola seguinte. Assim, 

transcorreu até a (trans)formatura da turma no final de 2018. 
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Para esse artigo, utilizamos como metodologia a sistematização de 

experiências, a partir dos relatos dos/as jovens cursistas. Onde analisamos a 

experiência dos/as envolvidos, a partir da contação das experiências atrelado à 

conjuntura e realidade. 

As experiências são fontes para compreensão do vivido, com o auxílio de 

documentos escritos, imagens e outros tipos de registros. Permite compreender como 

os/as sujeitos experimentaram e interpretaram os acontecimentos de todo um 

conjunto de atividades. 

A sistematização da experiência, aconteceu em Roda de Conversa, de livre 

explanação, com os/as principais atores sociais envolvidos. Havendo como objetivo a 

sistematização das vivências, registrando as narrativas por meio de anotações, entre 

repetição, semelhanças e afastamentos. Com auxílio de um roteiro de questões para 

orientar a fala e cumprir com as categorias de análise da pesquisa, tais como: a) quais 

as mudanças ocorreram na sua vida e da família durante/após a realização do curso? 

b) quais as dificuldades e potencialidades desenvolveu nesse período? c) quais as 

aproximações dos debates com as propostas de desenvolvimento rural que 

identificou? 

O exercício de categorização das respostas ocorreu de acordo com os 

questionamentos e foram analisados os relatos que mais repercutiram e retumbaram 

na vida dos/as cursistas. Os resultados são discutidos a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É visto que a Educação do Campo se desenvolve por meio de resistência e 

luta, para além das escolas do meio rural, instituições outras desenvolvem a formação 

dos/as jovens do campo, seja essa formação sindical, de líderes e empreendedora. 

Como apresentam os objetivos do ENFOC Jovem: 1 – Conhecer a importância dos 

movimentos sociais na história e na vida política do país; 2 – Influência de movimentos 

sociais para a criação e consolidação do sindicalismo rural; 3 - Perceber a presença 

e a força da juventude em movimentos sociais recentes; e 4 – Identificar possibilidades 

práticas de como a juventude deve contribuir para a renovação e a ressignificação de 

ações no movimento sindical rural. 
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A luz desses objetivos, foram construídos os quatro Módulos do curso, 

seguindo os itinerários formativos oficiais, os períodos e municípios no RS: Módulo I 

– 02 a 05 maio em Santa Cruz do Sul; Módulo II – 16 a 20 julho em Canela; Módulo 

III – 10 a 14 setembro em Ivoti; Módulo IV – 19 a 23 novembro em Guaporé. Com os 

seguintes eixos pedagógicos: ação sindical e desenvolvimento rural sustentável e 

solidário; pedagogia para uma nova sociabilidade; e memória e identidade. E as 

unidades temáticas: estado, sociedade e ideologia; vida sindical: história, concepção 

e prática: e desenvolvimento rural sustentável e solidário. 

A construção do caminho curricular do curso estava de acordo com os eixos 

pedagógicos e as unidades temáticas da escola mantenedora da CONTAG, mas 

respeitando as realidades histórico-sociais dos/as jovens do Estado. Então tivemos 

como principal desafio da formação, o fortalecimento da Comissão Estadual de 

Jovens (CEJ) do RS. 

Em Roda de Conversa, com liberdade e acolhimento foram debatidas as 

transformações promovidas pelo/no curso e conferimos destaques as mudanças 

relativas ao empoderamento das mulheres, o reconhecimento dos malefícios do 

modelo agroexportador da agricultura, caracterizada como agronegócio, balizada no 

uso de agrotóxicos, concentração de terras e monoculturas e a conscientização do 

pertencimento da classe trabalhadora do campo, enquanto agricultores/as familiares 

produtores/as de alimentos, gerando renda e conservação ambiental. Esses três eixos 

são ilustrados na figura a seguir, utilizado como mapa representativo das 

aproximações e afastamento das respostas e o tamanho das esferas representa a 

repetição nos relatos. 
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Figura 1 – Mapa de respostas. 

 
Fonte: Elaboração dos/as autores/as (2022). 

 

Em virtude dos debates construídos durante o curso balizado nas temáticas 

curriculares e da conjuntura vivenciada pelas populações do campo, foi possível 

desenvolver a relação histórico-social dos modos de produção agrícola e das 

concepções de desenvolvimento vigentes no Brasil. Bem como as diferentes relações 

e incumbências nos contratos sociais entre os diferentes gêneros, o que acarreta uma 

desigualdade de acesso econômico e financeiro, de relações social e ambientais, 

entre homens e mulheres. 

Dentro do debate, foram discutidas experiências que retratavam esses 

disparates entre gêneros e estratégias de não propagar essa cultura para as próximas 

gerações com intuito de criar uma sociedade mais justa entre os diferentes gêneros e 

formas de ser e expressar a sexualidade. Também foi estudado, as diversas 

alternativas de produção agrícola, para além do modelo do agronegócio e as 

possibilidades de relações comerciais mais justas e solidárias. Com objetivo de 

construir redes de produção e comercialização a luz da segurança alimentar para 

reprodução da vida. 

Essas questões foram desenvolvidas durante as aulas no Tempo Escola, mas 

retumbaram na esfera privada de cada jovem, ao retornarem para casa e debaterem 

com seus familiares essas problemáticas e soluções no Tempo Comunidade. As 

reflexões advindas dos espaços familiares eram incorporadas no sistema curricular 

para tornar as aprendizagens mais significativas e fidedignas as realidades em 
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(trans)formação. Como destacam os/as autores/as em Ferreira et al.. (2020), ao 

afirmarem que. 

 

Os conhecimentos desenvolvidos nesses espaços educacionais outros são 
singulares e complementares aos conteúdos programáticos obrigatórios das 
Escolas Tradicionais e servem para maior efetividade da compreensão 
tornando as matérias mais significativas aos estudantes (FERREIRA et al., 
2020, p. 05). 

 

Os/as autores discorrem sobre os conhecimentos que transcorrem pelo 

movimento da Alternância junto aos cursistas, pois a Alternância possibilitou o diálogo 

imediato dos conhecimentos desenvolvidos e o intensivo contato com os diversos 

saberes e culturas que representam cada canto do Estado Gaúcho. Bem como, o 

internato coletivo permitiu o debate das diferentes ideias e soluções e ainda a 

cooperação entre os/as jovens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao retomar os objetivos do artigo, nos deparamos com as inúmeras 

transformações vivenciadas e relatadas pelos/as jovens do campo, que cursaram o 

ENFOC Jovem 2018. Entretanto conferimos destaque às repetições e proximidades 

de respostas, o que permitiu categorizar em três grandes áreas que vislumbram uma 

mudança social, ambiental e econômica no país. 

O processo de formação continua até a atualidade, com encontros de atuação 

e fortalecimento da Comissão Estadual de Jovens do RS. E constatamos que todos/as 

os/as jovens escolheram permanecer na propriedade familiar e a grande maioria 

possui o objetivo de transformar a realidade vivenciada, por meio de uma produção 

agrícola de base ecológica e na atuação sindical ou política. 

É urgente processos de educação do meio rural que discutam e contribuam 

para o desenvolvimento deste. Muito foi avançado no Brasil, com a construção de 

políticas públicas de acesso escolar em nível básico e superior. Contudo vivenciamos 

projetos de destruição, mas com força e resistência das populações do campo, são 

construídas propostas de formação outras, com base na Alternância que permitem e 

fomentam o vínculo familiar com o desenvolvimento do campo. 

 



 

273 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

REFERÊNCIAS 

 

ENFOC. Escola Nacional de Formação. Apresentação do Curso e estratégia de 
formação. Documento disponível no Moodle da escola. 2018. 
 
FERREIRA, A. G., TEIXEIRA, A. A. M., SOUZA, G., ROBAINA, J. V. L. O Curso do 
ENFOC Jovem e o Estágio em Espaço Não Escolar na Educação do Campo: 
Diálogos Possíveis. SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DE PESQUISA EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS; 1. 2020. Cerro Largo. Anais I SSAPEC. Campus Cerro Largo: 
Universidade Federal da Fronteira Sul. UFFS. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

A LEITURA DE POESIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO LEITORA 

 

Luciana Alexandre Ribeiro Rodrigues 

 

RESUMO 

Os novos enfoques de ensino de língua materna, demonstram que as abordagens de 
ensino de leitura precisam construir sentido ao aluno. Dessa forma, a questão 
norteadora deste trabalho é: como a leitura literária pode mediar o processo de 
formação de leitores? O objetivo geral foi colocar luz às discussões sobre a 
importância da poesia na vida dos alunos. O estudo faz uso da metodologia qualitativa 
que permite explorar significados e interpretar como se constrói esses significados em 
um determinado contexto. Dessa forma o texto literário não pode ser imposto somente 
porque está no currículo escolar. O importante é que a leitura funcione ao ponto de 
seduzir e conduzir o aluno ao prazer pela leitura ampliando interpretações e 
diversificando visões. Assim é possível concluir que as poesias trouxeram discussões 
em que a literatura se mostra presente no cotidiano das pessoas, já que apresentaram 
temáticas atuais. 

 

Palavras–chave: Formação Leitora. Leitura Literária. Poesia. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente resumo é parte de uma das atividades de pesquisa de dissertação 

de Mestrado em andamento. O seu tema é a leitura e formação do leitor de literatura 

nas aulas de Língua Portuguesa para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental. A 

leitura contribui para dar uma nova vida ao ensino educativo, direcionando à 

aprendizagem da Língua Materna. Para Yunes (1995) a leitura está relacionada ao 

desenvolvimento mais amplo do próprio indivíduo, levando este a tecer reflexões 

sobre a sociedade, seu dia a dia, ampliando interpretações e diversificando visões 

sobre sua vida. As propostas didáticas de leitura constituem-se como elemento 

norteador desse desenvolvimento. 

Para tanto, oportunidades produtivas de leitura devem partir primeiramente da 

sala de aula, para que esses momentos possam contribuir para a formação leitora, de 

forma que o aluno possa identificar-se nas suas leituras, não somente como atividade 

escolar, mas sim, leitor ativo do texto à medida que encontre significados mais 

abstratos e profundos nas entrelinhas dos textos. 
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Nessa perspectiva de leitura, uma questão bastante discutida entre os 

professores de língua materna e literatura, e  a dificuldade que os alunos têm com 

relação à leitura de poesia dos clássicos da literatura, pois o tipo de leitura proposto 

por algumas escolas é apenas o livro, e o local, para a prática de leitura, a biblioteca, 

o que muitas vezes não é o inverso do qual nossos alunos estão vivendo, pois, eles 

estão atentos a uma leitura rápida, que lhes impressiona; uma escrita diluída, ousada 

em filmes, revistas e principalmente na tela do computador. Por isso, ler e interpretar 

criticamente textos literários que são propostos nas escolas tem sido tarefa árdua para 

os alunos contemporâneos.  

Nem um tipo de leitura deve ser desprezada, é importante que os jovens 

consigam conciliar os dois tipos de leitura; a contemporânea e a leitura dos livros 

clássicos, sem desconsiderar qualquer uma delas, pois a literatura serve para distrair 

o leitor. Candido (1995) contribui para as discussões voltadas para a leitura literária. 

Reconhece os benefícios da leitura de poesia como a “[...] capacidade de penetrar 

nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo 

e dos seres o cultivo do humor” (1995, p. 249). 

Essa voz canônica de nossa literatura reforça a defesa da poesia na vida dos 

nossos alunos, logo essa é um direito humano, indispensável que não deve ser 

retirado da formação humana. Como professora, sinto acolhidas com as palavras do 

mestre Candido (1995), pois deparo com a dificuldade dos alunos de entenderem os 

textos literários e poéticos. É possível perceber que a poesia em sala de aula tem sido 

muitas vezes marginalizada, menosprezada com uma postura de descaso por parte 

dos alunos, vítima de preconceito e apatia. 

Ancorada nessas perspectivas, este resumo tem a seguinte questão 

norteadora: como a leitura literária pode mediar o processo de formação de leitores? 

A literatura em sala de aula representa maior oportunidade, no sentido de levar o aluno 

a refletir sobre si mesmo e o contexto social a qual está inserido. Diante do exposto, 

o objetivo geral foi colocar luz às discussões sobre a importância da poesia na vida 

dos alunos. 

Quando penso na inserção da poesia no ensino de língua materna, surgem 

algumas inquietações: será que o texto poético está mesmo tão distante assim da 

realidade dos alunos como eles acham? Será que esses alunos contemporâneos irão 
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entender o léxico da literatura modernista presente nos poemas e conseguirão 

identificar-se com o texto lido? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa recorre à metodologia qualitativa, que de acordo com Lüdke e André 

(1986, p.18), esse tipo de estudo “[...] desenvolve-se em uma situação natural, é rico 

em dados descritivos, tem um plano aberto, flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada”. Dessa forma, contribui para a explicação e 

interpretação, do objeto que está sendo analisado, dentro de um contexto social, 

implicando em processo investigativo, que permite explorar significados e interpretar 

como se constrói esses significados.  

Nesse esteio de significação  que a literatura representa um povo, e na 

condição de professora vivenciando a realidade dos alunos e eivada de um olhar 

teórico, optei por trabalhar com o poeta Carlos Drummond Andrade, para 

complementar uma sequência didática que estava sendo trabalhada em sala de aula 

por meio do livro didático “Geração Alpha” de Everaldo Nogueira (2018). O tema 

trabalhado era as mulheres na sociedade e o machismo ao longo do tempo.  

Para fundamentar essas atividades, recorri à leitura e pesquisa de textos 

teóricos, artigos, sugestões bibliográficas de professores, livros da crítica literária 

brasileira que serviram como base para a investigação e interpretação, no intento de 

colaborar para a discussão no campo literário em particular a leitura de poesias com 

um olhar para a superação das desigualdades e uma educação crítico-humanizadora. 

Nesse ângulo de literatura, o Romantismo encontra na jovem pátria, que era o 

Brasil, condições prioritárias para caracterização da identidade do povo brasileiro, 

demarcado pela afirmação de uma consciência identidade que legitima a 

manifestação de um sentir-se brasileiro. 

Sem querer desvalorizar as heranças culturais deixadas pelos colonizadores, 

que ainda percebemos em nosso meio, o Modernismo no Brasil intensificou esse 

processo em sua estética, priorizando a linguagem falada nas ruas pelo povo 

brasileiro, o modo de vida do povo que vivia nos lugares mais distantes dos grandes 

centros, como os sertões e a condição da mulher em uma sociedade extremamente 

machista. 
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Após tais seleções, estive no ambiente da escola Domingos, a qual trabalho, 

para desenvolver e dar continuidade ao plano de aula, sendo este, baseado nas 

poesias “O Caso do Vestido” e “O Mito”. Essas aulas foram desenvolvidas para três 

turmas de alunos do 9° ano do Ensino Fundamental em um período de oito aulas. 

Pelas veredas dos poemas, foi procurado discutir sobre as pulsações profundas da 

vida social presente nas letras literárias. 

Mesmo com o plano de aula que fiz, cada atividade em sala diferente, teve suas 

particularidades, pois os alunos acabaram por influenciar, logo o olhar do outro 

enriqueceu, sugeriu, despertou possibilidades de questionamentos, pois nenhuma 

resposta ou trabalho encerra em si mesmo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessas aulas foi abordada a questão da mulher, logo sabemos que o poeta 

transporta para a literatura todas as mazelas sociais, assim na poesia “O caso do 

vestido” a mulher é tratada como um ser frágil, dependente da força masculina. Ao ser 

abordado esse perfil que era imposto à mulher no século XIX, percebe-se que essas 

questões sobre a imposição da mulher ainda se faz presente em nossos dias, e 

possibilita o aluno refletir sobre e se tornarem leitores da realidade. 

 Os poemas, dependendo da forma como são abordados, são considerados um 

meio didático que muito tem a contribuir para a criação de atividades didáticas 

capazes de prender a atenção do aluno. Ainda se baseando em didática, sabemos 

que, essa tem como um dos seus objetivos a direção técnica da aprendizagem. Utilizar 

o poema como meio didático, a fim de estimular, dirigir e encaminhar a aprendizagem 

para a formação e desenvolvimento do sujeito, ajuda o aluno a assimilar o ensino em 

sua vida e possibilita ao educando uma nova forma de ver o mundo.  

Um fator importante, possível de se observar com as discussões sobre o 

poema, “O caso do vestido” foi no momento em que a personagem amante oprimia a 

mulher dona do lar. Muitas das meninas tomavam para si as dores do eu-lírico, 

protestavam e desferiam palavrões para a vilã. Quanto a alguns meninos foi possível 

perceber que o machismo ainda está presente e a mulher é vista como mero objeto, 

pois muitos deles proferiam para a amante palavra obscena voltada para seus ímpetos 

sexuais. 
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Como vivemos em uma região distante dos grandes centros, e com situações 

precárias na educação, logo essa delimita a situação socioeconômica difícil da maioria 

da população. Assim a literatura é uma arte que encara tudo, visto que, por meio do 

poema os alunos refletiam e narravam casos em que suas mães, além de trabalharem 

fora para ajudar nas despesas domésticas, eram agredidas por seus cônjuges. 

Também outros alunos relataram que conviveram desde a infância com a mãe 

e a avó, portanto o modelo de família tradicional de antes não era um fator importante, 

pois a dignidade e a ética são possíveis de aprender apenas com a mulher à frente 

de uma família.      

Como o poema trata da realidade sócio-histórica patriarcal que oprimia a 

mulher, e ainda é possível percebermos em nossa sociedade casos de mulheres 

vulneráveis a esse tipo de tratamento, percebemos que aos poucos eles se abriram 

para o diálogo, tecendo críticas e relacionado o texto com os fatos de suas vidas. 

Depoimentos que nos fazem refletir que é possível os jovens se identificarem com os 

textos de Drummond, o que desperta em mim, professora, uma curiosidade e 

satisfação.   

Com a discussão por meio das poesias, foi possível constatar uma diferença 

entre os meninos e as meninas no que diz respeito à recepção ao gênero textual 

poesia. A barreira maior vem por parte dos meninos que ridicularizam e banalizam o 

texto lírico-amoroso. Por outro lado, deslumbram com as poesias obscenas e toque 

de humor nos versos. Já as meninas recebem com mais facilidade o lirismo poético, 

pois se identificam com os versos, as moças sofrem junto com o eu-lírico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível perceber que a literatura não está tão distante da vida dos alunos, 

basta integrá-la de uma forma menos formal. Por meio dela, eles poderão entender 

as circunstâncias presentes no dia a dia, que são heranças fortemente deixadas do 

passado, então a literatura vem como expressão poética de nossa identidade.  

O que pude depreender após estas impressões é que o texto literário não pode 

ser imposto somente porque está no currículo escolar. O importante é que a leitura 

funcione ao ponto de seduzir e conduzir o aluno ao prazer pela leitura. As poesias 

trouxeram discussões em que a literatura se mostra presente no cotidiano das 
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pessoas, já que apresentaram temáticas atuais. Portanto, o ensino de literatura é de 

grande relevância no ensino de língua materna na vida dos alunos, embora saibamos 

que existem políticas que visam a outros propósitos e colocam a poesia em posição 

marginal, sendo que essa é capaz de desenvolver a voz da urgência, rebeldia e 

indignação contra muitos problemas sociais. 
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A REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM TEMPO DE PANDEMIA: 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COMO NECESSIDADE DE 

REFLEXÃO ACERCA DA PRÁXIS PEDAGÓGICA 

 

Cristiane Aparecida Ribeiro Bueno95 
Gisele Aparecida Dossena96 

Julian Monike Nazário Scolaro97 
Rosane Aparecida Brandalise Corrêa98 

 

RESUMO 

A Pandemia COVID-19 impactou, a nível global, em todos os setores da sociedade, 
dentre estes o setor educacional, que por força da gravidade da doença e do 
desconhecimento de seus meios de transmissão, interrompendo as aulas presenciais, 
necessitou-se repensar sobre o ensino. Nesta direção, o Setor de Formação 
Continuada de professores da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel-PR., 
organizou ações formativas em todas as áreas do conhecimento, e em particular, 
ações para os professores alfabetizadores com a intencionalidade de instrumentalizar 
os professores para o trabalho a distância. As ações formativas foram organizadas 
com base teórico-prática e oficinas prático-pedagógicas, contemplando a utilização 
das ferramentas didático-pedagógicas com uso de plataformas digitais interativas, 
com o objetivo de instrumentalizar o professor em sua práxis pedagógica, com a 
produção e aplicação de materiais pedagógicos envolvendo a escrita e a resolução 
de problemas por meio da articulação entre as aprendizagens recentes e o 
conhecimento prévio para produzir novas formulações conceituais. Assim, com os 
limites impostos pela pandemia da COVID-19, a Formação Continuada para 
professores organizou-se de modo a atingir os professores da Rede Pública de Ensino 
do Município de Cascavel-PR com formações em que a teoria se aliou à prática 
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pedagógica, contribuindo de maneira efetiva com o processo de ensino-
aprendizagem. 

