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Bullying e Cyberbullying: 
Uma proposta de análise, conscientização e 
convivência.

Anna Paula Jorge Jardim1

Fernanda Delizete Madeira2

Objetivo geral e específicos
•	 Educar para a cultura da paz;
•	 Atuar na formação humana e cidadã;
•	 Orientar para a utilização consciente e segura da internet.

Resumo
As pessoas submetem-se, precocemente, ao contato com as tecnologias e com as redes 
sociais. Essa situação demanda novas práticas educativas da família e da escola. A partir 
da execução de várias atividades sobre bullying e cyberbullying, revelou-se essencial um 
trabalho para desenvolver uma rede saudável de relacionamentos.

Palavras-chave: Educação. Internet. Bullying. Cyberbullying. Família.

Introdução
Nas sociedades atuais a educação escolar necessita ser consolidada com base nos princí-

pios e valores humanos que favoreçam a prática do bem e o respeito a si mesmo e ao outro .
Educar para a paz, atuar na formação humana e cidadã, combater qualquer tipo de violên-

cia, orientar os alunos para a utilização consciente e segura da internet e levá-los a compreen-
der a sociedade em que vivem e assim desenvolver habilidades para atuar na construção de um 
mundo mais justo e solidário devem fazer parte do cotidiano escolar .

Por isso, durante as práticas educativas no Colégio Nossa Senhora das Dores de Belo 
Horizonte – MG, algumas reflexões realizadas em sala de aula resultaram nos seguintes 
questionamentos: 

O que pode existir de tão perigoso nas redes sociais para haver uma restrição de idade? O 
que você faria se fosse vítima de algum tipo de bullying? 

Esses questionamentos possibilitaram aos educadores pensarem e buscarem atitudes e 
intervenções que levassem o aluno a encontrar alternativas para ver, pensar, dizer e agir, de 
forma positiva, na construção de um mundo mais pacífico. 

Este trabalho demonstra os resultados de um projeto aplicado na comunidade educati-
va, cujo objetivo principal foi levar os envolvidos à reflexão para uma possível compreensão 
de bullying e cyberbullying . Aliadas a essa compreensão, buscou-se levantar soluções para um 
combate efetivo e consciente .

1  MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pós-graduada em psicopedagogia pelo Centro de Estudos e Pesquisas do 
Estado de Minas Gerais (CEPEMG) e graduada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). ensinofundamen-
tal2@cnsdbh .com .br .
2  Cursando pós-graduação em Mídias e Educação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Passos (IF-
Suldeminas). Graduada em Ciência da Computação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho 
(IFSuldeminas). infoeducacional@cnsdbh.com.br.
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Desenvolvimento e Metodologia
O bullying e o cyberbullying são atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, que ocorrem 

sem motivação aparente, adotadas por uma ou mais pessoas contra outra(s), causando dor e an-
gústia. Essas agressões podem ocorrer tanto em ambientes físico como em contextos virtuais. 

De acordo com Silva (2010, p. 21), “o abuso do poder, a intimidação e a prepotência são al-
gumas das estratégias adotadas pelos praticantes de bullying para impor a autoridade e manter 
suas vítimas sob total domínio” . 

Geralmente, o alvo da agressão costuma ser alguém com pouca habilidade de socialização 
ou quem é considerado diferente pelo grupo . A vítima tende a ter uma personalidade tímida ou 
reservada e não consegue reagir às provocações do agressor . Ela pode apresentar vários sinais 
e sintomas, entre eles: baixa autoestima, baixo rendimento escolar, ansiedade, estresse, evasão 
escolar, autoagressão, alterações de humor, perturbações do sono, perda de memória, vômitos, 
fobia escolar, falta de apetite, depressão, abuso de drogas e álcool, podendo chegar ao suicídio e 
até atos de violência extrema .

 Juridicamente, os agressores e, em certos casos, os pais são responsáveis pelos danos 
causados à vítima, estando sujeitos a responder penalmente pelas consequências de seus atos . 
Pode acarretar uma série de sanções: administrativas, trabalhistas, civis, criminais, dependen-
do do grau e extensão dos danos causados às vítimas (CALHAU, 2011, p . 15) . Ainda não existe 
no Brasil uma lei específica para o cyberbullying, ficando a responsabilidade de regulamentação 
para o Código Penal e para leis esparsas que tutelam a propriedade intelectual, direitos autorais 
e difusão de imagens de pedofilia digital.

A partir de um questionário aplicado, verificou-se a necessidade de propor atividades va-
riadas, como fóruns de discussão on-line, gincana “Sempre Amigos”, debate argumentativo, júri 
simulado, remédios fictícios, mural: “Tudo bem ser diferente!”. E, por fim, uma mesa redonda 
envolvendo toda a comunidade educativa, a fim de refletir e conscientizar sobre a importância 
de determinadas ações no combate ao bullying e cyberbullying .

Foram feitas aos alunos as seguintes perguntas por meio de um questionário on-line: 
• Você tem acesso à internet?
• Você acessa a internet mais frequentemente por qual aparelho?
• Você acessa a internet com mais frequência para qual finalidade?
• Você possui um perfil no facebook?
• Quantas horas, aproximadamente, você passa diariamente na internet?
• Você possui whatSapp?
• Se respondeu “Sim” à questão anterior, de aproximadamente quantos grupos no what-

Sapp você participa?
• Quantos destes grupos são de colegas do CNSD?
• Você sabe o que é bullying?
• Você sabe o que é cyberbullying?

Após a implantação de um ambiente colaborativo, criou-se um fórum de discussão por 
meio dos recursos oferecidos pelo moodle, nome do software utilizado em ambiente educativo 
e colaborativo on-line . Atualmente, na versão 3 .3, com milhares de utilizadores e desenvolvedo-
res, o moodle tem-se revelado um importante sistema de gestão da aprendizagem, por causa da 
flexibilidade, do valor educativo e da facilidade de utilização pela interface simples e amigável. 
Assim, perguntas sobre o assunto foram direcionadas aos pais e alunos, de acordo com a faixa 
etária e segmentos ao qual pertencem . 

Por meio do fórum, foi possível refletir sobre as sugestões de ações para lidar com os pro-
blemas, muitas vezes levantados a partir de experiências dos próprios participantes . Assim, os 
pais e/ou responsáveis refletiram sobre as seguintes perguntas:
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Quadro 1 – Perguntas direcionadas aos pais e/ou responsáveis

Pais e/ou responsáveis 
com filhos do Maternal 
ao 3o ano do Ensino 
Fundamental I

Pais e/ou responsáveis 
com filhos do 4o ano do 
Ensino Fundamental I à 3a 
série do Ensino Médio

Todos os pais e/ou 
responsáveis

As crianças devem 
crescer entendendo que 
as diferenças existem por 
vários fatores: origem, 
genética, escolhas e outros. 
O mundo não seria tão 
especial se as pessoas 
fossem iguais. Quais 
estratégias você utiliza para 
abordar esse assunto com 
o(a)	seu(sua)	filho(a)?

Caso perceba que seu(sua) 
filho(a)	esteja	sofrendo	
algum tipo de assédio 
virtual, qual seria sua 
atitude?

Qual é o papel da 
família, da escola e da 
comunidade na orientação 
de	crianças,	jovens	e	
adolescentes, para o uso 
consciente	da	internet?

Fonte: Elaborado pelas autoras

Para os alunos, as perguntas foram:
• O que pode existir de tão perigoso nas redes sociais para haver uma restrição de idade? 
• O que você faria se fosse vítima de algum tipo de bullying?

Uma outra modalidade metodológica foi chamada de gincana “Sempre Amigos”, que bus-
cou promover a integração, o trabalho em equipe, a criatividade, a cooperação e a solidariedade 
entre os alunos .

 Por meio de um sorteio on-line, foram formadas seis equipes por sala que, ao longo do 
1º semestre de 2016, desenvolveram uma série de atividades para contabilizar na classificação 
final da gincana.

As provas da gincana foram separadas em cinco fases e avaliadas, individualmente, para o 
somatório da classificação final.

1ª Fase: Participação da equipe nos fóruns de discussão .
2ª Fase: Elaboração de um cartaz .
3ª Fase: Apresentação de um teatro .
4ª Fase: Composição de uma paródia musical .
5ª Fase:  Elaboração de uma animação gráfica ou vídeo composta(o) pela(o) por paródia 

musical na 4ª fase .

Todas as atividades foram executadas em sala de aula, sob orientação dos professores e 
cada prova foi avaliada por uma comissão de júri representada por seus educadores .

Promoveu-se um debate argumentativo em sala de aula sobre o impacto da internet na 
sociedade, motivo pelo qual a sala foi dividida em dois grupos: Um grupo defendeu apenas as 
vantagens da internet para a educação; para incentivar a criatividade; ajudar a fazer amizades; 
manter-se informado; aprender com os jogos e tudo o que a internet pode favorecer de maneira 
saudável e inteligente . Já o outro se preocupou com as desvantagens, em consequência do mau 
uso da internet para a vida do usuário . Por exemplo, vício e sedentarismo extremo; perigos on-
-line, invasões, roubos, racismo, sites criminosos, incentivo à violência, exploração, sequestro de 
crianças e cyberbullying. Após o debate, o professor responsável fez uma reflexão com toda a 
turma sobre o que foi discutido .
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Em uma outra atividade, denominada júri simulado, os alunos puderam representar situa-
ções relacionadas ao bullying e ao cyberbullying vivenciadas e/ou experimentadas no cotidiano . 
Além disso, tiveram a oportunidade de conhecer e debater sobre alguns termos jurídicos e leis 
a respeito do assunto em questão . 

Utilizando o método de produção textual do gênero “bula de remédio”, foi elaborado, com 
os alunos do Ensino Fundamental I, um remédio fictício contra o bullying . Este recebeu um 
nome, bula com informações pertinentes ao seu uso e, até mesmo, uma embalagem própria . 

Com o objetivo de identificar as próprias preferências, conhecer limites e habilidades, além de 
se reconhecer como um indivíduo único na sociedade onde vivem, os alunos da Educação Infantil 
construíram um mural inspirado no livro: “Tudo bem ser diferente”, de Todd Parr . Esse livro aborda 
as diferenças de cada um, de maneira divertida, completa e simples, alcançando o universo infantil . 

Como culminância do projeto, foi promovida uma mesa-redonda direcionada aos educa-
dores e às famílias, para a abordagem de alguns temas ligados ao bullying e cyberbullying, pro-
porcionando reflexões sobre os impactos causados na vida de um agressor e de uma vítima. 
Esse também foi o momento de apresentar a análise dos dados obtidos no decorrer do projeto, 
durante o primeiro semestre de 2016 .

Como resultados obtidos por meio do questionário aplicado, constatou-se que o acesso ao 
facebook e o whatSapp dos alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio é significativo, apresen-
tando um percentual de 83,1% de alunos que possuem perfil no facebook e 94,3% com acesso 
ao whatSapp.

A pesquisa demonstrou que 38% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I 
permanecem diariamente entre 1 e 2 horas na internet, já 42,7% dos alunos do 6º à 3ª série do 
Ensino Médio permanecem mais de 3 horas .

Os dados revelaram que 32,65% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I 
possuem de 2 a 5 grupos no whatSapp, entre eles, 25,9% são grupos de colegas do CNSD. Em 
relação aos alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio, 52,4% possuem mais de 5 grupos, dos 
quais 65,7% destes grupos são de colegas do CNSD.

Sobre o conhecimento dos estudantes acerca do bullying, os resultados expuseram que 
98,7% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e 99% dos alunos do 6º ano à 3ª 
série do Ensino Médio achavam que já conheciam o conceito de bullying.

Apenas 19,4% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e 13,5% dos alunos do 
6º ano à 3ª série do Ensino Médio ainda não conheciam o conceito de cyberbullying.

A pesquisa revelou que 69,6% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e 
83,6% dos alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio conhecem alguém que já sofreu algum 
tipo de bullying .

Considerações finais
O principal objetivo deste trabalho foi demonstrar o projeto desenvolvido no Colégio 

Nossa Senhora das Dores, uma escola católica, localizada na cidade de Belo Horizonte, MG, que 
provocou, em toda a comunidade educativa, reflexões sobre a prática do bullying e o cyber-
bullying, levando os participantes a atuarem na prevenção e combate a esses tipos de violência .

Foi possível perceber que, precocemente, as crianças têm contato com as tecnologias, mais 
ativamente com as redes sociais . Essa geração demanda novos olhares e novas práticas educa-
tivas no que diz respeito às orientações e conscientizações realizadas pela família e pela escola . 
É preciso mais informações em relação ao uso seguro da internet e as boas práticas exercidas 
nesse mundo virtual .

No decorrer do projeto, percebeu-se que algumas vezes os alunos não sabiam que co-
metiam e/ou sofriam bullying, não tinham noção da gravidade do problema e das implicações 
jurídicas . Geralmente, confundiam um ato de violência isolado contextualmente como bullying . 
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As atividades realizadas possibilitaram aos alunos se colocarem no lugar do outro, entenderem 
e vivenciarem a situação, optando assim, por não praticarem a violência .

A comunicação por meio dos fóruns de discussão on-line despertou interesse tanto dos 
alunos como das famílias, os quais colaboraram com respostas coerentes, reflexivas e bem pre-
paradas sobre o assunto abordado . Percebeu-se que cada participante, de acordo com sua faixa 
etária e experiência, pensou, processou e relacionou as suas ideias, antes de publicá-las .

A utilização dos recursos tecnológicos, como os fóruns e o questionário on-line, demos-
trou que é possível ter a internet como aliada na disseminação de boas ideias, além de levar 
toda a comunidade educativa a adotar uma postura mais participativa .

A educação pela paz deve iniciar no contexto familiar e ter a escola como parceira . Família 
e escola são pilares importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente . Nesse 
sentido, o trabalho em conjunto revelou-se essencial para desenvolver uma rede saudável de 
relacionamentos com a percepção de que “agressão não é diversão” .

Espera-se que com a disseminação de todas as etapas deste projeto suscite o desejo de 
mais ações no combate a qualquer tipo de bullying . Nosso objetivo é contribuir para formação 
de pessoas conscientes, éticas e capazes de se relacionarem positivamente em todos os ambien-
tes físicos e/ou virtuais.
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O desenvolvimento moral face às 
condutas de transgressão e violência 
em ambiente escolar

Marcone Felix Costa1

Objetivo geral
Propor uma prática que permita a estudantes uma tomada de competências diante da 
situação	de	transgressão	e	agressividade	por	meio	dos	próprios	julgamentos	estabele-
cendo para a comunidade escolar a promoção da qualidade de vida e do bem estar nas 
relações. 

Objetivos específicos
•	 Apresentar as concepções dos estudantes sobre as cenas de transgressões e condu-

tas	agressivas	por	eles	julgadas;
•	 Comparar a competência ou estruturas morais cognitivas tacitamente existentes nas 

respostas individuais e coletivas;
•	 Verificar	como	esses	estudantes	se	colocam	no	lugar	do	outro	no	processo	de	julga-

mento das cenas. 

Resumo
Sabe-se que o fenômeno da transgressão e as condutas de manifestações agressivas 
tem se tornado um campo de interesse em diversas áreas do conhecimento com re-
percussão social e de preocupação na construção de políticas educacionais. Quando 
pensamos que um indivíduo age de forma violenta, ou pratica um comportamento com a 
intenção de causar mal ao outro, nos perguntamos o porquê de este indivíduo ter agido 
desta	forma.	Os	desafios	que	surgem	no	espaço	escolar	e	o	processo	de	constituição	do	
desenvolvimento	moral	se	configuram	hoje	com	urgência	principalmente	diante	dessas	
situações e também em outras formas de violência que afetam o espaço escolar. Foram 
os	estudos	pioneiros	de	Piaget,	 e	 sequencialmente	os	de	Kohlberg,	que	configuraram	
na	educação	um	olhar	expressivo	aos	conjuntos	de	valores.	A	relevância	da	discussão	
proposta por eles e neste trabalho inclui a perspectiva do desenvolvimento de competên-
cias moral e a possibilidade de contribuir para a manutenção de um espaço escolar mais 
tolerante,	intensificando	o	respeito	nas	relações	interpessoais	e	promoção	a	qualidade	de	
vida	de	jovens	estudantes.

Palavras-chave: Desenvolvimento Moral; Competência Moral; Comportamento. 

Introdução
O estudo do desenvolvimento moral é um campo de pesquisa da psicologia responsável 

pelo estudo dos processos psicológicos que levam o indivíduo a legitimar regras, princípios e 
valores (KAWASHIMA, et al., 2015). Esse estudo se desenvolveu em meados da década de 1930 

1  Mestrando em Psicologia: Práticas e inovações em saúde mental . Universidade de Pernambuco – UPE / Campus Garanhuns . 
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com o início das pesquisas sobre as análises do desenvolvimento infantil (SHIMIZU, 2013). 
Notadamente foram com os estudos de Piaget que a moral ganhou força na psicologia e tempos 
depois, com a contribuição construtivista de continuadores que marcaram tanto o campo da 
psicologia infantil como o campo da educação .

Sabe-se que o fenômeno de transgressão e condutas de manifestações agressivas em 
ambiente escolar tem se tornado um campo de interesse em diversas áreas do conhecimento 
com repercussão social e de preocupação na construção de políticas educacionais . A escola e 
seus sujeitos se encontram perdidos dentro de um cenário cada dia mais conflituoso (CAMPOS, 
2012) . Nas últimas décadas a educação tem procurado equacionar e compreender esse fenô-
meno que a cada dia se torna mais presente na sala de aula e se traduz por incansáveis conflitos 
entre estudantes e professores, entre os estudantes e eles próprios .

O surgimento desse tema se fortaleceu quando inquietações teóricas se fizeram presentes 
nos seminários e orientações do mestrado que desencadearam em interrogações sobre o meu 
fazer profissional. Frequentes queixas fazem parte da rotina escolar sobre atitudes recorren-
tes como desordem, insultos, humilhação, difamação, agressões, entre outros comportamentos 
indesejáveis ao ambiente, e esses comportamentos afetam não apenas o respaldo institucional 
como ferem também a qualidade de vida da comunidade gerando prejuízos à construção social . 
Sendo assim, fiz a escolha por investigar tais situações conflituosas e propor uma técnica que 
permita a comunicação entre o pedagógico e o comportamento de transgressão e as manifesta-
ções de condutas agressivas/violência na escola . 

A interação social no estudo do desenvolvimento moral
Que determinantes a moral pode exercer diante das interações sociais? A esta questão, 

em primeiro lugar, devemos entender que a moral é a parte fundamental da vida cotidiana, é a 
parte da práxis interativa, dos costumes que respondem às necessidades de integração social 
(SILVEIRA, 2012). Sua relevância no desenvolvimento infantil é decorrente da construção de 
comportamentos no ambiente de convívio . A interação social é o resultado entre o contato e a 
comunicação entre pessoas que se interferem na sua construção . Daí a importância da moral na 
construção pessoal e coletiva, pois criamos respostas e somos afetados a uma demanda social . 
Essas demandas são estruturas do desenvolvimento humano que perpassam as interações por 
legitimações sociais, por meio de estruturas de valores construídos a necessidade social . 

Jean William Fritz Piaget (1896-1980) centrou seus estudos desta legitimação social 
quando, em seu livro O juízo moral na criança, fez análise sobre a consciência e a prática 
das regras por meio do jogo . Para o autor, as regras constituem uma realidade social bem 
caracterizada (PIAGET, 1932/1994, p . 31) . Daí o desenvolvimento moral na infância estar 
intimamente ligado à participação social . O interacionismo piagetiano se fundamentou na 
percepção da criança em respeito à autoridade (pais e professores) e da regularidade que se 
impõe pelo adulto, refletindo também como acontece o autogerenciamento pessoal quando a 
criança se coloca no lugar do outro . 

Em sua sistemática, ao longo de seus escritos, Piaget deu importância a fatores que se 
apresentaram nos estudos do desenvolvimento da criança . Esses fatores abordados por ele 
também refletem a necessidade de integração social e mostram como sua construção da gênese 
do conhecimento estava enraizada na relação . Esses fatores requerem o contato e supõe ser 
afetado por eles, são estes, a atividade, entendida pela capacidade crescente de agir sobre o 
ambiente e as experiências sociais, o aprender com o outro . 

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) foi quem dialogou suas pesquisas às matrizes do 
estudo de Piaget e abordou o desenvolvimento infantil por meio do interacionismo chamado 
sócio-histórico . A perspectiva sociointeracionista em seus escritos tem como pressuposto bá-
sico a ideia de que o ser humano se constitui enquanto tal na sua relação com o outro social 
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(KORL, 1992). A natureza do próprio desenvolvimento, afirma ele, transforma-se, do biológico 
no sócio-histórico (VYGOTSKY, 1934/2001, p. 47). Nessa direção tomada, suas pesquisas têm 
apontado o comportamento como produto do desenvolvimento de um sistema amplo de liga-
ções e relações sociais . 

O processo de interação em Vygotsky não se apresenta no clássico dualismo filosófico 
sujeito-objeto, mas se dá na relação una como instâncias de um mesmo fenômeno psicológico . 
O desenvolvimento infantil, cognitivo-volitivo-moral tem se apresentado na perspectiva de seus 
estudos mediado pela semiótica . Ou seja, para ele, é no estudo da linguagem que encontramos 
os processos do desenvolvimento do sujeito psicológico. A linguagem humana em Vygotsky 
possui duas funções básicas: a de intercâmbio social e a de pensamento generalizante. Segundo 
Korl (1992), nessas funções da linguagem, além de servir ao propósito da comunicação entre 
indivíduos, a linguagem simplifica e generaliza a experiência. Dessa forma poderíamos dizer 
que sem linguagem as experiências não poderiam ter um aparato sócio moral .

Mais tarde, com os avanços teóricos sobre desenvolvimento moral na educação de crian-
ças e adolescentes, Lawrence Kohlberg (1927-1987), um dos teóricos inspirados nas ideias de 
Piaget e especialista dedicado ao campo do desenvolvimento moral, permitiu que as pesquisas 
se estruturassem resultantes de instituições, determinando ele, a família e a escola . O modelo 
cognitivo-evolutivo se estruturou embasado com as relações institucionais na forma de pensar 
o desenvolvimento infantil. Dessa forma, afirma Bordingnon (2011), ele supõe que a estrutura 
mental básica é o resultado de uma interação entre tendências internas, que formam o organis-
mo e as condições culturais do mundo externo . 

A regra no processo de construção do sujeito moral
Qual é o impacto da regra na estruturação do sujeito moral? A construção psicológica do 

sujeito se apresenta na amplitude das relações, na interação, dessa forma, vinculada a situações 
de valores que orientam seu comportamento . Toda moral consiste em um sistema de regras e a 
essência de toda moralidade deve ser buscada no respeito que o indivíduo adquire por essas re-
gras (PIAGET, 1932/1994, p . 23) . Este imperativo piagetiano articula o desenvolvimento moral 
a necessidade da aquisição e o respeito às regras . Dessa forma, o valor moral se compõe como 
ponto de partida para a regularidade social .

Em O juízo moral na criança, Piaget demonstra em sua análise de que não há inatismo mo-
ral . Para ele o conhecimento não poderia ser concebido como algo predeterminado e a moral é 
um processo de construção . Os seus estudos estabeleceram uma correlação entre a consciência 
da regra e o desenvolvimento cognitivo da moral . O comportamento moral na infância passa 
por processos de amadurecimento descritos por anomia, heteronomia e autonomia . O primeiro 
momento desse desenvolvimento, chamado de anomia, corresponde à ausência de regras e de 
leis; seguidamente, chega-se a fase em que o sujeito passa a uma fonte de obediência exterior, a 
heteronomia; e, progressivamente este sujeito, tem a possibilidade de desenvolver a sua auto-
nomia moral . 

Para Piaget, o respeito às regras regula o desenvolvimento humano . As regras constituem 
uma realidade social bem caracterizada, isto é, “uma realidade independente dos indivíduos”, 
transmitindo-se de geração a geração como um idioma (PIAGET, 1932/1994, p . 31) . Dessa for-
ma ele deixa elucidar que a cultura e a maturação pessoal não são dicotomias, mas contribuem 
para o desenvolvimento humano. Assim, ser autônomo moralmente significa poder analisar 
criticamente a obrigatoriedade das regras .

Na criança, as regras morais são implantadas desde o berço e são submetidas a diver-
sas disciplinas e, antes de falar, toma consciência de certas obrigações (PIAGET, 1932/1994, 
p . 24) . As regras morais que elas aprendem a respeitar lhe são transmitidas pela maioria dos 
adultos, isto é, já recebem elaboradas e, quase sempre, nunca elaboradas na medida de suas 
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necessidades e de seu interesse (PIAGET, 1932/1994, p . 21) . É uma construção verticalizada, 
hierárquica, de imposição, de respeito unilateral, não recíproco . 

Metodologia
A presente pesquisa é de abordagem qualitativa, descritiva-indutivo . Este estudo pre-

tende abstrair o significado que as crianças dão aos motivos, aos valores e às atitudes no es-
paço de relação. A investigação se fará com 20 participantes dos anos finais, 6° e 7° anos, em 
idades entre 10 e 12 anos, que se encontram em situações de queixas sobre suas ações com 
transgressão e/ou condutas agressivas repercutindo em dificuldade de desempenho escolar 
e de convivência no ambiente . Os mesmos julgarão em narrativas os próprios atos e se colo-
carão no lugar do outro dando seus pareceres e soluções para cada caso . A escola escolhida 
é uma instituição particular localizada no interior de Pernambuco, na cidade de Garanhuns . 
Essa escolha de uma instituição particular se deu pela natureza do mestrado profissional, que 
tem na sua proposta base a realização de pesquisas no campo de nossa realidade/profissão. 
Assim se fez imprescindível essa escolha pela participação efetiva do pesquisador como pro-
fessor dessa instituição educacional . 

Considerações finais
O Desenvolvimento Moral é um processo contínuo que ocorre por meio das relações es-

tabelecidas entre pessoas . A escola, no decorrer desse processo, tem um papel fundamental na 
construção de conceitos relativos à moral e da importância de sua aplicabilidade no contexto 
escolar e em outros da vida cotidiana . A importância teórica sobre o desenvolvimento moral 
nas perspectivas de Piaget e Kohlberg para a educação reside na oportunidade de observar a 
confluência de diferentes aspectos do desenvolvimento infantil e da importância da estrutura 
de um ambiente moralmente autônomo . Esse conhecimento traz para a educação a capacidade 
de contrabalancear valores em situação de conflitos e dilemas, situações que estão vinculadas 
às regras morais e à obediência, à autoridade, e aprimorar no estudante a compreensão das 
escolhas feitas, de realizar no espaço escolar e social operações de justiça, cooperação, recipro-
cidade, responsabilidade .

A escola é um espaço potencialmente vinculado a construção dos valores morais . Os 
modelos explicativos do desenvolvimento moral enfatizam para a educação o desencadear e 
a manutenção de condutas socialmente positivas e trazem ao eixo educacional não apenas o 
entendimento sobre o desenvolvimento infantil como implicabilidades para a realidade coti-
diana . É dentro deste contexto que as considerações deste trabalho deverão atuar no campo 
educativo . Essa perspectiva acena com a possibilidade de um ambiente moral efetivamente 
tolerante, que tenha respeito nas relações interpessoais e seja promotor à saúde mental de 
jovens estudantes e profissionais.
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Resumo
O	presente	trabalho	tem	por	objetivo	relatar	a	experiência	feita	com	os	alunos	da	1a série 
no	Colégio	Marista	de	Criciúma.	Essa	experiência	visou	resgatar	a	história	de	cada	jovem,	
por meio de registros orais e documentais de seus familiares. Os alunos pesquisaram por 
meio	de	entrevistas	orais,	escritas,	documentos	e	fotografias	que	pudessem	demonstrar	
como era a vida de seus antepassados. Muito se lê, se ensina e se vê sobre os grandes 
aventureiros históricos e seus feitos; no entanto, a grande aventura quem viveu foram 
nossos antepassados, avós e bisavós, que com muita coragem, trabalho e fé construíram 
o mundo em que estamos vivendo. O intuito principal do trabalho foi de dar voz a perso-
nagens, muitas vezes esquecidos, dando oportunidade para que contem suas histórias e 
os	desafios	pelos	quais	passaram	nos	séculos	XX	e	XXI.	O	resultado	da	pesquisa	feita	foi	
gratificante,	pois	os	alunos	puderam	conhecer	a	história	dos	seus	antepassados	e	com-
preender que pessoas comuns fazem a história.

Palavras-chave: família, transformações, cultura, sociedade, histórias

Introdução
Vivemos em uma época de grandes transições sociais, culturais e tecnológicas. Somos fru-

tos de um conjunto de fatores e a família é uma das principais referências de formação de nos-
sos alunos, por isso se torna muito importante o conhecimento das raízes e das transformações 
pelas quais passaram as famílias ao longo dos anos compreendidos entre os séculos XX e XXI .

Essa análise familiar possibilita o resgate de memórias – um elo vivido no eterno presen-
te – e a valorização das referências morais, religiosas e culturais ao longo do século XX até a 
segunda década do século XXI .

1  Formada em Letras, pela União das Faculdades de Criciúma – Faciecri e pós-graduada em Didática e Metodologia do Ensino Superior, pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – U esc. Atualmente é professora do ensino fundamental II e médio do Colégio Marista de Criciúma/SC.
2 Formado em Filosofia pela Universidade Leonardo da Vinci (Uniasselvi), atualmente é Coordenador de Pastoral do Colégio Marista Criciúma
3 Formada em Administração de Empresas com habilitação em Marketing pelas Faculdades Associadas de Santa Catarina – FASC, Pós-Gra-
duada em Gestão de Pessoas e Competências Organizacionais pelas Faculdades Associadas de Santa Catarina – Fasc. Atualmente atua como 
Gerente Administrativa do Colégio Marista de Criciúma .
4 Formada em Pedagogia pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc e pós-graduada em fundamentos teóricos e metodológicos 
da Ed. Infantil e Ens. Fundamental, pela mesma universidade. Atualmente é professora das séries iniciais do Colégio Marista de Criciúma/SC. 
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Quem não vive as próprias raízes não tem sentido de vida . O 
futuro nasce do passado, que não deve ser cultuado como mera re-
cordação e sim ser usado para o crescimento no presente, em dire-
ção ao futuro . Nós não precisamos ser conservadores, nem deve-
mos estar presos ao passado . Mas precisamos ser legítimos e só as 
raízes nos dão legitimidade (PEDROSO, 1999, p. 9).

Foi a valorização da história de cada um que levou às professoras de Ensino Religioso, 
Língua Portuguesa e Sociologia a fazerem um trabalho interdisciplinar com a 1ª série do Ensino 
Médio, no sentido de resgatarem a história dos alunos e mostrar-lhes a importância da valori-
zação dela na história de cada um .

As pesquisas feitas pelos alunos aconteceram por meio de entrevista oral e documental 
da família, resgatando sua história, origem étnica, religiosidade, hábitos cotidianos, valores, tec-
nologias e outras histórias a fim de que os jovens percebessem a importância de conhecer suas 
raízes familiares e todas as transformações ocorridas ao longo do século XX e até a segunda 
década do século XXI pelas quais elas passaram e o legado que deixaram .

[ . . .]  destaca-se o diálogo inter e intrageracional . O cotidiano 
escolar deve promover esse diálogo, pois desvincular o aluno de 
seus contextos seria trair a própria natureza da educação, isto é, o 
processo por meio do qual os sujeitos se constituem como seres hu-
manos aprendentes, cidadãos conscientes, “significadores” e pro-
dutores do conhecimento e da vida . Esses diálogos são, pois, fun-
damentais na formação de sujeitos que, longe de serem uma “ folha 
em branco”, possuem uma história que antecede seu nascimento, 
tanto no âmbito genético como cultural, mediado pelas significa-
ções sociais do cenário que os acolhe (OFÍCIO DO ALUNO, p . 39) .

Fazendo da história uma nova história

“Em matéria de educação, o exemplo é de importância capital”

São Marcelino Champagnat

De acordo com Vygotsky(1996), o desenvolvimento ocorre por meio da interação do in-
divíduo com o contexto sócio-histórico e com outros membros do grupo cultural do qual faz 
parte.  Entretanto, esse indivíduo não apenas reflete o que aprende, mas também reconstrói as 
informações e sua individualidade .

O autor destaca que o homem está inserido na sociedade, por isso sua abordagem é dire-
cionada para os processos de desenvolvimento do ser humano, priorizando a dimensão sócio-
-histórica e a interação dele com o outro no espaço social .

O homem nasce imerso em cultura de valores transmitidos pela família, e esta é uma das 
principais influências no seu desenvolvimento. Pela interação social tem-se as possibilidades de 
agir no mundo, ampliando as ferramentas de atuação neste contexto cultural complexo que nos 
recebeu, durante todo o ciclo vital .

A consciência da história de nossas famílias, seus valores, crenças e vivências, mais a cons-
ciência da história individual, constituem uma rica fonte de aproximação e, mais profundamente, 
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de revisitação aos valores intrínsecos de cada pessoa. Segundo Kant, algo é intrinsecamente va-
lioso se tiver valor em si e por si mesmo, independentemente do uso ou função que posso ter na 
relação com outrem (VARANDAS, 2003).

A escola deve ser um espaço que proporcione conhecer o passado para sermos relativa-
mente capazes de entender o presente e transformar o futuro, pois somos convidados a, dialogi-
camente, repensar valores impostos por todos aqueles que influenciaram nossa história, nossos 
modelos, nossos paradigmas .

Nessa perspectiva dialógica, pretendeu-se dar a oportunidade aos alunos e seus familia-
res, por meio de uma entrevista semiestruturada, primeiro e antes de tudo, a possibilidade de 
um entrar na vida do outro, conhecendo-se e reconhecendo-se, olhando juntos para o passado 
e valorizando o presente . 

Inicialmente, foi realizada uma plenária, com três grupos de, em média, 35 alunos, para 
apresentar, discutir e definir como seria atingido o objetivo de compreender fenômenos fami-
liares e suas transformações entre os homens e destes com o seu meio, analisando as diferentes 
sociedades e culturas nos diferentes tempos .

Primeira Plenária

Fonte: acervo fotográfico do Colégio Marista de Criciúma

Os alunos receberam as orientações preliminares que ficaram disponibilizadas para a 
consulta durante todo o processo de confecção do projeto no endereço eletrônico blackboard 
com a formatação das folhas de acordo com as normas da ABNT, bem como as demais regula-
mentações da ABNT para a confecção escrita do relato.

Em um segundo momento, foram-lhes entregues, impressas com outras coordenadas, 
conforme imagem a seguir .
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Após a primeira reunião que norteou a pesquisa que foi desenvolvida, os professores 
orientadores colocaram-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas durante as aulas subse-
quentes até que findassem as pesquisas.

Assim sendo, desenvolveu-se uma investigação de natureza qualitativa, com o objetivo de 
conhecer as experiências de famílias, ao longo de três gerações . Na maioria das vezes as famílias 
foram representadas por suas mulheres . A entrevista semiestruturada foi a estratégia básica 
utilizada na coleta de dados, sendo a observação e fotografias utilizadas em menor escala. O 
papel adotado pelo aluno/entrevistador foi do tipo conhecido pelas informantes .

A história dos antepassados
Saber a história de antepassados familiares significa resgatar e preservar a memória daque-

les que contribuíram para que cada um se tornasse quem é . Trata-se de uma oportunidade para 
compreender a própria identidade, além de dar voz àqueles que muito se ouve, mas não se escuta .

Ao longo da entrevista, meu avô se emocionou e ficou muito 
feliz por ter sido escolhido para ser ouvido . Algumas respostas que 
ele deu podem não estar coerentes com as perguntas realizadas 
pelo fato de ele ser um senhor de idade mais avançada (Aluna A) .
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A maioria dos entrevistados também se emocionou ao lembrar de como a vida era há 60, 
70, 80 anos. Sentiram-se como se estivessem abrindo uma porta para o passado, recordando-
-se de suas raízes, de quem eram, dos sonhos, dos amigos, da vida em família que tinham com a 
presença dos pais, dos hábitos e costumes de sua época, da cidade onde nasceram e passaram 
grande parte da infância e adolescência, dos vizinhos, de como se dava a comunicação e o trans-
porte e de como a vida acontecia em um período bem diferente do atual .

Eu nasci em 15 de março de 1922, minha família é de origem 
italiana, oriunda da região de Veneza, na Itália, que migrou para o 
Brasil cerca de 150 anos atrás. Morei na região de Azambuja, perto 
de Urussanga/SC. Nós trabalhava na roça, não tinha muito vizinho. 
Era um local isolado, longe da cidade . Naquela época, a família de-
pendia do que plantava (milho, feijão, criação de gado, porcos e ga-
linhas) (ENTREVISTADA A, 95 anos).

Meu pai era de Veneza e minha mãe de Roma . Eles vieram 
para o Brasil quando estava faltando escravos para trabalharem 
nas lavouras de café, então eles solicitaram italianos . Moraram em 
Córdoba –ARG por 4 anos, esperando serem chamados ao Brasil 
(ENTREVISTADA B, 85 anos).

Nasci dia 16 de julho de 1944, a história de nossa família co-
meçou com a vinda para o Brasil de meu bisavô Luigi Colombo, sua 
esposa e filhos ainda pequenos no dia 16 de novembro de 1890. 
Eles passaram mais de um mês em um navio na companhia de 
Andrea Doria . Ao aportarem no Rio de Janeiro embarcaram em ou-
tro navio até Imbituba e de lá vieram de trem pela Estrada de Ferro 
Dona Tereza Cristina até Urussanga e, em seguida, foram para Nova 
Veneza . As terras recebidas por Luigi Colombo estavam localizadas 
no Rio Maina (ENTREVISTADA C, 73 anos).

Minha família veio da Alemanha, porém antes de chegarem ao 
Brasil moraram um tempo na Rússia e ao chegarem aqui meu avô 
abriu um correio onde na época as correspondências eram entre-
gues a cavalo (ENTREVISTADA D).

A família Bernardi migrou de Treviso na Itália para o Brasil 
em 1887 . Chegaram em fevereiro no porto do Rio de Janeiro e logo 
depois foram para o porto de Rio Grande do Sul, ao chegar lá, atra-
vessaram a Lagoa dos Patos em direção a Porto Alegre e então fo-
ram designados para a colônia de Santa Isabel, onde hoje fica a ci-
dade de Bento Gonçalves (ENTREVISTADA E).

À medida que as entrevistas foram se desenrolando, relatos de como era o local em que 
moravam e a convivência com a família e vizinhos também foram recordados .

Morava na roça, em um sítio, com poucos moradores e traba-
lhava na roça desde criança, 7 anos, ajudando os pais . Não tinha nada 
perto de onde morávamos, para fazer uma compra de mercado era 
preciso fazer 12 km a pé, ia com cesta de ovo para vender pra com-
prar as outras coisas e de pé no chão (ENTREVISTADA F,71 anos).

[...] Nasci em 1932, no Estado do Espírito Santo, na cidade de 
Cachoeiro do Itapemirim . [ . . .] a vida naqueles tempos era muito 
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difícil, pois morávamos distantes da cidade. Quase tudo que era 
consumido tinha que ser produzido. Morávamos a mais de 30 km 
da sede do município . Não tinha ônibus ou carro . Para ir até lá era 
de carroça (ENTREVISTADA G, 85 anos).

Alguns entrevistados falam com muito respeito dos pais, e a palavra obediência foi cons-
tantemente citada quando retratavam a relação familiar com seus genitores, como destaca o 
entrevistado H, 85 anos:

[ . . .] “Também não lembro muito de meus pais, por não ter convivido com eles muito tempo 
e pelo fato de nossa relação ser meio distante . Eu não dirigia muitas vezes a palavra ao meu pai, 
somente obedecia, mas éramos uma família feliz” .

Importante destacar também a situação da saúde, posto que quase não havia farmácia, 
ou boticas, e o remédio mais comum era o chá e, caso não desse resultado, rezar para que Deus 
intervisse .

“A cidade não tinha quase nada, não tinha farmácia, um supermercado propriamente dito, 
nem escola, muito menos médico. Só conheci um quando fui pro Rio de Janeiro.[...]” e , emocio-
nado,  o entrevistado H acrescentou “quando adoecíamos, era só chá e muita fé em Deus .

Os tempos foram passando e a segunda geração nascida em meados de 1950, 1960 e 1970 
já levou uma vida menos sacrificada. O espaço urbano começou a crescer e a vida passou, ago-
ra, a ter mais facilidades, como o transporte coletivo, hospitais, escolas públicas próximas às 
residências, trabalho no setor de serviços e industrial . Tudo isso possibilitou uma melhoria na 
qualidade de vida da segunda geração .

“ Quando as pessoas moravam longe, em outras cidades, se comunicavam por telefone ou 
carta . As crianças brincavam na rua, jogando futebol e andando de bicicleta” (Entrevistado I) .

Viajávamos uma vez por ano com excursão da escola, partici-
pava de um grupo de jovens da igreja católica, saía com os amigos 
para dançar, e meu pai me levava e buscava. Sonhava em casar, ter 
dois filhos e levar uma vida feliz (ENTREVISTADA J).

Há um abismo entre as gerações se compararmos os entrevistados com os entrevistado-
res . E foi essa a constatação a que os protagonistas deste projeto chegaram . Antes a pé, hoje 
carro e avião . Antes, eventuais cartas, hoje internet . Antes, casas isoladas nas áreas rurais, hoje 
apartamentos. Antes, numerosos irmãos, hoje filhos únicos. Antes, alimentos que eles mesmos 
produziam, hoje, fast food e supermercados . Antes, sonhavam em casar e ter família, hoje fazer 
uma faculdade, viajar pelo mundo e, talvez, ter uma família . 

Sempre morei no centro, em apartamento com diversos estabelecimentos comercias pró-
ximos. Desde que nasci já existiam celulares, sempre tive uma variedade enorme de brinquedos. 
Adoro ir a shoppings, viajar com amigos e a família. Acho que o namoro não é uma coisa muito 
restrita, os jovens são mais livres. Sonho em ser médico e que o mundo tenha mais paz e menos 
violência (ALUNA B, 15 anos).

Após a entrevista, com todos os dados já coletados, foi possível que os pesquisadores ela-
borassem um texto que pretendia aprofundar a compreensão da realidade das famílias e das 
transformações culturais e sociais do século XX e início do século XXI pelas quais passaram, 
além de produzirem uma carta a um interlocutor de seu núcleo familiar, relatando-lhe alguns 
fatos que passou a conhecer sobre a própria história, como era a vida antes e como se davam as 
relações interpessoais em épocas passadas .
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Considerações finais
Quando começarmos a discutir com nossos alunos, com nossas famílias a importância do 

resgate da memória de nossos antepassados, do conhecimento das raízes e das transformações 
pelas quais passaram as famílias ao longo dos anos, compreendidos entre os séculos XX e XXI, 
e a importância que cada um tem nessa sociedade, na nossa responsabilidade na construção 
dos sujeitos e como temos contribuído, pelo menos até então, para  acreditar que poucos fazem 
História, a questão da imutabilidade desse sistema começa a ruir-se, e começaremos a vislum-
brar um mundo mais fraterno . Vale ressaltar que essas memórias não seguiram uma linearida-
de, posto que:

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sen-
timento, uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo 
sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, 
cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. 
Assim eu acho, assim é que eu conto (JOÃO GUIMARÃES ROSA).

Concordamos com Guimarães Rosa sobre a não linearidade da vida e destacamos o quan-
to as histórias vividas são importantes de serem relatadas e isso pouco é feito . Nossos alunos 
puderam entrar em contato com a própria história, que talvez nem conhecessem e, a partir dela, 
continuar a deles, mas dessa vez, diferentes de como iniciaram a caminhada .
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Este trabalho objetiva apresentar, de forma sucinta, uma retrospectiva histórica dos pro-
cessos de Formação/Profissionalização e Trabalho docente, para que se possa compreender 
melhor a crise vivenciada pelas Licenciaturas que, certamente, decorre tanto da desvalorização 
social do professor como de suas precárias condições salariais e de trabalho .

Nessa perspectiva, inicia-se este texto, pela abordagem referente à Formação de 
Professores, tomando-se por base Saviani (2008), sendo que, após cada período retratado, faz-
-se referência, à Profissionalização e ao Trabalho docente. No fim deste trabalho, são tecidas 
algumas considerações finais.

Desenvolvimento
2.1 Formação/Profissionalização e Trabalho Docente
Pode-se afirmar que a preocupação a respeito da Formação de Professores só se mani-

festou no Brasil após a independência, ou seja, em 1822, quando ficaram divulgadas medidas 
que dispunham sobre a necessidade de se implementar a capacitação desses profissionais que, 
segundo Saviani (2008), pode ser dividida em seis períodos históricos.

2 .1 .1 O primeiro período (1827-1890) – Ensaios intermitentes de Formação de Professores 
– foi marcado pela intermitência, isto é, por um processo de criação, fechamento e reabertura 
das então denominadas Escolas de Primeiras Letras, nas quais se lançava mão do ensino mútuo 
criado por Lascaster, que se baseava no sistema de monitoria, exercido pelos melhores alunos, 
que ajudavam os professores no processo de ensino-aprendizagem .

Um pouco mais tarde, foram implantadas as Escolas Normais, que tinham como propositura 
conferir maior consistência teórica e prática à formação de professores . Destaca-se que a primeira 
escola normal criada estava situada na cidade de Niterói, em 1937, e, sequencialmente, foram cria-
das outras instituições que se peculiarizaram pela intermitência, já mencionada, anteriormente .

O objetivo dessas instituições era formar teórica e didaticamente para o exercício compe-
tente do magistério, sendo que os docentes, nessa época, eram apenas do sexo masculino .

O adentramento das mulheres, no âmbito do magistério, só ocorreu, em 1971, com crianças 
das Escolas Municipais, em Minas Gerais, que foi permitido, após a vigência da Lei n . 1 .769/71 .
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Em síntese, na medida em que os homens foram se evadindo do magistério, na busca de ocu-
pações mais rentáveis e com menor responsabilidade social, as mulheres foram substituindo e, as-
sim, a partir de 1980, constata-se que o fenômeno da feminização do magistério foi se tornando cada 
vez mais uma realidade, notadamente, nos níveis de escolarização mais baixos (CHAMON, 2006) .

Em decorrência disso, o magistério era considerado como uma extensão das atividades 
desenvolvidas no lar, sobretudo, nos cuidados dispensados às crianças . Assim, a docência se 
consubstanciava, especialmente, no cuidar dos alunos, no doar-se com nobreza, amor e dedica-
ção, de forma submissa e, sem questionamento (ALMEIDA, 2004) .

Nesse período, o Estado era ligado à Igreja, conforme dispunham os princípios do Padroado 
e, nessa perspectiva, os professores eram tutelados pela Igreja . Essa realidade fazia com que os 
fundamentos religiosos e morais fossem priorizados, em detrimento dos conteúdos escolares .

Pode-se afirmar que o magistério, por não ser considerado como uma profissão, as profes-
soras eram muito mal remuneradas e não tinham autonomia, tendo de seguir os ditames e os 
preceitos da religião católica .

2.1.2 Segundo Período (1890-1832) – Estabelecimento e Expansão das Escolas Normais.
Nesse período, devido à Proclamação da República, em 1889, ocorreu a laicização da so-

ciedade e da educação, pois o Padroado foi extinto e, consequentemente, os professores passa-
ram a ser tutelados pelo Estado .

Dessa forma, os gestores das políticas públicas, sobretudo por meio dos documentos nor-
mativos, passaram a regulamentar e a controlar os processos de formação/profissionalização e 
o trabalho docente .

Deve-se destacar que o adentramento do Movimento da Escola Nova, no Brasil, em 1930, 
provocou o denominado conflito entre os defensores do escolanovismo e os que propagavam os 
princípios da educação, ministrada pelas escolas católicas .

Os primeiros advogavam uma educação laica, pública, gratuita e de qualidade; os segun-
dos consideravam que a família é que teria o direito de escolher a escola na qual seus filhos 
deveriam estudar .

No que tange ao campo da formação/profissionalização e ao trabalho docente, considera-
-se que a transferência da tutela para o Estado não promoveu a melhoria das condições salariais 
e de trabalho dos docentes .

No período em pauta, ocorreu a consolidação do capitalismo, na medida em que a indus-
trialização atingiu no país um maior nível de desenvolvimento . Para Kuenzer e Caldas (2009), 
com a consolidação e acirramento do modo de produção capitalista, o trabalho docente aden-
trou no âmbito da lógica capitalista, na medida em que nele passa-se a constatar, uma alienação 
entre o professor e o produto do seu trabalho, colocando o docente e o capitalismo em contra-
posição no processo produtivo .

Em síntese, o trabalho docente deve ser compreendido na sua totalidade, no âmbito da 
produção capitalista, pois ele não se diferencia dos outros ofícios e, assim, os professores têm 
estado expostos à intensificação e à precarização dos seus trabalhos, da mesma forma que os 
outros profissionais.

2 .1 .3 Terceiro Período (1932 a 1939) – Organização dos Institutos de Educação
Nessa etapa histórica, os institutos de Educação foram implantados, sendo considerados 

como loci do ensino e da pesquisa. O primeiro foi criado em São Paulo, por Fernando de Azevedo, 
em 1933; e, o segundo, no Distrito Federal, instituído por Anísio Teixeira .

Nesse cenário, os princípios da referida concepção de educação, ganharam maior expan-
são e prestígio e se traduziram, por um lado, na luta pela universalização da escola pública, 
republicana, gratuita e de qualidade e, por outro, na melhoria das condições salariais e de tra-
balho dos docentes .
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Em suma, esse período pode ser considerado, como o que assegurou aos professores, for-
mações inicial e continuada consistentes teórica e praticamente, sua valorização no âmbito da 
sociedade, remuneração compatível com sua responsabilidade social e adequadas condições 
laborais, traduzidas em excelentes infraestruturas, materiais e recursos didáticos .

2 .1 .4 Quarto Período (1939-1971) – Organização e Implantação dos Cursos de Pedagogia 
e Consolidação das Escolas Normais

Nesse período, os referidos Institutos de Educação, situados em São Paulo e no Distrito 
Federal, passaram a se constituir como instituições de ensino superior e, sendo assim, o primei-
ro foi vinculado à Universidade de São Paulo e o segundo, à Universidade do Distrito Federal.

O Decreto-lei n . 1 .190/1939 dispôs tanto sobre a organização dos cursos de formação de 
professores, para o nível secundário, que se multiplicaram pelo País, como sobre a organiza-
ção e funcionamento definitivos da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. 
Nessa instituição, foi concebido o denominado Esquema 3+1, que foi adotado nos Cursos de 
Licenciatura e de Pedagogia em todo Brasil.

Esse esquema estipulava e continua vigorando, no qual os três anos se referiam à capaci-
tação para as diferentes disciplinas, componentes dos currículos das, então, escolas secundá-
rias e 1º ano, direcionado, para os conteúdos de didática e prática de ensino ministrados nos 
cursos de Pedagogia .

Em síntese, ocorreu um dualismo, isto é, os cursos de licenciatura, priorizavam conteú-
dos culturais cognitivos e os cursos de Pedagogia ministravam conteúdos de cunho didático e 
pedagógico .

2.1.5 Quinto Período (1971-1996) – Substituição da Escola Normal, pela Habilitação 
Específica de Magistério.

No Brasil, devido à instauração do Golpe Civil Militar, ocorrido em 1964, que foi acirrado 
pela emenda Constitucional de 1964, sendo que o campo educacional foi muito impactado, a par-
tir da penetração da Concepção Tecnicista e da vigência dos denominados Acordos MEC-USAID.

A Lei 5.692/71 alterou a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 4.024/61, impactando o ensino 
primário e, notadamente, o ensino de 2º grau, causando a extinção das escolas normais e deter-
minando a denominada profissionalização compulsória pela qual os alunos do referido nível de 
ensino deveriam se tornar técnicos, ou auxiliares técnicos . 

Em consonância com essa legislação, o magistério se reduziu a uma formação de docentes 
de cunho muito fragilizado, na medida em que a ela era dedicado apenas um ano .

Para muitos pesquisadores, decorre desse contexto, o desenvolvimento crescente de um 
processo de desvalorização social do professor e das suas condições laborais e salariais .

Emerge também nessa época o adentramento do taylorismo no campo educacional, que 
promoveu a expropriação dos saberes/conhecimentos dos professores, na medida em que se 
tornaram meros executores do que era planejado por outros profissionais. Assim, além de seus 
salários terem sido precarizados, tendo em vista, suas condições de meros executores, se torna-
ram facilmente substituíveis, pois qualquer um, poderia ocupar seu lugar .

No fim dos “anos de chumbo”, em 1980, foram criadas entidades que visavam defender 
os direitos dos profissionais da educação, como: Confederação Nacional de Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino (Contee); Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior 
(Andes) e Associação Nacional para Formação de Profissionais da Educação (Anfope).

Esses organismos, desde essa época, vêm defendendo questões relativas, ao profissiona-
lismo docente, envolvendo inclusive questões políticas, administrativas e pedagógicas .

2.1.6 Sexto Período (1996-2006) – Advento dos Institutos Superiores de Educação e das 
Escolas Normais Superiores
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A promulgação da Constituição Federal de 1988 se constitui como um marco para assegu-
rar direitos políticos, sociais e, particularmente, educacionais, entre os quais se destacam: o di-
reito à educação desde zero ano de idade; a gratuidade do ensino público; a gestão democrática 
do ensino público; o acesso ao ensino obrigatório gratuito, como direito subjetivo, entre outros .

Um pouco mais tarde, foi veiculada a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN).

Saviani (2004) avalia que esse período foi impregnado pela concepção produtivista da 
educação, que tem raízes em 1950, com a difusão da Teoria do Capital Humano, formulada por 
Theodore Schultz, que enfatiza o valor econômico da educação, na medida em que ela passa a 
ser avaliada como móvel do desenvolvimento, consubstanciando-se como um bem de produção .

E essa concepção conservadora e mercantil da educação foi revigorada com a expansão 
do neoliberalismo e da globalização que promoveram a ligação da educação, às demandas do 
mercado .