 

Palavras–chave: Formação Continuada. Ações Formativas. Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O fechamento das escolas no contexto da pandemia de COVID-19 gerou, e 

ainda gera, consequências graves para o setor educacional. Dentre estas, pode-se 

citar as perdas no processo de ensino-aprendizagem. Nesta direção, a organização 

do trabalho pedagógico necessitou passar por reorganizações que implicam 

diretamente no processo de ensino e de aprendizagem, pois as escolas estiveram 

impedidas de exercer sua função social de transmitir/produzir o conhecimento 

científico às crianças. Ressalta-se que, neste contexto o termo impedimento se remete 

à atenuação da pandemia, fato este que está relacionado, diretamente, aos cuidados 

da saúde da população brasileira. 

O ato de ensinar necessitou repensar formas de mediar os conhecimentos, 

considerando a distância entre a interação direta, por meio de recursos tecnológicos, 

que apesar de presentes na rotina da população, seu uso se restringia a informalidade, 

no que se referia a conversa ou, no caso das contas comerciais, no sentido de 

estabelecer contato e preservar a relação de interação entre professor e aluno. 

Assim, as Secretarias de Educação necessitaram de forma imediata e mediata, 

organizarem ações que instrumentalizassem seus professores, no que tange a ação 

pedagógica de ensinar. Para os professores não foi uma simples tarefa, pois 

necessitaram dominar recursos dos quais, muitos, não tinham aproximação. Diante 

disto, a Formação Continuada de professores necessitou ser reorganizada em todas 

as áreas do conhecimento e, em particular, na alfabetização. 

Assim, a Formação Continuada de professores fez-se uma necessidade 

considerando os avanços científicos e tecnológicos, os quais ocorrem de forma 

progressiva e implica diretamente na estrutura social, culminando em novas formas 

de produção e, consequentemente, na necessidade de aquisição de novos 

conhecimentos por parte da sociedade. A escola, é por excelência um espaço de 
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aquisição destes conhecimentos, já que tem como função transmitir/produzir 

conhecimento científico. 

Desta forma, o professor, figura central do processo de ensino, necessita estar 

atualizado teórico e metodologicamente. Nesta direção, a capacitação profissional, 

por meio da Formação Continuada, impacta diretamente no desenvolvimento 

pedagógico dos alunos, seja na instituição de ensino, seja ela mesma(a figura do 

professor), representar à distância a instituição de ensino. Portanto, a formação 

continuada foi uma das formas de oferecer suporte para os professores. Ela, por sua 

vez, oferece oportunidades para solucionar dúvidas e questionamentos, impactando 

diretamente a atuação desse profissional. 

Considerando que a LDB 9.394/96 determina em seu Artigo nº 61: 

 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I- 
Associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; II- Aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades (BRASIL, 1996, grifo nosso). 

 

E atendendo a determinação legal, a Secretaria Municipal de Educação de 

Cascavel - PR, oferta aos professores, que compõe o quadro funcional, quarenta 

horas anuais de Formação Continuada, contemplando as nove áreas do 

conhecimento, abordando os saberes teórico-práticos de modo a exercer a prática 

reflexiva, ou seja, a práxis pedagógica, considerando que, 

 

[…] o processo de ensino é vivo e pode sofrer modificações para atender de 
maneira mais precisa a realidade […] e o professor deverá reorganizar o seu 
trabalho, assim, alterações podem ser inevitáveis ao planejamento 
(SANTOS; SILVA; OLIVEIRA, 2015, p. 4647). 

 

Assim, a Formação Continuada de professores que atuavam com a 

alfabetização no contexto da pandemia, organizou-se de forma a possibilitar a base 

do conhecimento pedagógico para que os professores dominassem a utilização das 

ferramentas didático-pedagógicas. Sendo assim, alguns conhecimentos são 

imprescindíveis, tais como o conhecimento das plataformas digitais; conhecimentos 

básicos de internet, bem como o desenvolvimento da oralidade e a produção de 
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material em forma de videoaulas que auxiliassem o aluno na compreensão dos 

conteúdos abordados e trabalhados.  

Considerando que o aprender e o ensinar constituem o processo educativo, a 

leitura e a escrita, dessa forma, são fatores indispensáveis para o processo de 

construção do ser humano. É por meio dessas ações que o sujeito se torna capaz de 

ler, compreender e atuar no mundo à sua volta, desenvolvendo um pensamento crítico 

e reflexivo da sociedade. Considerar o ser humano como um ser letrado, é necessário 

que este se aproprie da habilidade de realizar a leitura e a escrita, ações estas 

adquiridas no desenrolar do processo de alfabetização, que se buscou contemplar 

nos momentos de Formação Continuada. Nessa direção, a formação de professores 

teve como intencionalidade contemplar as especificidades do processo de 

alfabetização, de forma a instrumentalizar os professores para o trabalho efetivo fora 

da sala de aula. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O processo de alfabetização parte do princípio de que o sujeito apresenta 

necessidade de interagir com seus pares por meio da linguagem. Nesta direção, faz-

se importante compreender os períodos de desenvolvimento da criança bem como as 

atividades dominantes de cada um destes e a relações que se estabelecem para a 

sua efetivação. Assim, diante do contexto da Pandemia COVID-19 o trabalho 

desenvolvido com a formação continuada de professores se organizou em dois 

momentos: Formação teórico-prática e oficinas prático-pedagógicas, desenvolvidas 

nos momentos de hora-atividade. 

As formações teórico-práticas foram realizadas de forma remota assíncrona, 

obedecendo os conteúdos curriculares de Língua Portuguesa, bem como o referencial 

teórico pautado na proposta curricular do município de Cascavel-PR. Já, as oficinas 

prático-pedagógicas, tem como objetivo instrumentalizar o professor em sua prática 

em sala de aula, com a produção e aplicação de materiais pedagógicos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a intenção de promover estratégias didático-pedagógicas envolvendo a 

escrita e a resolução de problemas por meio da articulação entre as aprendizagens 

recentes e o conhecimento prévio para produzir novas formulações conceituais, foram 

preparadas formações retomando os objetos do conhecimento/conteúdos das áreas 

do conhecimento que, apesar de serem trabalhados de forma assíncrona, tiveram com 

intenção consolidá-los, por meio de estudos e reflexão de base teórica, bem como a 

produção de materiais envolvendo jogos, debates, discussões temáticas e desafios 

na resolução de problemas. O objetivo foi, diante do contexto de pandemia, fornecer 

aporte e suporte teórico-prático aos professores alfabetizadores de 1º ao 3º anos do 

Ensino Fundamental I e Coordenadores Pedagógicos, por meio de ações 

sistematizadas as quais foram organizadas da seguinte forma: 

- Com coordenadores pedagógicos, visando à formação e assessoramento de 

forma a discutir o papel deste, diante das orientações e suporte para com 

professores alfabetizadores, elencando o papel formativo e atuante da 

coordenação diante da alfabetização e ao acompanhamento dos professores 

sob sua responsabilidade; 

- Com professores em pequenos grupos, concentrando os professores 

alfabetizadores, considerando um planejamento de ações formativas; 

- Organização e aplicação de oficinas didático-pedagógicas em momentos de 

orientação pedagógica com a coordenação e de parceria em formações da 

rede, abordando a importância do trabalho com materiais concretos, bem 

como o uso de materiais pedagógicos, com foco na prática pedagógica; 

- Construção de instrumentos avaliativos para as turmas de alfabetização a fim 

de diagnosticar as lacunas presentes no processo de ensino e de 

aprendizagem e posterior diagnóstico a fim de redirecionar as ações 

formativas; 

- Assessoramento pedagógico por parte da equipe de formação continuada de 

modo a prestar assessoramento total aos coordenadores e professores diante 

das dúvidas e dificuldades enfrentadas na escola no que tange a 

alfabetização, fazendo presente sempre que solicitadas. 
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As ações acima explicitadas foram aplicadas no decorrer do ano letivo de 2020 

e 2021, havendo aproveitamento de 100% dos professores, os quais as aplicavam 

nos planos de aula, resultando em aulas expositivas, via vídeos, por meio do Google 

Meet e de atividades remotas, as quais eram enviadas semanalmente aos alunos e 

ao seu retorno analisadas e corrigidas, gerando um relatório de desenvolvimento de 

cada aluno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intencionalidade desta ação, pauta-se no potencial trabalho pedagógico com 

práticas e ferramentas didáticas que instrumentalizassem nossos professores exercer 

uma práxis pedagógica que oportunizasse aos alunos, mesmo a distância, refletir 

acerca dos conteúdos trabalhados, na direção de possibilitar oportunidades de 

aprendizagem, que por força maior da pandemia instaurada, ficaram privados do 

atendimento presencial nas escolas, visando à segurança do coletivo de todos os 

munícipes. Diante da distância entre professor-aluno, esta ação apresenta como base 

de trabalho, garantir que recebam o apoio necessário por parte da Secretaria 

Municipal de Educação de Cascavel a alcançarem os padrões de aprendizagem 

esperados pela sociedade. 

Constatou-se que, mesmo com os limites impostos pela Pandemia COVID-19, 

a Formação Continuada se reinventou com ferramentas digitais, de modo a atingir os 

professores da Rede Pública de Ensino do Município de Cascavel com formações em 

que a teoria se aliou à prática pedagógica, contribuindo de maneira efetiva com o 

processo de ensino. Compreendemos, assim, que uma Rede de Ensino necessita 

estar preparada para as demandas sociais, mas para além disso, de instrumentalizar 

o grupo de professores quanto as práticas pedagógicas que construam possibilidades 

efetivas de ensino e de aprendizagem. 
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ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA BIOECONOMIA FLORESTAL 

NA CADEIA DE VALOR DA ERVA-MATE 
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Vitor Afonso Hoeflich103 
 

RESUMO 

O Brasil conta com importantes vantagens comparativas no campo da bioeconomia 
florestal, capazes de proporcionar excelentes oportunidades com sua enorme 
biodiversidade para obtenção de produtos sustentáveis, porém, ainda é carente em 
vantagens competitivas. A erva-mate está entre os produtos não madeireiros mais 
importantes das florestas nativas do Brasil, e a bioeconomia é um conceito ainda não 
assimilado nesta cadeia, com poucas exceções naquelas empresas e produtores 
focados em exportação, que atendem clientes exigentes por produtos sustentáveis, 
inovadores e de alta qualidade. O objetivo deste trabalho é propor alternativas para 
desenvolvimento da bioeconomia florestal na cadeia de valor da erva-mate no Brasil 
em linha com necessidades destes clientes, ultrapassando as fronteiras das 
tradicionais commodities chimarrão e chá-mate. Utilizou-se revisão sistemática de 
literatura internacional na busca por modelos e alternativas de bioeconomia florestal, 
que possam inspirar a cadeia de valor da erva-mate no Brasil, sintetizando análises 
relativas à importância econômica e agregação de valor em diversos países 
importadores. Os resultados parciais deste trabalho em desenvolvimento mostram 
modelos de bioeconomia florestal e produtos de alto valor agregado em detrimento à 
commodity brasileira. Conclui-se que a bioeconomia florestal tem um longo caminho 
para avançar na cadeia de valor da erva-mate, sendo necessária uma mudança de 
mindset na visão empresarial em vários elos da cadeia, criando condições para maior 
participação brasileira em novas fronteiras de produtos e sistemas de gestão de alto 
nível, desde a matéria-prima até o produto final, explorando assim, todo o potencial 
represado da bioeconomia florestal da erva-mate. 

 

Palavras–chave: Bioeconomia. Cadeia de valor. Erva mate. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, a bioeconomia tornou-se uma questão importante na 

formulação de políticas de pesquisa e inovação, especialmente nos países 

industrializados. No entanto, o termo bioeconomia, já foi introduzido no início da 

década de 1970 por Nicholas Georgescu-Roegen, no contexto de seu trabalho sobre 

a aplicação da lei termodinâmica da entropia aos processos econômicos. Essa 

primeira compreensão da bioeconomia foi baseada na percepção de que o processo 

econômico tem raízes físicas e biológicas e não pode ignorar suas limitações 

(MEYER, 2017). 

Para o World Bioeconomy Forum (2021), bioeconomia é mais do que um setor 

econômico, pois sintetiza um conjunto de valores normativos éticos sobre a relação 

entre sociedade, natureza e suas consequências. Deve respeitar as diferentes 

circunstâncias sociais e econômicas dos países e regiões. Está intimamente 

associada aos esforços de combate às mudanças climáticas, que são força motriz do 

futuro da economia mundial. O desenvolvimento da bioeconomia e o valor intrínseco 

a ela vai além de suas dimensões monetária, tecnológica ou estatística. A 

bioeconomia pode abrir novas fronteiras para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade e dos ecossistemas, bem como para a inovação e aumento da 

produtividade no uso econômico de recursos de base biológica. 

Ainda não existe uma única estratégia de bioeconomia disponível para o 

mundo, havendo dezenas de formulações em diversos países, e é fato que 

dificilmente haverá essa convergência, mas sim tantas bioeconomias quanto 

ecossistemas e modelos socioeconômicos existentes no mundo. Ainda assim, a 

grande maioria dos governos e cientistas concorda que esse novo sistema econômico 

deve ser baseado no uso sustentável dos recursos biológicos de cada país (AGUILAR, 

WOHLGEMUTH e TWARDOWSKI, 2018). 

Patermann e Aguilar (2021), discutem ideias e medidas de como responder aos 

desafios globais, recomendando enfatizar a bioeconomia como uma economia de 

valor social, permitindo a realização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) e da Economia Circular. Recomendam ainda, que a bioeconomia atue, 

opere e faça negócios em cadeias e ciclos, utilizando uma abordagem sistêmica, pois 

a próxima década, após a pandemia de Covid-19, exigirá mais do que nunca, 
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contribuições da bioeconomia. Para Wozniak e Tyczewska (2021), a crise pandêmica 

de Covid-19 pode ser a força motriz para a integração global relacionada com a 

bioeconomia, especialmente para a implementação dos ODS, com estratégias 

nacionais e regionais de bioeconomia, reforço da importância da economia circular, 

garantia da segurança alimentar e sustentável, produção de alimentos e proteção da 

biodiversidade. 

O valor das vendas atribuíveis à bioeconomia brasileira no ano de 2016 foi de 

US$ 326,1 bilhões, considerando-se o setor agropecuário e a produção tradicional. 

Contudo, a quantidade de tecnologia gerada no país para suportar essa produção foi 

muito pequena, tendo sido esse um valor capturado por empresas especializadas que 

fazem o desenvolvimento em outros países (SILVA, PEREIRA, MARTINS, 2018). 

O bioma da Mata Atlântica ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro, 

rico em biodiversidade e dentre suas espécies arbóreas, compreende grande parte 

das áreas de erva-mate.  (IBGE, 2022). É uma cultura com destacada importância 

econômica e social para o Brasil, representando 35,1% do valor total de produtos não 

madeiráveis advindos das florestas nativas do país ou 91,83% ao se considerar as 

regiões Sul e Centro-Oeste, empregando milhares de pessoas e presente em 

centenas de municípios (BRASIL, 2019).  

A bioeconomia florestal nesta cadeia de valor ainda é pouco explorada, sendo 

confundida com o conceito de produtos florestais não madeireiros. Com seu 

desenvolvimento, poderá quebrar paradigmas, movendo a cadeia dos tradicionais e 

predominantes, chá-mate e chimarrão, para produtos de maior valor agregado, 

inovadores, que possam atender novas necessidades do consumidor, alinhado às 

tendências internacionais de mercado por produtos mais sustentáveis. Esse 

movimento, entretanto, depende também de amadurecimento em gestão, tal como 

ocorreu com as cadeias de valor do Pinus e Eucalyptus no Brasil nas décadas de 80 

e 90, pois a cadeia da erva-mate ainda é predominantemente artesanal com raros 

exemplos de profissionalização de alto nível.  

Importante destacar as futuras gerações, os filhos dos empresários e 

produtores de erva-mate, afinal, a visão de futuro para a bioeconomia florestal 

dependerá da atuação destes. Poderão abandonar o campo, manter o status quo 

produzindo commodities ou, ao entenderem o potencial inexplorado, agregar ao 
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tradicionalismo uma gama de alternativas de produtos e sistemas de gestão que 

colocarão a erva-mate brasileira num patamar diferenciado. 

Este trabalho tem como objetivo propor alternativas que inspirem o 

desenvolvimento da bioeconomia florestal na cadeia de valor da erva-mate, em 

atendimento às necessidades de consumidores finais exigentes por produtos 

inovadores, sustentáveis e de alta qualidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Revisão Sistemática de Literatura 

 

Segundo Galvão e Ricarte (2020), realizar uma revisão sistemática de literatura 

vai além da atividade usual de fazer uma revisão de literatura como parte de um 

trabalho de pesquisa acadêmica. A revisão sistemática é uma modalidade de 

pesquisa, que segue protocolos específicos e busca dar alguma logicidade a um 

grande corpus documental.  

A realização de uma revisão de literatura evita a duplicação de pesquisas ou, 

quando for de interesse, o reaproveitamento e a aplicação de pesquisas em diferentes 

escalas e contextos. Permite ainda: observar possíveis falhas nos estudos realizados; 

conhecer os recursos necessários para a construção de um estudo com 

características específicas; desenvolver estudos que cubram brechas na literatura 

trazendo real contribuição para um campo científico; propor temas, problemas, 

hipóteses e metodologias inovadoras de pesquisa; otimizar recursos disponíveis em 

prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos que subsidiam 

a ciência (BAEK, et al.., 2018). 

Do mesmo modo que as demais pesquisas científicas, a revisão de literatura 

demanda a delimitação de objetivos e questões de pesquisa. Geralmente, entende-se 

que a questão de uma revisão sistemática deve contemplar a especificação da 

população ou do problema ou da condição que será estudada, o tipo de intervenção 

que será analisado, se haverá comparação entre intervenções e o desfecho que se 

pretende estudar. Esta abordagem para a elaboração da questão é conhecida pela 

sigla PICO, onde p é população ou problema, i é intervenção, c é comparação e o é 

outcome/resultado (GALVÃO, RICARTE, 2020). 
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No presente trabalho, a questão de pesquisa é: “Que iniciativas realizadas em 

nível internacional podem inspirar a bioeconomia na cadeia da erva-mate no Brasil?”, 

onde cadeia produtiva da erva-mate é a população, as iniciativas realizadas em nível 

internacional referem-se à intervenção, e inspirar a bioeconomia é o desfecho a ser 

analisado na revisão de literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Modelos de bioeconomia florestal em nível mundial 

 

Desde o lançamento da bioeconomia baseada no conhecimento pela comissão 

europeia em 2005, esta evoluiu de uma estratégia orientada à pesquisa, para um 

modelo político em mais de 60 países. Isso se baseia nas vantagens dos recursos 

biológicos sobre os fósseis e em seu impacto positivo nas mudanças climáticas, na 

biodiversidade e na inovação (Patermann e Aguilar, 2021). Embora o número de 

países que dedicam políticas de bioeconomia ainda seja limitado, há muitos com 

estratégias relacionadas com a biotecnologia e/ou recursos renováveis. Figura 1 dá 

uma visão global do estado de desenvolvimento da estratégia de bioeconomia (BÖR, 

2017). 