Levando-se em conta essa realidade, constata-se um processo crescente de mercantiliza-
ção do campo educacional que se traduz, objetivamente, na formação de poderosos conglome-
rados educacionais, entre as quais se destaca o grupo formado pelo Kroton e pela Anhanguera, 
no qual o ensino superior se transforma em mercadoria, em “commodity”, para ser vendida na 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Além de se resgatar o taylorismo educacional de uma maneira mais acirrada, provocou a 
expropriação dos conhecimentos dos professores, a precarização de seus salários e condições 
laborais, que levaram à intensificação e maior controle dos seus trabalhos.

Para Apple (1989), a intensificação do trabalho se traduz, na degradação dos direitos e 
prerrogativas da força laboral, pois o trabalhador não tem tempo sequer, de ir ao banheiro, to-
mar uma xícara de café e de conservar-se atualizado na sua área de conhecimento .

Para esse teórico, as condições pelas quais os professores executam seus trabalhos são 
fatores que provocam, quase sempre, adoecimentos, traduzidos no acometimento de síndrome 
de etnologias variadas .

3. Formação/Profissionalização e Trabalho Docente no contexto atual
Avançando para além dos seis períodos históricos da formação docente, segundo Saviani 

(2008), e dos respectivos processos de profissionalização e trabalho docente, procura-se fazer 
uma síntese do que vem ocorrendo nas categorias supracitadas, no âmbito do governo Temer 
que, através de um golpe político, jurídico e mediático, tirou do poder uma presidente eleita 
legitimamente pelo voto popular .

Adentrando no campo da Formação Docente, Profissionalização e Trabalho Docente, algu-
mas questões vêm preocupando os pesquisadores críticos e comprometidos com uma educação 
pública, laica e de qualidade . E nessa direção são explicitados documentos normativos que têm 
relação com esse campo do conhecimento, ou seja, com a formação/profissionalização e traba-
lho docente .

3.1 Medida Provisória no 746/2016
Critica-se o fato de uma mudança tão radical no Ensino Médio ter sido veiculada por meio 

de uma Medida Provisória, sem consultar, as entidades representativas dos docentes, os pesqui-
sadores da área, os professores, alunos desse nível de ensino e, ainda, a sociedade civil .

Esse documento normativo afeta a formação docente, em diferentes aspectos: a indefini-
ção, até o momento, da Base Nacional Comum Curricular; a extinção inicial e a incerteza atual, 
no que tange às disciplinas Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia, que foram designadas 
como de caráter compulsório, mas de que forma? Com que carga horária?
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b)  Causa, também, estranheza a não inclusão da História como disciplina escolar, pois ela 
vinha integrando o currículo do ensino brasileiro, desde o século XIX . Ressalta-se que 
essa disciplina é considerada como fundamental para a formação da cidadania e a in-
serção social dos estudantes como sujeitos de direito e protagonistas de suas histórias . 
A presidente da Associação Nacional de História (ANPUH), em Carta Aberta, questiona 
a não obrigatoriedade da História no Ensino Médio, excluindo da relação de compo-
nentes curriculares obrigatórios, instalando, fortes incertezas sobre a continuidade do 
ensino da História no Ensino Médio . 

c)  Rebaixamento das exigências, para o exercício do magistério, ao possibilitar a admissão 
de “profissionais com notório saber”. Questiona-se, o que se constitui como notório saber?

d)  Rompimento com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 1915 que, entre outras 
questões, dispõem sobre a necessidade de promover a integração dos currículos es-
colares ao fazer uma distinção/separação em blocos, o que dificulta a promoção da 
interdisciplinaridade .

e)  Abertura da possibilidade de se promover a privatização e a terceirização, no âmbito da 
contratação de professores .

3.2 Questionamentos/Proibição da Inserção e Discussão de Temas ligados às 
Orientações Sexuais e Identidades de Gênero, fora da “Heteronormalidade”. 
Esse posicionamento pode interferir na formação de professores, que deveria contemplar 

as diversidades culturais, raciais, educacionais, religiosas e sexuais .
A Câmara Federal dos Deputados, Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais têm 

muitos adeptos favoráveis à proibição da distribuição, utilização, exposição, apresentação, re-
comendação, indicação e divulgação de livros, publicações, projetos, palestras, cartazes, filmes, 
vídeos, faixas e qualquer tipo de material lúdico, didático, paradidático, físico ou digital que 
contenha “manipulação” da ideologia de gênero, nos estabelecimentos de ensino . Deve-se res-
saltar, que os professores poderão ser incriminados, por abordarem questões relativas ao gêne-
ro e à diversidade social .

Contudo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Advocacia Geral da União (AGU), o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, 
defendem a liberdade dos professores e a discriminação sexual . Contudo, pelo PLC n . 122/2016, 
deveria haver punição, referente à discriminação, preconceito de orientação sexual e identida-
de de gênero, devendo-se ser ministrada a mesma punição que já existe, em relação às discrimi-
nações, ou preconceito de raça ou cor .

Essa questão, ainda, não está resolvida, mas se a discriminação sexual for referendada, pode 
influenciar, negativamente, tanto a formação de professor como o trabalho desse profissional.

3.3 Escola Sem Partido, ou Lei da Mordaça (Projeto de Lei no 193/2016, do Sena-
dor Magno Malta)
Esse senador pretende incluir na Lei Diretriz e Bases da Educação, Lei n. 9394/96, capítu-

lo ou artigo, que disponha sobre: doutrina política ou ideológica e a usurpação dos direitos dos 
pais dos alunos, sobre a educação moral, política e religiosa de seus filhos.

Essa restrição pode afetar a formação de professores e o próprio exercício do magistério .
Paulo Freire (2016) enfatiza que educar é um ato político . Não se trata, reitera-se, de uma 

política partidária, mas da formação do cidadão, do sujeito compromissado ética e moralmente .
Gramsci (2017) um dos mais importantes teóricos do marxismo, no seu livro Odeio os in-

diferentes (2010, p. 13) enfatiza que “viver significa tomar partido. Quem verdadeiramente vive 
não pode deixar de ser cidadão e partidário . Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é 
vida . Por isso, odeio indiferentes” .
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3.4 Profissionalização dos Professores e Trabalho Docente no Contexto Atual
Como se explicitou, neste texto, o processo de profissionalização docente, historicamente, 

no Brasil, vem passando por muitas dificuldades, todavia, com muita luta, foram sendo conquis-
tadas algumas vitórias, como o Piso Nacional, Planos de Carreira e Salários, para os docentes da 
Educação Básica, vinculada à Rede Pública de Ensino.

3.5 Piso Nacional dos Professores,
Piso salarial, Lei 11,738/2008, para docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental .
O governo Temer pretende excluí-lo, esse piso, que seria substituído pelo questionado 

Programa “Travessia Social”, que pretende: extinguir os reajustes anuais lineares a partir de 
janeiro de cada ano, para todos educadores dos mencionados níveis de ensino, como dispõe a 
Lei do Piso Salarial.

Prevê-se, no referido Programa, que os docentes sejam remunerados, a partir de um teto/
percentual, que poderia ser elevado, conforme o desempenho dos alunos, nos Exames Nacionais .

3.6  Reforma da Previdência – PEC no 287/2016 – Aposentadoria Professores/ 
Professoras

Essa Reforma que afetará todos os trabalhadores brasileiros incidirá, de forma brusca, 
sobre os (as) trabalhadores (as) da educação . Assim, se a proposta for aprovada, a categoria 
deixará de ter direito a uma idade diferenciada e passará a seguir regras, impostas aos outros 
profissionais. 

Assim, a referida PEC extinguirá as aposentadorias especiais, passando os docentes e as 
docentes a terem aposentadorias igualadas às de outros profissionais, ou seja, 65 anos. Na le-
gislação atual, a idade mínima para aposentadoria dos docentes é de 55 anos para homens e 50 
anos para as mulheres .

Contudo, entidades como a Confederação dos Trabalhadores em Educação, e a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) se opõem às mudanças explicitadas . “Os professores têm uma 
luta histórica para conseguir ter 50% de sua carga horária, revertidas para horas-atividades . Já 
foram conquistados 1/3, o que já é um avanço, mas é preciso obter novas vitórias .

Considerações finais
Conclui-se, mostrando a necessidade de se resgatar a dignidade, a importância e a valori-

zação dos professores, para minimizar a Crise das Licenciaturas, consubstanciada, tanto na re-
dução do número de alunos que optam pelas Licenciaturas como dos professores, que desistem 
do magistério .
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Extensão Universitária: Formação 
Transdisciplinar na Graduação 

Cláudia Barsand de Leucas1

Larissa de Oliveira e Silva2

Túlio Fernandes de Almeida3

Objetivos geral e específico
•	 Apresentar	a	relevância	da	participação	acadêmica	em	um	projeto	de	extensão	uni-

versitária por meio de uma ação transdisciplinar;
•	 Identificar	a	extensão	universitária	como	uma	possibilidade	de	vivência	em	uma	equi-

pe transdisciplinar; 
•	 Relatar a integração do ensino, pesquisa e extensão. 

Resumo
No	projeto	de	extensão	Qualidade	de	Vida	para	Todos	(PQVT)	da	Pontifícia	Universidade	
Católica de Minas Gerais (PUC Minas) a tríade ensino, pesquisa e extensão tem sido 
desenvolvida por meio das intervenções de algumas áreas de conhecimento da saúde 
que compõem a equipe transdisciplinar4	do	projeto.	O	PQVT	é	um	projeto	de	extensão	
da	PUC	Minas	que	visa	promover	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	de	pessoas	com	defi-
ciência	(PCD)	por	meio	das	atividades	aquáticas.	O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	
a	relevância	do	PQVT	para	a	formação	transdisciplinar	do	acadêmico	de	graduação.	As	
ações do PQVT são realizadas na piscina do complexo esportivo da PUC Minas, de terça 
a sexta-feira, no horário 13 horas às 16h40 e, atualmente, conta com a atuação dos aca-
dêmicos dos cursos de Educação Física, Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia que 
juntos	dialogam	constituindo	novas	possibilidades	de	intervenções.	De	acordo	com	a	Po-
lítica de Extensão da PUC Minas (2015), a extensão universitária em seu caráter transdis-
ciplinar extrapola a abordagem especializada de cada área de conhecimento ou curso e 
favorece	a	visão	integrada	do	social.	Essa	atividade	propõe	formar	profissionais	cidadãos	
que pautem suas ações pela ética fundada no entendimento de que o ser humano tem 
valor por si mesmo. Considerando a universidade um local em que as vivências extracur-
riculares	são	necessárias	para	o	desenvolvimento	da	formação	profissional	transdiscipli-
nar, devido à	carência	na	estrutura	dos	cursos	de	graduação,	o	PQVT	enquanto	projeto	
de extensão busca cumprir as exigências da Proex, articulando o ensino na graduação 
com questionamentos sendo produzidos por meio de pesquisas e a prática da extensão 
universitária com o público atendido.

Palavras-chave: Equipe	Transdisciplinar.	Pessoas	com	deficiência.	Extensão	Universitária.	

1 Docente do curso de Educação Física da PUC Minas . cbarsand@gmail .com
2 Graduanda do 10o período de Fisioterapia da PUC Minas . larissadeoliveiraesilva@hotmail .com
3  Graduando do 6o período de Fisioterapia da PUC Minas . tuliogno@hotmail .com .
4 Segundo Feriotti, a transdisciplinaridade busca integrar diferentes campos específicos do conhecimento científico a outros modos de pro-
dução do conhecimento construídos historicamente pela humanidade, ciência, arte, cultura e religião . Contrária à neutralidade e objetividade 
da ciência tradicional, a transdisciplinaridade reconhece a importância da subjetividade humana na produção de conhecimento .
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Introdução
O Projeto de Extensão “Qualidade de Vida para Todos” (PQVT) do curso de Educação 

Física foi implantado em 11 de abril de 2014, sendo desenvolvido no Complexo Esportivo da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, e financiado pela 
Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas (Proex) . Esse projeto possibilita o acesso de pessoas 
com deficiências física, auditiva, visual, intelectual e múltipla à prática regular de atividades 
aquáticas, com o objetivo de promover a qualidade de vida dos participantes (SOUZA, 2014). O 
PQVT tem como proposta estabelecer um diálogo entre acadêmicos dos cursos envolvidos que 
têm buscado, enquanto equipe, promover a melhoria da qualidade de vida dos participantes . 
Essa interação entre as diversas áreas permite que novas ideias sejam constituídas, visando o 
desenvolvimento individual do público atendido, por meio da prática transdisciplinar . O pro-
jeto acontece na piscina e na sala anexa (onde acontecem as reuniões científicas) do complexo 
esportivo da PUC Minas, de terça-feira a sexta-feira, no horário de 13 às 17:00 horas . Hoje a 
equipe é composta por acadêmicos dos cursos de Educação Física, Psicologia, Fisioterapia e 
Fonoaudiologia, que, juntos, dialogam novas possibilidades de intervenções . 

Visando articular ensino, pesquisa e extensão, objetiva-se com este trabalho apresentar a 
relevância do PQVT para a formação acadêmica por meio da vivência em uma equipe transdis-
ciplinar na graduação .

Desenvolvimento e metodologia
O PQVT iniciou suas atividades em abril de 2014 apenas com extensionistas do curso de 

Educação Física, posteriormente, a partir de demandas espontâneas dos demais cursos, foi 
inserida a participação dos acadêmicos de graduação dos cursos de Psicologia, Fisioterapia e 
Fonoaudiologia (em ordem de integração ao projeto), formando uma equipe transdisciplinar, 
totalizando hoje 38 acadêmicos envolvidos . Atualmente, os graduandos podem ingressar no 
projeto de duas formas: como extensionistas vinculados à Proex, passando pelo processo seleti-
vo descrito no edital, ou ingressar como estágio obrigatório, restringindo-se aos alunos do cur-
so de Educação Física no estágio do 6° período da disciplina de Estágio de Bacharelado: Adulto 
idoso pessoa com deficiência, orientado pela professora Cláudia Barsand de Leucas. Atualmente 
o PQVT conta com 3 extensionistas de Psicologia a partir do 4° período; 7 extensionistas de 
Fisioterapia a partir do 4° período; 6 extensionistas de Educação física a partir do 6° período; e 
4 extensionistas de Fonoaudiologia, sendo da Psicologia, um remunerado; da Fisioterapia, dois 
remunerados; da Educação Física, quatro remunerados; e da Fonoaudiologia, um remunerado . 
Além dos 14 acadêmicos do estágio obrigatório do curso de Educação Física .

As ações do PQVT hoje se dão por meio de uma equipe transdisciplinar onde entendemos 
que as disciplinas não se interagem entre si, mas sim os sujeitos que as constroem, seus agentes 
representativos, sendo esse o grande paradigma da transdisciplinaridade – muitas vezes essa 
interação leva mais ao conflito do que ao diálogo, tendo como origem a formação acadêmica. 
Segundo Feriotti (2009), a formação acadêmica, ainda marcada pelo reducionismo, promove 
não apenas uma dificuldade de comunicação entre as linguagens específicas de cada profis-
são, mas também o desconhecimento das potencialidades, objetivos e recursos dos diversos 
profissionais e unidades de saúde. Quando há convergência e diálogo entre os representantes 
institucionais, ocorre a aprendizagem mútua, o que Rortry (1991) define como “solidariedade 
científica”, sendo esse um dos principais fatores da importância de uma abordagem transdis-
ciplinar desde a graduação . De acordo com a Política de Extensão da PUC Minas, a extensão 
universitária em seu caráter transdisciplinar extrapola a abordagem especializada de cada área 
de conhecimento ou curso e favorece a visão integrada do social . Essa atividade propõe formar 
profissionais cidadãos que pautem suas ações pela ética fundada no entendimento de que o ser 
humano tem valor por si mesmo .
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Especificamente na área da saúde, a transdisciplinaridade vem quebrando a hierarquiza-
ção e borrando as “linhas” que separam as áreas de conhecimento, formando um profissional 
que preze pela interação e saiba a importância dos outros profissionais. É tão importante a 
interação das áreas do conhecimento, que está presente como diretriz do “Sistema Único de 
Saúde” (SUS) como princípio da integralidade. Segundo Mattos (2001), a integralidade em saú-
de, como diretriz do SUS, é mais do que um conceito fechado e estático; é um termo polissêmico 
e dinâmico, um conjunto de valores que representam um ideal de transformação das práticas 
tradicionais de saúde, uma noção com vários sentidos, entre os quais podemos identificar:

a . Crítica a uma visão de saúde fragmentada, reducionista, especialista;
b. Superação do modelo biológico de saúde para integração biopsicossocial;
c. Superação do modelo centrado na doença;
d . Articulação entre diferentes saberes ou campos de conhecimento;
e . Articulação entre ações de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação;
f . Articulação entre diferentes ações, serviços e instituições;
g .  Articulação entre necessidades individuais e sociais ou coletivas, tanto para compreen-

são dos processos de produção saúde-doença como para definição de estratégias de 
intervenção;

h .  Ampliação das possibilidades de intervenção, diante de necessidades de indivíduos e 
grupos populacionais, visando qualidade de vida;

i .  Articulação de políticas públicas que garantam acesso aos recursos dos diferentes níveis 
de atenção à saúde;

j .  Reorganização dos processos de trabalho .

Sendo estes, extremamente importantes para a ampliação no modo como a equipe trans-
disciplinar na área da saúde pode trabalhar . 

Ao entender saúde com conceito do SUS: “A saúde tem como fatores determinantes e condi-
cionantes o meio físico (condições geográficas, água, alimentação, habitação etc.); o meio socioeco-
nômico e cultural (ocupação, renda, educação etc .); fatores biológicos (idade, sexo, herança genética 
etc .) e a oportunidade de acesso aos serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da 
saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990). Esse conceito de saúde busca abranger o indivíduo como 
um todo, levando em consideração o contexto em que o mesmo está inserido, podendo entender o 
alto grau de complexidade do fenômeno saúde-doença-cuidado; não é plausível que uma área de 
conhecimento se mostre capaz de ter condições de suprir todas as facetas desse fenômeno, refor-
çando a importância da transdisciplinaridade para suprir as demandas desse fenômeno .

Considerações finais
Considerando a universidade um local em que as vivências extracurriculares são necessá-

rias para o desenvolvimento da formação profissional transdisciplinar (por causa de uma carên-
cia na estrutura dos cursos de graduação), o PQVT enquanto projeto de extensão universitária 
cumpre as exigências da Proex, articulando o ensino na graduação com questionamentos sendo 
produzidos por meio de pesquisas e a prática da extensão universitária com o público atendido .

Aprender a se relacionar de forma respeitosa e adequada com profissionais de outras 
áreas, contemplando os valores morais e éticos, nem sempre é um exercício de fácil aprendiza-
gem . Porém, em um ambiente favorável construído desde o início, boas relações interpessoais, o 
desenvolvimento da equipe tanto em relação às produções como em relação ao crescimento do 
mesmo torna-se eficiente e de forma mais leve, sem barreiras complexas que podem interferir 
no processo de construção de uma equipe transdisciplinar . Assim destacamos a importância de 
uma formação transdisciplinar durante a graduação, por ser uma necessidade nas equipes de 
saúde atualmente, não só públicas, mas também privadas . 
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Entende-se que nenhuma área de conhecimento consegue dar conta sozinha das comple-
xidades do fenômeno saúde-doença-cuidado . Nesse contexto, a extensão universitária surge 
como uma possibilidade de vivência em equipes transdisciplinares em curto prazo para lidar 
com essa carência na graduação, formando não só profissionais, mas também pessoas melho-
res, como o exemplo utilizado do PQVT, atuando especificamente na área da saúde.
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O projeto de formação de professores 
da Rede Jesuíta de Educação: uma 
experiência em curso

Fernando Guidini1

Resumo
Pensar sobre os processos formativos de professores exige olhares atentos sobre os 
sujeitos	e	as	práticas	pedagógicas	desenvolvidas	na	escola	de	Educação	Básica.	Este	
projeto	versa	sobre	esses	tópicos,	tendo	como	foco	de	estudo	o	programa	de	Forma-
ção	de	Professores	da	RJE,	que	responde	pelo	problema	da	significação	pedagógica	
deste	 projeto	 para	 a	 Rede	 Jesuíta	 de	 Educação.	 Em	 seu	 objetivo,	 discorre	 sobre	 o	
projeto	de	Formação	de	Professores	da	RJE,	sua	concepção	e	práticas,	a	fim	de	siste-
matizar	a	significação	pedagógica	de	uma	experiência	em	curso	no	campo	formativo	
de professores. Dialética em seu método, abordagem qualitativa e modalidade do tipo 
etnográfico	são	compreensivas	quanto	aos	seus	objetivos,	utilizando-se	de	relatos	de	
experiência	como	instrumento	para	coleta	de	dados.	Os	sujeitos	do	projeto	são	seus	
participantes.	Em	seu	percurso,	apresenta	o	projeto	formativo	de	professores	da	RJE.	
Em	seguida,	relaciona	os	pressupostos	do	projeto	ao	campo	formativo	de	professores.	
Por	fim,	sistematiza	o	projeto	inter-relacionando	prática	e	teoria.	Procura	contribuir	com	
reflexões	acerca	dos	processos	de	formação	docente	na	educação	básica,	docência	e	
gestão pedagógica em rede.

Palavras-chave: Formação de Professores; Rede Jesuíta de Educação.

Apresentação
Desde 2014, a Rede Jesuíta de Educação (RJE) vem se estruturando a passos largos2 . Após 

um 2015 de intenso trabalho na elaboração do Projeto Educativo Comum (PEC), a Rede visua-
liza ventos novos diante dos projetos e práticas de Educação Básica em seus colégios e escolas. 
A excelência da formação oferecida nesses espaços pedagógicos dialoga com as propostas de 
currículo e com as estruturas, atendendo ao clima interno e às relações com a comunidade . As 
dimensões cognitiva, socioemocional e espiritual-religiosa configuram-se como o grande tripé 
que embasa os conhecimentos tematizados no espaço e tempo escolar . 

1 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil. Professor de Educação Básica.
2 Constituída em 2014, a RJE reúne as unidades de Educação Básica da Companhia de Jesus no Brasil, com a 
missão de promover um trabalho integrado, a partir de uma mesma identidade e do sentido de corpo apostólico, 
com mútua responsabilidade pelos desafios comuns. A RJE foi formada para que os Colégios e Escolas Jesuítas do 
Brasil sejam, cada vez mais, lugares de transformação evangélica da sociedade e da cultura, por meio da formação 
de homens e mulheres conscientes, competentes, compassivos e comprometidos .  A Rede Jesuíta de Educação é 
composta por 17 unidades: 12 Colégios e 5 Escolas, que atendem em torno de 30 mil estudantes, sendo 7,1 mil 
bolsistas . Essas unidades contam com 4,7 mil colaboradores docentes e não-docentes .



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA38

Com a constituição da Rede emerge a demanda de formar as equipes pedagógicas, os pro-
fessores e o pessoal técnico-administrativo dos colégios e escolas no horizonte dos princípios, 
valores e missão da Companhia de Jesus e, especificamente, no tocante à tradição educativa 
jesuíta . Nos últimos 20 anos, as instâncias de governo e gestão da Companhia têm sistematiza-
do novos horizontes teórico-práticos que precisam ser (re)contextualizados, compreendidos, 
analisados e incorporados nos projetos e nas práticas dos Colégios e Escolas Jesuítas .

É neste horizonte que o trabalho educativo da Companhia passa a ser repensado . Um forte 
retorno às fontes da Espiritualidade Inaciana, com olhos fitos nos contextos socioculturais, nas 
teorias pedagógicas contemporâneas e nos aportes que as diferentes ciências trazem . Do ponto 
de vista da nomeação da identidade de um Colégio Jesuíta, documentos como Características 
da Educação na Companhia de Jesus (1991), Pedagogia Inaciana, Uma Proposta Prática (1993), 
os textos dos últimos Simpósios Internacionais (Sipei 2014) e o PEC 2016-2020 (2016) trazem 
novos conceitos para o dia a dia de gestores, professores e profissionais técnicos. 

Assim sendo, a RJE, atenta ao movimento apresentado, objetiva investir na formação dos 
seus, oportunizando uma formação permanente de qualidade aos educadores das unidades . 
Além da formação e capacitação oferecida em nível local, apresenta duas propostas mais am-
plas, estabelecendo parceria acadêmica com a Universidade do Rio dos Sinos (Unisinos). 

O início dos trabalhos com o Projeto de Formação de Professores data de março de 2016 . 
Com a definição de um Grupo de Trabalho, elaborou-se o projeto em sua fundamentação e pro-
posta curricular, assegurando ainda: (i) estudar os formatos de convênio; (ii) definir a coor-
denadoria dos cursos; (iii) estipular a quantidade de alunos participantes e periodicidade das 
turmas; (iv) discutir e definir os conteúdos a serem garantidos nas duas propostas de formação 
apresentadas; (v) estabelecer o cronograma de implantação dos cursos; (vi) direcionar os en-
caminhamentos e demandas específicas para as Unidades da RJE. Junto ao exposto, objetivou-se 
ainda conhecer, ouvir, trocar experiências em andamento, olhares e vieses que devessem ser 
contemplados em uma proposta deste gênero . 

Como resultado do exposto é sistematizado o projeto de Formação de Professores da 
RJE, contemplando inicialmente dois programas formativos: a Especialização em Educação 
Jesuítica: aprendizagem integral, sujeitos e contemporaneidade . O curso objetiva ser uma 
oferta de complementação à formação acadêmica dos profissionais que compõem o quadro de 
colaboradores da Rede . Como conteúdo central, contempla a Educação Jesuítica, com foco sobre 
seus pressupostos, processo histórico e atualidade, tendo em vista a formação dos profissio-
nais da Rede nas dimensões teórico-prática . Já o Mestrado Profissional em Gestão Escolar, 
presencial e com atividades à distância, objetiva ser uma oferta de complementação à forma-
ção acadêmica dos profissionais que compõem o quadro de colaboradores da Rede Jesuíta de 
Educação . A Gestão Educacional considera como conteúdos centrais os processos de conheci-
mento, os fundamentos, os planejamentos e as práticas de gestão escolar . 

Justificativa
Para Marcelo Garcia (1999), a formação de professores, compreendida como disciplina, 

possui uma estrutura conceitual que, embora interdependente da teoria do ensino, do currí-
culo e da escola, apresenta características específicas que a distinguem de outras do arco di-
dático . Para ele, a formação de professores como matriz curricular possui um objeto de estudo 
singular, diversidade de estratégias, metodologias e modelos (1999, p . 25) . Trata-se de uma 
área do conhecimento e investigação, envolvendo um ou mais sujeitos, frente à qual se objetiva 
uma aquisição, um aperfeiçoamento ou um enriquecimento da competência profissional dos 
docentes implicados nas tarefas de formação . É certo que a formação de professores expressa 
determinados paradigmas de conhecimentos, os quais traduzem ou resultam em concepções e 
pressupostos orientadores de práxis . 



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 39

Veiga (2009) apresenta em sua obra a tese de que os processos formativos docentes são 
convidados a inserirem em seus currículos temáticas como: a formação de professores, conti-
nuidade e descontinuidade das experiências docentes, problemática e realidade da escola de 
educação básica, situações específicas de aprendizagem e apoio à criança em formação, aten-
tando-se para os processos do conhecer .