 

Figura 1 – Políticas de bioeconomia ao redor do mundo 

 
Fonte: Bör (2017); traduzido pelo autor 
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Para a European Bioeconomy (2016), a bioeconomia e as bioindústrias ao 

longo da cadeia de valor precisam de uma estrutura política coerente, holística e de 

apoio em várias áreas, salientando a importância da inovação, desenvolvimento 

tecnológico e aumento no financiamento público. A EUBA (European Bioeconomy 

Alliance) está liderando a revisão da estratégia de bioeconomia da União Europeia. A 

Figura 2 ilustra os fluxos da bioeconomia além da economia circular. Neste contexto, 

destaca-se a necessidade de integrar a bioeconomia em todas as áreas políticas e 

garantir a coerência e apropriação entre as áreas, bem como a necessidade de 

continuar com as Parcerias Público-Privadas, entre outras coisas.  

 

Figura 2 – Fluxos da bioeconomia 

 
Fonte: European Bioeconomy (2016). 

 

A amplitude de oportunidades é crescente com bioeconomia florestal em nível 

mundial, a exemplo do trabalho realizado por Den Herder et al.. (2022) na região North 

Karelia (Finlândia). Os autores identificaram oportunidades para aumentar a 

cooperação com a China, incluindo produtos de madeira, produtos florestais não 

madeireiros e turismo baseado na natureza, identificando novos produtos e serviços 
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de valor agregado para atender às necessidades dos consumidores chineses, novas 

possibilidades com a reorganização da estrutura de produtos de exportação de 

produtos primários para produtos transformados; incorporação de serviços; produtos 

não madeireiros; experiências sustentáveis e de alta qualidade para nichos de 

mercado chineses com turismo baseado em natureza incluindo turismo profissional e 

educacional.  

Lakner, et al. (2021), analisaram o tamanho da bioeconomia nos países V4 

(Polônia, República Checa, Eslováquia e Hungria), que possuem inúmeras 

semelhanças entre si, tendo a transição sustentável como um grande desafio. 

Segundo os autores, essa transição pode ser alcançada com desenvolvimento de 

estratégias nacionais de bioeconomia, mediante a contribuição de diferentes setores, 

exigindo um planejamento socioeconômico estratégico com alocação de recursos 

para atingir os objetivos da bioeconomia. Os autores determinaram ainda, o papel da 

bioeconomia na mudança estrutural da economia linear, seus efeitos multiplicativos e 

implicações para pesquisas futuras, com base em matrizes detalhadas de relações de 

entrada e saída entre diferentes setores (matrizes insumo-produto), bem como nas 

métricas de centralidade e fluxo da análise de redes.   

Na França, o desenvolvimento do modelo de bioeconomia é dependente das 

regiões locais, com apoio do governo na implementação de políticas em seu benefício, 

garantindo articulação satisfatória entre as estratégias nacionais e regionais. A 

estratégia de bioeconomia francesa está relacionada à produção de biorecursos, sua 

mobilização, uso, objetivos e questões ambientais como: plano de proteína vegetal, 

projeto agroecológico para a França, a estratégia nacional de baixo carbono, roteiro 

para uma economia circular, a estratégia nacional de biodiversidade, o programa “4 

por 1000”, o programa nacional de florestas e madeira, entre outros (RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE, 2018). 

 

Geração de valor na cadeia da erva-mate: Brasil vs mundo 

 

Conforme dados do World Integrated Trade Solution (WITS, 2022), 76 países 

exportaram erva-mate no ano de 2018, porém, apenas 4 destes possuem erva-mate 

em seus biomas: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Enquanto a média ponderada 

do Brasil ficou em US$2.3/kg o Uruguai ficou em US$4.4/kg.  



 

294 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

Ao analisar países e regiões que não possuem a erva-mate em seus biomas 

(importam matéria-prima, industrializam e revendem) observam-se valores muito 

superiores ao Brasil, a exemplo da Alemanha com US$5.0/kg, Equador US$8,2/kg e 

União Europeia US$12.0/kg.  

Outros países como Reino Unido, Polônia, Marrocos, Malásia, Áustria e 

Espanha, que não aparecem na lista dos 10 maiores, apresentam valores maiores 

ainda. Entender como estes países transformam matéria-prima em produtos de alto 

valor agregado é um dos pontos chave para o desenvolvimento da bioeconomia na 

cadeia de valor da erva-mate no Brasil. 

A Figura 3 ilustra o cenário global de exportação de erva-mate, com Brasil e 

Argentina nas principais posições, porém, com os menores valores agregados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

295 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

Figura 3 – Volumes de exportação (ton) e Preços (US$/kg) 

 
Fonte: WITS (2022); desenvolvido pelo autor 

 

Enquanto no Brasil, o chimarrão é o produto principal da erva-mate, uma bebida 

que não é comercializada pronta, tendo seu consumo caracterizado pelo preparo que 

traz uma natureza de ritual simbólico (NEUBERGER et al.., 2016), nos EUA empresas 

como a Guayakí (Sebastopol, Califórnia) focam em produtos inovadores, 

especializando-se em bebidas orgânicas, enlatadas, gaseificadas e shots energéticos. 

Isso demonstra uma clara diferença de posicionamento na comunicação de valor 

quanto ao tipo de produto e público-alvo entre o Brasil e os EUA, conforme exemplo 

ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Comunicação Brasil vs Estados Unidos 

 
Fontes://br.pinterest.com/pin e //guayaki.com/join-our-community/ 

 

Ao analisar o preço médio da matéria prima brasileira exportada base Abr/2022 

(Roda de Mate, 2022) observa-se o valor de US$2.04/kg. Por outro lado, empresas 

como Nakuãn, My Mate World e La Cherba, demonstram potencial de agregação de 

valor muito superior. Ao adquirirem a erva-mate in natura, industrializam e revendem 

com forte estratégia de e-commerce, obtendo preços aproximadamente 40 vezes 

superiores à matéria-prima. Para que consigam atingir estes altos patamares, 

demandam qualidade da matéria-prima, rastreabilidade e padrões de 

sustentabilidade, explorando todo o potencial da bioeconomia, não apenas no produto 

em si, mas também aspectos intangíveis da cadeia de valor. Na Figura 5, observa-se 

o diferencial de agregação de valor em cada um destes exemplos, convertendo-se 

todos os produtos para a mesma unidade: R$/kg, com taxas de câmbio de dólar e 

euro base 06/07/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//br.pinterest.com/pin/727612883517349087/
https://guayaki.com/join-our-community/
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Figura 5 – Valor agregado por produto em R$/kg  

 
Fontes: Roda de Mate 2022; www.nakuan.com.br; www.mymateworld.com; //lacherba.com/mate 

 

A Figura 6 ilustra as fontes onde se encontram os produtos citados 

anteriormente. Observa-se a diversidade de produtos disponíveis para venda online 

nos EUA, Canadá e França, oriundos da erva-mate brasileira. Existem inúmeras 

outras empresas que atuam dessa forma em países desenvolvidos, gerando valores 

significativos aos produtos finais. 

 

Figura 6 – Empresas especializadas e-commerce e informativo roda de mate 

 
Fontes: Roda de Mate 2022; www.nakuan.com.br; www.mymateworld.com; //lacherba.com/mate 

 

 

http://www.nakuan.com.br/
http://www.mymateworld.com/
https://lacherba.com/mate/76-184-mate-instantane.html#/2-conditionnement-doypack_200g
http://www.nakuan.com.br/
http://www.mymateworld.com/
https://lacherba.com/mate/76-184-mate-instantane.html#/2-conditionnement-doypack_200g
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CONCLUSÕES  

 

Apesar deste trabalho estar em desenvolvimento, com resultados ainda 

parciais, já é possível observar que a bioeconomia florestal tem muito a avançar na 

cadeia de valor da erva-mate, pois, há um grande potencial represado, que fica 

evidente nas comparações com alternativas de negócios internacionais. 

Para que o potencial seja atingido, necessita maior profissionalização em toda 

cadeia de valor, desde as fontes de matéria prima, industrialização e comercialização 

até o consumidor final, a exemplo de modelos já consolidados em diversos países 

europeus e EUA. 

A mudança de mindset na cultura empresarial é um ponto crucial, sem a qual, 

o Brasil continuará produzindo commodity para um mercado interno pouco exigente e 

de baixa remuneração. É necessário desenvolver erva-mate como negócio de valor e 

não cultura de subsistência. 

O conceito da bioeconomia florestal precisa ser mais bem difundido nessa 

cadeia, evitando confusão com produtos não madeiráveis, com debates que a 

fomentem, aproximando centros de inovação, órgãos de pesquisa e outras entidades 

que possam gerar inovação disruptiva.  

Testar a aplicabilidade das políticas públicas a exemplo da Lei 13.791/2019 que 

institui a Política Nacional da Erva-Mate, Lei 13.123/2015 (Biodiversidade), Floresta+ 

Bioeconomia, mercado de Carbono, entre outras e propor melhorias, completam este 

racional inicial sobre o desenvolvimento da bioeconomia na cadeia de valor da erva-

mate. 
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APLICAÇÃO DIDÁTICA EM NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Ederson Witt104 

Lucas Kurlapski105 

 

RESUMO 

Diante de um mundo globalizado com trocas de informações praticamente 
instantâneas entre os sistemas e indivíduos, faz-se necessário mostrar aos 
estudantes novos métodos e materiais de estudos, assim como suas aplicações e 
respectiva importância para a sociedade e desenvolvimento da mesma. Entremeio, 
não se pode deixar de lado a ideia de causar nos alunos a curiosidade e interesse em 
apreender e aplicar o que se estuda, demonstrando que não é impossível criar 
metodologias, materiais e produtos novos que venham a trazer benefícios para a sua 
comunidade e região. Com base nisso, esse trabalho buscou demonstrar a produção 
de um breve material de resolução, pautado em um método desenvolvido pelos 
próprios pesquisadores, usando a notação científica. Ela é de suma importância 
quando se quer definir números muito grandes ou até mesmo números pequenos, 
sendo utilizada nas quatro operações básicas, onde o homem sempre teve a 
necessidade de medir e calcular as coisas que fazem parte do cotidiano. Uma das 
primeiras contagens se iniciou aos pastores de ovelhas, que se utilizavam de pedras 
ou até mesmo marcações em seu cajado para contar a quantidade de ovelhas que 
possuíam, já atualmente cientistas medem as distâncias estimadas entre a Terra e 
galáxias distantes e, até mesmo, medem o tamanho de ínfimas partículas. O método 
e atividades elaboradas nesse trabalho foram empregados com os alunos, em que os 
mesmos demonstraram muito interesse e puderam observar a sua parte algébrica e 
aplicação. 

 

Palavras–chave: Experiências. Notação Científica. Metodologias. Desenvolvimento. 

Aplicações. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Notação Científica é muito utilizada em diferentes modalidades, não só na 

matemática e física, mas também na astronomia e química, por exemplo, pode-se 

representar números de moléculas, de átomos, distância entre corpos no espaço, 

entre outras medidas muito grandes ou muito pequenas.  
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O Sistema Internacional de Unidades (SI) especificou um conjunto de prefixos 

de unidades de medida, baseados em notação científica, dentre elas se observa 

facilmente produtos com os prefixos simbolizados e nominados. Com base nas 

pesquisas é possível perceber que tudo iniciou com o filósofo e matemático grego 

Arquimedes, quando sua curiosidade definiu a importância da utilização de números 

nesse tipo de notação (DANTE, 2013). 

Segundo Santos (2009), a necessidade do uso das notações surgiu por volta 

do século III a.c, para o cálculo de grandes estimativas. A partir de então, as técnicas 

foram evoluindo, assim como a sua utilização. Portanto, busca-se a praticidade do 

conteúdo, fazendo-se necessário adquirir técnicas favoráveis a aprendizagem do 

estudante.  

Na sociedade contemporânea os conhecimentos relacionados à área de 

Ciências da Natureza e da Matemática são indispensáveis, principalmente para a 

inserção do aluno no mundo do trabalho, também para uma melhor qualidade de vida, 

levando a uma ampla compreensão e uso de toda a tecnologia disponível, além do 

uso de novas metodologias que sejam aplicadas para uma melhoria na vida dos 

indivíduos (GASPAR, 2012). 

Logo, através de pesquisas bibliográficas e estudos, apresentou-se aos 

discentes uma técnica inovadora para aplicação de soma e subtração em sala de aula, 

proporcionando aos mesmos um sentido concreto ao conteúdo, saindo de um meio 

tão abstrato.  

Diante dos problemas envolvendo notações científicas, observa-se, na prática, 

a defasagem nos discentes em realizar cálculos nas quatro operações básicas em 

notações científicas, principalmente na soma e subtração. Tendo isso em vista, é 

papel do docente articular essas situações problemas encontrado a respeito dessa 

introdução e interação com a disciplina, levando como bases medidas em distâncias, 

comprimento e volume, tanto a números extremamente grandes quanto 

extremamente pequenos (DANTE, 2000). 

Norteando, principalmente, os eixos em cálculos físicos é de suma importância 

o professor dominar técnicas abrangentes para facilitar a compreensão dos alunos. 

Nesse contexto, destaca-se a importância de utilizar metodologias diferenciadas, 

comprovando na realidade abrangendo das tecnologias físicas, digitais e aplicativos 

tanto para a investigação matemática e física, como para dar continuidade ao 
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desenvolvimento do pensamento e técnicas para a formação científica geral dos 

discentes, uma vez que prevê a interpretação de situações das Ciências da Natureza 

ou Humanas (BRASIL, 2014). 

Dessa forma, esse trabalho objetiva mostrar aos alunos técnicas para a 

realização de cálculos com as notações científicas, assim como usar esses 

conhecimentos para a resolução de exercícios diversos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a confecção do presente trabalho foi necessária, inicialmente, uma 

profunda pesquisa bibliográfica, até mesmo para a escolha do tema. Levou-se em 

consideração também a atual situação da Educação Brasileira, em que se notam as 

dificuldades em transmitir e assimilar os conteúdos, assim como o pouco estímulo aos 

professores e, geralmente, a falta de vontade de aprender dos alunos.  

A partir de então, após as pesquisas e a sua organização, iniciaram-se as 

aplicações para o relato experimental. O material a ser utilizado foi cuidadosamente 

elaborado através de estudos e muita dedicação.  

Dando continuidade e seguindo um roteiro já montado pelos autores, escolheu-

se para a aplicação do mesmo o Colégio Estadual Alvino Schelbauer, localizado em 

Rio Negro estado do Paraná, onde as atividades desenvolvidas foram realizadas 

durante as aulas de Matemática em duas turmas de Primeiras Séries do Novo Ensino 

Médio, num total aproximado de 56 alunos, no horário normal do Colégio, com o tema 

“Notações Científicas”. 

Para tal propósito os estudantes usaram os seus próprios materiais de sala de 

aula, tais como caderno, lápis, caneta, borracha, régua, calculadora comum. Além 

desses itens também se usou a calculadora científica; já em algumas aulas, os 

estudantes foram direcionados para o laboratório de informática da escola para 

utilizarem outras ferramentas digitais como, por exemplo, softwares para a realização 

de cálculos on-line gratuitos. Enfim se disponibilizou para a turma, outros materiais 

fornecidos pelo professor, como atividades impressas e calculadoras científicas de 

uso coletivo. 

Finalizando as etapas anteriores, de pesquisa, observação e coleta de dados, 

ocorreu a aplicação da experimentação com os estudantes, ou seja, a intervenção 
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pedagógica dos pesquisadores. Inicialmente, trabalhou-se os conceitos básicos do 

tema, abordando exemplos e exercícios tradicionais. Na sequência, utilizou-se 

problemas mais aplicados que instigassem os adolescentes a resolveram as 

atividades utilizando situações de seu cotidiano, ao mesmo tempo deixando-os opinar 

sobre como resolver esses problemas e onde eles poderiam usar em suas vidas.  

Ocorreram, portanto, várias atividades que, com o uso da calculadora científica, 

foi possível observar e analisar que, conforme a extensão do cálculo, mostra 

arredondamentos, o que em algumas situações pode levar a alterações por excesso 

ou por defeito. O mesmo cálculo foi sendo migrado para uso das tecnologias em 

software, onde foi diagnosticado diferentes números pós vários zeros. Iniciou-se 

experimento de forma abstrata, tendo como referência o material de apoio aos alunos 

distribuído pelo professor, existindo trinta e cinco questões. 

Na sequência, nas próximas aulas, já com a familiarização dos estudantes com 

o tema, para o cálculo com operações envolvendo as notações científicas, 

demonstrou-se uma técnica elaborada pelos próprios autores desse trabalho, assim, 

usou-se a seguinte situação problema com sua respectiva sugestão de resolução:  

 

Exemplo 01: Adicione 4,6x108 com 8,72x103. 

 

- Para isso, em primeiro instante, o aluno deve retirar a vírgula, colocando-a para 

a direita (sempre que a vírgula se desloca para a direita subtrai-se 1 no expoente.  

Nota-se, observando o desenvolvimento abaixo:           

 

 

 

- Logo após, faz-se necessário subtrair os expoentes (maior – menor): 7-1 = 6 

- O resultado encontrado deve ser subtraído com a quantidade de dígitos do 

menor número, ou seja, o menor número é o 872 pois o expoente é 1, repare-

se que a quantidade de dígitos é igual a 3, então: 6-3 = 3 

- O próximo passo é incluir “zeros” de acordo com a quantidade encontrada 

acima, observa-se que se está somando as notações, então os “zeros” devem 
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estar na esquerda da menor notação. E para finalizar a etapa, inclui-se o valor 

da maior notação: 

 

 

 

- Para finalizar o processo, basta, simplesmente, levar a vírgula para a primeira 

casa, somando 1 no expoente a cada vez que é deslocado para a esquerda. 

Chega-se então ao resultado final: 

 

 

 

Em seguida, o próximo exemplo foi demonstrar a técnica para ser utilizada em 

problemas envolventes a subtração.  

 

Exemplo 02: Resolver 2,5x108 – 2x102. 

 

- Para a resolução em primeiro instante, o aluno deve retirar a vírgula, 

colocando-a para a direita (sempre que a vírgula se desloca para a direita 

subtrai-se 1 no expoente. Assim: 

 

 

 

- Logo após, faz necessário subtrair os expoentes (maior – menor): 7-2 = 5 

- O resultado encontrado deve ser incluído com a quantidade de “zeros” na 

direita da maior notação. Observando, portanto: 
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O próximo passo é efetuar a operação básica de subtração, com o 2500000 e 

a menor notação, que é o 2. Verificando: 

 

 

 

Para finalizar o processo, basta, simplesmente, levar a vírgula para a primeira 

casa, somando 1 no expoente a cada vez que é deslocado para a esquerda. Assim, 

chega-se ao resultado final: 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na metodologia informada e aplicada nessas duas turmas, foi 

constatado por meio de avaliações quantitativas, além das observações, o 

crescimento nas habilidades em efetuar as resoluções de problemas em adição e 

subtração de notações científicas.  

Uma discussão foi iniciada para provar a eficiência dessa técnica 

disponibilizada pelo professor, por meio de um problema para se comparar com a 

calculadora científica e depois recorrendo-se a testes em um software capaz de 

fornecer a resposta exata. Observando, portanto, mais um exemplo e sua respectiva 

resolução:  

 

Calcule 9,6x1021 + 3,2x107. 

 

- Primeiro passo é retirar a vírgula, deslocando-a para a direita. Sendo assim 

subtrai a quantidade de deslocamento no seu expoente: 
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- Em segundo lugar, deve-se subtrair o menor expoente com o maior, sendo 

20-6= 14. 