O embasamento epistemológico brevemente apresentado aprofunda o status formativo 
de professores em sua justificativa teórica como área do conhecimento. Se o movimento do 
conceito versou sobre os processos iniciais formativos de professores, uma nova relação é agora 
estabelecida: os possíveis e necessários diálogos entre a formação inicial de professores e a es-
cola de educação básica. Para tanto, em um primeiro momento a reflexão se apoiará em Marcelo 
Garcia (2012). Não somente no Brasil, mas em outros países, é possível constatar a existência 
de uma insatisfação com a qualidade da formação inicial dos futuros docentes . A maioria das 
críticas se refere à organização burocrática ainda existente nos cursos de formação, às divisões 
entre teoria e prática, à fragmentação do conhecimento sistematizado junto aos alunos e à qua-
se inexistente vinculação com a escola .3 Desse pressuposto crítico, o autor reforça o elemento 
de que a formação inicial do professor é o primeiro ponto de acesso ao desenvolvimento pro-
fissional contínuo, com diálogo entre universidade e escola. Não uma prática pautada na mera 
transmissão, mas uma prática profissional comprometida com a ideia de que todos os envolvi-
dos nos processos de ensino são trabalhadores do conhecimento . 

A proposição defendida por Marcelo Garcia (2012) ao aprofundar a discussão sobre os 
processos formativos de professores e o trabalho com a docência demonstra uma preocupação 
com a formação de professores embasada no chão da cultura escolar . Conforme explana Cunha 
(1995), “saber teorias é importante, mas é preciso saber aplicá-las à nossa realidade e ainda 
criar coisas novas de acordo com nossos interesses e recursos” (p . 128) . A aplicação nem sem-
pre é expressão de práticas e experiências vivenciadas pelo professor no espaço da escola de 
educação básica . De acordo com Martins (2008), “aquilo que é vivenciado e analisado provoca 
mudanças mais profundas do que aquilo que é apenas ouvido, no plano do discurso . No fazer, 
gera-se o saber” (2008, p . 24) . 

Ao falar sobre formação de professores e práticas pedagógicas situadas, retorna-se às 
ideias de Marx (1996), mais especificamente sobre o conceito de alienação. Sendo um dos pri-
meiros teóricos críticos do mundo do trabalho e da sociedade capitalista nascente, Marx dis-
cute, em seus escritos, a relação homem-trabalho, apontando referenciais de análise que per-
mitem tecer críticas ao pensar a educação e a formação de professores. Para Santos (2005), a 
educação e a escola, no atual contexto capitalista, são fundamentos para o desenvolvimento e 
manutenção do sistema, pois o desenvolvimento econômico depende do componente intelec-
tual do trabalho . A escola e a educação vinculam-se aos impositivos do mercado de trabalho, 
produzindo e reproduzindo forças de trabalho . É no espaço da escola que se situam interesses 
e contradições característicos da contemporaneidade . 

Nesse contexto argumentativo, resgata-se Nóvoa (2009, p. 6), ao afirmar que é preciso 
trazer a formação de professores para dentro da profissão. Dialogando com o mesmo autor, 
apresenta-se aqui as cinco propostas por ele discutidas. São ideias apresentadas em caráter 
conclusivo nesse referencial teórico, inter-relacionando referenciais de conhecimento e forma-
ção de professores, objetivando processos formativos significativos e contextualizados: (i) a pri-
meira proposta se relaciona à prática; (ii). a profissão docente cabe à segunda proposta; (iii) a 
terceira proposta se refere à pessoa do professor; (iv) a partilha – para o autor, a formação de 
professores deve valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão, reforçando 
a importância dos projetos educativos da escola (Idem, 2009, pp . 16-17) –; e (v) a quinta pro-
posta se refere à dimensão do público e as relações com o contexto sócio-histórico . 

3 Para aprofundar as discussões ver VAN ZANTEN, A . Dicionário de Educação . Petrópolis, Vozes, 2011, pp . 425-429 .
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Método
O método utilizado neste projeto abrange as relações entre sujeito e objeto, não os fechando 

em categorias estanques, mas posicionando-os como elementos no processo de constituição do 
conhecimento . Defende-se ser um projeto de fundamentação dialética pelo caráter sócio-histórico 
da realidade social, colocando o ser humano em lugar de destaque como agente transformador e 
criador de contextos . A abordagem é qualitativa, ou seja, para além da quantificação, tem o intuito 
de cuidar com os elementos humanos e sociais, contextualizados e em constante relação, além de 
ter um olhar sistêmico e dialógico frente às dimensões da realidade pesquisada .

Em sua modalidade, trata-se de um projeto do tipo etnográfico. Essa modalidade foi ado-
tada por debater, com profundidade, uma realidade educacional, atendendo aos princípios da 
etnografia: a relativização, o estranhamento e a observação participante, além da metodolo-
gia em suas situações de campo, sendo a descrição uma das suas características indissociáveis 
(ANDRÉ, 2008, p . 25) . 

De igual modo, em sua metodologia, entende-se que para chegar à dimensão eidética 
desse objeto de estudo faz-se necessário a compreensão teórico-prática da organização e ex-
posição dos fatos . Tendo por base a problemática deste projeto, assume-se como ponto de 
partida as relações empíricas estabelecidas a partir da prática pedagógica dos professores da 
educação básica, na busca por explicação e compreensão dos seus determinantes e sua pos-
terior relação, aos processos formativos docentes . Assim, neste estudo não compete espaço 
à prática teórica, pois, pela leitura e releitura da prática, uma vez compreendida a partir dos 
seus aspectos específicos (CASTORIADIS, 1985) e ao mesmo tempo como totalidade (cate-
goria), objetiva-se atender aos processos formativos como expressão de uma inter-relação 
entre o sujeito e o meio a que se faz parte . Disso resulta o eixo epistemológico que sustenta 
este projeto, dialogando com a metodologia aqui apresentada, compreendendo a teoria como 
expressão desta prática, dialética estabelecida entre as relações sujeito-meio . De acordo com 
Bernardo, “a atividade científica depende sempre da prática em que se gera o processo de 
conhecimento” (2009, p . 395) . Trata-se do marxismo heterodoxo, crítico às relações, institui-
ções e poder, mas, ao mesmo tempo, imerso na leitura, análise, descrição, explicação e com-
preensão das relações de produção . Por sua vez, Martins elucida que o marxismo heterodoxo 
“concebe a transformação social como processo constituído historicamente na e através das 
lutas dos trabalhadores” (1996, p . 87) . 

Práticas e suas considerações
Da justificativa, da concepção de método, da prática metodológica, abordagem e modali-

dade decorrem o eixo epistemológico o qual sustenta o projeto de Formação de Professores da 
RJE em seus programas em andamento . 

Atualmente, os dois programas contam com a participação de aproximadamente 200 
(duzentos) profissionais da educação pertencentes à RJE. Em sua totalidade, são professores, 
orientadores, gestores, profissionais administrativos. 

A parceria estabelecida entre a RJE e a Unisinos fundamenta-se sobre o projeto exposto, 
reforçando o lugar da escola de educação básica diante do contexto formativo de professores, 
bem como o acento sobre práticas curriculares e de conteúdos pertinentes à RJE .

Em nível de Rede, os programas apontam para a adesão desses profissionais, formando 
quadros colaborativos com qualificação diante dos desafios da missão, com excelência e valo-
rização dos sujeitos e suas práticas . A Rede reforça a necessidade de que pesquisas e projetos 
de conclusão de cursos estejam vinculados às práticas locais, não se distanciando da realidade . 
Ainda há a possibilidade de atualização de dimensões da proposta pedagógica jesuítica tendo 
por base a inspiração dos atuais documentos e referenciais educativos da Companhia de Jesus, 
em abertura e diálogo com a pesquisa e as macropolíticas de estado no campo da educação . 
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Em nível epistêmico, destaca-se o pressuposto da autonomia. Os profissionais envolvidos 
nos programas aprofundam a constituição da identidade pessoal no contexto das relações so-
ciais, do distanciamento crítico frente às situações da escola, da consciência da parcialidade da 
própria compreensão, do autoconhecimento contínuo . Ainda, uma autonomia como um proces-
so dinâmico de definição e constituição desse professor como pessoa e como pesquisador, cons-
tituição essa que acontece no seio da própria realidade profissional, no encontro com outras 
pessoas, junto ao compromisso de influir em seu processo de formação pessoal, definindo ou 
contrastando com outras pessoas e outros setores o que essa formação deva ser (CONTRERAS, 
2002, p . 214) .

Das considerações expostas nos parágrafos anteriores, apontam-se como contribuições 
desse projeto traços contemporâneos da tradição educativa jesuíta, os quais necessitam estabe-
lecer relações com as novas abordagens epistemológicas ou propostas de estudos desenvolvi-
dos em nível de formação de professores. São eles: (i) formação integral de homens e mulheres 
a serviço da fé, da promoção da justiça, do diálogo com os outros e do cuidado com o meio am-
biente; (ii) formação humanista como um processo educativo integrador, no qual o estudante 
de um colégio jesuíta se torna pessoa consciente (capaz de distinguir, discernir e de colocar-se 
a serviço do bem comum), competente (capaz de criar, entender e usar o conhecimento e habi-
lidade para mover-se no entorno e transformá-lo), compassivo (pré-requisito para a ação, capaz 
de reconhecer a dignidade humana que vem do ser criado por Deus, levando-o à solidariedade) 
e comprometido (capaz de atuar pela justiça e cuidado com o meio ambiente); (iii) foco sobre 
o estudante e no processo das aprendizagens; (iv) gestão pedagógica e curricular estratégicas, 
articuladas com estrutura e recursos, clima escolar, família e comunidade local, compreenden-
do as Unidades de Escolarização Básica como centros de aprendizagem. Considera-se resultar 
dessas provocações o conceito de aprendizagem integral, isto é, uma aprendizagem processual 
e sistêmica que integra aprendizagens cognitivas, socioemocionais e espirituais-religiosas .

Finalmente, e dialogando com Martins (1997), a RJE em seu projeto de Formação de 
Professores discute e problematiza a necessidade de ultrapassar os modelos de análise de cau-
salidade simples, adentrando na complexidade causal das relações estabelecidas em nível so-
cial e formativo de professores . Os pragmatismos extremos, o conhecimento pedagógico alheio 
à realidade, a teoria como guia da prática, a defesa ontológica do conhecimento prévio em edu-
cação, entre outros, tendem a não adentrar na complexidade do real, na ideologia reinante, nas 
formas de ação e exploração . Como resultado dessa análise, referenciais e programas formati-
vos de professores da educação básica tendem a não observar os campos de determinação da 
própria ação, da ação em processo e da consciência dessa ação .

Conclui-se que tanto o curso de Especialização em Educação Jesuítica como o Mestrado 
Profissional em Gestão Escolar configuram-se como programas e respostas da RJE diante das 
atuais demandas apresentadas, cujo horizonte amplo considera o exercício da missão educativa 
proposta aos Colégios e Escolas da Companhia de Jesus no Brasil. Responder com qualidade, 
inovação, conhecimento e vanguarda, formando quadros docentes desde uma perspectiva de 
Rede, impõe-se como desafio. O projeto apresentado sinaliza a possibilidade de materialização 
desse desafio em nível de processos que gerem experiências educacionais capazes de formar e 
transformar identidade e modo de proceder inacianos em educação .
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Pedagogia Franciscana enquanto 
educação humanizadora

Ane Patrícia de Mira1 
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Resumo
O tema do estudo é Pedagogia Franciscana como possibilidade de uma educação huma-
nizadora.	O	objetivo	é	analisar	a	proposta	franciscana	como	possibilidade	da	educação	
humanizadora em uma interface entre os documentos de uma escola de pedagogia fran-
ciscana, Unesco e o Plano Nacional de Educação (PNE). A metodologia é pela Análise de 
Conteúdo	proposta	por	Bardin	(2016)	dos	referidos	documentos.	Os	resultados	apontam	
para a relação entre a Pedagogia Franciscana e a abordagem humanista proposta pela 
Unesco	e	PNE.	Consideramos	a	continuidade	do	estudo	a	fim	de	propor-se	a	reflexão	
sobre a efetividade da educação humanizadora. 

Palavras-chave: Pedagogia Franciscana; Humanismo; Unesco; PNE.

Introdução
Em 1996, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

tornou conhecida proposta dos 4 pilares da educação para o século XXI, por meio do Relatório 
Delors . Desde então, uma década passada, os objetivos desses pilares – aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver – ainda não foram alcançados. No Brasil, 
prova disso são os recorrentes baixos índices em exames de larga escala, como o Pisa, a violên-
cia, a intolerância religiosa e de gênero, bem como a desvalorização do indivíduo como ser de 
direitos universais . 

O PNE, com vigência de 2014 a 2024, apresenta dez diretrizes a serem observadas pelo 
sistema educativo nacional . Entre elas, a “superação das desigualdades educacionais, com ên-
fase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” (BRASIL, 
2014, p . 12), pode vir a caracterizar a abordagem humanista advinda dos pilares aprender a ser 
e aprender a conviver propostos pela Unesco . 

Em consonância com esses textos, de ordem da gestão educacional e das políticas públicas 
para a educação, analisamos o Projeto Político-Pedagógico de uma escola de pedagogia francis-
cana, situada em Porto Alegre. Utilizando da Análise de Conteúdo de Bardin (2016), fizemos a 
leitura flutuante desses documentos com o objetivo de estabelecer relações entre a abordagem 
humanista da Unesco e do PNE e a possibilidade efetiva de perpetrar o processo humanizador 
na escola . 

Humanismo e ser humano: concepções preliminares
O humanismo pode ser observado de diferentes ângulos, a partir de concepções filo-

sóficas, antropológicas, literárias e históricas, entre outras. Como movimento reconhecido, o 
Humanismo se desenvolveu na Itália durante o século XIV, dando origem ao Renascimento eu-
ropeu nos séculos XV e XVI. Uma das características do período diz respeito à ressignificação 
de valores e percepções do mundo clássico grego, encontrados tanto nas artes como na filoso-
fia, especificamente em Sócrates, Platão e Aristóteles (CERVO, 2016, p. 383). “Humanismo, no 

1 Mestranda em Educação – Unilasalle
2 Doutor em Educação – Unilasalle
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sentido amplo, significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Está rela-
cionado com generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações 
humanas” (CERVO, 2016, p . 382) . 

Na tentativa de compreender o humanismo em nosso contexto de estudo, buscamos, em 
primeiro lugar, definir à qual humanismo nos reportamos e à qual conceito de ser humano 
nos referimos . Também aclaramos que em nossa percepção os termos ser humano e pessoa 
são sinônimos, e são usados a partir dessa observação . Cremos que essa limitação seja neces-
sária, tendo em vista as variadas concepções do tema humanismo/humanização encontradas 
nos mais diversos campos, como a antropologia, a filosofia, a psicologia e a medicina, entre 
outras. Aqui, faz-se necessário conceituarmos e definirmos a que conceito de ser humano nos 
referimos . Para tanto, analisamos alguns autores que se debruçaram sobre esse tema: Freire 
(2015) e Mounier (2004) . 

Sendo o modo de existência humana somente estabelecido pelo vínculo com o outro, a 
perspectiva de uma vocação ontológica para a natureza humana pode ser encontrada em Freire 
(2015). “[...] o autorreconhecimento plenifica-se no reconhecimento do outro [...]” (2015, p. 23). 
Freire segue defendendo que a existência do humano por meio do diálogo depende da relação 
com o outro, pois “[ . . .] somente na comunicação tem sentido a vida humana” (2015, p . 89) . 
Além de situar a condição de humano enquanto sujeito dialógico com o outro, Freire (2015) 
considera que, a partir da consciência e da identificação com “o movimento em que se acham 
inscritos os homens, como seres que se sabem inconclusos; movimento que é histórico e que 
tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo .” (p . 103), sendo que o ponto de partida 
é o próprio homem . Pois “[ . . .] não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das 
relações homens-mundo” (2015, p . 103) . Por meio dessa consciência de ser atuante no mundo, 
no devido contexto histórico em constante diálogo e reconhecimento do outro é que pode o ser 
humano atuar no mundo e transformá-lo . Para Freire, portanto, o ser humano e humanizar-se é 
vocação ontológica do humano . 

Também, para nossa compreensão do que representa o ser humano, cabe um olhar sobre 
o conceito de personalismo de Mounier (2004) . O autor apresenta o ser pessoa enquanto ser 
“que olha de frente, que afronta” (2004, p. 70). Sobre esse aspecto da natureza da pessoa huma-
na, termo cunhado por Mounier ao longo de toda a sua obra, Albernaz (2014, p . 137) comenta 
que “o afrontamento como condição de humanização se apresenta, também, como movimento 
em direção à maturidade pessoal . Nele existem a parada ativa, a tomada de decisão, as escolhas, 
a saída de si, na direção da maturidade” . 

No que tange à interface entre os autores aqui apontados na conceituação do que seja o 
ser humano, Freire (2015) e Mounier (2004), assumimos, também, o conceito franciscano de 
pessoa humana: aquela que “[ . . .] desenvolve-se plenamente na comunidade e em comunhão, na 
unidade e na diversidade do homem com o homem, no confronto e no intercâmbio do eu com o 
tu” (MERINO, 1999, p. 200). Baseados nessa concepção abordamos, aqui, o que acreditamos ser 
o papel da educação na formação do ser humano por meio do processo de humanização .

Em nosso estudo, também admitimos “que não existe um último modelo de humanidade . 
O homem não se produz de uma vez, não se desenvolve automaticamente” (MOSQUERA, 1978, 
p .48) . Estar ciente desse constante processo de humanizar-se é o que deve perpassar a aborda-
gem de humanista da escola na perspectiva de processo humanizador .

UNESCO, PNE e PPP: interligando documentos para a educação humanizadora
O texto Educação: um tesouro a descobrir, Relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional Sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors (1997), foi 
publicado originalmente em inglês em 1996. O texto foi largamente difundido como a reafir-
mação da Comissão da Unesco na educação “como uma via que conduza a um desenvolvimento 
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humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, 
as incompreensões, as opressões, as guerras.” (DELORS, 1997, p. 11). A partir desse documento, 
muitos outros relativos à educação e suas práticas, principalmente no que diz respeito à educa-
ção básica, foram escritos .

O Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta dez diretrizes a serem observadas pelo sis-
tema educativo nacional . Entre elas, “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” (BRASIL, 2014, p. 
12) pode vir a caracterizar a abordagem humanista advinda dos pilares aprender a ser e apren-
der a conviver propostos pela Unesco. Sancionado sem nenhum veto e promulgado pela presi-
dente da República em 25 de junho do mesmo ano, o PNE converteu-se na Lei nº 13 .005/2014, 
com vigência entre 2014 e 2024 . O atual PNE é composto por 10 diretrizes, 14 artigos, 20 metas 
e 243 estratégias que deverão ser implementados na educação brasileira durante os dez anos 
de sua vigência . As 10 diretrizes são norteadoras de todas as metas e estratégias contidas no 
Plano . Mais do que resultados quantitativos, é possível perceber no documento a preocupação 
nacional quanto à educação integral, baseada em uma perspectiva humanista e crítica .

Em consonância com esses textos, analisamos o Projeto Político-Pedagógico de uma es-
cola franciscana situada em Porto Alegre. Baseando-nos na técnica da Análise de Conteúdo de 
Bardin (2016), fizemos a leitura flutuante desses documentos com o objetivo de estabelecer re-
lações entre a abordagem humanista da Unesco e do PNE e a possibilidade efetiva de perpetrar 
o processo humanizador na escola . 

A referida escola, situada em Porto Alegre (RS), foi fundada pelas Irmãs Franciscanas da 
Penitência e Caridade Cristã, em 1905 . Atualmente, atende alunos da Educação Infantil, Ensinos 
Fundamental e Médio e oferece turno integral até o quinto ano do Ensino Fundamental. Seu 
Projeto Político-Pedagógico está em vigor desde 2002 e deverá ser revisado em 2018 . 

Após a apresentação da história de fundação da escola, seu PPP descreve os registros legais 
de sua constituição e remete aos marcos referenciais de sua matriz . Em um desses marcos, desta-
ca-se o conceito de escola defendido: [ . . .] a Escola, como lugar de saúde, aprendizagens e afeto, é 
um dos espaços privilegiados de socialização que tem a possibilidade de trabalhar com crianças e 
jovens na construção de uma sociedade mais justa e fraterna . (AEFRAN-PCC, 2002, p . 13) .

Na sequência de seus marcos referenciais, “percebe-se a necessidade de reforçar na es-
cola, em parceria com a família, os valores de convivência humana, como a moral e a ética” 
(AEFRANN-PCC, 2002, p . 13) . Essa abordagem, embora defendida pela escola em análise em 
seu documento de 2002, vem sendo um de seus objetivos desde sua fundação, em 1905 . O que 
se conforma tanto com nossas concepções de humanismo e pessoa humana como com os pila-
res da Unesco e as diretrizes destacadas do PNE . Mostra-se, dessa forma, um PPP atual e neces-
sário enquanto papel da escola na sociedade em que vivemos .

Os professores são agentes educadores “desafiados a manterem-se constantemente em 
condição de aprendente, dialogando com as tendências da contemporaneidade, sem perder 
de vista os referenciais humanizadores da educação [ . . .]” . (AEFRAN-PCC, 2002, p . 13) . Esses 
referenciais humanizadores são respaldados pelos valores defendidos e promovidos pela 
instituição. São eles: “acolhida, cuidado, sentido de pertença, partilha, consciência ecológica, 
comprometimento, competência e respeito” (AEFRAN-PCC, 2002, p . 15) . A própria concepção 
de formação integral do ser humano é passível de interfaces com a abordagem humanista 
dos pilares aprender a ser e aprender a conviver do Relatório Delors (1997), bem como as 
diretrizes do PNE, que servem de base para a promoção da “superação das desigualdades 
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação” (BRASIL, 2014, p. 12). O marco político da instituição em estudo “[...] concebe 
a pessoa um ser de relações [...]. Essa abordagem é inerente à pedagogia franciscana, qualifi-
cada por Zavalloni (1999) como 
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[ . . .] pedagogia da fraternidade, segundo uma dialética que 
continuamente se renova, a conciliação do divino com o humano, 
iniciada por São Francisco, sistematizada pelos mestres francisca-
nos, que tem como característica o pensamento de ação, isto é, o 
amor (ZAVALLONI, 1999, p . 39 – grifo do autor) .

O ser humano é considerado em sua totalidade: coração, inteligência e vontade, como ser 
livre, capaz de conviver fraternalmente, de fazer opções e de enfrentar os desafios da realidade 
atual” (AEFRAN-PCC, 2002, p . 14) . 

Considerações finais
Nosso estudo teve por objetivo principal analisar não só os documentos que norteiam a 

educação no campo da gestão educacional quanto à sua abordagem humanista, mas observar 
em uma realidade concreta de marco legal em uma escola de pedagogia franciscana de Porto 
Alegre as interfaces possíveis de uma educação humanizadora . Essa investigação demonstra 
que, embora o Relatório Delors tenha sido apresentado em 1996, no âmbito internacional, ain-
da hoje as escolas encontram dificuldade em contemplar os quatro pilares da educação para o 
século XXI . O PNE explora de maneira tímida, porém presente, diretrizes que podem nortear a 
educação humanizadora. Porém, o tema encontra dificuldade de aderência no universo acadê-
mico por tratar das subjetividades inerentes aos sujeitos que fazem a educação no Brasil. 

A análise do PPP da escola de educação básica, franciscana, de Porto Alegre, corrobora a 
necessidade de assentamentos legais para a promoção da educação humanizadora . Também 
demonstra que é possível elencar legalmente, na proposta educativa, a educação humanizadora 
como objetivo pedagógico da escola, juntamente com o desenvolvimento de múltiplos saberes 
necessários para a inserção social do indivíduo (LÜCK, 2014), importa formar para cidadania, 
a promoção da paz e defesa da tolerância e convívios sadios (UNESCO, 1997) e são, também, 
valores basilares na pedagogia franciscana .

Considerando o exposto neste trabalho, observamos a necessidade de aprofundamento 
do estudo, visando estendê-lo para a análise de outros documentos norteadores da educação . 
Assim, buscamos contribuir para a reflexão a respeito da educação humanizadora como objeti-
vo pedagógico da escola, possível de ser defendido, inclusive, pelos dispositivos legais atinentes 
à gestão educacional em uma interface com a pedagogia franciscana .
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Gestão do espaço escolar: um olhar 
para o ambiente educativo como 
terceiro educador 

Adriana Justin Cerveira Kampff1

Maurício Coloniezzi Erthal2

Resumo
O	anseio	contemporâneo	e	social	atual	é	pelo	posicionamento	de	uma	escola	de	qualida-
de	que	busque	a	integração	de	metodologias	educativas,	a	fim	de	atender	as	demandas	
do mundo globalizado. Em meio às indigências presentes, a busca pela implantação de 
processos de gestão escolar é cada vez mais necessária, precipuamente pela atividade 
de	educar	e	evangelizar	crianças,	 jovens	e	adultos,	como	é	o	caso	do	Colégio	Marista	
Rosário	de	Porto	Alegre/RS.	Buscando	cumprir	essas	premissas,	o	Marista	Rosário,	por	
ocasião	de	seu	planejamento	estratégico	decenal,	lançou	o	projeto	estratégico	intitulado	
Plano Diretor. A iniciativa, além de ordenar investimentos de curto, médio e longo prazos, 
indica diretrizes para intervenções nos espaços educativos e passa a ser ferramenta de 
trabalho para o gestor escolar. Está atualmente organizado em um caderno sumarizado, 
detalhando preceitos que apoiam a ambientação e a vocação dos espaços físicos. O 
plano	diretor	tem	como	pano	de	fundo	a	realidade	escolar,	o	Projeto	Educativo	do	Brasil	
Marista, as Matrizes Curriculares e os conceitos da arquitetura escolar. Permite ainda criar 
espaços educativos, estabelecendo coerência entre os ambientes e a proposta educativa 
marista. Dessa maneira, é crível que se manifesta como ferramenta de avaliação e acom-
panhamento dos processos de gestão pedagógica e administrativa e concede ao espaço 
físico se tornar um terceiro educador. 

Palavras-Chave: plano	diretor,	gestão,	planejamento	estratégico,	terceiro	educador.	

Introdução
Localizado em Porto Alegre/RS e com 113 anos de atuação, o Colégio Marista Rosário é 

considerado uma das mais tradicionais escolas gaúchas . A escola conta com cerca de 2 .900 alu-
nos da Educação Infantil até o Ensino Médio, relacionando-se com cerca de 2 .400 famílias, 400 
educadores, entre professores e técnicos administrativos, 70 mil ex-alunos, além de fornecedo-
res, parceiros e comunidade em geral . 

Entre os objetivos estratégicos da escola, três estão diretamente ligados à gestão dos espa-
ços escolares: criar referência de inovação em educação; avançar na sustentabilidade econômica, 
social e ambiental; e implantar meios inovadores para o processo ensino-aprendizagem.

Os objetivos estratégicos são utilizados como norteadores dos processos administrativos 
e educacionais da instituição e perpassam todos seus projetos estratégicos, traduzindo o cená-
rio de implantação das ações e justificando o investimento realizado nos ambientes físicos e nas 
diferentes atividades educacionais .

1 Doutora em Informática na Educação . Vice-diretora Educacional do Colégio Marista Rosário .
2 Especialista em Gestão Escolar . Vice-diretor Administrativo do Colégio Marista Rosário .
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Justificativa
Tomando por base o que Kowaltowski (2011) destaca, ao projetarmos um ambiente es-

colar, verificamos certa complexidade e, neste sentido, urge ampla e multidisciplinar discussão 
para sua organização . Deve existir uma relação de interdependência entre arquitetura escolar, 
as propostas pedagógicas e metodologias de ensino .

Por conta dessa atenção, em 2010, surge a primeira redação de um projeto estratégico 
chamado Plano Diretor, que habilitou os educadores envolvidos nas equipes de gestão adminis-
trativa e pedagógica a focarem nas necessidades relacionadas ao espaço físico vinculadas aos 
objetivos estratégicos da instituição . 

O Marista Rosário possui três prédios, somando 44 mil metros quadrados . Nos espaços 
físicos, são dinamizadas as atividades regulares e também as complementares, que implicam no 
atendimento em turno inverso ao regular . A construção mais atual tem sete anos de funciona-
mento e as áreas mais antiga possui entre 50 e 90 anos. Dessa maneira, emergem dificuldades 
de aproximação das estruturas, aspectos relacionados à manutenção e conservação predial e, 
como consequência, um espaço com tradição e atualizado, histórico e inovador .

O projeto estratégico Plano Diretor teve como base documentos institucionais, como o 
Projeto Educativo do Brasil Marista (PEBM) e as Matrizes Curriculares Maristas, integradas aos 
conceitos da arquitetura . 

As matrizes curriculares mencionadas são o desdobramento do projeto educativo e a ex-
pressão da ação educativa marista. Sua dinâmica e organização interage e permite a readequa-
ção dos espaços escolares, conforme a citação abaixo:

[...] infinitas possibilidades no desenvolvimento dos conteúdos, 
além de oportunizar experiências diversificadas, que favorecem a 
otimização dos espaços para o desenvolvimento das atividades e a 
(re)adequação do espaçotempo escolar (UMBRASIL, 2014, p. 30-31).

A intenção da instituição foi criar espaços educativos, estabelecendo coerência entre os 
ambientes e sua proposta pedagógica . Dessa maneira, o Plano Diretor se manifesta como ferra-
menta de avaliação e acompanhamento dos processos de gestão pedagógica e administrativa e 
concede ao espaço físico a possibilidade de se tornar um terceiro educador. 

Com o lançamento do PEBM, ficou emergente o cuidado estratégico com os espaços físicos, 
visto que o documento sinaliza a necessidade de ambientes que endossem a linguagem educacional:

[ . . .] em se tratando do mundo da educação, os conceitos de ar-
quitetura, espaço, hábitat e ambiente vão muito além das dimensões 
físicas, pois levam em conta os espaços e os tempos educativos. E es-
tes são, acima de tudo, produtos de relações sociais – ou melhor, são 
eles próprios relações sociais” (UMBRASIL, 2014, p. 92).

A instituição buscou estabelecer diretrizes para o Plano Diretor de maneira atemporal, 
coparticipativa e dialogal, oportunizando maior assertividade na definição e investimentos ne-
cessários às alterações arquiteturais da escola .

Gestão e envolvimento com os públicos de interesse
O Marista Rosário é um local de circulação diária de cerca de 11 mil pessoas . Quanto aos 

estudantes, as idades variam entre 3 e 17 anos, distribuídos em 102 turmas . Em relação aos 
pais e responsáveis, 93% possuem curso superior completo e/ou pós-graduação, sendo que 
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mais de 50% são profissionais liberais e em torno de 20% atuam como funcionários públicos, o 
que aumenta o nível de exigência e criticidade em relação aos serviços prestados . Os educado-
res, em sua maioria mulheres (cerca de 70%), participam da construção e das discussões dos 
projetos estratégicos da escola . Dos 400 colaboradores, cerca de 72% possuem graduação ou 
pós-graduação .

Mais do que a entrega de novos espaços, foram investidas horas de aprendizado quanto 
à metodologia e à constituição do Plano Diretor . Isso porque os “espaços pedagógicos e a ar-
quitetura educativa articulam forma e conteúdo sempre no sentido de produzir significados e 
identidades”, como preconiza o PEBM.

Certamente, as diferentes competências dos colaboradores do projeto foram colocadas à 
disposição para a entrega dessa ação estratégica do planejamento de longo prazo da instituição . 
O projeto procurou garantir pressupostos de envolvimento que movimentassem a geração de 
ideias e a distribuição espacial do espaço físico. Neste sentido, optou-se por trabalhar com a 
temática central: o espaço como educador . Três importantes estratégias foram desenhadas e 
tinham seu foco de entrega para o desenvolvimento da metodologia do projeto .

A primeira estratégia, utilizada para pautar as discussões sobre os espaços físicos atingi-
dos na primeira etapa de implementação do plano diretor, foi encaminhada a partir do processo 
de co-criativo, tendo presente o conceito da gamificação . Por meio da realização de workshops, 
definiu-se como síntese das intenções e percepções do grupo elementos-chave para o projeto. 
Esse conceito serviu como guia para a elaboração das diretrizes do plano, orientando as deci-
sões projetuais, garantindo coerência e robustez nos ajustes dos ambientes do colégio, ressoan-
tes as decisões dos públicos e usuários .

A segunda estratégia escolhida foi a organização do espaço como arranjo: apresentação 
de uma proposta de zoneamento e readequações das ocupações das atividades nos ambientes 
físicos do colégio. A proposta é orientada e construída a partir dos dados obtidos nas fases de 
diagnóstico e de co-criação, alinhada essencialmente pelo conceito norteador da gamificação.

Já a terceira estratégia, intitulada de atmosfera, apresentou diretrizes sobre os aspectos 
estético-formais do espaço físico, referentes à linguagem visual e material de cores, mobiliários, 
equipamentos e acabamentos, de acordo com a natureza da atividade de cada ambiente, de for-
ma a orientar os projetos de arquitetura, design, comunicação visual específicos, de acordo com 
o arranjo proposto . 

Primeiras entregas do projeto
A execução de um projeto que se propôs gestar o espaço físico escolar, com o intuito de 

fazê-lo ser seu terceiro educador, implica dizer que da mesma forma que os espaços são peda-
gógicos, o tempo também é fator que interfere no processo de educação .  

Desta forma, durante 2016, os primeiros investimentos davam conta de uma ampla bi-
blioteca escolar com 915 metros quadrados e capacidade para até cinco turmas em atividade, 
proporcionando ambientes vocacionados para o processamento técnico, atividades em auditó-
rio, banheiros, espaço infantil com casa na árvore, salas multiuso e dinâmico espaço de leitura 
e pesquisa .

Ainda em 2016, um novo acesso foi entregue à comunidade educativa, adaptado e com 
foco na acessibilidade aos ambientes da escola . Os educadores também receberam um novo 
e acolhedor espaço, dedicado às refeições e intervalos . Composto por cozinha equipada e com 
capacidade de 60 lugares simultâneos, o local hoje é um espaço para encontro e diálogo em 
momento de parada . Está integrado ainda uma área de banheiros e vestiários com cerca de 250 
metros quadrados . 

Já em 2017, cerca de 3,5 mil metros quadrados de área receberam o conceito do Plano 
Diretor: o novo local para a área de primeiros-socorros, mais um espaço de convivência com 
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cantina escolar, área de acesso vocacionada para exposição de atividades e novas salas de aula 
para as turmas de primeiro ano do Ensino Fundamental .

Os espaços físicos por si só comunicam a marca do ensino marista e a preocupação do 
Marista Rosário com a educação das crianças e dos jovens . Por outro lado, é necessário destacar 
as percepções dos públicos envolvidos e certamente a intenção de replicação do projeto como 
principais e duradouros resultados para um plano de ação com essa vocação .

Resultados
Parte do processo de avaliação para a continuidade do projeto é extraído da avaliação ins-

titucional, realizada de dois em dois anos . Pais, estudantes e educadores respondem à pesquisa 
com questões relativas ao seu cotidiano . Nos indicadores abaixo, elencamos atributos relacio-
nados ao ambiente educativo e com interferência da organização dos espaços e da arquitetura 
escolar . Todos os atributos recebem a graduação sobre 5,0 pontos .

Dessa forma, os pais dos estudantes destacaram que a estrutura física do Colégio, possui 
4,2 de pontuação, enquanto os estudantes, destacam em média a pontuação de 4,1 . 

Os estudantes vêm percebendo a qualificação dos espaços. Das áreas pesquisadas, grande 
parte melhorou ou manteve sua avaliação na comparação de 2014 para 2016 . O destaque mais 
considerado e com a média mais alta se dá para a biblioteca, uma das primeiras intervenções 
da estrutura física tratada no conceito do Plano Diretor . Em 2014 recebeu 3,9 como média de 
satisfação e em 2016 recebeu 4,5 . 

No mesmo espaço de avaliação, é feita uma pergunta aos pais quanto à comparação da 
estrutura física ofertada pelo colégio com outros espaços educativos. Nesse quesito, a nota atri-
buída em 2014 foi 4,4 e, em 2016, percebemos a evolução para 4,6 . Quando os pais foram per-
guntados sobre o atributo “manutenção do prédio e modernização dos ambientes”, coletamos 
que mais de 75% deste público percebe a preocupação e consequentemente o investimento da 
escola com seu patrimônio .

Outro importante destaque se dá ainda para satisfação mapeada em 2016 . Cerca de 84% 
dos estudantes se declaram satisfeitos com o colégio . Quando a mesma pergunta é feita aos pais, 
temos 89% dos pais satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados .

Considerações Finais
As intervenções nos espaços físicos da instituição não são procedimentos necessariamen-

te novos no contexto de atuação da gestão escolar. Todos os espaços físicos recebem em maior 
ou menor grau intervenções, qualificações e/ou manutenções. No entanto, a partir do planeja-
mento estratégico com horizonte de futuro decenal, o Colégio Marista Rosário entendeu que era 
urgente a atualização dos espaços de aprendizado na escola, tendo precipuamente definido di-
retrizes para essa atuação . Daí parte a necessidade da estruturação e da entrega de um projeto 
com a robustez do Plano Diretor .

Implicados com a mesma importância, o projeto educativo envolveu a necessidade de 
uma nova perspectiva em relação à educação marista no Brasil. No Marista Rosário, adaptações 
necessárias, estudos e implementações metodológicas ocorreram naturalmente, após muitos 
momentos de formação e enculturação dos educadores, pois estes auxiliaram na formação dos 
sujeitos que fazem a experiência diária do jeito marista de educar .

Os resultados coletados até aqui denotam que a prática vivida pode ser replicada e con-
tinuada. Embora exista certa intangibilidade na medição de participação do espaço físico na 
educação dos sujeitos, percebemos nas atividades diárias a integração e a presença de famílias 
e estudantes no envolvimento em diferentes experiências que surgem todos os dias na dinâmi-
ca arte da educação marista, fazendo com que educadores e os ambientes educativas firmem 
sólidas parcerias no futuro presente .  
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Governança de tecnologia da 
informação em instituições católicas: 
desafios e perspectivas

André Moreira Pinto

Objetivo geral
Apresentar	a	importância	da	Governança	de	Tecnologia	da	Informação	(TI)	para	as	insti-
tuições	educacionais	confessionais	no	contexto	educacional	atual	e	a	relevância	de	sua	
adoção nas escolas católicas. 

Objetivos específicos:
•	 Apresentar os fundamentos da Governança de TI;
•	 Analisar o crescimento da presença de novas tecnologias nas escolas católicas e 

importância	de	conduzir	sua	efetiva	governança	para	os	melhores	resultados;
•	 Analisar relatos de experiências em instituições educacionais católicas sobre a im-

portância	da	Governança	de	TI	para	as	mesmas.

Resumo
A Governança de Tecnologia da Informação é um marco importante que as organizações 
de excelência devem observar para tirar o melhor proveito das oportunidades existentes 
em um mundo cada vez mais digital e conectado. Gerir bem a Área de TI é tão importante 
quanto	gerir	recursos	financeiros	e	estratégias	educacionais	e	deve	merecer	atenção	das	
instituições. Garantir a continuidade, disponibilidade, segurança, aderência ao negócio e 
à missão das organizações é a grande meta da Governança de TI. 

Palavras-chave: Governança de Tecnologia da Informação. Gestão de TI. Inovação Ge-
rencial em TI. 

Introdução
Em um período relativamente curto de tempo, a Tecnologia da Informação (TI) adquiriu uma 

relevância na gestão organizacional e, atualmente, é muito difícil não se relacionar com o mundo 
digital . Os investimentos em TI são hoje, em média, da ordem de 5 a 8% do faturamento bruto das 
organizações . E as instituições católicas, sejam escolas ou suas mantenedoras, são cada vez mais 
exigidas em termos de demandas de tecnologia, especialmente por uma nova geração digital . A tec-
nologia chegou de forma vigorosa e rápida à escola que, na maioria das vezes, não estava preparada 
para ela, o que pode propiciar uma trajetória virtuosa e construtiva para todos, mas pode também 
ser um triste percurso para a ruína de pessoas e organizações . Governar a tecnologia passou a ser es-
sencial em um contexto no qual constatamos a emergência de um ensino cada vez mais híbrido, que 
é uma forte tendência, e mescla elementos clássicos de ensino e aprendizagem com os novos recur-
sos tecnológicos . Computadores, tablets, smartfones, recursos educacionais em nuvem e um número 
de inovações que não param de crescer desafiam os gestores educacionais na contemporaneidade. 
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Governar os processos de tecnologia é a busca da capacidade organizacional exercida pelo 
alto escalão, gestores de negócio e gestores de TI para controlar a formulação e a implantação 
da estratégia de TI, garantindo a fusão entre o “negócio” (atividade fim) e a TI. Na verdade, não é 
suficiente hoje ter apenas uma ótima infraestrutura, com boa rede, bons computadores, bons sis-
temas de gestão e bons softwares aplicativos . É importante ir além: ter o gerenciamento adequado 
para que a tecnologia cumpra um papel construtivo, tenha foco no desenvolvimento das pessoas 
e esteja alinhada com os valores e o carisma de uma instituição confessional . Além disso, precisa-
mos resguardar a segurança das informações, dos ativos de TI, das pessoas e da instituição . 

Desenvolvimento e metodologia
O presente trabalho apresenta um estudo exploratório com casos que relatam as expe-

riências de 12 instituições educacionais católicas que se beneficiaram, de algum modo, com os 
resultados da implantação de um modelo de Governança de TI . A Governança de TI é o elemento 
essencial para construirmos a virtude digital, sendo então:

Uma responsabilidade da gestão executiva de alto nível e que 
compõe a governança corporativa . Consiste em liderança, estruturas 
organizacionais e processos formais que asseguram que as ativida-
des da Área de TI possam sustentar e ampliar as estratégias e objeti-
vos da organização (INFORMATION TECHNOLOGY, 2003, p .10) . 

De acordo com a Norma NBR ISO/IEC 38500 a Governança de TI é: 

[ . . .] o sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI são dirigidos e 
controlados. Significa avaliar e direcionar o uso da TI para dar suporte 
à organização e monitorar seu uso para realizar planos . Inclui a estra-
tégia e as políticas de uso da TI dentro da organização (ABNT, 2009). 

As práticas de Governança de TI emergiram da consolidação dos princípios da Governança 
Corporativa no mundo e do advento da observância da Lei Sarbanes-Oxley nos EUA, dizendo res-
peito ao planejamento, segurança, disponibilidade, continuidade, mudanças e organização geral 
de todas as atividades de informática. Elas definem padrões e critérios para que possamos assegu-
rar que todas as atividades de informática serão desenvolvidas de modo seguro, gerenciadas den-
tro de critérios técnicos definidos por referências internacionais e não de modo pessoal e, muitas 
vezes passional, fazendo com que os critérios técnicos de gerenciamento de tecnologia possam 
prevalecer e conferir segurança para a organização . Governança de TI é um processo estratégico 
que assegura aos dirigentes da instituição o que podemos chamar de “supragestão da área de TI” . 
Por “supragestão” queremos dizer que os processos de tecnologia não são dirigidos por arroubos 
subjetivos, mas por parâmetros e padrões internacionalmente aceitos, criando a possibilidade 
para a alta gerência ter sob seu comando processos de forte identidade técnica, muitas vezes in-
compreensível para ela . Por isso são introduzidos os elementos essenciais de Governança de TI . 
Os principais referenciais de Governança de TI são as Normas ISO 20000, 25000, 27000 (série) 
e 38500 e os frameworks COBIT e ITIL. Esses referenciais definem um conjunto estruturado de 
competências e habilidades estratégicas que permitem o planejamento, implantação, controle e 
monitoramento de programas, projetos e operações de TI nas organizações e sua adoção é hoje 
crescente naquelas que desejam obter melhores resultados com seus investimentos em TI .

O presente trabalho é resultado do estudo de casos de instituições confessionais no que 
tange a práticas de gestão de TI e introdução de modelos de Governança de TI . Conforme YIN 
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(2015), a abordagem do estudo de caso permite estudar e investigar um fenômeno contempo-
râneo, dentro de uma realidade, por meio de observação direta, sistemática e questionamen-
tos empíricos . Nessa perspectiva, abordamos três grandes instituições educacionais católicas 
nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo, incluindo suas instituições mantenedoras. Sua 
identificação será preservada dentro dos critérios de pesquisa que se estenderam entre 2013 e 
2016, com várias visitas in loco, entrevistas com gestores institucionais, diagnóstico técnico das 
Áreas de TI e de seu relacionamento com os usuários e verificação dos investimentos realizados 
nos últimos três anos e previstos para os próximos dois anos. Entre os principais desafios iden-
tificados nessas instituições, constatamos: 

a .  Desconhecimento gerencial em Governança de TI: a quase total ausência de conhecimen-
to de conceitos, modelos, frameworks, normas internacionais e práticas de Governança 
de Tecnologia da Informação por parte tanto de gestores de todos os níveis como de 
usuários e técnicos, enquanto em outros setores empresariais e no próprio setor pú-
blico essas práticas já se encontram em estágio avançado . A gestão superior tem muito 
pouco conhecimento de tecnologia, dificuldade em compreender o jargão técnico da 
área e não tinha consciência de que é possível aprimorar a gestão de TI com práticas de 
Governança, de forma a deixá-la mais aderente aos objetivos institucionais e ampliar os 
níveis de controle sobre processos, investimentos e equipes técnicas;

b .  Personalismo técnico elevado e equipes de TI pouco integradas entre si e com o res-
tante da instituição: profissionais de tecnologia, coordenadores, técnicos e analistas, 
com foco muito técnico, com equipe em geral competente profissionalmente, mas muito 
pequena, com grande dificuldade de interagir com as estratégias institucionais, seguir 
procedimentos e processos de controle;

c .  Inexistência de memória institucional em TI: inexistência e resistência em registrar 
ocorrências de trabalho e criar uma base de conhecimento, com equipe muitas vezes, 
agindo intencionalmente para criar forte dependência técnica deles próprios na insti-
tuição, a partir de um jargão tecnológico incapaz de dialogar com os níveis gerenciais 
da organização; 

d .  Ausência de planos estratégicos e operacionais de Tecnologia da Informação;
e.  Situações diferentes em termos de infraestrutura: ou encontramos um desenho mini-

malista, com estruturas mínimas de operação que chegam a ser quase de improviso, ou 
investimentos altíssimos, muito acima do necessário, sem o devido controle institucio-
nal sobre eles; 

f .  Interesses comerciais em ebulição: uma invasão de fornecedores de “novas tecnologias 
educacionais” sobre as escolas, com fornecedores de toda ordem se aproveitando es-
pecialmente da expansão das diversas redes sociais e oferecendo produtos e serviços 
de TI, muitas vezes adotados por força de modismos, força comercial dos vendedores e 
avaliação superficial das soluções, sem uma análise crítica mais apurada e um estudo de 
aderência às propostas pedagógicas das instituições e, muitas vezes, aos valores institu-
cionais de suas mantenedoras . A área educacional tornou-se um negócio muito interes-
sante para os fornecedores de soluções educacionais de diferentes tipos . 

g .  O discurso e a prática do chamado “Ensino Híbrido” passaram a influenciar muito a 
aquisição de produtos de tecnologia: a partir daí, temos, inclusive, a emergência de uma 
unidade organizacional, denominada “Tecnologia Educacional”, atuando muitas vezes 
de modo desintegrado com as demais esferas de TE, com foco excessivo em inovação pe-
dagógica, porém sem bom conhecimento de teorias e processos pedagógicos, levando a 
uma superestimação do valor da ferramenta e não do compromisso maior da instituição 
com o processo de ensino-aprendizagem, sendo que a; 

h .  Forte dependência de fornecedores externos de serviços e equipamentos, com nível 
significativo de terceirização, porém, sem processos de controle de contratos, níveis de 
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serviços e das entregas pactuadas, bem como risco muito elevado de superfaturamento . 
A terceirização não é um problema em si, mas a ausência de controles adequados é que 
compromete a eficiência gerencial; 

i .  Resistência à introdução de ferramentas de planejamento e controle gerencial: há apre-
sentação de argumentos que o custo e o esforço do controle são elevados demais para 
serem implantados, mas, na verdade, deixando de reconhecer que, se o custo do controle 
exige algum esforço, muito maior poderá ser o custo dos efeitos da falta de controle .

Para responder a esses desafios, podemos nos servir das práticas, modelos, normas, fra-
meworks e projetos de Governança de TI. Nas instituições pesquisadas, constatamos que a in-
trodução dessas práticas, especialmente quando baseadas na Norma ISO/IEC 20000, que sem 
dúvida se constitui no modelo mais ágil, racional e objetivo para essa finalidade, enquanto fonte 
de inspiração e orientação para ações de governança tecnológica . Essa norma tem por objetivo: 

[ . . .] regulamentar um padrão para o gerenciamento de servi-
ços de TI, através da uniformização dos conceitos e da visão dos 
processos que o implementam, permitindo assim que os provedo-
res de serviços de TI, internos e externos, compreendam os meios 
através dos quais poderão planejar, executar, verificar e melhorar 
continuamente a qualidade dos serviços entregues, em conformi-
dade com requisitos estabelecidos junto ao negócio e a seus clien-
tes (FERNANDES E ABREU, 2012).

Essa norma define um sistema de gestão de serviços, com vários processos e requisitos 
fundamentais que devem ser observados e são sintetizados figura abaixo: 

Figura 1: Sistema de Gestão de Serviços, conforme ISO/IEC 20000 
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Fonte: ABNT, 2011

Entre os resultados positivos observados pela implantação de um processo institucionali-
zado de Governança de TI em instituições confessionais podemos elencar os seguintes: 

a.  Assegurar a plena posse, por parte da instituição, da Área de TI;
b .  Assegurar que a Gestão da Tecnologia da Informação seja realizada com base em nor-

mas internacionais, especialmente a ISO 20000; 
c .  Garantir aderência da TI a objetivos e necessidades da Instituição e lidar de forma pro-

dutiva com inovações gerenciais e organizacionais; 
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d .  Promover a segurança da Informação como valor; 
e .  Lidar de forma planejada e estruturada com a dependência crescente da organização em 

relação à TI, seja no campo administrativo, seja no campo pedagógico e institucional; 
f .  Garantir melhores resultados com a integração de sistemas; 
g .  Obter resultados com a convergência crescente entre tecnologia e educação; 
h .  Assegurar a integração dos sistemas e processos, com harmonia interna; 
i .  Instituir um processo formal de gestão de Tecnologia da Informação para garantir a apre-

ciação de inovações e o adequado relacionamento com os fornecedores de TI de forma 
a garantir níveis de serviços adequados e compatíveis com as expectativas da empresa; 

j .  Garantir que a tecnologia da informação gere resultados;
k.  Profissionalizar a Gestão de TI; 
l .  Assegurar que o desenvolvimento e manutenção de sistemas e sua implantação tenham 

seu ciclo de vida gerenciado corretamente, com práticas apoiadas na norma ISO/IEC 
25000, outro referencial importante de gerenciamento . 

Considerações finais
Em geral, percebemos um descolamento entre a velocidade das transformações tecnológi-

cas e a capacidade da escola em responder a elas. E a escola diferenciada tem também o desafio 
ético de utilizar os recursos tecnológicos em uma perspectiva humanista de formação integral . 

A Governança de TI pretende prescrever o melhor caminho a seguir para uma organiza-
ção, de modo que todos os profissionais de tecnologia e usuários da mesma sejam colocados em 
um contexto de uso responsável, seguro e inteligente da tecnologia da informação e de seus re-
cursos . A inovação gerencial em TI para práticas de gestão alinhadas com a educação no século 
XXI é um elemento essencial ao sucesso da escola católica na contemporaneidade . 
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Escolas católicas e Educação 
Física: pressupostos curriculares 
na perspectiva filosófica de Santo 
Agostinho

Daniel Marangon Duffles Teixeira
Maria Carolina Andrade Sousa

Objetivo geral:	identificar	pressupostos	para	uma	nova	compreensão	da	Educação	Física.
Objetivo específico:	Buscar	em	Santo	Agostinho	elementos	que	permitam	superar	as	
concepções de Educação Física como pressupostos curriculares. 

Resumo
Trabalho qualitativo realizado a partir de revisão de literatura e da consulta a documentos 
sobre a educação católica. Como resultado, propõe-se a adoção de conceitos agostinia-
nos de ser humano total e da totalidade da realidade.

Palavras-chave: Escolas católicas. Educação Física. Santo Agostinho.

Introdução

O estudo relaciona-se com a fundamentação filosófica que sustenta a Educação Física e 
que deu origem às concepções de que disputam a hegemonia da área. Esses conceitos filosófi-
cos são também pressupostos para as propostas curriculares da disciplina nas escolas e nutrem 
a prática de ensino dos professores e professoras .

O trabalho tem por objetivo identificar elementos para uma compreensão sobre a 
Educação Física que ultrapasse os limites atuais, tendo em vista aportes da filosofia cristã. 
Especificamente, busca-se no sistema de pensamento de Santo Agostinho respostas para uma 
nova síntese na área que permita superar as concepções de Educação Física como pressupostos 
curriculares para a área nas escolas .

Desenvolvimento e metodologia

O presente trabalho está inserido no contexto da pesquisa qualitativa que, segundo 
Sampieri, Collado e Lucio (2013), diz respeito ao processo de investigação centrado no entendi-
mento do significado das ações dos seres humanos. A realização deste estudo se deu a partir da 
revisão de literatura e buscou respostas às questões norteadoras em documentos de referência 
para a educação católica e na produção de Santo Agostinho.
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A Educação Física no Brasil e seu estado de beligerância
Do ponto de vista filosófico e epistemológico, de acordo com Bracht (1999), a Educação Física 

tem suas raízes nas ideias de Immanuel Kant (1724-1804), para quem o pensamento racional de-
veria examinar seus limites e estruturas para que o conhecimento fosse produzido sob a condição 
de razão autônoma, eliminando qualquer interferência dogmática . Esse pensamento deu origem à 
racionalidade científica moderna e sua pretensa neutralidade, que possibilitou a expulsão da dimen-
são religiosa do pensamento racional, da vida pública e, especialmente, da ciência .