- Na sequência, deve ser subtraído o resultado encontrado com a quantidade 

de dígitos da menor notação (32 tem dois dígitos), ou seja 14-2=12. E incluído 

essa quantia com “zeros” na esquerda da menor notação científica, para 

somente, assim, incluir a maior notação. 

  

 

 

Para finalizar, deve-se colocar a vírgula na primeira casa. Sendo assim, efetuar 

uma somatória do expoente a quantidades de dígitos até ela: 

 

 

 

Sendo que o resultado final se prevalece em: 9,600000000000032x1021. 

 

Dando ênfase ao resultado obtido por essa metodologia, deve ser inserido na 

calculadora científica para definição de uma relação, conforme abaixo: 

 
Figura 1 - Resultado obtido na calculadora científica.  

 
Fonte: Os Autores, (2022). 
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É fato observar que o resultado fornecido pela Calculadora CASIO FX-82ES 

PLUS, é somente o 9,6x1021. 

A calculadora trabalha com os arredondamentos, podendo levar alterações por 

excesso ou por defeito. 

Agora, fazendo a mesma operação e observando através de um software de 

uso livre: 

 

Figura 2 – Software Rapidtables.  

 
Fonte: https://www.rapidtables.org/pt/calc/math/scientific-notation-calculator.htm. Acesso em 14 jun 
2022. 

 

É possível se notar que o resultado obtido é o mesmo: 9,6x1021, porém o que 

é mais interessante perceber em relação a metodologia disponibilizada é o “31” que, 

na técnica leva a “32”, pois o software também trabalha com arredondamentos. 

Levando a discussão mais profundamente, convertendo a notação científica 

para a decimal, obtêm-se: 9600000000000032000000. 

Com esse arredondamento, fazendo uma análise ao se trabalhar com valores 

monetários, pode-se dizer que haveria prejuízo ou lucro aproximado de 31000000 

(software) ou 32000000 (metodologia). Dessa forma, provando a eficácia dessa 

técnica fornecida.  

Assim, foi notável o interesse dos alunos, tanto pelo conteúdo quanto pelo 

método, além de trazer a interdisciplinaridade, mostrou as aplicações práticas do 

assunto, unindo a resolução de problemas com a solução daqueles já existentes. 

Destaca-se, inclusive, o espanto que os alunos tiveram quando puderam observar os 

impactos práticos causados pelo arredondamento e até mesmo pela falta de maneiras 

mais eficientes de calcular problemas. A seguir, apresentam-se mais duas imagens 

entre muitas atividades realizadas com os estudantes. 

 

 

 

https://www.rapidtables.org/pt/calc/math/scientific-notation-calculator.htm
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Figura 3 – Foto dos exercícios no caderno de um aluno se utilizando da metodologia sugerida.  

 
Fonte: Os Autores (2022). 

 

Além do mais, ao realizarem as atividades, os adolescentes puderam assimilar 

melhor os conceitos estudados, contribuindo para o seu aprendizado em diversos 

temas, entre eles as potências, operações básicas, interpretação de textos, 

matemática financeira, uso da calculadora, utilização de softwares, regras de 

arredondamentos, unidades de medida e sistemas de unidades. Tudo isso vem a 

corroborar com a aprendizagem de todo um sistema de ensino, trazendo, dessa 

forma, prerrogativas para o meio onde os mesmos estão inseridos. 

 

Figura 4 – Print de algumas questões de uma atividade entregue para os alunos resolverem em sala 
de aula sobre notação científica.  

 
Fonte: Os Autores, (2022). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o relato descrito nesse trabalho, demonstra a eficácia na prática em 

diferentes ramos de estudo. 

Os docentes devem estar sempre preparados com metodologias novas, que 

atinjam, principalmente, os discentes, criando a capacidade de realizar e resolver 

problemas do cotidiano, podendo se encontrar tanto no macro ou até mesmo no micro. 

O intuito do mesmo não foi apenas elaborar um material e método inovador, 

mas observar, relacionar e debater as possíveis causas de resultados corretos, 

proporcionando ao aluno um olhar crítico para com as tecnologias e demais funções 

existentes no meio em que se vive, criando a capacidade de analisar e resolver 

problemas, o tempo todo. 

Portanto, afirma-se que os resultados obtidos foram positivos e muito 

proveitosos. Adiante, esperamos continuar as pesquisas e aplicações sobre o 

assunto, podendo otimizar ainda mais o que foi proposto e aplicado. 

Conclui-se, por fim, que é necessária uma ação conjunta, principalmente de 

professores e pesquisadores, para a realização de uma educação com qualidade e 

ética, contemplando uma formação humana e com oportunidades para os futuros 

protagonistas do país, sempre buscando a qualidade de vida e desenvolvimento.  

Agradecemos a oportunidade da realização desse trabalho, juntamente como 

em fazer parte da Universidade do Contestado. Deixamos ainda o tema em aberto 

para que futuros pesquisadores possam indagar a problemática e refletir sobre novas 

questões do tema. 
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APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO 

CLÍNICO EM ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

Ronald Sérgio Pallotta Filho106 
Sidinei de Oliveira Sousa107 

 

RESUMO 

Temos como objetivo neste artigo investigar as implicações da Teoria da 
Aprendizagem Experiencial como matriz conceitual para o desenvolvimento do 
raciocínio clínico (RC). Trata-se de uma pesquisa teórica com delineamento 
qualitativo, baseada em uma revisão de literatura acerca do tema. O RC é definido 
como o processo cognitivo, por meio do qual, o médico é capaz de estabelecer o 
diagnóstico correto e propor uma conduta adequada diante de um problema clínico 
encontrado. De acordo com os resultados encontrados, o modelo mais aceito para o 
desenvolvimento do RC é a teoria do processo dual, que propõe a existência de uma 
integração entre o uso do raciocínio analítico e do intuitivo, em que o médico transita 
entre essas duas formas a depender da experiência e da situação clínica em que se 
encontre. Contudo, consideramos que outras abordagens devem ser investigadas, 
dessa maneira, a visão de John Dewey associada à aprendizagem experiencial 
sugerida por David Kolb pode ser a base de ação a ser proposta no ensino médico, 
privilegiando um ciclo contínuo, para determinar o desenvolvimento do RC. 

 

Palavras-chave: Educação médica. Raciocínio clínico. Aprendizagem experiencial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Erros sistemáticos na cognição são cada vez mais reconhecidos e associados 

a erros de decisão médica (CROSKERRY, 2013). Graber (2005) publicou que erros 

cognitivos contribuíram em até 74% dos erros de diagnóstico por internistas. A maioria 

desses erros foi devido a “síntese defeituosa” de informações, incluindo fechamento 

diagnóstico e falha no uso de heurística. O conhecimento médico inadequado, por 

outro lado, era raro e principalmente identificado em casos relativos a condições raras. 

(GRABER, 2005). Devemos, então, trabalhar para aumentar a conscientização sobre 

o viés cognitivo na prática clínica. 
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Uma teoria predominante para explicar a existência de viés cognitivo é a teoria 

do processo dual, desenvolvida nos anos 70 pelos psicólogos israelenses Daniel 

Kahneman e Amos Tversky, que afirma que dois sistemas cognitivos são utilizados 

na tomada de decisão (PELACCIA, 2011). 

1) O sistema 1 relacionado ao nosso modo intuitivo de pensar. Gera hipóteses 

rapidamente, opera abaixo do perceptível pela consciência e faz julgamentos 

que são altamente dependentes de pistas contextuais. É caracterizado por 

atalhos onde um componente importante do julgamento clínico é a 

experiência. 

2) O sistema 2 pode ser pensado como analítico, é lento, deliberado e mais 

exigente em cognição, isso é, aplica regras que são adquiridas por meio da 

aprendizagem e pode jogar uma “função de monitoramento” sobre o Sistema 

1. Portanto, substitui a heurística quando seu uso é inadequado. 

 

A teoria do processo dual implica que os erros ocorrem quando há julgamentos 

inadequados gerados pela intuição. Alguns exemplos que podemos ver no dia a dia 

são o fechamento diagnóstico prematuro, uma tendência de aceitar um diagnóstico 

antes de ser totalmente verificado, por exemplo. Outra situação comum é a tendência 

de enfatizar demais os recursos em apresentação inicial do paciente e não ajustar a 

impressão clínica depois de aprender novas informações. Um exemplo muito 

frequente é a tendência de procurar confirmação em evidências para apoiar um 

diagnóstico, em vez de procurar evidências que colocam o diagnóstico intuitivo em 

dúvida. 

Devemos tentar elaborar estratégias para evitar viés cognitivo. Uma 

intervenção que pode, sem dúvida, mitigar o erro de diagnóstico é se melhorarmos o 

raciocínio clínico (RC).  

A pesquisa sobre RC nas últimas décadas indica que não há estratégias 

específicas para o médico especialista que poderia ser ensinado aos alunos. O que 

explica um melhor desempenho é uma base de conhecimento organizada na memória 

em roteiros de doenças de diferentes formatos. Essas representações mentais de 

doenças são gradualmente formadas durante a graduação e, para desenvolvê-los, os 

alunos devem ser expostos a uma grande diversidade de problemas clínicos. 

Abordagens educacionais que exigem refletir sobre os problemas, analisar suas 
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diferenças e semelhanças, explicando mecanismos subjacentes às manifestações 

clínicas, comparando e contrastando alternativas diagnósticas, têm se mostrado úteis 

para refinar representações de doenças e são importantes recursos para professores 

interessados em desenvolver raciocínio clínico em seus alunos (MAMED, 2020). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente artigo tem como objetivo investigar as implicações da Teoria da 

Aprendizagem Experiencial como matriz conceitual para o desenvolvimento do RC. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa baseada em uma 

revisão narrativa de literatura, que permitiu uma análise das publicações existentes 

sobre o tema proposto. A pesquisa foi subsidiada por autores clássicos e 

contemporâneos a partir de artigos encontrados nas bases de dados PUBMED, BVS  

e SCIELO, utilizando descritores como: ("Education, Medical" OR "Medical Education" 

OR Education, Premedical OR "Medical Propedeutic" OR "Medical Propedeutics" OR 

"Premedical Education" OR "Propedeutic, Medical" OR "Propedeutics, Medical") AND 

("Clinical Reasoning" OR "Clinical Judgement" OR "Clinical Judgements" OR 

"Judgement, Clinical" OR "Judgements, Clinical" OR "Reasoning, Clinical") AND 

("experiential learning" OR Learning) com seus correspondentes em português e 

espanhol. 

 

RACIOCÍNIO CLÍNICO E A EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

O RC se refere ao processo cognitivo, por meio do qual, o médico é capaz de 

estabelecer o diagnóstico correto e propor uma conduta adequada diante de um 

problema clínico encontrado. Dessa forma, vai além do raciocínio diagnóstico, 

abarcando também o raciocínio terapêutico e a tomada de decisões médicas, que de 

igual forma precisam, ser bem compreendidos, qualificando, assim, a prática médica 

e reduzindo erros na profissão, potencialmente geradores de iatrogenias e de ações 

médicas centradas na solicitação de exames complementares muitas vezes onerosos 

e desnecessários (LANDIM, 2021). 

Nas últimas décadas, o ensino superior brasileiro tem passado por profundas 

mudanças, sejam estas pautadas pelas características do profissional desejado pela 
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sociedade, seja pela fluidez com que os conhecimentos chegam até estes alunos. 

Mudanças positivas foram observadas, como a melhora na relação médico-paciente, 

atendendo aos preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina, mas 

ainda deixando a desejar no tocante à formação e ao desempenho clínicos.  

Aplicando a teoria do processo dual no campo do RC podemos determinar o 

raciocínio analítico e o não analítico. O primeiro utiliza abordagens hipotético-

dedutivas e probabilísticas, estando amparado fortemente nas ciências médicas 

básicas. Já o segundo, por sua vez, emprega intuição, reconhecimento de padrões, 

roteiros de doenças e heurística.  

O raciocínio não analítico ou intuitivo tem um caráter automático e se solidifica 

com a experiência, na resolução de problemas comuns, que possuem um nível de 

incerteza menor, e na escassez de tempo, com eficiência para situações rotineiras, 

embora possa induzir a erros quando utilizado em casos de maior complexidade. 

Nessas situações, o raciocínio analítico apresenta melhores resultados para 

responder a casos ambíguos e não rotineiros e quando existe maior disponibilidade 

de tempo.  

Os estudos atuais estabelecem como modelo mais aceito para o 

desenvolvimento do RC a teoria do processo dual que propõe a existência de uma 

integração entre o uso do raciocínio analítico e do não analítico. Assim, transita-se 

entre essas duas formas de raciocínio a depender da experiência e da situação clínica 

em que o médico se encontre (LANDIM, 2021). 

Transformar a cultura do ensino, considerando o aluno o produtor de seu 

próprio conhecimento e questionador do porquê deste conhecimento, é uma 

característica que deve ser estimulada e que potencialmente poderá colaborar no 

desenvolvimento do RC. Na Medicina em especial, a problematização, aliada à prática 

precoce, vem se tornado prática metodológica frequente na expectativa de induzir 

mudanças no perfil dos profissionais formados. 

 

PROCESSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO EM 

ESTUDANTES DE MEDICINA  

 

O processo cognitivo refere-se ao estudo do processamento das informações, 

ou seja, como os seres humanos percebem, processam, codificam, estocam, 
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recuperam e utilizam a informação. O entendimento destes aspectos cognitivos é 

importante para a compreensão dos mecanismos da construção do raciocínio clínico.  

A memória humana apresenta um modelo de arquitetura cognitiva no qual 

identificam-se três sistemas (PEIXOTO, 2018): 

1) a memória sensorial = o canal de comunicação com o meio ambiente, a porta 

de entrada das informações; 

2) a memória de trabalho = conhecida como memória de curta duração, é 

utilizada na aquisição de novas informações e está associada ao 

funcionamento do córtex frontal e parietal. Possui capacidade limitada de 

armazenamento. É nela que são processadas as informações capturadas da 

memória sensorial ou recuperadas da memória de longa duração; 

3) a memória de longo prazo = é baseada na formação e armazenamento de 

esquemas cognitivos ou scripts. 

 

Na educação médica, a maioria das informações chega na forma de sons e 

imagens, mas as sensações táteis e olfatórias também são importantes. Grande parte 

das informações sensoriais não chega a ser percebida conscientemente, mas se 

durante uma atividade, o aprendiz elabora as informações da memória sensorial, 

como, por exemplo, discutindo a fisiopatologia da doença do paciente, esta 

informação será movida para a memória de trabalho.  

A memória de trabalho precisa organizar, comparar e contrastar todas 

informações que passam por ela. Assim, as informações processadas na memória de 

trabalho são organizadas em uma rede de informações coerentes e representativas, 

que se conectam aos conhecimentos prévios na memória de longo prazo. Os 

esquemas organizados na memória de longo prazo são consequência da repetição 

das tarefas, que promovem mudanças estruturais persistentes nas sinapses, num 

processo denominado de consolidação cerebral que dará origem aos traços de 

memória ou engramas. 

O sistema de memória de longo prazo, pode ser dividido em dois subtipos:  

1) a memória implícita ou não declarativa (conteúdos procedimentais) = 

relacionada a condições de adaptação e sobrevivência. Trata-se da 

aprendizagem de habilidades motoras que depende de estruturas córtico-

cerebelares e estriatais.  É uma memória rígida, durável, que requer tempo 



 

317 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

para ser adquirida e se aperfeiçoa com a prática. São manifestações deste 

tipo de memória: salivar diante de um alimento saboroso (condicionamento), 

reconhecer familiares (aprendizagem perceptiva) e andar de bicicleta 

(aprendizagem motora). 

2) a memória explícita ou declarativa (conteúdos conceituais) = lida com as 

recordações conscientes de fatos e eventos prévios, é o nosso 

conhecimento de mundo e experiências pessoais. Está associada a 

estruturas corticais, temporais e límbicas e se expressa conscientemente, 

sendo fácil ser declarada. Utiliza áreas cerebrais da informação como: o 

neocórtex, implicado na capacidade de análise da informação sensorial e o 

denominado lobo temporal medial do cérebro, incluindo o hipocampo. 

 

Entre estes dois sistemas, a memória de trabalho e a de longo prazo (implícita 

ou explicita), requer a existência de um sistema operacional, a atenção, que é pré-

requisito para o armazenamento das informações (PEIXOTO, 2018). 

Podemos desenvolver o raciocínio clínico, integrando o sistema analítico e o 

intuitivo. Para tal, usamos a evolução do estudante de medicina durante a sua 

graduação. Esse processo de desenvolvimento da competência diagnóstica ao longo 

da formação médica ocorre na forma de sucessivos estágios. 

No primeiro estágio, que ocorre durante os anos iniciais do curso médico, os 

estudantes aprendem conteúdos relativos aos conceitos biológicos e fisiopatológicos 

das doenças, criando uma rede de conhecimentos que se inter-relacionam de forma 

a explicar os processos etiológicos e as consequências das doenças (base para o 

raciocínio analítico). Ainda neste estágio, quando iniciam o estudo da semiologia e 

atividades com pacientes reais, entram em contato com um novo grupo de 

conhecimentos, relacionados às apresentações clínicas das doenças, ricos em 

informações semiológicas acerca de sinais e sintomas. Neste momento, os 

estudantes procuram relacionar os dados semiológicos ao conhecimento biomédico 

previamente aprendido 

No segundo estágio do desenvolvimento da expertise, no qual a rede de 

conhecimentos médicos ficará “encapsulada” dentro de padrões diagnósticos de um 

modo inconsciente. Aqui a exposição repetida a casos reais promove a inter-relação 
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das manifestações clínicas à fisiopatologia, favorecendo que os conceitos biomédicos 

sejam “encapsulados.” 

No terceiro estágio do desenvolvimento da expertise virá com a continuidade 

da prática médica. Ao atender repetidamente pacientes com casos clínicos diversos, 

uma nova organização da informação ocorrerá. O conhecimento, previamente 

encapsulado, será reorganizado em estruturas narrativas, descritas como scripts ou 

modelos mentais de doença (moldando o raciocínio intuitivo). 

 

APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL E O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO 

CLÍNICO EM ESTUDANTES DE MEDICINA  

 

Sabe-se que cada indivíduo tem uma forma diferente de aprender, processar 

informação e assimilar conhecimento, isso varia de acordo com suas características 

e habilidades. 

John Dewey, professor e filósofo americano do século XX, defendeu a ideia de 

unir as experiências que ocorrem dentro e fora da escola. Dewey (1976) defendia que 

os conteúdos ensinados são assimilados de forma mais fácil quando associados às 

tarefas realizadas pelos estudantes. A educação, na visão deweyana, é uma 

constante reconstrução da experiência, de forma a dar cada vez mais sentido e a 

habilitar as novas gerações a responder aos desafios da sociedade. Educar, portanto, 

é mais do que reproduzir conhecimentos. Como a própria tradução sugere, o “learning 

by doing” é o ato de aprender fazendo e surge como um processo de construção dos 

valores, conhecimentos e habilidades com a participação ativa de experiências e 

vivências. No RC esta construção lapida a integração descrita no processo dual. 

O teórico educacional americano David Kolb (1984) sugere um ciclo de 

aprendizagem experiencial baseado nas atitudes e sentimentos de uma pessoa 

quando está aprendendo. Este ciclo apresenta quatro estágios de aprendizagem: 

experiência concreta (sentindo), observação reflexiva (observando), conceitualização 

abstrata (pensando) e experimentação ativa (fazendo). Podemos observar o ciclo de 

Kolb na Figura 1. 
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Figura 1 – Ciclo da Aprendizagem Experiencial 

 
Fonte: Kolb (1984). 

 

Desta forma, a partir do ciclo de Kolb (1984), podem ser identificados estilos de 

aprendizagem que são preferências na forma de perceber, organizar, processar e 

compreender a informação (CHAPMAN,2022). Assim, se aplicado ao estudante de 

medicina tende a ser uma ferramenta para viabilizar o aprendizado do raciocínio 

clínico. Para Kolb (1984) a aprendizagem requer o movimento cíclico, passando por 

quatro estilos de aprendizagem, caracterizados por divergente, assimilador, 

convergente e acomodador. Chapman (2005) relacionou o ciclo de Kolb com os estilos 

de aprendizagem. Usualmente os estudantes preferem um estilo em detrimento dos 

outros, por este motivo, Kolb postulou que os estudantes se desenvolvem mais em 

um destes estilos (RODRÍGUEZ, 2020). 