Para Bracht (1999), o pensamento de Kant acabou por fundar uma ideia fragmentada de ser 
humano, na qual a razão é sua dimensão essencial ou definidora e o corpo passa a ser um objeto a 
ser medido e dominado para servir à razão . Como consequência, elimina-se o conteúdo subjetivo 
do corpo, inclusive a dimensão religiosa, e ele passa a ser reduzido à condição de objeto . 

Silvia e Damiani (2005) chamam atenção para este fenômeno ao afirmarem que

Desta forma, a linguagem corporal passa a ser compreendida 
apenas no seu “saber fazer”, reduzindo-a à condição de mero “obje-
to” . Esta compreensão da linguagem corporal é estruturada a partir 
de um cientificismo e não problematizada nas inter-relações que 
estabelece com os aspectos culturais e naturais, com as subjetivida-
des em questão . As práticas corporais organizadas a partir destes 
critérios e procedimentos, resultando num tipo específico e limita-
do de formação humana .

A Educação católica e a Educação Física
As entidades educacionais católicas possuem uma importância histórica indiscutível, além 

de um grande número de estabelecimentos da Educação Infantil ao Ensino Superior, bem como 
uma parcela significativa de alunos e de famílias atendidas. Essa relevância, aliada à sua origem 
ligada à Igreja, entrega a essas organizações uma missão fundamental: a de educar a totalidade 
do homem, em qualquer tempo e contexto (ALVES, 2005). 

Documentos de referência para a educação católica, publicados pela Sagrada Congregação 
para a Educação Católica (CEC), explicitam os compromissos a serem assumidos pelas escolas . 
O documento Orientações educativas sobre o amor humano assume essa responsabilidade ao 
afirmar, no item 21, que

A educação cristã tende a favorecer a realização do homem 
através do desenvolvimento de todo o seu ser, espírito encarnado, 
e dos dons da natureza e da graça com os quais foi enriquecido por 
Deus . A educação cristã está radicada na fé que tudo ilumina com 
uma nova luz e manifesta as intenções de Deus sobre a vocação in-
tegral do homem (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 
1983) .

No documento Dimensão Religiosa da Educação Católica, fica clara a preocupação com 
a crescente indiferença religiosa, com o afastamento dos jovens da fé que resultam em pro-
gressiva perda do sentido da vida . Dessa maneira, no item 13, ressalta-se “uma grande tarefa a 
realizar em relação à juventude: ajudá-la a dar um significado à vida” (CONGREGAÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1988).
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Em 2014, essas responsabilidades são retomadas no documento Educar hoje e amanhã: 
uma paixão que se renova, da mesma congregação . No item II .1, o documento expressa as quali-
dades que devem ter as escolas católicas e destaca o “respeito pela dignidade de cada pessoa e 
pela sua unicidade” (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2014) . Além disso, no item 
II .2, o documento declara que: “O esforço do conhecimento e da pesquisa não deve ser separado 
do sentido ético e do transcendente” (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2014).

A desqualificação da dimensão religiosa gera um tipo de esquizofrenia acadêmica, já que em cer-
tas ocasiões somos autorizados a expressar nossa religiosidade, mas em outros, especialmente onde 
predomina o conhecimento científico, essa expressão é altamente reprimida, por ser inadequada. 

Aportes do pensamento de Santo Agostinho para a Educação Física
De acordo com Hinrichsen (2015), a antropologia agostiniana compreende o ser huma-

no como uno, que busca a resposta que contempla sua natureza espiritual. Assim, para Santo 
Agostinho, o ser humano está sempre em busca de Deus .

Ao afirmar “que o corpo se une à alma para formar e constituir o homem total e completo” 
(AGOSTINHO, X, 29, 2, 1999), ele diferenciou seu conceito de pessoa humana do elaborado por 
Platão (427 a .C .-327 a .C .), que dividia o ser humano em corpo e alma . Para Agostinho, a alma é 
encarnada no corpo, constituindo uma unidade . 

Além disso, a filosofia agostiniana não trata a racionalidade como a essência do ser humano, 
mas o coração . No sistema agostiniano, segundo Pirateli (2006), o coração é o local onde o homem 
se encontra com Deus, por isso o conceito de homem total inclui a dimensão espiritual ou religiosa .

O pensamento agostiniano, apesar de situado na Idade Média, permanece atual e relevan-
te, sendo inspiração para outros filósofos contemporâneos. De acordo com Carvalho (2010), 
o filósofo holandês Herman Dooyeweerd (1894-1977) partiu de conceitos básicos do sistema 
agostiniano e acreditava que todo pensamento humano tem como ponto de partida o coração e 
não a razão .

Também a respeito da obra de Dooyeweerd, Oliveira (2006) esclarece que todo conhe-
cimento, inclusive o científico, tem origem em pressupostos dogmáticos e acreditar na razão 
pura é dar caráter dogmático ou religioso à razão . O mesmo autor discute a compreensão de 
realidade inspirada em Santo Agostinho. A tríade criação–queda–redenção o levou a considerar 
que todas as coisas foram criadas por Deus e constituem, dessa maneira, uma totalidade que 
aponta para o seu criador .

De acordo com Carvalho (2005), Dooyeweerd considera o conhecimento científi-
co como uma tentativa de abstração de uma dimensão da realidade para torná-la lógica . 
Consequentemente, uma teoria científica seria uma tentativa de isolar um substrato da reali-
dade e descrevê-lo logicamente . Assim, mesmo representando um recorte da realidade, uma 
teoria científica não deve perder contato com a totalidade da realidade. 

É nesse ponto que o problema do reducionismo científico é discutido. Para Wolters (2014), 
reduzir alguma coisa é tomar uma parte da realidade, impor uma explicação total a partir da 
parte tomada e tem como consequência a desconsideração da riqueza representada pela diver-
sidade da realidade . Assim,

Observando como diversas formas de reducionismo como o 
fisicalismo, o vitalismo, o psicologismo, o logicismo, o historicismo, 
o sociologismo etc . pretendiam apresentar interpretações globais e 
suficientes da realidade, excomungando-se mutuamente ao mesmo 
tempo . Como era possível que todas essas escolas de pensamento 
apelassem à mesma “racionalidade” para justificar suas posições? 
(CARVALHO, 2005, p .32)
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Considerações finais
Considerando os aportes da filosofia de Santo Agostinho e dos pensadores que dão se-

quência às suas reflexões, como pressupostos para a construção curricular nas escolas, propõe-
-se que a Educação Física considere o ser humano como totalidade . Mais do que tratar do corpo 
biológico, movimento ou cultura, a adoção do conceito de ser humano total pode contribuir para 
a superação do tratamento dado ao corpo como objeto, do esvaziamento da dimensão espiritual 
ou religiosa, bem como da racionalização que o separa da razão . Além disso, outro pressuposto 
para a área diz respeito à compreensão da realidade como totalidade, que poderá evitar a perda 
de sentido provocada pelo reducionismo e a consequente beligerância entre concepções teóri-
cas que sustentam a produção do conhecimento científico no contexto da Educação Física.  

A consideração desses pressupostos não significa negar as concepções de Educação Física 
que existem, mas deve representar um processo de reconciliação que, por sua vez, deve passar 
pelo respeito e pelo diálogo . Para a elaboração de propostas curriculares que norteiem o ensino 
da área nas escolas, espera-se que, no lugar da desqualificação de cada concepção pelas demais, 
ganhe espaço o diálogo integrador e enriquecedor . Dessa maneira, assume-se como valor fun-
damental a convivência interdisciplinar e, por consequência, a tensão do diálogo permanente, 
na medida em que nenhuma teoria explica toda a realidade .
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Inserindo estratégias de inovação no 
contexto da formação

Prof . Lúcio Mauro Pereira
Prof . João Carlos Oliveira Caetano

Prof . Rommel Vieira Carneiro
Prof. Sandro Jerônimo de Almeida

Objetivo geral e específicos
Apresentar estratégias de inserção de atividades de inovação para alunos de cursos su-
periores em tecnologia da informação.
i. Apresentar o programa de Pré-Aceleração de Negócios;
ii. Apresentar o Centro de Inovação Microsoft PUC Minas;
iii.	Apresentar	a	inserção	junto	ao	mercado	e,	em	especial,	à	Fumsoft.

Resumo
Observa-se	que	 a	 geração	que	hoje	 se	 apresenta	para	 a	 formação	 superior	 demonstra	
intenso	desejo	de	transformação através da inovação. Conforme apresentado por Oliveira 
(2011),	ela	se	motiva	a	inovar	para	modificar	os	instrumentos	que	estabelecem	as	intera-
ções sociais, os mecanismos de produção, a prestação de serviços ou mesmo para atender 
aquilo	que	é	peculiar	à	essa	geração:	o	desejo	de	intervir.	Em	especial,	os	alunos	de	cursos	
superiores da área da computação e informática buscam realizar-se através da inovação 
com base tecnológica. Este trabalho demonstra as ações desenvolvidas pelo Instituto de 
Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com os 
alunos dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da 
Computação, Engenharia de Software, Jogos Digitais, Matemática e Física. 
As oportunidades de inovação aqui apresentadas referem-se àquelas tratadas fora do 
ambiente das disciplinas e da grade curricular. Diferentes editais proporcionam aos estu-
dantes	a	oportunidade	de	se	manifestarem	para	desenvolver	projetos	de	diferentes	na-
turezas, como: a) Programa de Pré-Aceleração de Negócios (PAN): busca atrair alunos 
motivados para a inovação, porém, ainda em seu estágio inicial. Tipicamente eles trazem 
uma	 ideia	original	e	um	desejo	 forte	de	 inovar,	entretanto,	 sem	um	projeto	maduro.	O	
programa propicia um ambiente com as metodologias primeiras para a inovação e o 
empreendedorismo. As ações ocorrem ao longo de um semestre letivo com encontros 
semanais. b) Célula de incubação Fumsoft/PUC Minas: é a Fundação Mineira de Soft-
ware (Fumsoft), uma entidade que promove o desenvolvimento do mercado e da qua-
lidade do software no estado de Minas Gerais. Em especial, busca incentivar startups 
e outros negócios inovadores. A cada ano, quatro equipes da PUC Minas são inseridas 
em seu programa de incubação e empreendedorismo. c) Centro de Inovação Microsoft 
PUC Minas: visa promover ambientes que propiciem o uso de tecnologias, metodologias 
e ferramentas para a pesquisa e a inovação. Nesse ambiente, os alunos são chamados 
a participar de residências técnicas e outras formas de pesquisa e extensão com base 
tecnológica. Essas iniciativas têm contribuído, fortemente, para a realização pessoal dos 
alunos e o desenvolvimento de uma formação para a inovação e o empreendedorismo. 
Os	resultados	são	obtidos	não	necessariamente	por	projetos	que	alcancem	maior	visi-
bilidade, mas pela construção de uma geração que tem atuado de maneira intensa no 
polo de tecnologia da inovação e comunicação que se fortalece em Minas Gerais e, em 
especial,	na	região	metropolitana	de	Belo	Horizonte.
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Palavras-chave: Inovação. Formação Superior. Tecnologias da Informação. Centro de 
Inovação Microsoft. MIC. Startups. Empreendedorismo. Aceleração de Negócios. Rela-
ções com o Mercado.

Introdução
De fato, é o Brasil uma nação jovem. Após séculos de uma identidade voltada à Coroa, sua 

independência coincide com os ventos da liberdade do fim do século XIX e com os avanços cien-
tíficos do século XX. Esse ambiente promissor para o avanço tecnológico é potencializado com a 
criação, ainda em 1951, do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Conforme Silva (2001), seu 
primeiro presidente, Álvaro Alberto de Motta, foi um almirante, empresário e pesquisador. Sua 
formação e atuação ilustram, em sua essência, a importância da articulação entre academia, mer-
cado e governo como uma tríplice condição para florescer um ambiente de pesquisa, inovação e 
empreendedorismo . No estado de Minas Gerais, esse ambiente foi amplamente estimulado com a 
criação, em 1985, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) . 

Estimulada pelo viés tecnológico da região metropolitana de Belo Horizonte, a PUC Minas inicia, 
em 1986, o bacharelado em Ciência da Computação, contribuindo para formar um polo de tecnologia 
da informação com mão de obra qualificada e potencialmente inovadora. Ao longo de três décadas, 
a universidade se caracterizou por conciliar a pesquisa básica em Computação com forte aplicação e 
cooperação com o promissor mercado em tecnologia da informação que se formava na região .

Na próxima seção será apresentado o ambiente para inovação construído em cooperação 
com empresas parceiras ao longo dos últimos anos .

Iniciativas de inovação na formação tecnológica da PUC Minas
Embalado pela gradual afirmação de Belo Horizonte em um importante polo tecnológico, o 

Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas (Icei) tem promovido um conjunto de polí-
ticas e ações voltadas para a inovação e o empreendedorismo em todos os campi e unidades da uni-
versidade . Para isto, têm sido estimuladas atividades de pesquisa com viés de inovação e extensão .

O Instituto tem buscado reunir os principais atores do ecossistema de inovação da capital 
e de todo o estado de Minas Gerais . Ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento de algu-
mas ações tem contribuído, fortemente, para amadurecer as iniciativas de pesquisa e desen-
volvimento com as demais entidades e comunidades do estado, como Fumsoft, BH Tec, Seed, 
Lemonade e San Pedro Valley . Elas visam promover, junto com os demais atores da inovação, 
projetos de cooperação que privilegiem a articulação entre academia, mercado e governo .

Nas seções seguintes, serão apresentadas as três principais ações desenvolvidas pelo ins-
tituto com o propósito de promover a pesquisa e a inovação entre docentes e discentes, bem 
como sua articulação com o ecossistema da região metropolitana de Belo Horizonte e do estado 
de Minas Gerais .

a. Programa de Pré-Aceleração de Negócios – PAN
Promovido no âmbito do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas (Icei), 

o programa de Pré-Aceleração de Negócios (PAN) busca estimular o espírito de pesquisa e ino-
vação. Seu alvo são os alunos que trazem ideias originais e um desejo de inovação, porém sem 
tê-los ainda sistematizado em algum projeto . Os alunos são estimulados a formarem grupos 
interdisciplinares . O programa propicia um ambiente com as metodologias primeiras para a 
inovação e o empreendedorismo . Os alunos são levados a amadurecer as ideias apresentadas, 
sendo elas apenas o pretexto para assimilarem metodologias de inovação e empreendedorismo . 

Cada edição tem início e término em um único semestre letivo . As ações e atividades do 
programa ocorrem em encontros semanais com professores mentores. Ao fim do semestre, um 
evento reúne a apresentação dos trabalhos, conectando alunos a mentores e demais atores do 
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ecossistema de inovação do estado . O grau de maturidade obtido pelos alunos favorece o desen-
volvimento de futuros projetos de inovação mais competitivos .

Por outro lado, o grupo de professores que coordena o PAN argumenta a importância de 
promover uma base educacional comprometida com a formação profissional e humanística: ela 
pode ser decisiva no mercado de trabalho . Nesse sentido, o grupo conduz o programa como um 
meio de contribuir para a construção de uma educação inovadora e empreendedora . Destaca 
ainda os impactos resultantes da busca por novos conceitos e possibilidades: para além do cres-
cimento profissional dos alunos, eles promovem o desenvolvimento econômico e social da co-
munidade em que estão inseridos . 

b. Microsoft Inovation Center – MIC PUC Minas
Diminuir a distância entre a formação acadêmica de estudantes e as habilidades requisi-

tadas pelo mercado de trabalho é uma premissa importante para a potencialização do desen-
volvimento técnico-científico de uma sociedade que almeja crescimento social e maturidade 
econômica . Além de pré-requisito, essa premissa tem se tornado realidade em diversos países 
desenvolvidos, destacando-se, como exemplo, a Coreia do Sul. Estudantes capacitados em tec-
nologias de ponta adotadas pelo mercado tornam-se mais competitivos e capazes de trabalhar 
em inovações de impacto, tanto no interior das empresas como em iniciativas empreendedoras 
ao longo de sua formação acadêmica . 

Nesse sentido, o instituto, em cooperação com a Microsoft e outras empresas parcei-
ras, tem trabalhado na potencialização da formação de seus estudantes por meio do Centro 
de Inovação Microsoft (MIC) e outras iniciativas . O MIC PUC Minas oferece para o ecossistema 
ações em três linhas:

  i .  Formação tecnológica gratuita aberta a toda a comunidade, com cursos sobre tecnolo-
gias atuais de mercado . Esse programa é realizado com o apoio de empresas que neces-
sitam contratar profissionais qualificados nas áreas relacionadas à informática.

 ii.  Programa de empreendedorismo Microsoft BizSpark. É um programa também aberto 
à comunidade . Pretender ser ele uma primeira porta aberta por uma grande empresa 
aos empreendedores . Esse programa fornece, gratuitamente, as ferramentas Microsoft 
e o acesso a serviços de computação em nuvem, bem como promove o contato direto 
com a rede de parceiros da Microsoft e com especialistas técnicos. São benefícios para 
ajudar as equipes a tirarem do papel as ideias .

iii .  Programa de Residência Técnica . Nele, as empresas trazem problemas não triviais para 
o Centro de Inovação . Os estudantes buscam se capacitar, com a ajuda de professores, 
para ajudar a encontrar soluções para os problemas apresentados .

O conjunto das ações do Centro de Inovação Microsoft PUC Minas tem, desde 2009, pro-
porcionado a milhares de estudantes da região metropolitana de Belo Horizonte maior grau de 
visibilidade no mercado de trabalho, o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e uma 
forte experiência em projetos e problemas reais .

c. Grupo de Trabalho Relações com o Mercado
O Icei vem realizando um trabalho consistente de levantamento, identificação e apro-

ximação com diversas empresas que atuam no mercado de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações, desde os grandes fornecedores de tecnologia que geram soluções de  
software e serviços, até pequenas consultorias que prestam serviços e demandam os profis-
sionais desta área . As estratégias dessa iniciativa são diversas e buscam oferecer aos alunos 
ferramentas de trabalho para aplicação dos conteúdos, bem como oferecer às empresas a opor-
tunidade de reciclagem na atuação conjunta em projetos de pesquisa e desenvolvimento . 
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Essa aproximação da universidade com as empresas tem se mostrado positiva em diver-
sos aspectos, destacando-se: a) a percepção da importância dos fundamentos ensinados na aca-
demia; b) o mapeamento de problemas reais e a possibilidade efetiva de colocar em prática os 
ensinamentos recebidos; c) a discussão positiva sobre a adequação do currículo às necessida-
des do campo de atuação profissional; d) geração de novas oportunidades de trabalho. Estas 
iniciativas têm contribuído para uma formação mais ampla, aumentando o engajamento do cor-
po docente e discente .

Entre as iniciativas de cooperação com o mercado, destaca-se aquela estabelecida com a 
Fundação Mineira de Software (Fumsoft). Trata-se de uma entidade que tem atuado desde 1992 
na promoção e desenvolvimento da cadeia produtiva de tecnologia da informação em Minas 
Gerais . Entre seus programas, destacam-se aqueles de empreendedorismo, em especial, o atual 
programa de aceleração de startups. Nele, o Icei mantém, há quase dez anos, editais específicos 
para Célula PUC Minas . Ela provê um ambiente de aceleração dedicado às quatro equipes de base 
tecnológica que se destacaram no processo seletivo pelo grau de inovação, empreendedorismo e 
viabilidade do negócio . As equipes selecionadas são integradas ao ambiente da Fumsoft . Ele inclui, 
além da infraestrutura para o negócio, capacitação gerencial, assessoramento empresarial e con-
sultorias tecnológica e de mercado . O período de incubação é de quatro meses . Após a graduação 
das equipes, elas têm a oportunidade de continuar, com recursos próprios, naquele ambiente .

Considerações finais
O cenário mundial é caracterizado por um modelo que privilegia a inovação sustentável e 

as iniciativas empreendedoras . Conforme apresentado por Calmanovici (2011), o mercado se 
torna global, mas também se globalizam os parâmetros que ditam a competitividade, o alcance 
e a sobrevida das corporações . Por conseguinte, a Academia é provocada a sintonizar sua gera-
ção de estudantes à transformação digital que ela, ao mesmo tempo, promove e dela se benefi-
cia, conforme apresentado por Castanha (2010) .

Por outro lado, segundo Etzkowitz (2008), o ecossistema de inovação não se desenvol-
ve senão através da contribuição de três fundamentais pilares fomentadores da inovação: a 
universidade, o mercado e as políticas públicas . À academia compete não apenas a formação 
de uma mão de obra qualificada, mas também as iniciativas de pesquisa e inovação capazes 
de promover mudanças significativas nas relações sociais, comerciais e industriais. O mercado 
reage a essas mudanças, bem como deve estabelecer ações de cooperações estratégicas no en-
sino, pesquisa e extensão . Por outro lado, o alcance e a celeridade dos processos decorrentes 
dependem de um conjunto de políticas públicas que favoreçam o crescimento e potencialização 
das instituições .

O Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI), da PUC Minas, tem buscado promo-
ver essas iniciativas em um conjunto de ações paralelas à grade curricular, visando um amplo 
grau de cooperação com o ecossistema de inovação da região metropolitana de Belo Horizonte. 
Percebe-se que o instituto é provocado a contribuir na mesma proporção que influencia e mo-
difica o cenário de inovação ao redor.
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A gestão universitária: a bioética 
na perspectiva da economia de 
comunhão

Dr . Carlos Ferrara Jr .
Dra . Ana Maria Lombardi Daibem

Objetivo geral
O escopo da pesquisa consiste no entender o poder diretivo dos gestores frente ao corpo 
docente que viabilize uma gestão universitária satisfatória com trocas humanas em res-
peito	à	valorização	da	dignidade	profissional.	

Resumo
O trabalho subordinado na gestão universitária e o poder diretivo do empregador se en-
trelaçam no cotidiano das relações laborativas por força do contrato de trabalho, contra-
pondo de um lado o empregado e, do outro, o empregador, responsável pela direção das 
atividades prestadas pela pessoa física. 
Este	contexto	destaca	o	limite	do	poder	diretivo	em	respeito	à	dignidade	do	profissional	
que	cumpre	com	o	objetivo	fim	da	empresa:	lucro	e	função	social	no	mercado	empresarial.

Palavras-chave: 1.	Bioética.	2.	Vulnerabilidade.	3.	Alteridade.	4.	Assédio	moral.	5.	Eco-
nomia de Comunhão.

Introdução
Destaca as relações existentes entre o desvio do poder diretivo e a convivência do empre-

gado deste segmento, apresentando sua vulnerabilidade como fator para a desvalorização da 
dignidade profissional na gestão universitária1 .

A convivência em ambiente onde docentes e demais técnicos administrativos agem nos 
estreitos limites do contrato de trabalho gera uma convivência altamente insatisfatória . Essa 
atuação deve estar pautada na chamada gratuidade, diferente da gentileza e da boa educação 
ou de uma simples beneficência. 

Essa gentileza só existe se a gestão respeitar a dignidade profissional pautada nas pre-
missas da Bioética, que compreende o direito à autonomia, o dever de não-maleficência e na 
avaliação crítica de benefícios frente aos riscos, o que coíbe a existência de assédio moral2 . 

A gestão atual, com desrespeito a esses referenciais, é justificada pela suposta dificuldade 
da obtenção do lucro e o alcance do resultado positivo de sua gestão organizacional, além do 
poder hierárquico3 .  

A Bioética se apresenta como uma nova disciplina, que combinaria então os conhecimen-
tos biológicos com o conhecimento dos sistemas de valores humanos. No termo Bioética, bio 

1 RIZZATTO NUNES, Luis Antônio. Princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2002.
2 HOSSNE, William Saad. Bioética – Princípios ou referenciais? Rev. O Mundo da Saúde . 2006: out ./dez . 30 (4): 673-676
3 BRUNI, Luigino. Comunhão e as novas palavras em economia . Tradução de José Eustáquio Rosa . Vargem Grande Paulista: Cidade Nova, 2005 .
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representa os conhecimentos biológicos e ética, o conhecimento dos sistemas de valores hu-
manos . A nova disciplina deveria construir uma ponte entre essas duas culturas, a cultura das 
ciências naturais e a cultura das ciências humanas, superando a lacuna existente entre elas .

Há 46 anos, na Universidade de Wisconsin, em Madison, D .C ., Van Rensselaer Potter, por 
ocasião da publicação de seu primeiro artigo, nos Estados Unidos, propõe o termo “bioética” 
com o conceito “Bioética como ponte para o futuro” (PESSINI, 2014:6). Ponte entre ciência bio-
lógica e ética, mas como um meio para um fim, “ponte para o futuro” – disciplina que guiaria a 
humanidade, atribuindo a ela sentido em direção ao futuro (BARCHIFONTAINE, 2012).

Desenvolvimento e Metodologia
Trata-se de pesquisa exploratória e descritiva que, a partir de revisão bibliográfica, obje-

tiva a verdade através de uma atitude crítica e racional .
As dimensões éticas examinadas na bioética tendem a enfocar várias questões maiores: 

qual é a visão moral da pessoa ou da sociedade? Que tipo de pessoa humana devemos ser? 
Que tipo de sociedade devemos construir? O que deve ser feito em situações específicas? Como 
vivermos harmoniosamente? A Bioética pode ser tomada, inicialmente, como um movimento 
social que lutava pela ética nas ciências biológicas e áreas correlatas, antes de ser uma dis-
ciplina norteadora de teorias para o Biodireito e para a legislação. A finalidade primeira da 
bioética foi a de assegurar mais humanismo nas ações do cotidiano das práticas médicas e nas 
experimentações científicas que utilizam seres humanos. Essa visão, tanto de disciplina como 
de movimento social, confere à bioética a peculiaridade de ser, ao mesmo tempo, um campo de 
reflexão e ação sobre as questões do presente e as perspectivas de futuro quanto à saúde das 
populações (OLIVEIRA, 1997) .

A Bioética é uma nova maneira de enfocar a ética nas ciências da vida e da saúde, que 
combina estudo e reflexão e traça uma ponte entre as ciências biológicas e humanas, por meio 
de um diálogo inclusivo, plural e responsável, na busca de sabedoria, entendida como o conhe-
cimento usado para o bem social e a promoção da dignidade humana e da boa qualidade de vida 
para todos (OGUISSO e ZOBOLI, 2006).

Assim, a Bioética é ética da vida, da saúde e do meio ambiente. Não se pode dela esperar 
uma padronização de valores, pois exige uma reflexão sobre esses e, como dito, implica opção. 
Ora, opção implica liberdade. Não há Bioética sem liberdade, liberdade para se fazer opção, por 
mais “angustiante” que possa ser. O exercício da Bioética exige, pois, liberdade e opção. E esse 
exercício deve ser realizado sem coação, sem coerção e sem preconceito e por meio de delibera-
ção. É um processo de reflexão e ação procurando o melhor para as pessoas. Dessa maneira, as 
sociedades democráticas são mais propícias à Bioética (BARCHIFONTAINE, 2012).