A necessidade de aperfeiçoar e de tornar mais eficiente o processo 

educacional, aqui relacionado ao RC, torna o conhecimento dos estilos de 

aprendizagem um fator crucial para auxiliar no aprimoramento do ensino. Entender os 

instrumentos que são utilizados nas práticas de ensino é vital para incorporá-los de 

maneira eficiente em sala de aula, trabalhando seus pontos fortes e distribuindo as 

semelhanças e diferenças entre eles. 

Sendo assim, na literatura os estilos de aprendizagem são apresentados de 

diferentes formas e classificações. Estes fornecem uma caracterização 

suficientemente estável para planejar estratégias pedagógicas mais eficazes em 
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relação às necessidades dos estudantes, e fornecem melhores oportunidades de 

aprendizado, dando assim, um novo sentido ao ensino (SCHMITT, 2016). 

Fleming (1992) comenta que, para avaliar o estilo de aprendizagem de um 

estudante, é importante uma entrevista em profundidade pessoal. Contudo, para a 

definição mais objetiva do estilo de aprendizagem pode ser utilizado listas de 

verificação e o questionário V.A.R.K (Visual, Aural-Read, Write and Kinesthetic). O 

questionário V.A.R.K permite realizar o diagnóstico do estilo de aprendizagem de um 

estudante e classificá-lo em visual, auditivo, com habilidades de leitura/escrita ou 

cinestésico. A aplicação do questionário tem como objetivo promover uma interação 

entre a ação do professor e do estudante com vistas à aprendizagem, mas também 

pode ser um catalisador para o desenvolvimento pessoal (MARCY,2001). Embora os 

estudantes possam transitar entre todas as modalidades sensoriais trabalhadas no 

V.A.R.K., quando ocorre a incorporação inconsciente de informação, muitos preferem 

utilizar-se de modalidades específicas (FLEMING, 1992).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino superior tem evoluído na busca de implementar novas arquiteturas e 

metodologias, porém ainda o faz de forma a reproduzir e incorporar modelos 

concebidos para uma realidade que não a brasileira em especial quando o foco é o 

ensino médico.  

O perfil do docente brasileiro, aqui exemplificado por médicos que exercem 

docência sem, necessariamente, ter conhecimentos pedagógicos, corrobora para a 

diminuição nas habilidades médicas que vem se propagando na formação de 

profissionais nos últimos anos. 

Pensar num modelo curricular flexível, questionador, com o discente como foco 

do processo ensino-aprendizagem, e que se adapte às práticas acadêmicas e sociais 

nacionais parece ser um passo necessário em direção a um novo perfil profissional. 
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RESUMO 

A educação em saúde vem se configurando um assunto importante no setor de saúde. 
Enfatizado, principalmente, pela necessidade de implementação de práticas 
inovadoras e também de qualificação dos colaboradores que prestam o serviço de 
saúde. O enfermeiro exerce um papel fundamental como educador, tanto da equipe 
de enfermagem (auxiliar e/ou técnico de enfermagem), quanto da equipe 
multiprofissional (médicos, nutricionistas, fisioterapeuta…) devido a sua visão 

sistêmica do trabalho. Com isso, o estudo tem como objetivo relatar a experiência do 
papel do enfermeiro educador em um hospital na Região de Paranhana Encosta 
da Serra - Rio Grande do Sul. Em relação aos métodos, o estudo se trata de um 
relato de experiência de um grupo de profissionais de um hospital. Como resultados, 
aponta-se para a estruturação da Matriz Anual de Treinamentos e Educação (MATE), 
implementada pelo o enfermeiro educador, integrando os demais profissionais. 
Através da MATE é possível a implementação da educação permanente e continuada 
em saúde no âmbito hospitalar.     

 

Palavras–chave: Educação Permanente em Saúde. Enfermeiro Educador. Práticas 

Inovadoras em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) se configura como uma proposta de 

aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Ela é feita a 
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partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos 

de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 

processo de trabalho. Os processos de educação permanente em saúde têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho (BRASIL, 2017).  

Se faz importante ressaltarmos ainda o conceito do que é a Educação em 

Saúde, de acordo com a Biblioteca Virtual de Saúde, a educação na saúde “consiste 

na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao 

desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes 

didáticas e orientação curricular” (BRASIL, 2012, p. 20). Também conhecida como 

educação no trabalho em saúde, a educação na saúde apresenta duas modalidades: 

a educação continuada e a educação permanente em saúde.  

A educação continuada contempla as atividades que possui período definido 

para execução e utiliza, em sua maior parte, os pressupostos da metodologia de 

ensino tradicional. Relaciona-se ainda às atividades educacionais que visam 

promover a aquisição sequencial e acumulativa de informações técnico-científicas 

pelo trabalhador, por meio de práticas de escolarização de caráter mais formal, bem 

como de experiências no campo da atuação profissional, no âmbito institucional ou 

até mesmo externo a ele (BRASIL, 2012). 

No que concerne à educação permanente em saúde, a definição assumida pelo 

Ministério da Saúde (MS) se configura como aprendizagem no trabalho, em que o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, 

assim, os profissionais envolvidos nessa forma de aprender/ensinar, incorporam em 

suas práticas profissionais cotidianas a prática de Educação em Saúde (BRASIL, 

2007). 

Com esse pensamento, a atividade educativa é inerente à ação dos 

profissionais enfermeiros, seja nas ações técnicas ou de ensino (COFEN, 2021). Com 

o desenvolvimento das ciências e da tecnologia em saúde, as mudanças 

paradigmáticas das nuances entre o processo de saúde e doença, torna-se intensa e 

necessária a atuação do profissional de enfermagem diante da educação nos serviços 

de saúde. 
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A atuação desses profissionais deve pautar-se na observação das mudanças 

e na análise diária dos interesses e necessidades emergentes em seu grupo de 

trabalho, bem como em seu conhecimento sobre as especificidades de cada estágio 

de desenvolvimento do processo saúde/doença (BASTABLE, 2010). 

Indiferente do campo de atuação, é de responsabilidade legal, ética e moral 

dos enfermeiros ensinar. Exercer o papel de educador no ambiente de trabalho tem 

sido, há anos, um elemento essencial da prática da enfermagem. Dessa forma, acaba 

por capacitar e aprimorar técnicas essenciais para o exercício profissional da equipe 

de enfermagem (BASTABLE, 2010). 

Entretanto, a maior parte dos enfermeiros admite que não teve a preparação 

formal para, de forma segura, assumir o papel de educador no ambiente de trabalho. 

O atual cenário em saúde das instituições hospitalares, onde o cuidado acaba por se 

tornar cada vez mais complexo e dinâmico, a perspectiva integral sobre a prática de 

enfermagem exige que os profissionais enfermeiros possuam conhecimentos e 

habilidades necessários para educar diferentes públicos e em diferentes âmbitos 

(BASTABLE, 2010). 

Nesse contexto, esse líder da equipe de enfermagem pode utilizar uma série 

de ferramentas e instrumentos que embasam e norteiam sua prática profissional, um 

exemplo é a Matriz Anual de Treinamentos e Eventos (MATE), que será apresentada 

no presente estudo. Além disso, o enfermeiro pode se embasar nas teorias 

administrativas, no processo de trabalho, na ética no gerenciamento, nos saberes 

sobre cultura e poder organizacional, qualidade de vida no trabalho, saúde do 

trabalhador, gerenciamento de pessoas, sistema de informação e processo decisório, 

a capacidade de negociação, disposição para o trabalho em equipe e por fim 

ferramentas de educação permanente e continuada em saúde (OLIVEIRA, et al. 

2017). 

Apoiado neste contexto e considerando que o conhecimento sobre as 

ferramentas gerenciais utilizadas pelo enfermeiro pode tornar sua prática gerencial 

mais acertada e sistematizada, principalmente no que diz respeito à sua prática na 

atenção à saúde (OLIVEIRA, et al. 2017). 

Acreditamos ser importante que os profissionais da equipe de enfermagem 

vejam, no enfermeiro educador, alguém que vai lhes mostrar o melhor caminho para 

uma aprendizagem e execução da prática profissional. 
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Portanto, este estudo tem por objetivo relatar a experiência do papel do 

enfermeiro Educador em um hospital na Região de Paranhana Encosta da Serra - 

Rio Grande do Sul. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo se trata de um relato de experiência sobre as práticas exercidas 

pelo enfermeiro educador inserido no contexto hospitalar, no período de dezembro de 

2021 a julho de 2022 (atual momento). 

O relato de experiência descreve, precisamente, uma determinada experiência 

que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação. É a descrição que 

um autor ou uma equipe fazem de uma vivência profissional tida como bem sucedida 

ou não, contando que contribua com a discussão, a troca e a proposição de ideias 

para a melhoria do cuidado na saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 

2017). Por esse ínterim, considerou-se esse método como apropriado para responder 

o objetivo do presente estudo. 

O cenário do estudo foi um Hospital situado em Taquara, na Paranhana 

Encosta da Serra, Rio Grande do Sul. O Hospital de estudo possui 73 leitos de 

internação clínica e cirúrgica e com 10 leitos de UTI adulto (Unidade de Terapia 

Intensiva). Contando com uma equipe de 35 enfermeiros, 133 técnicos de 

enfermagem, 29 médicos, 4 fisioterapeutas, 2 nutricionistas, 1 psicólogo, 1 educador 

físico, 1 assistente social.  

Para entender a dinâmica do papel do enfermeiro educador, o estudo 

apresentou a MATE, que é uma ferramenta elaborada pelo enfermeiro educador do 

hospital de estudo. Essa ferramenta norteia as ações educativas em saúde a ser 

realizada para os colaboradores, além disso, a ferramenta fornece uma espécie de 

cronograma, em que é possível prever as atividades educativas durante o período e 

trabalhar as fragilidades que devem ser melhoradas, tanto na assistência em saúde 

como gerenciais, como: fluxos de atendimento, dimensionamento de equipe e registro 

de enfermagem. 

Contudo é necessário entender a região onde se concentra o hospital estudado. 

O Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Paranhana Encosta da Serra 
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foi criado em 1993 e integra a Região Funcional 1. É composto por dez municípios: 

Igrejinha, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Parobé, Presidente Lucena, Riozinho, 

Rolante, Santa Maria do Herval, Taquara e Três Coroas. A Região é polarizada por 

Porto Alegre e pela região do Vale do Rio dos Sinos (COREDE, 2015). 

O município de Taquara, a população estimada para 2021 é de 57.740 

habitantes, possui 19 estabelecimentos de saúde, segundo o IBGE (2010).  

 

Figura 1 - Mapa Região Encosta da Serra - Rio Grande do Sul 

 
Fonte: COREDE (2015) 

 

A Região possui um Centro de Zona (Taquara) e nove Centros Locais. Taquara, 

Igrejinha e Três Coroas possuem ligação direta com Porto Alegre. Os municípios 

localizados no oeste da Região (Parobé, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, Morro 

Reuter e Santa Maria do Herval) têm a Área de Concentração Populacional (ACP) 

Novo Hamburgo e São Leopoldo como polo de atração. Rolante e Riozinho têm 

dependência hierárquica de Taquara (IBGE, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da necessidade da criação de um cronograma das atividades e eventos 

a serem desenvolvidas pelo enfermeiro educador no ambiente hospitalar, no hospital 

que se realizou o estudo idealizou-se a MATE.  

A construção da MATE surgiu com o intuito de registrar, cronologicamente, com 

data inicial e data limite, dividindo as temáticas em eixos de interesse, para a 
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realização das atividades de treinamentos, capacitações e eventos previamente 

elencadas, destinadas ao ambiente hospitalar.  

 

Quadro 1 - MATE: Matriz Anual de Treinamentos e Eventos  

Hospital * Serviço: 
Centro de 
Ensino e 
Pesquisa 

Responsável 
Enf. 

Educador 

Serão realizadas ações Educativas Institucionais In loco e em reuniões/encontros/eventos previamente 
agendados. 

Eixo Público Alvo 
Temática do 
treinamento 

Início Previsto 
Fim 

Previsto 
Responsável 

Lideranças 
Líderes de 

Equipe 

Trabalho em Equipe. 16/02/2022 28/02/2022 ** 

Onboarding para 
novos funcionários. 

16/05/2022 30/05/2022 ** 

Desenvolvimento de 
soft skills. 

01/07/2022 15/07/2022 ** 

Comunicação não 
violenta. 

16/10/2022 31/10/2022 ** 

Ética, Moral e 
Espiritualidade 

Todos 
colaboradores 

Respeitos às 
diferentes crenças 

16/06/2022 31/06/2022 ** 

Praticando a 
cordialidade 

16/12/2022 31/12/2022 ** 

Assistência 
técnica 

Todos 
colaboradores 
assistenciais 

Postura no ambiente 
de trabalho 

01/01/2022 15/01/2022 ** 

Saúde Mental/Janeiro 
Branco 

16/01/2022 31/01/2022 ** 

Cuidados Paliativos 01/02/2022 15/02/2022 ** 

Lavagem das mãos 01/03/2022 15/03/2022 ** 

Registros de 
Enfermagem 

16/03/2022 31/03/2022 ** 

Semana da 
Enfermagem 

01/04/2022 30/04/2022 ** 

12 Maio - Dia do 
Enfermeiro 

01/04/2022 30/04/2022 ** 

20 Maio - Dia do 
Técnico de 

Enfermagem 
01/04/2022 30/04/2022 ** 

Segurança do 
Paciente 

01/05/2022 15/05/2022 ** 

Dispositivo venoso de 
inserção periférica 

01/06/2022 15/06/2022 ** 

Armazenamento de 
medicamentos 

16/07/2022 31/07/2022 ** 

Administração de 
medicamentos 

01/08/2022 15/08/2022 ** 

Contenção mecânica 16/08/2022 31/08/2022 ** 

Setembro Amarelo 01/09/2022 15/09/2022 ** 

Nutrição Enteral 16/01/2022 30/01/2022 ** 

Outubro Rosa 01/10/2022 15/10/2022 ** 

Novembro Azul 01/11/2022 15/11/2022 ** 

Desenvolvimento de 
Soft Skills 

16/11/2022 30/11/2022 ** 

Dezembro Vermelho 01/12/2022 15/12/2022 ** 

Legenda: * Nome do Hospital; ** Nome do profissional responsável pela atividade. 
Fonte: Dados do estudo. 

 

As temáticas contempladas pela MATE vêm ao encontro dos conteúdos 

previstos nas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), as quais existem para 
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determinar as normas dos estabelecimentos de assistência à saúde e proporcionar 

uma funcionalidade segura (BRASIL, 2002). 

Como foi observado no estudo, através das temáticas previstas na MATE, o 

enfermeiro utiliza-se do seu papel enquanto educador para elaborar estratégias para 

melhor desenvolver a atividade diante do cenário. O desenvolvimento da educação 

permanente e continuada no ambiente de trabalho proporciona a equipe de 

enfermagem a possibilidade de treinamentos de habilidades e competências in loco 

(BRASIL, 2017). 

Observamos ainda que entre os desafios enfrentados pelo enfermeiro 

educador, está encaixar na rotina da equipe assistencial tempo para realizar os 

treinamentos em carga horária de trabalho, sem haver prejuízo para o serviço 

prestado ao paciente. Para isso, o apoio dos gestores é fundamental na construção 

de estratégias para estimular a equipe na participação e na conscientização da 

importância da reciclagem do conhecimento. 

Como facilitador, identificamos que a visão sistêmica do gestor contribui para 

fortalecer e incentivar as lideranças imediatas das equipes de enfermagem a estimular 

e organizar seus grupos para participação das atividades desenvolvidas, podendo, 

dessa forma, alcançar o objetivo esperado para o desenvolvimento da MATE, como 

estratégia de capacitação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo relatar a experiência do papel do 

enfermeiro educador em um hospital na região Paranhana Encosta da Serra - Rio 

Grande do Sul. 

A partir dos apontamentos, torna-se perceptível o papel do enfermeiro como 

educador, pois através da visão sistêmica do enfermeiro é possível identificar as 

potencialidades e as fragilidades do serviço de saúde. As ferramentas, por exemplo, 

a MATE, que foi investigada no estudo, mostra a importância do enfermeiro se 

empoderar das ferramentas de planejamento com a finalidade de auxiliar nas ações 

educativas diante da equipe multidisciplinar.  Vale ressaltar, que as instituições de 

saúde estão cada vez mais inserindo o enfermeiro como educador, o que facilita a 

possibilidade de capacitações e educação permanente dentro das equipes de saúde. 
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Ressalta-se que, para que seja possível a prática do enfermeiro educador, é 

necessário o apoio dos gestores, que é perceptível no nosso cenário de estudo. 
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JOGO DE TABULEIRO COMO METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Fernanda Heidemann112 
Leide Daiana Bay113 

Milena Steilein Cordeiro114 
Tatiane Cristina Lopes de Albuquerque115 

Daniela Pedrassani116 
 

RESUMO 

A utilização de jogos como metodologia ativa traz o aluno como protagonista da sua 
aprendizagem e o professor como mediador, tendo como objetivo tornar o processo 
de aprendizagem mais atrativo e significativo. A pesquisa utilizada foi bibliográfica com 
a premissa de conceituar e refletir a aplicação de jogos no contexto do processo de 
ensino e aprendizagem como proposta de metodologia ativa de ensino, e concluir 
essa ideia com a aplicação de um jogo em sala de aula. A proposta feita para a turma 
foi o desenvolvimento de um jogo a ser apresentado na disciplina de Parasitologia 
Veterinária II, do Curso de graduação em Medicina Veterinária com o objetivo de 
reforçar a aprendizagem por meio de jogos. O jogo escolhido pelos graduandos foi de 
tabuleiro, pois visa a uma metodologia ativa e colaborativa, em que o aluno aprende 
desde a elaboração do jogo. A apresentação foi realizada na aula prática de 
Parasitologia Veterinária II, de forma dinâmica, com a participação de todos os alunos 
e da professora da disciplina. Foi concluído que, a aprendizagem por meio de jogos, 
pode ser uma excelente estratégia para incentivar o aluno a desenvolver habilidades 
por meio da criação de jogos educativos, apropriando-se do conhecimento que o jogo 
agrega. 

 

Palavras–chave: Parasitologia. Gamificação. Jogos educativos.  Metodologia ativa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Jogos utilizados de forma adequada podem ser um excelente recurso 

pedagógico, visto que este recurso prende a atenção do aluno/jogador, possibilitando 
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assim, o desenvolvimento global das habilidades necessárias para o processo 

educativo. 

Observa-se atualmente um desinteresse dos alunos por aulas mais teóricas, 

em que apenas o professor apresenta o conteúdo e o aluno precisa fazer suas 

anotações e depois é submetido a uma prova avaliativa. Participar do processo de 

construção do conhecimento, torna a aula mais atrativa e a aprendizagem ocorre de 

forma mais significativa. 

Segundo Carneiro (2015), jogos são como instrumento pedagógico, que desde 

a antiguidade possuem uma função importante como ferramenta de aprendizagem, 

indo além do entretenimento. 

A utilização de jogos educativos é um dos tipos de metodologia ativa, onde o 

aluno é o protagonista da sua aprendizagem, tendo o professor como mediador. 

De acordo com Mitre et al.. (2008), as metodologias ativas utilizam a 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de motivar 

o aluno a examinar, refletir e dar significado as suas descobertas. A problematização 

o leva ao contato com as informações e a produção do conhecimento. 

Por meio de jogos educativos, pode-se alcançar objetivos como o 

desenvolvimento da inteligência e da personalidade, ampliação de contato social, 

estima e amizade, aumento da motivação e estímulo a criatividade. 

Para Campos, Bortoloto e Felício (2003), jogos educativos são um aliado no 

relacionamento professor-aluno, possibilitando um conhecimento mais dinâmico. 

Ressaltam, ainda, a importância em buscar alternativas que colaborem no 

desenvolvimento do processo de ensino em uma era em que compete diariamente 

com tecnologias mais atraentes que as propostas apresentadas em sala de aula. 

 

Não há uma receita de sucesso que possa ser utilizada por todos os 
docentes, em todas as escolas e que obtenha o mesmo resultado. A 
diversidade de métodos e ferramentas precisa ser analisada por cada 
professor, a fim de que sejam empregados de forma correta e da melhor 
maneira possível. A realidade dos alunos, assim como seus interesses, deve 
sempre ser levada em consideração para que o método e a ferramenta 
supram as necessidades didáticas, auxiliando verdadeiramente no objetivo 
ao qual se destinam (GONZAGA et al., 2017, p. 1). 

 

O professor da atualidade precisa estar atento às formas diversificadas 

possíveis de se trabalhar em sala de aula, atuando como mediador entre o 
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conhecimento e os alunos, estimulando essa interação e ajudando nas dificuldades. 

Essa necessidade surge uma vez que o ensino tradicional se tornou obsoleto com o 

passar do tempo, havendo a necessidade de criar estratégias para atrair a atenção do 

aluno, mudando sua dinâmica e colocando o aluno no centro do processo. 

Por vezes, o jogo é entendido como “atividade para criança”, e as novas 

abordagens em relação ao processo de ensino-aprendizagem tem demonstrado que 

não é mais, e que sim, se utilizado de forma educativa vai agregar e muito no 

desenvolvimento da aprendizagem, independente da idade do aluno. Nesse caso, 

foram realizados estudos sobre jogos como metodologia ativa, em uma disciplina do 

curso de graduação em Medicina Veterinária. 

Com base nessas premissas, esse estudo teve o objetivo de analisar a 

utilização de um jogo educativo de tabuleiro como metodologia ativa para favorecer a 

aprendizagem sobre temas específicos abordados na Medicina Veterinária.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A proposta feita aos acadêmicos da 5ª fase de Medicina Veterinária foi para 

criarem um jogo, na disciplina de Parasitologia Veterinária II, sobre Ectoparasitos. 

Para embasamento do assunto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre jogos 

e sobre ectoparasitos.  

A pesquisa bibliográfica serviu de base para a compreensão do 

desenvolvimento da fundamentação teórica do estudo e com ela houve definição do 

tipo de jogo. O jogo escolhido foi de tabuleiro, que desenvolve as habilidades de 

socialização, comunicação verbal e, facilita a aprendizagem do conteúdo proposto. 

Para o desenvolvimento do jogo, foram selecionados alguns ectoparasitos, feito 

pesquisa bibliográfica sobre esses e organizada uma apresentação em Power Point 

(Figura 1). Na sequência, cada aluno organizou duas questões sobre um determinado 

ectoparasito que foram dispostas no tabuleiro. As questões faziam o “jogador” 

retroceder ou avançar casas, ganhando o jogo quem chegasse primeiro ao final da 

trilha desenhada no tabuleiro do jogo. 

O material utilizado foi um desenho com a trilha numérica a ser seguida e as 

questões em balõezinhos (Figura 2). Cada jogador é representado por um círculo em 
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EVA, cada um de uma cor diferente e para as jogadas foi utilizado um dado. O jogo 

permite a participação de até cinco jogadores. 

Nesse estudo, também é importante uma análise qualitativa, que segundo 

Gerhardt e Silveira (2009), preocupa-se com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados. 

 

Figura 1 – Material visual produzido em Power Point para auxiliar no conhecimento do conteúdo 
sobre os Ectoparasitos, para na sequência elaborar o jogo de tabuleiro. 

 
Fonte: Produção dos autores (2022). 
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Figura 2 – Jogo em forma de trilha elaborado como metodologia ativa para favorecer o aprendizado 
de alunos de graduação em Medicina Veterinária sobre ectoparasitos. 

 
Fonte: Produção dos autores (2022). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade do Contestado, 

na disciplina de Parasitologia veterinária II foram bem ativos na criação do jogo de 

tabuleiro, de forma que o mesmo ficasse didático e prático. Quando o aluno participa 

do processo ensino-aprendizagem, facilita a compreensão dos conteúdos abordados. 

De acordo com Kishimoto (1999) jogos educativos vão além das brincadeiras, 

e se tornam uma ferramenta para o aprendizado. Isso acontece, pois a construção do 

jogo propicia o desenvolvimento do raciocínio e habilidades e, também, proporcionam 

momentos de construção afetivos e emocionais. 

A aplicação prática da atividade foi realizada em dois momentos. No primeiro, 

os acadêmicos apresentaram o jogo de tabuleiro durante a disciplina de Parasitologia 

Veterinária II, onde todos participaram de uma “rodada”, que de forma didática teve 

resultados positivos. 

Para Morán (2015), metodologias ativas “são pontos de partida para avançar 

para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 

generalização, de reelaboração de novas práticas”. E complementa que “a melhor 
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forma de aprender é combinando equilibradamente atividades, desafios e informação 

contextualizada.” 

Em um segundo momento, os acadêmicos aplicaram o mesmo jogo em uma 

turma do Ensino Fundamental I, explanando sobre o conteúdo de forma simples para 

que todos pudessem participar do jogo, com o conhecimento necessário. Foi uma 

experiência positiva, visto que foi possível aplicar o mesmo jogo em uma turma de 

graduação e uma turma de ensino fundamental I. 

 

Figura 3 – Alunos do Ensino Fundamental I na prática da atividade proposta. 

 
 

Figura 4 – Turma do 4º ano do Ensino Fundamental I 

 
 

Após a explanação e a aplicação do jogo com a turma do Ensino Fundamental 

I, os alunos fizeram um breve relato em forma de desenho sobre o conteúdo da aula. 
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Nesse momento foi possível verificar os resultados de uma atividade diferenciada, em 

que os alunos demonstraram entendimento sobre o que lhes foi proposto. 

 

Figura 5 – Atividade realizada pelos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de uma atividade diferenciada, em que os acadêmicos 

participaram da criação de um jogo de tabuleiro, fez com que todos revisassem o 

conteúdo ministrado em sala de aula e compreendendo de forma mais lúdica. A 

aplicação prática no Ensino Fundamental I reforçou que a atividade lúdica pode ser 

trabalhada em diversos níveis educacionais, não necessitando de muitas adaptações 

e agregando conhecimento a todos. A utilização de metodologia ativa é uma excelente 

estratégia para envolver o aluno na construção do conhecimento. Pudemos observar 

que houve o entendimento do conteúdo e que a transmissão do mesmo para a turma 

do Ensino fundamental I aconteceu de forma fácil. Também foi possível observar que 

os alunos do Ensino fundamental I entenderam o conteúdo e conseguiram participar 

do jogo sem dificuldades. 
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METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM NO CURSO DE DIREITO 

 

Kátia A. Pastori Terrin117 

 

RESUMO 

Um dos reflexos da crise do Direito revelada pela falta de superação do paradigma 
jurídico positivista tem se destacado justamente na forma de ensino. Diante disso, o 
uso de novas metodologias de ensino, que se mostram mais ativas, tem sido uma 
ferramenta capaz de transformar o estudante no protagonista do ensino, dando-lhe 
maior autonomia e otimização na aprendizagem. Contudo, não se nega a dificuldade 
na aplicação de novas metodologias ativas de aprendizagem no curso de Direito, 
mormente no que tange aos últimos períodos do curso, tendo em vista que o mercado 
de trabalho e as exigências para inscrição no Exame de Ordem e em concursos 
públicos não têm acompanhado essas novas formas de aprendizagem. O objetivo 
deste artigo, portanto, é demonstrar as dificuldades encontradas na aplicação das 
metodologias ativas no último período do curso de Direito. A pesquisa, de cunho 
qualitativo e exploratório, desenvolveu-se com base no método hipotético-dedutivo e 
a partir de revisões bibliográficas a respeito do tema. Como resultado, mostrou-se 
inegável que na atualidade os métodos de aprendizagem requerem uma nova 
abordagem, mormente diante das novas tecnologias adotadas no dia a dia do ensino.  
 

Palavras–chave: Aprendizagem. Direito. Metodologias Ativas.  
 

INTRODUÇÃO  

 

Mostra-se inegável que, na atualidade, os métodos de aprendizagem requerem 

uma nova abordagem, mormente diante das novas tecnologias adotadas no dia a dia 

do ensino, uma nova dinâmica necessária dentro do ambiente escolar e dos diferentes 

anseios que os estudantes possuem frente perante uma nova era mundial. Assim 

sendo, acompanhar essas novas demandas requer uma nova abordagem no que 

tange a novos métodos de ensino por parte dos professores. Destarte, o uso de 

metodologias ativas tem se destacado cada vez mais como ferramentas capazes de 

criarem uma maior autonomia e otimização na aprendizagem dos estudantes. 

Contudo, o presente resumo tem por objetivo, após realizar uma análise inicial sobre 

as Metodologias Ativas e sua singular importância, demonstrar as dificuldades 
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encontradas na aplicação desses novos métodos, especificamente para o último 

período do curso de Direito. 

O recorte metodológico do artigo, para o último período do Direito, fez-se em 

virtude de algumas justificativas: trata-se da análise pontual feita a implementação 

dessas práticas na turma do nono e décimo período do curso de Direito da PUC 

Paraná, Campus Londrina, e a escolha limitadora da abordagem desse estudo, deu-

se pelo fato da grande dificuldade encontrada ao longo das tentativas de aplicação de 

novas metodologias nas turmas, que se mostraram fechadas a uma possível 

receptividade. Umas das maiores dificuldades encontradas foi a adaptação do uso de 

metodologias ativas diante da necessidade de preparação dos estudantes para o 

Exame da Ordem (OAB), que não acompanha essas novas abordagens acadêmicas. 

Os motivos e as dificuldades serão melhor explanadas ao longo do artigo. O objetivo 

aqui será procurar demonstrar essas dificuldades e contextualizá-las com a atual 

realidade e, ao final, se possível, apontar soluções para o caso. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Em tempos de profundas transformações sociais, econômicas e culturais e da 

vertiginosa evolução das tecnologias digitais de informação e da comunicação, as 

instituições de Ensino Superior têm-se deparado com a necessidade de se redefinir, 

no sentido de acompanharem os desafios tecnológicos do mundo pós-moderno e de 

se ajustarem à mudança de paradigma. Uma nova língua invadiu os espaços 

educativos e universitários: indicadores de produção, prestação de contas 

(accountability), sistemas de acreditação, critérios de aferição, performances, 

performatividade, standards etc., procurando-se, agora, que as instituições de Ensino 

Superior não só contribuam para a produção de conhecimento, mas também para a 

sua rentabilidade, dando, dessa forma, um contributo significativo para a evolução e 

desenvolvimento das sociedades. 

A base metodológica desenvolvida proporciona ao estudante a possibilidade 

de buscar em dados da realidade os elementos para a construção de narrativas que 

trazem um contexto a ser utilizado na vivência de práticas educativas que associam 

conhecimentos prévios a temáticas dos componentes curriculares (MAMEDE, 2001), 

que serão aproveitados em todos os trabalhos desenvolvidos em salas de aula. Desse 
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modo, os estudantes contribuem para sua própria formação, na medida em que 

compõem as propostas de aula com seus conhecimentos e indagações 

extraescolares, fortalecendo assim uma aprendizagem significativa (PELIZZARI et 

al.., 2002). 

A grande gama de novas metodologias ativas disponibilizadas pera o sistema 

de aprendizagem desperta na academia uma ânsia cada vez maior de possibilitar um 

estudo mais otimizado, atualizado e contextualizado com as reais necessidades 

práticas. No curso de Direito, atrelar a teoria às necessidades práticas é uma 

ferramenta essencial na formação de um profissional de excelência. Diante disso, 

torna-se de importância ímpar entender a proposta destas metodologias ativas, para 

que melhor se possa compreender o que é dito de forma pragmática. Um claro 

exemplo seria a utilização do método PBL (Problem Based Learning – PBL). A partir 

dessa metodologia ativa, observa-se uma mudança de papéis em que o aluno passa 

a ser protagonista e o professor vira uma espécie de orientador. Essa é a mudança 

proposta pelas metodologias ativas de ensino.  

Nesse contexto, há diversos modelos que podem ser usados como exemplo no 

curso de Direito. Entre os mais famosos estão o estudo de caso, simulações e 

debates, que tem se mostrado muito produtivos nesta área de ensino. A simulação 

também tem se destacado como uma metodologia ativa positiva para o curso de 

Direito. Percebe-se que ela tem enfocado a investigação das práticas pedagógicas 

desenvolvidas no decorrer da disciplina que primam o uso de metodologias de 

simulados e de aprendizagem baseada em problemas. Considera-se que as 

simulações consistem em auxiliar e complementar as aulas de forma expositiva para 

que haja oportunidades de participação interativas com demonstrações.  

No caso do curso de Direito, com a aplicação da metodologia ativa 

desenvolvida pela coordenação pedagógica e aplicada pelos docentes do curso, tem-

se conseguido dinamizar as aulas e trazer o aluno para o centro do processo de ensino 

e aprendizagem. A cada aula são conduzidas discussões com “tempestade de ideias” 

e levantamento de hipóteses baseadas na formulação de questionamentos. Outra 

metodologia ativa que tem despertado uma melhor receptividade por parte dos 

estudantes tem sido os debates pautados em casos reais. A turma é separada em 

pequenos grupos e após um prazo de preparação, explica-se aos demais o que tinham 
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entendido da matéria proposta. Entretanto, como seres adaptáveis, qualquer situação 

imposta demanda tentativa de interagir, adaptar e melhorar cada vez mais.  

A abordagem baseada em problemas reais é entendida como uma 

aprendizagem que envolve a necessidade de resolver o problema, sendo que neste 

processo os docentes exploram conteúdos pertinentes às necessidades que se 

apresentam e desenvolvem a habilidade de solucionar problemas, bem como as 

competências de uma aprendizagem autônoma. Aqui, permite-se que o estudante 

assuma um protagonismo maior na aprendizagem, o que destaca um aspecto positivo. 

Contudo, aponta-se que o uso dessas metodologias ativas confronta o ensino 

tradicional das faculdades, caracterizado por retenção de informação, disciplinas 

fragmentadas e avaliações que exigem memorização, podendo levar os estudantes à 

passividade e aquisição de uma visão estreita e instrumental do aprendizado, 

promovendo carências de constante atualização.  

O grande desafio da metodologia ativa é aperfeiçoar a autonomia individual e 

uma educação capaz de desenvolver uma visão do todo – transdisciplinar, que 

possibilite a compreensão de aspectos cognitivos, afetivos, socioeconômicos, 

políticos e culturais, constituindo uma prática pedagógica socialmente contextualizada 

(MELO; SANT’ANA, 2012, p. 329). Em substituição aos métodos tradicionais e, 

particularmente, passivos, no processo de transformação dos modelos de educação, 

fortaleceram as considerações acerca: das peculiaridades de aprendizado do adulto 

e suas relações com a sociedade; da prática das metodologias ativas; e da 

apropriação de novos recursos das tecnologias de informação e comunicação. 

(SOUZA, IGLESIA; FILHO, 2014 p. 285). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aqui, será explanada a experiência prática ocorrida em uma das turmas do 

curso de Direito da PUC Câmpus Londrina. Tratava-se no nono período (penúltimo) 

do curso de Direito. A matéria lecionada seria Direito Administrativo, uma disciplina 

densa, muito teórica, apesar de encontrar aplicações práticas e o mais significativo 

para este debate: extremamente cobrada em provas de concursos públicos na área 

jurídica e no Exame de Ordem, o que desperta nos estudantes uma angústia e uma 

necessidade de memorização dos principais conceitos e temas estudados por este 
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ramo do Direito. Na aula introdutória, que se deu na primeira semana do calendário 

acadêmico, iniciou-se, por parte da docente, uma discussão ampla sobre as principais 

ideias que a disciplina iria abordar no decorrer do semestre.  

O início se deu com um debate oral sobre conceitos iniciais que foi muito 

diferente e isso ajudou na percepção do grau de conhecimento de cada estudante 

sobre os temas que queria abordar durante o semestre. A estratégia foi crucial para 

que os estudantes pudessem verificar como o semestre seria e o que precisaria ser 

mais pesquisado e praticado. Em um segundo momento, a abordagem em sala de 

aula se estendeu para uma conversa entre todos, pautada na reflexão sobre a forma 

de ensino das universidades, o efeito da tecnologia na geração atual e como o 

aprendizado vem se modernizando e se adaptando aos novos anseios que a 

sociedade acadêmica tem despertado.  

Isso tudo tinha um propósito: preparar a turma para o recebimento do uso de 

novas metodologias ativas durante as aulas, já que se tratava de uma turma que, até 

então, não tinha sido alvo de projeto piloto do FINEP. Importante destacar que as 

metodologias ativas pressupõem mudanças paradigmáticas que conferem ao 

professor o desenvolvimento de uma dinâmica de trabalho flexível, colaborativa, 

integradora e que facilite a aprendizagem, possibilitando ao discente compreender a 

realidade a partir de sua vivência no mundo, aproximando-o da sua formação e de 

suas expectativas. O uso de diversas estratégias de aprendizagem ativas provoca o 

estudante a pensar, raciocinar, observar, refletir, e combinar. E que o professor deve 

manter uma posição ativa buscando estudos, informações sendo criativo, buscando 

comparações e termos adequados.  

Mas como essas metodologias ativas têm sido aplicadas no curso de Direito, 

um curso formal e tradicionalmente muito técnico em suas linguagens jurídicas e 

diplomas legais?  Destaca-se que o modelo de ensino jurídico no Brasil e nos países 

que seguem o sistema jurídico da Civil Law no mundo, ou seja, a estrutura de normas 

jurídicas e o modo de conhecer e interpretar o direito, cuja fonte principal de normas 

jurídicas é a lei criada pelo Estado, tem priorizado o estudo exaustivo em perspectiva 

metodológica dogmática e formal do direito positivo. Quer dizer, partindo-se do 

pressuposto de que o direito é norma jurídica legal originária do monopólio estatal de 

formação do direito, deve ser estudado através de seus códigos e diplomas legais. 
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Essas leis em geral são escritas de modo abstrato, autônomo e genérico, por vezes 

muito distantes da realidade de vários alunos.  

No que ao Ensino Superior diz respeito, é importante não esquecer que esta 

etapa da formação de um estudante se encontra já muito próxima da entrada no 

mercado de trabalho, cabendo aos docentes uma preparação efetiva para as 

necessidades que os estudantes, em breve profissionais e trabalhadores, irão 

encontrar. Nesse repensar do processo educativo concorre a aplicação das 

tecnologias digitais, procurando, desde os primeiros anos de escolaridade, a 

promoção e o desenvolvimento destas “novas” competências, pois podemos 

conseguir complementar as metodologias já existentes com novas estratégias focadas 

em projetos, pesquisa ou métodos ativos, exatamente em linha com os ideais do 

Processo de Bolonha. As instituições de Ensino Superior precisam transformar-se em 

verdadeiras “Instituições de Aprendizagem”, em vez de Ensino, que se desprendem 

do ensino magistral, pré-definido, centrado nos conteúdos acadêmicos, para uma 

orientação com vista à aprendizagem ao longo da vida, centrada nos contextos. 

Aponta-se que os concursos jurídicos no Brasil e o próprio Exame de Ordem, 

exigido do Bacharel em Direito que queira exercer a profissão de Advocacia, ainda 

possuem uma dinâmica ainda tradicional e conteudista na forma de avaliar os 

candidatos, o que, poderia levar a um entendimento de que o estudo tradicional ainda 

é o mecanismo apto para desencadear a aprovação daqueles que almejam essa 

situação. Diante disso, os estudantes ainda se sentem inseguros ao “abandonar” 

métodos tradicionais de estudos, como as aulas expositivas, para se inserirem em um 

novo método mais dinâmico, qual seja, o aprendizado baseado em novas 

metodologias ativas. Levar em consideração as transformações pelas quais o cenário 

universitário está passando, em razão das mudanças do mundo contemporâneo. 