Bioética, ética da vida, é um espaço de diálogo transprofissional, transdisciplinar e trans-
cultural na área da saúde e da vida, um grito pelo resgate da dignidade da pessoa humana, 
dando ênfase na qualidade de vida: proteção à vida humana e seu ambiente . Não é ética pré-
-fabricada, mas um processo (BARCHIFONTAINE, 2004).

A gestão do ambiente acadêmico compreende a assunção de determinada proposta ins-
titucional, formada na prática por um conjunto que envolve diversos núcleos – político, admi-
nistrativo, técnico, cultural, educativo entre outros – e necessitam ser pensados como um todo 
equilibrado e não de forma segmentada (SACRISTAN & GOMEZ, 1998).

Esse assunto se revela de forma destacada uma vez que os envolvidos, aqueles que atuam no 
ambiente acadêmico, não estão acostumados ao exercício laboral de forma integrada, seja pela não 
profissionalização das instituições em alguns casos e aqui destacamos as empresas familiares, seja 
pelo não conhecimento global do mercado educacional, seja pela necessidade de atingir resulta-
dos de produção que parecem constituir-se em um mundo à parte das propostas pedagógicas esti-
puladas e não seguidas ou ainda, pelo total desconhecimento da importância e consequentemente 
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necessidade da prática acadêmica de forma global, visando o perfeito equilíbrio de uma gestão pen-
sada no sucesso acadêmico tanto por parte do corpo discente como docente e técnico administrati-
vo, além do resultado mercadológico almejado pela Instituição de Ensino Superior privada.

Aliado a essa necessidade, existe na gestão acadêmica, a figura não de um ator propria-
mente dito, mas, sim, de um sistema acadêmico integrador, ferramenta tecnológica que deve se 
somar à gestão dessas relações humanas .

A preocupação com o meio ambiente começou de forma tímida e, como bem assinalava 
o Prof. Dr. Domingos Sávio Zainaghi em suas aulas no Centro Universitário Fieo – Unifieo, ao 
longo do programa de Mestrado em Direitos Humanos, inicialmente a preocupação era voltada 
tão somente à defesa do mico-leão-dourado, da madeira de lei em determinadas regiões do país 
(ZAINAGHI, 2003) .

Essa situação posteriormente culminou com igual proteção em relação ao homem que ali 
vivia . Assim é que o conceito de meio ambiente passou a alcançar outras dimensões e se voltar 
para o destinatário da norma, que é precipuamente a pessoa humana .

O homem, enquanto ser vivente, integra, como tal, o mundo da natureza e, nesse prisma, tem 
tanto direito à vida quanto tudo o mais que compõe os reinos animal e vegetal (MANCUSO, 1990).

Todavia, é inegável que os horizontes do homem vão muito além do mero instinto de so-
brevivência, considerando que sua alma revela uma natural tendência ao progresso, ao desen-
volvimento e à realização, mesmo em condições de severa adversidade . Nem outra coisa sinali-
za a mensagem cristã de que “nem só de pão vive o homem” ou o alerta do Nazareno no sentido 
de que viera para “que todos tenham vida e tenham em abundância”, mensagem consoante com 
a diretriz da “qualidade de vida” enunciada na Constituição Federal em seu artigo 225 .

A Economia de Comunhão (EdC) é uma possibilidade de gestão originada a partir do 
Movimento dos Focolares e tem como principal atributo a possibilidade de diminuir as diferen-
ças sociais e a miséria enfrentada por certos grupos da população de todo o mundo .

Quando a italiana Chiara Lubich (fundadora) propôs o projeto da EdC, ela não pensou em 
uma construção teórica e acadêmica, mas em uma resposta concreta a uma necessidade real da 
sociedade – a miséria. Segundo Biela (1998), o Movimento dos Focolares tem quatro dimensões 
complementares entre si: social, moral, religiosa e econômica . Dessa última, surgiu o então pro-
jeto da EdC . 

Chiara Lubich, para reduzir as desigualdades, queria reunir empresas eficientes que ge-
rassem lucros a serem partilhados: uma parte aos pobres, outra para o reinvestimento no pró-
prio negócio e a terceira, para a formação de um “homem novo” a partir dos colaboradores . 
Daí surgiu o projeto EdC, reunião de organizações privadas em todos os sentidos, plenamente 
inseridas no mercado, que salvaguardam a propriedade particular dos bens, mas colocam o 
lucro – finalidade da empresa – em comunhão (BRUNI, 2005: 25). Tratava-se, portanto, de uma 
iniciativa que levou a sério a comunhão, inclusive na concretude da vida econômica e civil .

A EdC propõe às organizações produtivas, linhas para a gestão de uma empresa escritas 
à luz da vida e da reflexão de milhares de empresários e trabalhadores, seguindo o esquema da 
assim denominadas “sete cores”, que é uma das intuições carismáticas (do início do Movimento 
dos Focolares) do modo de conceber e praticar a vida associada ao “carisma da unidade”, do 
qual a EdC é a expressão. Encontra-se disposta na página http://www.edc-online.org/br/ 
empresas/linhas-para-gestao-de-uma-empresa .html (acesso em: 26 jan . 2016) as seguintes li-
nhas para uma gestão em EdC:

• Empresários, Trabalhadores e Empresas (vermelho);
• O relacionamento com os Clientes, os Fornecedores, os Financiadores, a Sociedade Civil 

e os Sujeitos Externos (alaranjado);
• Espiritualidade e Ética (amarelo);
• Qualidade de Vida, Felicidade e Relações (verde);
• Harmonia no Ambiente de Trabalho (azul);



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 71

• Formação, Instrução e Sabedoria (anil);
• Comunicação (violeta) .

Considerações finais
Como proposta de solução para o impasse existente com a valorização da dignidade do 

profissional da gestão universitária, é apresentada a viabilidade de um projeto econômico inti-
tulado Economia de Comunhão, que prega o humanismo entre empresas e coloca o resultado de 
lucro individual em comunhão com a sociedade, visando atingir: a) desenvolvimento; b) comu-
nhão de projetos; c) atenção aos vulneráveis pelo papel social da empresa .

Todos nós, invariavelmente e de forma constante, nos deparamos com alguma experiência 
ligada a questões de bioética como, por exemplo, na saúde (aborto, pesquisas com seres vivos), 
na família (adoção, inseminação, homossexualidade), no trabalho (gestão forçada, assédio mo-
ral), no meio ambiente (desmatamento, reflorestamento e catástrofes), no cotidiano (compras 
de produtos piratas), na política (corrupção) e assim em todas as situações que envolvem pes-
soas dentro de uma sociedade, a bioética estará presente . 

A Bioética surge, portanto, como um dos principais sinais de esperança da humanidade. É 
nesse contexto de “luzes e sombras”, inquietações e esperanças que surge a Bioética como um 
componente vital de resgate da dignidade do ser humano e proteção da vida cósmico-ecoló-
gica. O século XXI será marcado pela ética ou então corremos o risco de não existir! (PESSINI, 
BERTACHINI E BARCHIFONTAINE, 2014, p. 4). 

A valorização da dignidade do profissional em qualquer esfera empresarial sempre 
deve ser a premissa para que o empresário supere suas expectativas no mercado competitivo .  
O ombudsman tem função importante nesse contexto empresarial visando o resgate da cidada-
nia e dos direitos humanos .

Embora o poder diretivo seja exclusivo ao empresário, da mesma forma que o dever de 
obediência ao empregado, é evidente que esses papéis devem ser exercidos com moderação no 
contexto do Contrato de Trabalho . 

Constatamos que a efetiva possibilidade além da real garantia da dignidade profissional dos 
envolvidos na gestão universitária, requer basear-se em Referenciais do Sistema Aberto Bioético 
como a Dignidade, Vulnerabilidade, Alteridade e também os princípios Bioéticos como a Autonomia 
Justiça, Beneficência e Não Maleficência. A EdC também se fundamenta em princípios que geram 
interação viva e possível de desenvolvimento empresarial, pautada no cristianismo e nas lições de 
Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, baseada nos princípios da EdC .

Um dos grandes desafios são as trocas humanas de respeito mútuo que a prática da EdC 
consegue superar . Essa traz ao mundo da gestão universitária, interessantes propostas para 
uma alternativa ao modelo administrativo vigente onde o lucro é o elemento preponderante nas 
intervenções empresariais, através de um modelo de agir econômico com as características da 
gratuidade, da abertura ao outro e da solidariedade, apesar de atuarem, principalmente perse-
guindo a finalidade lucrativa.

Entendemos que sob a perspectiva de uma ação coletiva (empresários da educação, corpo 
técnico administrativo, incluindo-se o ombudsman e comunidade acadêmica), é possível esten-
der para as Escolas Acadêmicas as práticas da EdC como sendo capazes de realizar mudanças 
transformadoras pela aprendizagem, onde predominam os aspectos sociais no entendimento 
da realidade organizacional, em vez de apenas aspectos técnicos e econômicos .
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Educar para o cuidado da casa 
comum: um olhar a partir da educação 
e espiritualidade ecológicas

Elisangela Dias Barbosa1

Humberto Silvano Herrera Contreras2

Objetivo geral
Refletir	a	ação	educativa	e	pastoral	das	instituições	de	ensino	católicas,	à	 luz	da	carta	
encíclica Laudato Si’.

Objetivos específicos
1.  Aprofundar como a Educação pode contribuir para o cuidado da Casa Comum e do 

Bem	Viver.
2.		Refletir	sobre	o	papel	dos	educadores/pastoralistas	frente	ao	desafio	cultural	apontado	

pela Laudato Si’.

Resumo
Propomo-nos	em	refletir	nossa	ação	educativa	e	pastoral,	à	luz	da	carta	encíclica	Laudato Si’. 
Queremos,	juntos,	aprofundar	como	a	Educação	pode	contribuir	para	o	cuidado	da	Casa	Co-
mum	e	do	Bem	Viver.	E,	a	partir	da	Educação	Católica,	refletirmos	sobre	o	nosso	papel	como	
educadores e pastoralistas que atuam nas Escolas e IES Católicas, que fazem a experiência 
da fé também no ato de educar e formar para a vida. Apresentaremos, também, alguns pres-
supostos educacionais para a superação da crise ecológica, apontada pelo papa Francisco, e 
para fomentar o diálogo e a busca coletiva de como responder, qualitativa e evangelicamente, 
a	este	grande	desafio	cultural,	espiritual	e	educativo	(Cf.	LS,	n.121).

Palavras-chave: Laudato Si’. Educação. Espiritualidade. Ecologia.

Considerações iniciais
Conforme Santos (2016), a Laudato Si’ “se insere no conjunto da doutrina social da Igreja . 

Trata-se de um conjunto bem articulado de ensinamentos sobre a existência social” (SANTOS, 
2016:11), pois a mesma “apresenta uma síntese de toda a doutrina social da Igreja na perspec-
tiva da ecologia ambiental e humana . Aqui se encontra o aspecto principal da sua originalidade” 
(SANTOS, 2016:11).

Não é de hoje que as palavras sustentabilidade e solidariedade fazem parte do discurso e 
dos projetos pedagógicos elaborados pelas instituições de ensino católicas, tanto da Educação 
Básica como do Ensino Superior. Então, qual a novidade da Laudato Si’ para nós, educadores 
e pastoralistas, que atuamos profissionalmente e exercemos nosso papel social, nas escolas e 

1 Mestre em Língua Portuguesa (PUC-SP), Coordenadora de Pastoral da ANEC e Colaboradora do Setor Universidades/CNBB.
2 Mestre em Educação (UTP-PR), Coordenador do Núcleo de Inovação, Pesquisa e Extensão da Faculdade Padre João Bagozzi. Professor Con-
sultor do Setor Universidades/CNBB.
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IES Católicas? Acreditamos que a novidade está no fato de que somos chamados em causa, em 
primeiro lugar, pela missão de Educar e pelos valores evangélicos que alicerçam nossa proposta 
educacional, a darmos nossa contribuição efetiva para a superação dos efeitos nocivos à nature-
za e à humanidade, ocasionados pelo mal uso dos bens naturais, pela ganância humana . 

Educação e espiritualidades ecológicas em dimensões
A Laudato Si’, em sua composição textual, apresenta-nos o capítulo intitulado “Educação e 

espiritualidade ecológicas” . Este capítulo traz as indicações de papa Francisco que podem nor-
tear nossa dimensão social, política, das relações familiares, da relação com o outro, da relação 
com o transcendente . Conforme pistas apresentadas neste capítulo, reunimos essas indicações 
em três dimensões. São elas: política, social e espiritual.

Vejamos a dimensão política .

Dimensão Política
Laudato Si’ Pistas “Feridas” sociais invisíveis
“O consumismo obsessivo é o 
reflexo	subjetivo	do	paradigma	
tecnoeconômico.” (LS, n. 203)
“Uma mudança nos estilos de 
vida poderia chegar a exercer uma 
pressão salutar sobre quantos 
detêm o poder político, econômico 
e social.” (LS, n. 206)
“É um fato que, quando os 
hábitos da sociedade afetam 
os ganhos das empresas, estas 
veem-se pressionadas a mudar a 
produção.” (LS, n. 206)
“É necessário voltar a sentir que 
precisamos uns dos outros, que 
temos uma responsabilidade para 
com os outros e o mundo, que vale 
a pena sermos bons e honestos.” 
(LS, n. 219)
“Nem todos são chamados a 
trabalhar de forma direta na 
política, mas no seio da sociedade 
floresce	uma	variedade	inumerável	
de associações que intervêm em 
prol do bem comum, defendendo 
o meio ambiente natural e urbano.” 
(LS, n. 232)

- Não ao consumismo 
obsessivo;
- Não à 
autorreferência;
- Não à cultura do 
descarte;
- Sim ao bem, ao belo 
e ao bom;
- Sim ao controle 
social;
- Sim à 
responsabilidade 
social de 
consumidores;
- Sim a outro estilo de 
vida.

- Excesso de estímulos 
para o consumismo;
- O homem vive para o 
trabalho;
- Formação das crianças 
delegadas a terceiros;
- Estímulo desumano para 
a alta produtividade;
- Exploração do trabalho 
infantil;
- Exploração do 
trabalho clandestino 
de muitos migrantes 
latino-americanos;
- Privilégio ao agronegócio 
e monocultura em 
detrimento da agricultura 
familiar;
- Exploração do 
camponês;
- Consumo excessivo de 
alimentos industrializados;
- Uso excessivo de 
agrotóxicos para a 
manutenção das lavouras 
de monocultura;
- Inúmeras pessoas 
vítimas da fome, da falta 
de água, da falta de 
vontade política.
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A seguir, vejamos a dimensão social .

Dimensão Social
Laudato Si’ Pistas “Feridas” sociais 

invisíveis
“Falta a consciência de uma origem 
comum, de uma recíproca pertença e de 
um futuro partilhado por todos.” (LS, n. 
202)
“Sempre é possível desenvolver uma 
capacidade de sair de si mesmo rumo 
ao outro.” (LS, n. 208)
“Quando somos capazes de superar 
o individualismo, pode-se realmente 
desenvolver um estilo de vida alternativo 
e torna-se possível uma mudança 
relevante na sociedade.” (LS, n. 208)
“A consciência da gravidade da crise 
cultural e ecológica precisa traduzir-se 
em novos hábitos.” (LS, n. 209)
“Ás vezes, porém, esta educação, 
chamada a criar uma “cidadania 
ecológica”, limita-se a informar e não 
consegue fazer maturar hábitos.” (LS, n. 
211)
“É muito nobre assumir o dever de 
cuidar da criação com pequenas ações 
diárias”. (LS, n. 211)
“Uma boa educação escolar em tenra 
idade coloca sementes que podem 
produzir efeitos durante toda a vida.” 
(LS, n. 213)
Família: “sede da cultura da vida”; “lugar 
de formação integral”, onde “aprender-
se a pedir licença sem servilismo, 
a dizer ‘obrigado’ [...], a dominar a 
agressividade	ou	a	ganância,	e	a	pedir	
desculpas.” (LS, n. 213)
“Pequenos gestos de sincera cortesia 
ajudam	a	construir	uma	cultura	da	vida	
compartilhada e do respeito pelo que 
nos rodeia.” (LS, n. 213)
“Aos problemas sociais responde-
se, não com a mera soma de 
bens individuais, mas com redes 
comunitárias.” (LS, n. 219)

- Não ao 
egocentrismo;
- Não ao 
individualismo;
- Não aos “guetos 
existenciais”;
- Não à indiferença 
social e à dor do 
outro;
- Sim à alteridade;
- Sim à generosidade;
- Sim à compaixão 
social;
- Sim à ética 
ecológica;
- Sim à Educação 
Socioambiental;
- Sim à cidadania 
ecológica;
- Sim à vida 
sustentável e novos 
hábitos salutares;
- Potencializar as 
redes comunitárias.

- Crise cultural;
- Crise ecológica;
- Individualismo 
exacerbado;
-Jovens com 
bons propósitos 
e sensibilidade 
ecológica, mas 
sem capacidade 
e maturação para 
vivenciarem hábitos 
mais salutares;
- Degradação da 
natureza;
- Falta de 
saneamento básico 
para a população 
mais carente;
- Aumento da 
violência urbana;
-	Intolerância	social	
com o diferente;
- Descaso social 
com a realidade dos 
povos tradicionais e 
dos camponeses;
- Educação que mais 
informar e pouco 
forma o cidadão;
- Falta de diálogo 
entre as pessoas, 
mesmo com 
perspectivas 
diferentes.
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Para concluir com as dimensões, vejamos a dimensão espiritual .

Dimensão Espiritual
Laudato Si’ Pistas “Feridas” sociais invisíveis
“Todas as comunidades cristãs 
têm um papel importante a 
desempenhar nesta educação.” 
(LS, n. 214)
“Espero também que, nos 
Seminários e Casa Religiosas 
de Formação, se eduque para 
uma austeridade responsável, a 
grata contemplação do mundo, o 
cuidado da fragilidade dos pobres 
e do meio ambiente.” (LS, n. 214)
“Desejo	propor	aos	cristãos	
algumas linhas de espiritualidade 
ecológica que nascem das 
convicções da nossa fé, pois aquilo 
que o Evangelho nos ensina tem 
consequências no nosso modo de 
pensar, sentir e viver.” (LS, n. 216)
“Não é possível empenhar-se 
em coisas grandes apenas com 
doutrinas, sem uma mística que 
nos anima.” (LS, n. 216)
“A crise ecológica é um apelo a 
uma profunda conversão interior.” 
(LS, n. 217)
“Viver a vocação de guardiões 
da obra de Deus não é algo 
de opcional nem um aspecto 
secundário da experiência cristã, 
mas parte essencial de uma 
existência virtuosa.” (LS, n. 217)
“Um reconhecimento do mundo 
como dom recebido do amor do 
Pai.” (LS, n. 220)
“Consciência amorosa de não estar 
separado das outras criaturas, mas 
de formar com os outros seres do 
universo uma estupenda comunhão 
universal.” (LS, n. 220)

- Sim para as 
relações fraternas 
entre as diferentes 
comunidades 
religiosas e 
comunidades cristãs;
- Sim ao testemunho 
coerente e 
evangélico;
- Não à hipocrisia 
religiosa;
- Sim ao exame 
de consciência se 
nossa conduta social 
é	reflexo	de	nossa	
espiritualidade cristã;
- Fazer a experiência 
de conversão;
- Não se contentar 
em ser o melhor, é 
ser coerente com a fé 
professada;
- Sim à conversão 
comunitária;
- Sim à experiência 
de contemplação 
(Sta. Terezinha, São 
Francisco);
- Potencializar as 
relações fraternas e 
solidárias; 
- Sim à vida profética;
- Sim para a opção 
aos pobres;
- Potencializar 
as virtudes como 
humildade e 
simplicidade.

-	Intolerância	religiosa;
- Contratestemunho da fé 
professada;
- Não opção pelos pobres;
- Fé intimista;
- Fé consumista;
- Não acolhida do 
diferente;
-	Dificuldade	do	diálogo	
nas diferenças;
- Guerras;
- Crianças em péssimas 
condições de vida, por 
serem refugiadas em 
campos de concentração;
- Famílias destruídas, 
vítimas das guerras, em 
nome de Deus;
- Vazio existencial;
- Depressão e estresse em 
grande escala;
- Todas as “feridas” 
elencadas, também, nas 
dimensões política e social.

Por uma educação para o bem comum

A educação para o bem comum é uma educação para a liberdade! É um convite a 
transgredir as fronteiras egoístas do particular, para horizontes do “comum”, de abertura ao 
bem (LS, n. 205). É propor uma educação de qualidade, que vise qualificar o fazer o bem. 
As motivações (cf . Mt 13,44-46) para fazer o bem são múltiplas, e as mesmas precisam ser 
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cuidadas e questionadas, permanentemente, a fim de que nos orientem para cultivar a huma-
nidade (tornar-se pessoa) . 

A educação para o bem comum é uma educação para um novo olhar! “Sempre é pos-
sível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro” (LS, n. 208). A escola 
não pode limitar a sua ação – missão – ao cumprimento de modelos de qualidade educacional, 
deve cumpri-los, mas, ao mesmo tempo, entender que a sua missão, está no desenvolvimen-
to da “capacidade de olhar” dos educandos. Se entendermos bem a complexidade da crise so-
cioambiental, é perceptível que uma conversão do olhar é uma resposta, um desafio educativo. 
Autotranscender o olhar, é uma atitude virtuosa que nos orienta a novos hábitos .

A educação para o bem comum é uma educação para a disponibilidade! A atitude de 
abertura e a capacidade de um novo olhar nos tornam mais sensíveis ao cuidado da Casa Comum 
e dos seus moradores, e a convivência salutar entende-se como cidadania ecológica que, “com 
base em motivações profundas” (LS, n. 211), incita a criatividade generosa e dignificante como 
um estilo de vida . Os educadores são convidados a “reordenar os itinerários pedagógicos duma 
ética ecológica, de modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, na responsabilidade 
e no cuidado apoiado na compaixão” (LS, n. 210).

A educação para o bem comum é uma educação para o amor social! A conversão eco-
lógica é uma opção por novas convicções, atitudes e estilos de vida . É uma reconciliação com a 
criação (LS, n. 218) e uma autorreconciliação com a nossa natureza biofílica. A educação quan-
do produz a conversão ecológica convida aos sujeitos aprendentes a anelar “bens comuns”, e 
para isso, os incentiva a fortalecer iniciativas de cooperação, de redes comunitárias (LS, n. 219). 

A educação para o bem comum é uma educação para a sobriedade! É ensinar a viver 
bem na simplicidade (LS, n. 222). É uma educação que orienta para a busca de necessidades so-
ciais, para a prática de virtudes sociais (LS, n. 224). Um estilo de vida que conjuga convicções e 
atitudes alegres em harmonia com o ambiente. Sujeitos educados para o bem comum possuem 
a capacidade de viver juntos (LS, n. 228) e de corresponsabilidade afirmada no fundamento 
social de que “vale a pena ser bons e honestos” (LS, n. 229). Quem cultiva esta capacidade con-
tribui na regeneração do tecido social e fortalece a sua fé!

Considerações finais
Na obra Terra dos Homens (1939), Antoine de Saint-Exupéry afirmou: “Aprendemos muito 

mais sobre nós com a Terra do que em todos os livros” (DARDEL, 2015) . Essa frase sintetiza a 
mensagem deste artigo . Educação e espiritualidade ecológicas poderão ser aprendidas muito 
mais na relação com a Terra, na relação com as pessoas humildes, do que com toda a reflexão 
aqui proposta .

A sabedoria da Laudato Si é uma sabedoria para a vida prática, para o cultivo de virtudes 
sociais, na metodologia dos bons exemplos . 

Silêncio, reflexão ética e bem comum!
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O agente de pastoral e a defesa da 
vida e dos biomas brasileiros na 
escola católica

Humberto Silvano Herrera Contreras1

Elisangela Dias Barbosa2

Objetivo geral
Refletir	sobre	a	atuação	do	agente	pastoral	na	escola	católica.

Objetivos específicos
1.  Discorrer sobre a identidade do agente de pastoral e a aderência da sua atuação com 

o currículo evangelizador da escola católica.
2.  Apontar algumas orientações para a atuação do agente de pastoral na escola, a partir 

do	tema	da	Campanha	da	Fraternidade	de	2017,	“Defesa	da	Vida	e	dos	Biomas	Bra-
sileiros”.

Resumo
O artigo discute o agente de pastoral na escola católica e a aderência da sua atuação 
com	 o	 currículo	 evangelizador	 da	 escola	 católica.	 Reflete	 sobre	 o	 seu	 papel	 e	 a	 res-
ponsabilidade no cultivo da identidade confessional entre os membros da comunidade 
educativa.	Afirma	que	os	agentes	de	pastoral	precisam	encarar	o	compromisso	da	edu-
cação como um compromisso evangélico. São interlocutores comprometidos com uma 
autêntica formação humana que combina um currículo de humanização, socialização e 
evangelização. Com a intenção de suscitar um reordenamento dos itinerários pastorais 
sugere um itinerário “ecopastoral” para a escola católica, em vistas a responder aos ape-
los da Laudato Si’ e da Campanha da Fraternidade de 2017.

Palavras-chave: Agente de Pastoral. Escola Católica. Ecopastoral. 

O agente de pastoral: discípulo e missionário
Os agentes de pastoral, no espaço das instituições de ensino católicas, são interlocutores 

comprometidos com uma autêntica formação humana que combina um currículo de humani-
zação, socialização e evangelização . Para isso, é necessário que a educação seja iluminada pelos 
princípios evangélicos. Os agentes de pastoral são (precisam ser) “discípulos missionários”! 
Não só eles, mas todos os atores da comunidade educativa .

O desafio da escola católica é fazer presente a tarefa evangelizadora o mais próximo 
dos seus afazeres, isto é, na transmissão curricular . O currículo evangelizador precisa estar 
de forma orgânica e sistemática na escola. E se esse desafio estiver distante ou incipiente as 

1 Mestre em Educação (UTP-PR), Coordenador do Núcleo de Inovação, Pesquisa e Extensão da Faculdade Padre João Bagozzi. Professor Con-
sultor do Setor Universidades/CNBB.
2 Mestre em Língua Portuguesa (PUC-SP), Coordenadora de Pastoral da Anec e Colaboradora do Setor Universidades/CNBB.
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nossas escolas precisam revisar seus projetos educacionais (DA, 370) . “A conversão pastoral 
de nossas comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera conservação para 
uma pastoral decididamente missionária (DA, 370) (grifo nosso) . Para anunciar a “conver-
são das escolas”, a pastoral precisa “participar” (tomar parte) e contribuir na incorporação 
das inovações educativas à luz dos princípios da pedagogia cristã: encontro, discernimento, 
acompanhamento e testemunho. Esse desafio constitui o que denominamos como “escola em 
pastoral” (DA, 338) .