Entre as mais significativas, notam-se: de um bem cultural, a universidade passou a 

ser um bem econômico; de um lugar reservado a poucos, tornou-se um lugar para o 

maior número possível de pessoas; de um bem direcionado ao aprimoramento de 

indivíduos, tornou-se um bem cujo beneficiário é o conjunto da sociedade e, ainda, 

transformou-se em mais um recurso do desenvolvimento social e econômico dos 

países, submetendo-se às mesmas leis políticas e econômicas; faz parte das 

dinâmicas sociais e está sujeita aos mesmos processos e às mesmas incertezas do 
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âmbito político, econômico ou cultural que afetam todas as instituições sociais (ISAIA, 

2206, p. 66). 

As estratégias adotadas foram de suma importância, pois além de incentivar na 

busca por conhecimentos extracurriculares, proporcionou o crescimento pessoal, 

obtendo maior compromisso e responsabilidade, reflexão sobre a docência e, ainda, 

um aperfeiçoamento sobre a disciplina. Foi um instrumento motivador do processo 

ensino-aprendizagem, o qual proporcionou conhecimentos e valores que serão 

agregados à vida. As Instituições de Ensino Superior devem buscar, pois, formas 

inovadoras de ensinar e que promovam metodologias ativas, capazes de dar resposta 

a um público cada vez mais massificado e heterogêneo através das quais os 

estudantes se formem enquanto cidadãos ajustados a uma nova realidade e consigam 

se preparar adequadamente para as exigências do mundo atual. Vive-se numa 

realidade diferente da do século passado, e os professores do Ensino Superior devem 

promover experiências pedagógicas de qualidade e criar condições para a criação de 

ambientes de aprendizagem, para que os estudantes possam aprender em conjunto, 

preparando-se, assim, para a aprendizagem ao longo da vida 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de um cenário globalizado que exige do profissional do Direito a 

capacidade de enfrentar questões sociais complexas e diante do contingente de 

informação de fácil acesso aos estudantes, verificou-se necessário o estudo, visando 

à análise da metodologia mais adequada ao processo de ensino aprendizagem, em 

consonância com as diretrizes curriculares do curso de graduação em Direito. 

Verificou-se que muitos estudiosos defendem que o estudante seria mero receptor do 

conhecimento, contudo, isso configura como opressora e inibidora da formação crítica 

e reflexiva do estudante. De outro lado, as metodologias ativas são defendidas como 

métodos eficazes para participação ativa dos estudantes, capazes de permitir 

aprendizagem significativa, pensamento crítico e reflexivo. As metodologias ativas, 

por meio da problematização, são importantes no desenvolvimento das funções 

mentais dos estudantes de Direito, na formação crítica, reflexiva e interdisciplinar, bem 

como para geração da corresponsabilidade no processo ensino aprendizagem. No 

entanto, mostra-se inegável a grande dificuldade em se adaptar o ensino no curso de 
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Direito, pautado em novas metodologias de aprendizagem, tendo em vista as 

dificuldades encontradas pelos estudantes ao se depararem com o Exame de Ordem 

ou concursos públicos jurídicos que não acompanham essa evolução do ensino e 

continuam se pautando em métodos tradicionais de cobranças de conteúdo. Esse tem 

sido o grande desafio no século. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL, LIDERANÇA E PARCERIA EMPRESA-ESCOLA: 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE O PROJETO “SEMEANDO CONHECIMENTO, 

COLHENDO SABEDORIA” EM GUARAPUAVA/PR 

 

Ruth Wendler Laroca118  
Sibeli Cardoso Borba Machado119 

Jacir Leonir Casagrande120 
 

RESUMO 

A liderança empresarial refere-se à capacidade de gerenciar grupos de pessoas, 
transformando-os em equipes que geram resultados positivos às organizações. Uma 
‘liderança com propósito’ incentiva comportamentos à adoção de ações de 
responsabilidade social que tornam as empresas agentes de transformação. Uma 
liderança propositiva já possui em seu cerne uma gestão inclinada à adoção de 
práticas socialmente responsáveis e, entre essas práticas, está o apoio e fomento de 
empresas privadas ao desenvolvimento da comunidade local e regional, por meio de 
projetos sociais. Esta pesquisa objetiva compreender o papel e a atuação da liderança 
empresarial junto ao projeto educativo “Semeando conhecimento, colhendo 
sabedoria”, realizado desde 2018 numa parceria empresa-escola, com estudantes do 
nono ano de uma escola estadual paranaense, com intuito de diminuir a 
vulnerabilidade dos estudantes e a evasão escolar existente na transição do ensino 
fundamental para o ensino médio. Metodologicamente, o trabalho caracteriza-se como 
um estudo de caso, do tipo descritivo, qualitativo e transversal, realizado entre os 
meses de julho e dezembro de 2021. Além de seleção de literatura para embasar as 
análises, foram utilizadas três técnicas de coletas de dados primários e secundários, 
que foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. Os resultados 
indicam os esforços propositivos à transformação social mobilizados pela parceria 
empresa-escola foram essenciais no alcance dos principais resultados: diminuição da 
evasão escolar, aumento do interesse pelos estudos e melhora das notas escolares. 
Conclui-se, então, que empresas preocupadas com a responsabilidade social 
beneficiam a si e seus stakeholders, as pessoas e a comunidade. 
 

Palavras-chave: Liderança. Parceria empresa-escola. Responsabilidade social. 

Educação. Projeto Social. 
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INTRODUÇÃO  

 

Para obter sucesso num ambiente complexo e com negócios altamente 

competitivos, cada vez mais as empresas precisam desenvolver um olhar voltado para 

dentro e fora das paredes institucionais. Essa competitividade também trouxe 

consumidores mais exigentes, levando as organizações a buscarem maneiras de se 

diferenciar, uma vez que essa diferenciação pode trazer vantagem competitiva 

sustentável a longo prazo (BORGER, 2001). 

A partir desse pressuposto, o sucesso passou a ser definido através da 

integração de conceitos como qualidade gerencial, administração do meio ambiente, 

reputação da marca, lealdade dos consumidores, ética corporativa e retenção de 

talentos, conduzindo a uma gestão mais eficiente (LÓPEZ et al.., 2007). 

Um dos patamares desta prática de gestão eficiente é a responsabilidade 

social, que engloba ações voluntárias das empresas a fim de beneficiar seu público 

externo e interno. Empresas socialmente responsáveis são aquelas que repensam 

suas próprias posturas, comportamentos e condutas a fim de colocarem em prática 

atitudes que promovam o bem-estar de todos os envolvidos (VASCONCELOS et al.., 

2012). 

Incorporar práticas de responsabilidade social na rotina da empresa significa 

assimilar os vários aspectos econômicos, sociais e ambientais. Para que as diretrizes 

sejam absorvidas com naturalidade e propósito é fundamental o comprometimento da 

liderança com cada uma delas, gerando valor para o negócio na mesma medida em 

que é gerado impacto social (SANTOS, 2020). Barreto e Tanure (2011), ressaltam que 

a liderança une os vários aspectos da responsabilidade social e esclarece o papel das 

organizações para consigo mesmas e com a sociedade, definindo um eixo e atuando 

para que a empresa seja um agente de transformação. 

Atuar junto a Projetos Sociais é uma das maneiras da empresa promover a 

responsabilidade social através de ações efetivas que irão valorizar as experiências 

das comunidades-alvo, empoderando-as como protagonistas da ação 

(MARCONDES, 2021). Nunes et al.. (2017) destacam que projetos sociais têm a 

missão de viabilizar a melhoria da qualidade de vida das comunidades, enriquecendo 

o aprendizado e auxiliando no desenvolvimento social, alterando uma antiga forma de 

pensar e agir por meio de propostas inovadoras. Sendo assim, projetos sociais são 
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uma ótima forma da empresa se engajar e causar mudanças, condizendo com o 

conceito de responsabilidade social. 

Neste contexto, este estudo aborda a liderança e seu papel no desenvolvimento 

da responsabilidade social de uma organização. O objeto de estudo foi Projeto 

intitulado “Semeando conhecimento, colhendo sabedoria”, que ocorre a partir de uma 

parceria entre a empresa Bandeira Batatas e a Escola Estadual do Campo da 

Palmeirinha, distrito Palmeirinha, Guarapuava /PR, com a finalidade de desenvolver 

ações para diminuir as vulnerabilidades sociais e educacionais da localidade, 

melhorando a qualidade de vida desses estudantes. 

Essa visão do líder inclinado ao ambiente organizacional externo e seu 

envolvimento na responsabilidade social empresarial potencializa e mobiliza os 

colaboradores em prol de atitudes de impacto nos vieses interno e externo. De acordo 

com Santos (2020), essa preocupação faz parte da “liderança com propósito”, uma 

tendência do mundo corporativo que tem como princípios protagonismo, identificação, 

engajamento e consciência. 

As qualidades e ações do líder exercem influência sobre o comportamento e as 

crenças dos liderados dentro das organizações. Nesse sentido, a responsabilidade 

social está diretamente ligada ao ambiente de liderança dentro da empresa, visto que 

líderes são responsáveis por formular estratégias e promover a imagem da 

organização a partir de uma perspectiva sócio responsável (CARDOSO; 

CAVAZOTTE, 2017). 

Nesse contexto, a pergunta norteadora deste estudo é: Como a gestão e 

liderança empresariais podem motivar ações de responsabilidade social e impactar 

projetos sociais? Como objetivo principal, busca-se compreender a atuação da 

liderança empresarial junto ao Projeto “Semeando conhecimento, colhendo 

sabedoria”. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa classifica-se como estudo de caso (YIN, 

2015). Quanto aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva, uma vez que pretende 

relatar os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Quanto à 

abordagem é do tipo qualitativa, a qual não considera a representatividade numérica, 



 

349 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

mas sim, a busca pela compreensão de um fenômeno, grupo social ou organização 

(GOLDENBERG, 2000). Em se tratando do horizonte temporal a pesquisa é 

transversal, visto que o levantamento de dados foi efetuado entre os meses de julho 

e dezembro de 2021. 

Foram utilizadas três técnicas para as coletas de dados: (i) a análise dos 

formulários de avaliação aplicados com a comunidade escolar (estudantes, 

professores, pais e gestores) e dos relatórios das atividades elaborados pelos 

gestores do projeto; (ii) os dados secundários levantados da webpage da empresa e 

da escola, como também reportagens disponíveis em mídias sociais como o jornais 

locais, Instagram e Facebook; (iii) a partir do levantamento bibliográfico, seleção de 

literatura que pudesse oferecer embasamento teórico para este estudo. Ainda para a 

análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), a 

partir dos dados anteriormente levantados, categorizando-se o conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A perspectiva aqui assumida foi a de compreender como as lideranças 

empresariais contribuem para ações de responsabilidade social, tendo por base as 

atividades desenvolvidas dentro do projeto social no âmbito da educação denominado 

“Semeando Conhecimento, colhendo sabedoria”, uma ação concreta da parceria entre 

a empresa Bandeira Batatas e o Colégio Estadual do Campo de Palmeirinha.  

Ao analisar-se os registros documentais do Projeto Social, as principais 

atividades realizadas com os participantes do projeto foram: palestras e rodas de 

conversa entre os profissionais da empresa, estudantes, professores e colaboradores 

da escola, sobre temas como valores, moral e ética, respeito, comprometimento, 

cooperação, liderança e gestão. Os registros apontam que, antes do início das 

atividades, foram aplicados questionários socioeconômicos para avaliar o perfil dos 

estudantes e selecionar ações e abordagens que pudessem, coerentemente, 

contribuir para os resultados. 

Após o ciclo de palestras na escola, os estudantes realizaram uma visita 

supervisionada na empresa parceira do projeto, a fim de conhecer o local, a realidade 

da organização e suas atividades. Os documentos indicam que, no ato da visita, eles 

tiveram a oportunidade de acompanhar todo o processo produtivo da empresa 
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Bandeira Batatas e, posteriormente, com encontros periódicos na empresa tiveram a 

oportunidade de participar do processo, aprofundando seu conhecimento. 

Todo o processo produtivo de batata foi inserido também na escola. Para que 

isso acontecesse, três estufas foram confeccionadas e instaladas para o preparo, 

plantio e colheita de batatas. Foram estabelecidas algumas etapas para melhor 

acompanhamento do processo produtivo e a atividade foi finalizada com a colheita do 

produto. Os estudantes e seus familiares foram convidados a participarem de um 

almoço com pratos à base de batatas e, na empresa, o tema foi ainda aprofundado. 

Para esta etapa, foram definidas as seguintes ações: a) visita na escola e na 

empresa; b) preparo das estufas; c) preparação da terra; d) distribuição das sementes 

das batatas; e) plantio das sementes; f) cuidados com a plantação; g) colheita da 

batata; h) beneficiamento e análises; i) resultados finais do processo produtivo; j) 

degustação do produto. 

Um ponto importante discutido em todo processo, e que fica evidente no 

descritivo das avalições dos estudantes, foi a atenção às práticas sustentáveis. 

Destacou-se que, durante as visitas à empresa parceira, fora demonstrado como fazer 

a captação da água da chuva, sendo possível observar a maneira de montagem do 

sistema que possibilita 100% de aproveitamento da água da chuva para realização do 

beneficiamento das batatas no local. Os estudantes foram incitados a inserirem 

práticas sustentáveis em suas casas, escola e comunidade, como também direcionar 

o lixo de maneira correta, separando os recicláveis dos demais, entre outras ações.  

Outra etapa do projeto tematizou as diversas profissões, iniciando pela 

realidade escolar com os professores e demais colaboradores da escola. 

Posteriormente, foram apresentadas as empresas locais e os cargos existentes, a fim 

de que os estudantes compreendessem quais cargos percorrer até chegar à posição 

de chefia. Nesse sentido, destacou-se a importância do estudo para chegar à posição 

ou cargo que almejado numa empresa. 

Ao que apontam os documentos, o intuito das atividades foi o de conduzir os 

estudantes a uma autorreflexão e ao autoconhecimento. Para isso, os encontros 

contemplaram também o “ser” ao invés do “ter”, a partir de uma reflexão acerca de 

justiça; igualdade e fraternidade; empoderamento; gestão e liderança. 

Os resultados apontam que a inserção do projeto na escola contribuiu e 

estimulou estudantes a reconhecerem a sua realidade, com oportunidade de 
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aprofundarem conceitos mais complexos como valores e ética, e despertar o interesse 

dos alunos nas demais áreas do ensino. No caso do estudo, implementou-se a prática 

da experimentação através do cultivo de batatas, visto que é uma escola do campo e 

faz parte do cotidiano conviver com a prática agrícola. Além disso, existe na localidade 

uma empresa de médio porte de beneficiamento de batatas que emprega muitas 

pessoas da região, gerando emprego e renda. 

Fridrich (2015) afirma que promover práticas educativas, utilizando a agricultura 

e o manejo traz o enfoque interdisciplinar e desperta o interesse dos estudantes 

através da manipulação e do aproveitamento dos alimentos de maneira sustentável. 

Morgado e Santos (2008) reforçam que uma horta ou uma estufa é um “laboratório 

vivo”, auxiliando no desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas e 

interdisciplinares, integrando teoria e prática. 

Da mesma forma, Costa (2021) assegura que desenvolver projetos sociais na 

escola é uma iniciativa que desperta a importância da cidadania e da consciência 

social na comunidade. Este tipo de ação é uma maneira de planejar e realizar 

intervenções que buscam transformar positivamente a realidade do entorno da 

instituição. Constatou-se, portanto, que iniciativas desta natureza propiciam uma 

melhor qualidade de vida a populações que vivem em situação de vulnerabilidade, 

mudam a perspectiva de estudantes e suas famílias, aliviam carências em alguma 

área da vida ou mesmo desenvolvem o estímulo necessário ao planejamento de uma 

carreira profissional. 

Nesse contexto de transformações, a escola possui um valor estratégico para 

o desenvolvimento das pessoas que constituem a comunidade escolar, assim como 

para a qualidade de vida de todos que orbitam o seu entorno (PAMPLONA et al., 

2013). Espera-se da escola uma gestão democrática e participativa, que valorize “a 

participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, na 

construção coletiva dos objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca de 

consenso” (LIBÂNEO, 2008, p.132). Nesse sentido, empresas são bem-vindas para a 

constituição de parcerias com a escola. Esta pode ser uma alternativa de fomentar as 

experiências empíricas dentro da sala de aula e dar aos estudantes uma formação 

mais completa.  

Apoiando-se nos relatos descritos nas avaliações, foram identificadas as 

seguintes melhorias: melhora do envolvimento e interesse nas atividades escolares; 
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melhora na afirmação e entendimento como sujeitos da área rural e escola do campo 

(identidade); diminuição do interesse de evasão; maior interesse em formação 

continuada; envolvimento nas atividades propostas; melhora na comunicação 

individual e em grupo, dentro e fora da escola; melhora da autoestima; atuação e 

postura como agentes multiplicadores de conhecimentos, demonstrando senso crítico 

e liderança. 

Projetos sociais fazem parte de processos transformadores e inovadores na 

sociedade. Tais processos sempre existiram e foram se alterando historicamente de 

acordo com o contexto, as causas, as formas e os atores envolvidos. São 

desenvolvidos nos mais diversos arranjos operacionais e buscam respostas às 

necessidades da população a partir da compreensão dos processos de transformação 

social. Nessa realidade, o engajamento de indivíduos, grupos e comunidades contribui 

para a melhoria das condições sociais e da qualidade de vida (FERRARINI, 2016). 

Nunes et al. (2018), afirmam que a emergência do tema ‘projetos sociais’ seja 

no âmbito das empresas ou da comunidade, é um reflexo das crises políticas e 

econômicas, que geram desigualdade social, fome e violência. Nesse sentido, 

multiplicam-se ações e projetos que visam criar alternativas inovadoras para atender 

as demandas sociais dos estratos e comunidades mais vulneráveis da sociedade. 

Diante disso, entende-se que a pesquisa em questão corrobora com os autores, à 

medida que a parceria empresa-escola desenvolveu um trabalho em rede que foi 

essencial para criar sinergia na área social e educacional, aumentando o impacto das 

ações e a eficácia dos propósitos delineados no projeto. 

No longo prazo, projetos sociais e estratégias desenvolvidas causam um 

impacto positivo muito maior do que seu efeito imediato em determinado contexto 

particular, desafiando as relações sociais existentes. Isso faz com que as ações 

realizadas sejam uma fonte de transformação social e contribuam para o surgimento 

de novos modelos de desenvolvimento (CRISES, 2013).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A função das parcerias empresa-escola não é de “compensar” a atuação (ou 

falta dela) do Estado, mas sim de contribuir com melhorias na comunidade do seu 

entorno. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas no projeto “Semeando 



 

353 
Anais do II Seminário Internacional, IV Seminário Nacional e VI Seminário Regional sobre Educação 
e Desenvolvimento Regional (ISBN: 978-65-88712-91-7) 

conhecimento, colhendo sabedoria” focalizaram conceitos como liderança, identidade, 

respeito, comunicação, engajamento, impacto comunitário, entre outros. Entre as 

ações desenvolvidas estão as palestras e a inclusão dos alunos no projeto de plantio 

e beneficiamento de batatas, através de estufa montada na escola. Somadas as essas 

atividades, os alunos visitaram a empresa parceira e acompanharam todo o processo 

de produção de batatas. 

Os resultados da pesquisa demonstram que a responsabilidade social da 

empresa com a comunidade do entorno, implementada a partir de um projeto social 

com os estudantes, gera benefícios para todos, visto que os participantes se sentiram 

mais motivados a permanecerem na escola e darem continuidade aos estudos; 

melhoraram seu desempenho estudantil, a autoestima e a comunicação; fortaleceram 

seus vínculos identitários com a cultura local, além de se engajarem na montagem da 

estufa. Entre os resultados identificados está ainda a sugestão de que o projeto seja 

oferecido para mais turmas na escola. 
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RESUMO 

As revoluções industriais proporcionaram profundas mudanças na sociedade, e a 
Indústria 4.0 segue a mesma tendência, tornando necessária a adaptação das 
instituições de ensino para formar profissionais para esse novo cenário. Nesta nova 
perspectiva didático-educacional, a Faculdade e Escola Técnica DAMA, localizada no 
município de Canoinhas-SC, incluiu na matriz curricular dos cursos técnicos do eixo 
controle e processos industriais a disciplina denominada de Projeto Integrador 
Interdisciplinar, que visa integrar as disciplinas em cada semestre letivo, de forma inter 
e multidisciplinar, aplicando a metodologia learning by doing. Nessa disciplina, os 
alunos realizam imersões correlacionadas a problemas reais, coletam dados e 
desenvolvem estratégias e equipamentos para solucionar o problema detectado, 
seguindo uma temática predeterminada para cada semestre. As propostas de 
melhoria são compartilhadas com a comunidade de abrangência da IES DAMA 
através de eventos científicos e tecnológicos. No período de 2020 a 2022 foram 
desenvolvidas as atividades do Projeto Integrador Interdisciplinar, observando 
resultados positivos no desenvolvimento das competências e habilidades adquiridas 
pelos alunos, assim como a necessidade de constantes melhorias na metodologia 
aplicada. 

 

Palavras–chave: Cursos Técnicos. Interdisciplinaridade. Projeto Integrador. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As revoluções industriais proporcionaram mudanças não somente nos meios 

produtivos, mas também na sociedade geopolítica, proporcionando transformações 

econômicas e sociais. Com o avanço das tecnologias, novas profissões surgiram e 
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outras foram extintas, exigindo assim níveis mais elevados de qualificação 

profissional.  

A Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial tem como pilares a análise de 

Big Data, Robótica Autônoma, Simulação Realística, Integração de Sistemas, Internet 

das Coisas, Cibersegurança, Computação em Nuvem, Manufatura Aditiva e Realidade 

Aumentada (Portal da Indústria).  A eminência de formar profissionais qualificados 

para as novas tecnologias é uma necessidade para manter o Brasil como nação 

competitiva. Nessa linha de pensamento, o Governo Federal lançou como plano de 

ação entre os anos de 2019 a 2022, estratégias que visavam à formação e 

capacitação continuada dos recursos humanos, estabelecendo mão de obra 

qualificada para atuar no mercado de trabalho de acordo com as exigências e 

inovações dos dez pilares da Indústria 4.0, que integram diversos recursos 

tecnológicos com áreas e campos do conhecimento, que contribuem para a formação 

ética do cidadão e responsabilidade social.   

Dentre essas mudanças, destaca-se a aplicação e democratização do acesso 

a recursos didáticos anteriormente restritos e precários para a formação acadêmica. 

Este é o conceito de Educação em Rede, que consiste na interconexão de espaços 

para compartilhamento de informações. Dessa forma, torna-se possível a elaboração 

de novas práticas pedagógicas que possibilitam um aprendizado no âmbito local, 

interconectado com a rede mundial de informações.  (ALARCON et al.., 2018). 

Nesse sentido, os estudantes inseridos no período da transformação da 

Indústria 4.0 já têm contato com a tecnologia desde a infância. Com maior acesso a 

notebooks, tablets ou smartphones, possibilitando que os jovens da nova geração não 

sejam dependentes dos laboratórios de informática existentes nas escolas para ter o 

primeiro acesso à internet.  

Diante das observações em sala de aula nos cursos técnicos, nota-se a ampla 

acessibilidade aos meios digitais, tais como celulares com alto poder computacional 

que são utilizados nas metodologias ativas, pedagogicamente, durante as atividades 

acadêmicas.   

Com a proposta de qualificar um profissional para as novas tecnologias e 

também aplicando novas metodologias de ensino, no ano de 2020, a Faculdade e 

Escola Técnica DAMA, localizada no município de Canoinhas, Santa Catarina, iniciou 

a formulação de uma nova metodologia de ensino baseada nos preceitos da Indústria 
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4.0. Nesse contexto, foram implementadas ferramentas tecnológicas para o auxílio no 

ensino-aprendizagem, implementando critérios de avaliação baseados em atividades 

teóricas, práticas, simulação e desafios. 

Os Cursos Técnicos do eixo controle e processos industriais, ofertados pela 

Instituição de Ensino Técnico e Superior (IES) DAMA foram reorganizados de modo 

que as unidades curriculares implementassem a metodologia “learning by doing” ou 

“aprender fazendo”, no desenvolvimento dos conhecimentos curriculares.  

Nessa perspectiva, este resumo objetiva, de forma geral, analisar a aplicação 

de metodologias ativas, tal como a "learning by doing” na IES DAMA. De forma 

específica, apresentará mostra de experiências abordadas pelos docentes que 

trabalham na Unidade Curricular denominada de Projeto Integrador Interdisciplinar 

realizadas no período de 2020 a 2022. Analisará os resultados das atividades 

desenvolvidas, a conexão teórico-prática, a imersão e as dificuldades encontradas 

durante a execução do projeto.    

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A proposta deste trabalho é apresentar, de maneira qualitativa e na forma de 

um relato de experiência, a relevância das metodologias utilizadas no Projeto 

Integrador da Faculdade e Escola Técnica DAMA, de Canoinhas-SC. A ideia surge a 

partir da experiência de dois docentes dos cursos técnicos da instituição. 

É importante ressaltar que, para subsidiar o desenvolvimento dos projetos 

integradores, utilizam-se metodologias que objetivam transformar a realidade, 

proporcionando compreensão e mudanças no comportamento e na prática 

profissional dos discentes.  

Uma das metodologias utilizadas é a learning by doing, que consiste na ideia 

de aprender fazendo. Todas as disciplinas dos cursos técnicos da instituição são 

desenvolvidas a partir da referida metodologia, que tem como tradução: “aprender 

fazendo”. A proposta é de disponibilizar os conhecimentos obtidos aos demais colegas 

como forma de consolidação do saber, adequando-se aos preceitos da pirâmide de 

aprendizagem de William Glasser (2017), conforme se observa na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1 – Como aprendemos: a pirâmide de aprendizagem de William Glasser 

 
Fonte: Adaptado de Glasser, (2017). 

 

A ideia é que o aluno aprenda através da prática, não tentando memorizar, 

porque a maioria dos alunos esquece o que tenta decorar. Analisando que 90% da 

aprendizagem ocorre quando o aluno pratica algo que estudou de forma teórica.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de estruturar a aplicação de uma metodologia de ensino baseada no 

modelo “learning by doing” ou “aprender fazendo” foi realizada uma reestruturação na 

matriz curricular de todos os cursos técnicos do eixo industrial da Faculdade e Escola 

Técnica DAMA, tais como: eletrotécnica, mecânica, segurança do trabalho, 

automação industrial, manutenção automotiva e administração, inserindo projetos de 

menor dimensão em cada uma das disciplinas e em cada semestre a disciplina do 

Projeto Integrador. 

Entende-se que a proposta do Projeto Integrador está centrada em qualificar 

profissionais com novas tecnologias e metodologias de ensino, baseada nos preceitos 

da Indústria 4.0. Nesse contexto, são implementadas tecnologias para o auxílio ao 

ensino, critérios de avaliação fundamentados em atividades teóricas, práticas, 

simulação e desafios educacionais.  

Os resultados da utilização destas metodologias aglutinam-se em torno de 

quatro dimensões: dinamismo, reflexão, integração e liberdade de criação. Dessa 

forma, essas dimensões contribuirão com a pedagogia de educação de Jonh Dewey 
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sobre o sentido da educação, levando o professor e o aluno a repensarem as 

experiências empreendedoras que podem ser construídas.   

Essa interpretação sobre o empreendedorismo traz uma questão relativa à 

natureza da educação como uma “prática deliberada”, que enfatiza a responsabilidade 

dos educadores ao orientar os estudantes a solucionar problemas pessoais e 

profissionais.  

A metodologia do learning by doing, conforme já descrito anteriormente, 

consiste na ideia de aprender fazendo. Nessa perspectiva, os projetos integradores 

foram divididos em temáticas semestrais, em que os alunos são imersos em um 

determinado setor produtivo, com seus desafios e oportunidades e são motivados a 

elaborar uma solução realista para os problemas apresentados.  

Após a etapa de imersão são realizados encontros, onde os alunos 

desenvolvem a gestão de projetos, aplicando as ferramentas de gestão, tais como 

diagramas pert/cpm, ishikawa, termos de abertura e encerramento do projeto, 

orçamentos, entre outros, conforme observado na Figura 2, na sequência. 

 

Figura 2 – Estudantes do Eixo Industrial da Faculdade e Escola Técnica Dama apresentando Trabalhos 
do Projeto Integrador Interdisciplinar  

 
Fonte: acervo dos autores (2022). 

 

Com essas informações teóricas e gráficas, o estudante tem a possibilidade de 

vislumbrar noções de gestão de projetos, compreendendo que o técnico tem, também, 

a função de gerenciar setores produtivos e de manutenção. 
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Em continuidade são desenvolvidas atividades de dimensionamento do produto 

final, simulação e prototipagem realística miniaturizada, abordando os conceitos do 

produto final. Nessa etapa do projeto, o estudante desenvolve competências e 

habilidades relacionadas às suas atribuições, definidas pelos conselhos profissionais 

e também pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Observando o foco no 

desenvolvimento do projeto, conforme as normas vigentes para dimensionamento e 

segurança, simulação computadorizada através de softwares aplicados ao mercado 

real, orçamentos do produto em escala real considerando os custos de mão de obra 

de projeto e execução e, para finalizar, a construção de protótipos que podem ter as 

dimensões reais do projeto ou através de miniaturas que simulem os fenômenos 

relativos.   

Por fim, os estudantes desenvolvem o resumo e um banner do trabalho, 

seguindo os padrões estipulados para eventos científicos ou tecnológicos que 

ocorrem semestralmente na instituição, para serem introduzidos aos métodos 

acadêmicos de elaboração de projetos. Visando desenvolver a oratória e autocontrole 

dos alunos são realizadas bancas para apresentação, avaliadas por convidados 

externos à Faculdade e Escola Técnica DAMA, que tenham formação profissional na 

área da temática do Projeto Integrador desenvolvido. Foram elaborados critérios de 

avaliação, em que os estudantes ou grupos com as melhores colocações nas bancas 

são premiados com certificados, descontos em mensalidades e brindes oferecidos por 

empresas patrocinadoras.  

Na primeira edição do Projeto Integrador, que ocorreu no primeiro semestre de 

2021, foram realizados projetos de tema livre e a imersão não foi feita de forma 

prevista devido ao cronograma, por isso, foram realizadas apenas exposições em 

forma de vídeo. Nessa etapa, o foco estava no desenvolvimento das habilidades para 

a produção acadêmica. Da mesma forma, foram desenvolvidos projetos e sistemas 

automatizados com ampla aplicação no mercado. Observou-se a necessidade de 

adequar a metodologia para os cursos técnicos, definindo um tema específico para a 

pesquisa do primeiro semestre das próximas turmas do eixo industrial, que seria a 

pesquisa sobre as atribuições e o espaço no mercado para o curso de formação do 

aluno. 

A segunda edição do projeto integrador ocorreu no segundo semestre de 2021. 

Naquela edição, a temática definida era voltada ao desenvolvimento de equipamentos 
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para os setores de meio ambiente e reciclagem. Os alunos realizaram a imersão 

através de visitas às empresas desses ramos. A prototipagem e o desenvolvimento 

do produto ocorreu em horário alternativo às aulas. Foram desenvolvidos 

equipamentos como trituradores, fornos de fundição, transportadores, dentre outros. 

Verificou-se a necessidade de simplificar o trabalho escrito, substituindo a exigência 

do artigo científico por resumo e banner, e, também, a inclusão de aulas de simulação, 

dimensionamento e prototipagem no cronograma do projeto integrador.  

Na terceira edição, ocorrida no primeiro semestre de 2022, os alunos das 

turmas mais avançadas tiveram como temática o desenvolvimento de equipamentos 

para a agricultura e agroindústria, e os mais novos com as mudanças e temática 

sugerida na primeira edição do evento.  

Foram desenvolvidas aulas de gestão de projetos, pesquisa, dimensionamento, 

prototipagem e metodologia científica.  A imersão foi realizada em horário alternativo 

ao cronograma de aulas. Para essa edição já foi aplicada a simplificação do trabalho 

escrito. Os trabalhos práticos desenvolvidos incluem biodigestores, sistemas de 

irrigação, máquinas de processamento e fabricação, dentre outros.  

Para a quarta edição, prevista para o segundo semestre de 2022, as turmas 

antigas em formação deverão realizar a consultoria, propondo melhorias de gestão ou 

de processos nas empresas da região de abrangência da Faculdade e Escola Técnica 

DAMA, de preferência em sintonia com as atividades do estágio curricular obrigatório. 

Já para as turmas novas, o tema será o mesmo da segunda edição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da metodologia learning by doing, o desenvolvimento do Projeto 

Integrador proporciona aos alunos conexão entre os conhecimentos teórico-práticos 

e experimentais desenvolvidos nas disciplinas dos Cursos Técnicos, modalidade de 

ensino profissional e tecnológica, contextualizando com a realidade da sociedade 

moderna e contemporânea do mercado de trabalho. 

De acordo com o acompanhamento e análise dos trabalhos apresentados pelos 

docentes e discentes, observa-se empenho, dedicação e aprendizado em relação as 

tarefas curriculares apresentadas.  
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Os resultados observados durante o desenvolvimento das metodologias ativas 

elucidam as dimensões do aprendizado, refletidas no dinamismo dos professores e 

alunos, momentos de reflexão de como resolver os desafios, integração entre as 

equipes de trabalho e a liberdade de criação, buscando adaptar diferentes materiais, 

métodos e técnicas contextualizados com cada atividade proposta.  

Deve-se ressaltar, por fim, que o Projeto Integrador Interdisciplinar é uma 

disciplina em constante evolução, sendo necessária a realização de avaliações e 

feedbacks por parte dos docentes envolvidos, visando garantir uma abordagem 

atualizada das propostas de atividade.  
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

Horário ATIVIDADE 

18/07/2022 

8:00 – 

8:30 
ABERTURA 

8:30 – 

12:00 

Palestra “Educação e Desenvolvimento” 

Joaquim Luís Medeiros Alcoforado (Dr.) Universidade de Coimbra, Portugal 

Mediador: Argos Gumbowsky (Dr.) Universidade do Contestado 

 

13:30-

14:00 

Zoonoses: Ocorrência, aplicação de recursos e relação com o IDHM longevidade dos 

municípios da região da AMPLANORTE 

Daniele de Cassia Karvat  (Ms.)– PMDR-UNC 

 

14:30-

17:00 

Mesa 01 - Educação e Saúde 

 
Chelin Auswaldt Steclan (Dra.) Universidade do Contestado 

Rafael Gomes Ditterich (DR.) Universidade Federal do Paraná 

Cristine Maria Warmling (Dra.) Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Palestrante e Mediador: Leonardo Dresch Eberhardt (Dr.) Universidade do Contestado 

 

19/07/2022 

8:00 – 

08:30 

Interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de formação de profissionais da 

área de saúde 

Erick Douglas Weber da Maia (Ms.) PMDR/ UNC – Universidade do Contestado 

 

8:30 – 

12:00 

Mesa 02 - Habilidades socioemocionais 

Leandra Celso Constantino (Dra.) Universidade Estácio de Sá 

Tetsade C B Piermartiri (Dra.) Universidade Federal de Santa Catarina 

Palestrante e Mediadora: Fabiana Kalyne Ludka (Dra.) 

 

13:30-

14:00 

Execução, monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação: contribuições 

para a região da AMPLANORTE 

Elfi Irene Noernberg (Ms.) /PMDR-UNC – Prefeitura do Município de Canoinhas 

 

14:30-

17:00 

Mesa 03 - BNCC e Metodologias Ativas de Aprendizagem 

Eduardo Fofonca (Dr.) Universidade Federal do Paraná 

Sônia Regina Victorino Fachini (Dra.) FACHINI E VIGOLO Consultoria Educacional e Assessora 

da Undime SC 

Mediador: Alexandre Assis Tomporski (DR.) Universidade do Contestado 

 

20/07/2022 

8:00 – 

08:30 

A política pública de educação infantil no cenário do desenvolvimento regional na 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

Karina Vieira Carvalho (Ms.)/PMDR-UNC – Prefeitura do Município de Canoinhas 

 

8:30 – 

12:00 

Mesa 04 – Objetivos do desenvolvimento sustentável, Educação e Sociedade 

Thiago Gehre Galvao (Dr.) Universidade de Brasília 

Dr. Jose Roberto Gnecco - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)  – 

Rio Claro 

Mediadora: Letícia Paludo Vagas (Dra.) – Universidade do Contestado 
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13:30-

14:00 

Um olhar sobre o Programa Ensino Médio Inovador a o novo Ensino Médio 

Janete Paiter de Souza (Ms.)/PMDR-UNC – Coordenadoria Regional de Educação de 

Canoinhas 

14:30-

17:00 

Mesa 05 - Ensino Médio / Educación Secundaria na/en América Latina) 

Felicitas Acosta (Ms.) Universidade Nacional de La Plata - Argentina 

Roberto Rafael Dias da Silva  (Dr.)  (UNISINOS) 

Mediador: Jairo Marchesan (Dr.) – Universidade do Contestado 

21/07/2022 

8:00 – 

08:30 

Jovem aprendiz no cenário das políticas públicas de emprego na jurisdição da Vara do 

Trabalho de Mafra/SC 

Lucia Juraszek (Ms.)/PMDR-UNC – Tribunal Regional do Trabalho  - 12ª Região 

 

8:30 – 

12:00 

Mesa 06 - A epistemologia do Desenvolvimento: uma discussão histórica, geográfica e de 

filosofia política 

Jairo Marchesan (Dr.) Universidade do Contestado 

Cintia Neves Godoi (Dra.) Centro Universitário Alves Faria 

Mediador: Sandro Luiz Bazzanella (DR.) Universidade do Contestado 

 

21/07/2022 

13:30-

17:00 

OFICINAS ONLINE 

 

1 - Uma abordagem sobre Educação e Desenvolvimento em Bertrand Russell  

Jairo Demm Junkes (Professor de Filosofia da Secretaria de Educação do Estado de Santa 

Catarina)  

 

2 - Aproveitando o Patrimônio Natural para Ensinar  

Luiz Carlos Weinschütz (Dr.) Universidade do Contestado  

 

3 - Metodologias Ativas  

Miriam Cristina Jose Valerio (Ms.) Universidade do Contestado  

 

4 - Educação Ambiental e práticas ambientais sustentáveis  

Jairo Marchesan (Dr.) Universidade do Contestado  

 

5 - Ciência Tecnologia Engenharia e Matemáticas no Novo Ensino Médio  

Luis Eduardo Palomino Bolívar (Ms.) Universidade do Contestado  

 

22/07/2022 

8:30 – 

12:00 
SESSÃO DE E-PÔSTERES 

22/07/2022 

13:30 – 

17:00 
COMUNICAÇÃO DE TRABALHOS ON-LINE 

22/07/2022 

19:00 – 

22:00 

Mesa 07 - Universidade e desenvolvimento Regional  

Alfredo Gabriel Buza  (Dr.) (Instituto Superior de Ciências de Educação em Luanda - Angola) 

Marco Antônio Rodrigues Dias (Dr) Diretor do Ensino Superior da UNESCO, em Paris, nos anos 

1980 e 1990. Consultor internacional na área de Educação. (Paris) 

Mediador: Argos Gumbowsky (Dr.) Universidade do Contestado) 

 

Canal da UNC YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=Ygwk7y7zy5s 

 

ENCERRAMENTO DO EVENTO 
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