A escola tem a missão permanente de aprofundar e enriquecer todas as razões e motiva-
ções humanas para o Bem Viver. Precisa ser centro que irradia a essência da vida de Cristo (Cf. 
DA, 362) . As escolas são “lugares de educação”, terrenos dispostos para experiências de apren-
dizagem que integrem pesquisa, vida e pensamento . Por isso é imprescindível cultivar a am-
biência, ou seja, a ação de “criar ambientes” acolhedores para que se desenvolvam as relações, 
os relacionamentos, os testemunhos e, principalmente, a sensibilidade social . Percebemos a 
ambiência quando o ensino revela sentido ético e do transcendente e/ou quando a aprendiza-
gem acontece de forma participativa e motivadora (trabalho colaborativo/cooperativo), e se 
concentra significativa e personalista no sujeito aprendente. Contudo, criar ambientes é mais 
fácil de que cultivá-los, e nesse desafio, é que, talvez, a missão e o protagonismo do agente de 
pastoral encontrem resposta e justificativa.

A ação de cultivar ambiência constitui um processo de autoeducação, de abrir o coração e a 
mente, de socialização da paixão pelo que se aprende, isto é, da motivação significante do educar.

O agente de pastoral precisa ser cuidado para cultivar
A preocupação pastoral reafirma e se baseia na circularidade das relações. Desejamos 

apresentar uma proposta amável de fé, com abertura missionária, ao voluntariado, ao 
Transcendente como fonte de humanização . Assim, para acompanhar e cultivar esses frutos, 
precisamos fortalecer o acompanhamento da fé dos cuidadores . A estima social para com 
estes representa uma preocupação pastoral e um desafio educativo de superação do empo-
brecimento da razão e do pensamento criativo, aspectos cruciais para o Bem Cultivar. Ou seja, 
não esquecer que “a educação vive a metáfora do bom semeador que se preocupa em semear 
nem sempre com a possibilidade de ver os resultados da sua ação” (CONGREGAÇÃO PARA 
EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2014). O Bem Cultivar é fruto da esperança e confiança, novamente, 
de uma fé pensada, sentida e operosa .

A defesa da vida e dos biomas brasileiros
A voz da Igreja nos tem comunicado uma mensagem de Cuidar da Casa Comum (LS) com 

alegria (EG) e misericórdia (MV). Cuidar no sentido profundo do Viver Bem. Na Igreja do Brasil, 
essa mensagem ainda motiva a CF 2017, com o tema: Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa 
da Vida, e o lema: “cultivar e guardar a criação” (Gn 2, 15) . Os ecos dessa mensagem ressoam na 
escola e desafiam os seus atores para uma educação para Bem Comum. Os educadores (agen-
tes de pastoral) são convidados a “reordenar os itinerários pedagógicos duma ética ecológica, 
de modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, responsabilidade e no cuidado 
apoiado na compaixão” (FRANCISCO, 2015, LS, 210). Esse convite também suscita um reorde-
namento dos itinerários pastorais, e renova/afirma a necessidade de um “currículo evangeliza-
dor”. Esse horizonte de cidadania planetária/global (UNESCO, 2015) aponta a necessidade de 
abordar princípios, valores, atitudes e comportamentos enraizados em uma percepção de que 
a Terra é uma Comunidade de Vida . Essa compreensão educativa se aproxima do saber de uma 
ecopedagogia que promove a aprendizagem significativa, atribuindo sentido e sustentabilidade 
às ações cotidianas, como a promoção da vida na convergência harmônica do elemento ecológi-
co ao desenvolvimento econômico, por exemplo (GUTIERREZ; PRADO, 2013) .
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Nessa perspectiva, é possível falar de um itinerário “ecopastoral” para a escola católi-
ca . Os ecos ecológicos precisam ressoar no currículo . Vejamos alguns passos deste itinerário 
“ecopastoral”:

• Uma educação que crie ambientes para a “abertura ao bem” (LS, nº 205) e nos ajude a 
avaliar as nossas motivações pelo Bem Viver (espiritualidade), bem como qualifique o 
nosso “fazer o bem”;

• Uma educação que “com base em motivações profundas” (LS, 211) provoque para a ale-
gria da “disponibilidade social” . Daí que a escola precisa ser está experiência primária 
de alegre colaboração. Os nossos educandos são sementes de cidadania (LS, 213); 

• Uma educação que transgrediu as fronteiras da educação ambiental para uma educa-
ção socioambiental, isto é, que não ignora o aspecto “social” nas atividades ambientais; 
ao contrário, agrega “a dimensão do social no currículo e práticas escolares” (LS, 139). 
Entende que a injustiça social é um problema socioambiental, e as desigualdades so-
ciais incidem muito nas desigualdades escolares. Daí o desafio da educabilidade como 
uma questão de justiça social escolar;

• Uma educação que engloba as futuras gerações, que entende que “ensinar aos alunos a 
cuidar e guardar” e adverti-los sobre o “consumo necessário” (LS, 162) é uma questão 
de solidariedade e de responsabilidade intergeracional;

• Uma educação que aposta que é preciso salvaguardar a saúde das nossas instituições 
(LS, 142) e do nosso próprio corpo (LS, 155), porque disso depende, primordialmente, 
a saúde das relações sociais, em todos os âmbitos e em todas as dimensões que a alte-
ridade nos ilumina;

• Uma educação que se renova, que repensa seu currículo (UNESCO, 2016). Os especia-
listas têm a missão de potencializar a transposição cotidiana do currículo, de fortalecer 
a proposta curricular em termos de contextualização, pertinência e coerência com a 
realidade social dos educandos. O currículo significativo “faz sentido” (possui impactos 
sociais de significação), sensibiliza (os educandos se sentem bem) e propicia a cons-
cientização (os educandos querem agir assim);

Poder-se-ia continuar a apontar outras questões que são cruciais ao itinerário ecopastoral 
e poderão ser enunciadas pelos leitores, a partir, das suas experiências de vida e do cotidiano 
escolar . Contudo, ao que parece, o que se torna central é indagar: que ambientes são as nossas es-
colas? O que exprimem delas os nossos educandos? Que vida social lhes ensinamos? A partir dessas 
indagações é que a responsabilidade social das nossas escolas se manifesta e, de alguma forma, 
deixa transparecer a realização do seu compromisso evangelizador: Quem dizem os homens que 
eu sou?[...] E, vós, quem dizeis que eu sou? (Mc 8, 27b.29a). Se os agentes de pastoral tivessem de 
responder, hoje, a essas questões, quais seriam suas respostas? E se a escola católica tivesse a 
possibilidade de perguntar-se, sobre si mesma, essas questões, quais respostas receberia?

Sobre os Biomas Brasileiros
O eco de “cuidar e guardar a criação” (Gn 2,15), dos Biomas Brasileiros, precisa nos inspi-

rar a proposições concretas . Apresentamos, a seguir, a proposição de um itinerário pedagógico 
que pode orientar na elaboração de atividades didáticas . A proposição metodológica se dá em 
três etapas . Vejamos .

1. Admirar: O que são os biomas? Os Biomas são bens sagrados!
 A ideia desta etapa é causar admiração no educando, isto é, aproximá-lo no tempo e 
espaço, direcioná-lo para uma experiência de encanto pelos Biomas. Não queremos res-
tringir o olhar do educando unicamente ao sentido da visão, mas também para uma 
observação cuidadosa .
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2. Descobrir: As características dos biomas. Nos biomas vivem pessoas!
 Esta etapa é um convite ao educando a conhecer os Biomas, a envolver-se com as suas 
histórias, riquezas, culturas, personagens e curiosidades . Também, é uma oportunidade 
de perceber os perigos das suas devastações, as causas e os efeitos decorrentes, bem 
como os desafios pelas suas defesas.

3. Integrar: Cuidar e guardar (d)os biomas. Nós somos biomas!
 Esta última etapa tem como objetivo suscitar atitudes, principalmente, de cuidado dos 
Biomas e de defesa da vida. É a etapa que busca mostrar/sensibilizar ao educando a perce-
ber que ele faz parte da vida dos Biomas, fazê-lo sentir-se integrado a comunidade da vida.

Cada etapa integra as dimensões do pensar, sentir e agir do educando, que são exploradas 
a partir das atividades que serão propostas . Acreditamos que as atitudes em defesa da vida 
dos Biomas constituem mudanças a nível do pensamento, da moral e dos hábitos cotidianos. 
Precisamos educar a mente, o coração e os sentidos. A educação precisa ser para a Vida!

Considerações finais
Além dessa preocupação didático-metodológica, socializamos algumas orientações que 

consideramos chaves na abordagem da temática dos Biomas Brasileiros:
• Superar a abordagem e compreensão romanticista do tema. Evitar apresentá-lo como 

um mero slogan midiático da contemporaneidade que precisamos reproduzir para es-
tar à moda social . A denúncia da Laudato Si (da CF 2017) é de uma conversão profunda 
que demanda atitudes no cotidiano . As atividades a serem propostas precisam consi-
derar esses elementos!

• Evitar abordagens das questões ambientais, restritas a visões naturalistas/biologicis-
tas que omitem/negam o aspecto social . É preciso abordar essas questões na perspec-
tiva da ecologia integral!

• É preciso comunicar as ações/atividades a partir das diferentes linguagens (cinema, li-
teratura, teatro, música etc .) . Para isso, é recomendável aproximar-se e fortalecer redes 
entre os agentes da escola e as organizações públicas, privadas e/ou do terceiro setor, 
para proposição das ações, a fim de envolver, desde os processos de ensino, quanto as 
suas possibilidades de extensão na comunidade .

• É preciso cuidar dos comunicadores e/ou lideranças, sobre as suas perspectivas de 
compreensão ecológica/ambiental e dos territórios de contestação, desde o qual falam/
expressam-se . 

• É preciso superar o discurso desenraizado, carente de ações contextualizadas com a 
realidade da escola, dos alunos . . . O saber ambiental não se limita ao saber-saber, preci-
sa ser ampliado para o saber-fazer, saber-ser, saber-estar, saber-conviver . . .

• E, atrelado a tudo isso, uma atenção especial de acompanhamento e avaliação, a fim de 
zelar do antes, do durante e da continuidade das ações propostas . É preciso discerni-
mento para fazer ressoar os ecos da Laudato Si (CF 2017)!

Que Maria Santíssima, nas suas expressões de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora 
de Amazônia, Nossa Senhora do Pantanal, Nossa Senhora do Cerrado, Nossa Senhora do Sertão, 
Nossa Senhora Gaúcha del Mate, entre tantas outras, seja intercessora nesse desejo sincero de 
“Cuidar e Guardar dos Biomas Brasileiros”.
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Colégio Marista Criciúma: 
Acolhida como um conjunto de 
elementos inculturadores
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Objetivo geral: Relatar a proposta de Acolhida da Pastoral do Colégio Marista Criciúma.
Objetivos específicos: Reconhecer que a Acolhida da pastoral do Colégio Marista pro-
porciona	momentos	de	reflexão	e	aprendizagem.	

Resumo
Este trabalho visa a socializar uma experiência pedagógica-pastoral, intitulada Acolhida, 
realizada pela Pastoral do Colégio Marista Criciúma, onde os valores Maristas são com-
partilhados pelas crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com a comuni-
dade escolar. 

Palavras-chave: Acolhida. Pastoral. Valores. 

Introdução
A instituição Marista, em nível nacional, busca transcender a formação tradicional, que 

requer apenas generosidade assistencialista, procedendo em valores humanos, éticos e solidá-
rios, para que transforme e modifique as relações de forma coletiva, de cooperação e de parti-
lha . Desse modo, apresenta princípios que servem para assegurar uma educação de qualidade 
como direito social fundamental .

Toda educação objetiva ampliar o conhecimento e a formação integral do indivíduo, por-
tanto é importante considerar os sujeitos como protagonistas, sem levar em conta interesses 
ideológicos . “A educação é um processo histórico-cultural e exigência constitutiva do ser hu-
mano . A instituição Marista, pelo caráter educativo que lhe é intrínseco, concebe a educação 
como um processo amplo, contínuo e integrado ao cotidiano das pessoas.” (MARISTA, 2014, p. 
66-67). Sendo assim, faz-se necessário emancipar os sujeitos para que estes, com liberdade e 
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2 Formado em Filosofia pela Universidade Leonardo da Vinci – Uniasselvi. Atualmente é Coordenador de Pastoral do Colégio Marista Criciúma. 
mronqui@colegiosmaristas .com .br
3 Formada em Pedagogia pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc e pós-graduada em fundamentos teóricos e metodológicos 
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criatividade, possam descobrir seus potenciais e desenvolverem suas capacidades de se rela-
cionarem, consigo mesmo, com os outros e com a realidade que os cercam . Podemos dizer que 
esse é o caráter de uma educação emancipadora, pois entende-se que: “Educação emancipadora 
é aquela que concede ao indivíduo a oportunidade de reconhecer a si e ao outro como sujeitos 
autônomos e interdependente num processo gerador de humanização” (MARISTA, 2014, p. 68).

Desenvolvimento e metodologia
O Colégio Marista Criciúma realiza momentos de acolhida, os quais acontecem uma vez por 

semana com toda a comunidade escolar . Esse momento é organizado por segmentos (Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I), onde os pais, professores, crianças, diretores e colaborado-
res de diversas áreas são convidados a participar. São encontros com a duração entre 10 e 15 
minutos em que a Pastoral, juntamente com as turmas, organiza o tema a ser vivenciado . Uma 
vez por mês, a Pastoral é responsável pelo encontro e, nos demais dias, as turmas se organizam 
e ficam responsáveis por socializar temas e experiências da Dimensão da Acolhida e Relações 
Solidárias e Dimensão da Religiosidade, tornando-se, assim, protagonistas.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como intuito relatar a prática da Acolhida, por meio 
de um relato de experiência .

Acolhida: Processo de Humanização e Responsabilidade
Acolher significa doação, viver com o outro, doar-se ao outro celebrando a vida em comu-

nhão com o outro . A acolhida é um ato verdadeiro de marcar presença nos lugares onde a frater-
nidade acontece como celebração, desencadeando assim uma vivência fraterna e significativa. 

Percebe-se no momento da infância uma oportunidade ímpar de edificar a fé, desenvolver 
e inculturar valores, por meio de um processo de formação contínua que responda às neces-
sidades dessa fase da vida com um olhar atento sobre a vivência, o espaço-tempo na qual está 
inserida, portanto “é possível pensar que todos são capazes de contribuir no processo educa-
tivo-pastoral das crianças e jovens, a partir de suas práticas cotidianas”. (MARISTA, 2012, p. 
128) . Dessa forma, a Pastoral tem a responsabilidade de estar atenta na formação das infân-
cias e juventudes tendo em vista o protagonismo eclesial e político, priorizando um processo 
educativo-pastoral que promova o conhecimento, a vida e os valores inerentes ao Evangelho . 
Sendo assim, se faz necessário uma escola acolhedora e fraterna que invista em uma formação 
evangelizadora, contínua e conjunta que envolva toda a comunidade escolar . 

No Colégio Marista de Criciúma, a acolhida tem como enfoque o receber bem, em que as 
crianças, os pais, os professores e toda a comunidade escolar participam, respeitando valores e 
crenças a fim de que o acolhimento aconteça em suas vidas. Sendo assim, a acolhida como ins-
trumento de comunicação se torna um encontro fraterno e humano onde as relações de apren-
dizagem acontecem naturalmente proporcionando uma mudança de comportamento em rela-
ção ao respeito ao outro, ou seja, olhar o outro de forma mais humana e solidária .

As dinâmicas de acolhidas tornam-se vivências e experiências de comunicação e solida-
riedade e buscam transcender a formação tradicional, assegurando princípios fundamentais 
para uma vivência ética e solidária . Além disso, é importante ressaltar que todo o trabalho tem 
a intencionalidade de atingir objetivos pautados nas dimensões como: Consciência Planetária, 
Acolhida e Relações Solidárias, Religiosidade, Investigação e Criação.

Pode-se dizer ainda que as iniciativas de acolhidas propostas pela Pastoral do Colégio Marista 
de Criciúma possuem caráter evangelizador e emancipatório pautado nos seguintes pontos: 

a .  Privilegiar temáticas contemporâneas que ajudem a com-
preender e solucionar os dilemas reais da vida e contri-
buam no desenvolvimento de uma visão ampla de pessoa 
humana .
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b .  Optar por metodologias que propiciem o diálogo aberto, a 
participação, a fala esclarecedora, privilegiando reflexões 
que ajudem as pessoas a reconhecerem os problemas sob 
diferentes perspectivas da ciência, da fé e da doutrina cristã .

c .  Orientar a educação evangelizadora como um processo dia-
lógico supõe superar a ideia de que trabalhamos com “pú-
blicos” ou “destinatários de evangelização”. É tarefa difícil 
evangelizar o outro de modo unilateral, embora seja possí-
vel criarmos as condições internas e externas de abertura 
de coração para evangelizarmo-nos mutuamente . Portanto, 
no processo evangelizador é preferível encontrar “interlo-
cutores” . Assim, é necessário ter escuta sensível, evitando 
que o ponto de partida do diálogo seja a verdade acabada, o 
fundamento da autoridade constituída .

d .  Adequar a linguagem sem perder a essência da mensagem ori-
ginal . A educação evangelizadora orienta-se a partir da cultura 
e seus elementos simbólicos, introduzindo nela novos signifi-
cados, levando em conta as características geracionais, regio-
nais, profissionais, sociais e morais (MARISTA, 2014, p. 69).

As acolhidas são espaços disponibilizados e mediados pela Pastoral onde as crianças da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamentai I, do Colégio Marista de Criciúma, têm a oportu-
nidade de serem protagonistas no processo de evangelização e relações solidárias por meio 
de metodologias e dinâmicas humanas e cristãs que são apresentadas a toda a comunidade 
escolar . “Do ponto de vista pastoral, evangelização e educação formam um continuum, onde 
se fomentam os valores humanos e cristãos, bem como a integração entre fé e vida . Ter uma 
visão integradora da pessoa e do seu desenvolvimento significa concebê-la em sua inteireza” 
(MARISTA, 2014, p. 68).

Ao fazerem parte das acolhidas, as crianças se sentem inseridas no processo de ensino-
-aprendizagem e se tornam protagonistas, na forma de pensar e de agir nas relações solidárias, 
aprendendo por meio da escuta, da partilha e da troca de informações . Nesse sentido, a coletivi-
dade, o respeito e a responsabilidade com o outro tornam-se mais significativos e importantes 
na vida e no processo educativo das crianças .

Pode-se dizer que a Pastoral do Colégio Marista de Criciúma, proporciona momentos im-
portantes de inculturamento das crianças, sujeitos e atores sociais no seu processo de criação, 
vislumbrando inúmeras possibilidades de trabalho na perspectiva pastoral-pedagógica . “As crian-
ças, desde que passam a ser atendidas em nossos espaços educativos, são sujeitos da educação 
Marista e devem ser integrantes ativas da comunidade educativa” (MARISTA, 2014, p. 125).

Isso decorre do fato de que a prática pastoral é uma prática que cultiva atitudes de soli-
dariedade nos momentos de aprendizagem, com disposição para o diálogo, escuta, mediação, 
atitude de acolhimento alegre e disponível .

Acolher e Formar: dados de um cenário evangelizador
Na infância as situações de aprendizagem ultrapassam as relações entre saber e fazer, 

entre conhecimentos e práticas, portanto o objetivo das acolhidas é proporcionar momentos 
reflexivos por meio de músicas, apresentações teatrais, fóruns de discussões, entre outros, a fim 
de acolher as crianças e famílias da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, compartilhando 
os valores e as práticas vivenciais maristas .
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Inicia-se a acolhida com uma música que receba fraternalmente alunos, pais, professores 
e todos aqueles que fazem parte desse momento para que se sintam bem recebidos . Em seguida, 
explora-se o tema mensal de acordo com a maneira que a turma responsável pela acolhida jul-
gar necessária, materializando a temática por meio de atividades elaboradas em sala de aula em 
que as crianças, mediadas pelo(a) professor(a) definem a metodologia e a forma de direcionar 
os trabalhos. Para finalizar, conclui-se o tema trabalhado com uma música atrelada a este tema.

        
Educação Infantil I: Acolhida especial com o tema Família

        
Ensino Fundamental I: Acolhida Cinco pães e dois peixes 

Considerações finais
Existem vários percursos que podem levar a diferentes situações de aprendizagem . A 

vivência das acolhidas vem confirmar que é possível pensar na formação das infâncias tendo em 
vista o protagonismo eclesial e política das crianças, que fazem parte de um processo educativo-
-pastoral e vivenciam valores inerentes ao Evangelho em uma formação contínua e conjunta .

As Acolhidas, organizadas pela Pastoral, contribuem com o sujeito em seu “processo de for-
mação de maneira ética, solidária, cooperativa e técnica, como co-construtoras das aprendizagens 
e co-partícipes de seus voos, de suas esperanças, de suas projeções” (MARISTA, 2007, p. 93).

Assim, as dinâmicas de Acolhidas do Colégio Marista Criciúma tornam-se vivências e ex-
periências de comunicação e solidariedade em meio ao respeito, paz, amizade e relações de 
espiritualidade .
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Juventudes e espiritualidades, uma 
cosmovisão através da escola católica

Gilson Carreira Junior

Objetivo geral
Abordar	a	relevância	da	espiritualidade	na	vida	e	na	formação	das	juventudes	presentes	
nas escolas confessionais católicas.

Objetivo específicos 
•	 Refletir	sobre	o	papel	formativo	das	escolas	católicas	na	formação,	no	que	diz	respei-

to à espiritualidade e suas diversas faces;
•	 Identificar	a	contemporaneidade	das	juventudes,	suas	formas	de	pensar,	agir,	seus	

costumes e sua formação, para então, explorar as formas de espiritualidades na fase 
juvenil.

Resumo
O	presente	artigo	determina-se	em	abordar	a	relevância	da	dimensão	pedagógico-cul-
tural, diante das expressões de espiritualidade, em relação às questões das diversas 
juventudes	e	suas	realidades,	partindo	do	pressuposto	de	que	a	espiritualidade	é	uma	
dimensão	real	na	vida	do	ser	humano.	Portanto,	dedicamo-nos	a	identificar	a	contempo-
raneidade	das	juventudes,	suas	formas	de	pensar,	agir,	seus	costumes	e	sua	formação,	
para,	então,	explorar	as	espiritualidades	na	fase	juvenil,	abordando	de	forma	crítica	pre-
conceitos	sofridos	pelos	jovens,	em	relação	as	suas	escolhas.	

Palavras-chave: Espiritualidade. Juventudes. Contemporaneidade.

Introdução
Diante da cultura da indiferença e do consumismo, gera-se o descarte excessivo, descarte 

esse que apela às novas formas de exclusão e de pobreza, trazidos pelo mercado econômico ca-
pitalista, que visa apenas o lucro .  Percebe-se a necessidade emergente de um enfrentamento, a 
essa contracultura de valores, que garanta a dignidade da pessoa humana, direito fundamental, 
assegurado não somente na virtude cristã ou das demais religiões que buscam o bem comum, 
mas também na Constituição Federal Brasileira, no Art 1º.

A espiritualidade trazida aqui como ferramenta para o enfretamento dessas mazelas da 
sociedade contemporânea quer traduzir a vontade de cada pessoa de boa vontade a assumir o 
papel de exercitar, através de sua espiritualidade única, as virtudes necessárias para a constru-
ção de justiça e paz . 

O termo espiritualidade origina-se da palavra espírito, com etimologia no latim spiritus, 
significando “respiração” ou “ sopro”; também pode referir-se à coragem ou vigor . Traduzida a 
partir do grego pneuma – πνευμα – (em Hebreu (πνευμα) ruah) . Para entendermos o que seja 
espírito (espiritualidade), deve-se compreender a priori o ser humano que seja mais abran-
gente. Não devemos tratar do humano nesta dualidade corpo x espírito, estaríamos na filosofia 
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maniqueísta que divide, que, para explicar as diferenças, separa . O ser humano não pode ser vis-
to pelo exterior, o corporal, não somente também pelo interior, o espiritual. Sua inteireza eleva 
a si a plenitude espiritual, o âmago humano . O espírito não é parte do ser, ao contrário, o Todo 
do ser é parte do espírito . E como o corpo deve ser tratado, o espírito também, então, surge-nos 
a espiritualidade, ou seja, o espírito em ação, em atividade .

Há, hoje, determinada concepção sobre espiritualidade: Essa afirma que o ser humano é 
composto de corpo e alma ou de matéria e espírito. Em vez de entender essa afirmação de uma 
forma integrada e globalizante, entendeu-se de forma dualista, fragmentada e justaposta . Assim 
surgiram os muitos saberes ligados ao corpo e à matéria (ciências da natureza) e os vinculados 
ao espírito e à alma (ciências do humano) . Perdeu-se a unidade sagrada do ser humano vivo que 
é a convivência dinâmica de matéria e de espírito entrelaçados e inter-retro conectados .

Uma discussão que nos leve ao entendimento dessa realidade e aceitação de sua vivência, 
como ferramenta de estudo das juventudes contemporâneas e suas religiosidades, tendo em 
vista o processo de amadurecimento e formação das religiosidades como uma dimensão impor-
tante, parte da integralidade do ser, é ainda um paradigma nas relações sociais, talvez porque as 
culturas religiosas nos transmitiram a possibilidade de os exercícios relacionados à religiosida-
de serem exclusivamente relacionados às formas de cultos, ritos, sacramentos, devendo assim a 
centralização e controle da espiritualidade nas religiões .

Espiritualidades
Não podemos reduzir também a espiritualidade a um único modo, ou jeito de ser e fazer . 

Como identificamos que o exercício do espírito advém da espiritualidade, limitar essa pratica é 
redundante . A espiritualidade deve estar diretamente ligada às virtudes humanas, deve tradu-
zir nas ações humanas as profundas virtudes do espiritual . Ou seja, toda proposta de vida em 
plenitude surge do exercício de colocar em prática a hospitalidade, a compaixão, o amor com-
prometido, a bondade e todas as qualidades humanas (TEIXEIRA, 2012, p . 35):

A espiritualidade aciona o movimento desses valores funda-
mentais . Ela é um exercício de vida e experimentação . Deixar-se ha-
bitar pela atmosfera da espiritualidade é criar um espaço garantido 
e especial para as fragrâncias da profundidade .

As religiões aqui têm sim um papel importante . Ela não é a única provedora de exercitar 
no espírito o vigor de cada ser, mas pode, como objetivo principal de qualquer cultura religiosa, 
auxiliar a todas na busca de conhecimentos e virtudes próprias para o ser humano .

Não descartando as diversas realidades difíceis, partimos do pressuposto de uma edu-
cação promotora do reconhecimento da espiritualidade como diversa. Portanto, qualificando 
melhor nossa visão, tomaremos como concepção de espiritualidade . (TEIXEIRA, 2012, p . 45):

A espiritualidade traduz um modo de ser, uma atitude essen-
cial que acompanha o ser humano em cada passo de seu cotidiano . 
Ela expressa uma energia que é comum a todos, independentemen-
te de crença religiosa . 

Nesse contexto a grande diversidade religiosa, presente nas escolas católicas, soa como 
um campo de estudo sistemático . Não podemos reduzir também a espiritualidade a um único 
modo, ou jeito de ser e fazer. Como identificamos que o exercício do espírito advém da espiri-
tualidade, limitar essa prática é redundante .
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A escola católica
Entendendo o papel da escola, inserida em determinado contexto sócio-histórico, apoiado 

as transformações sociais, políticas e econômicas, Pierre Bourdieu dá uma resposta em meados 
dos anos 1960, ao processo de construção da escola, como principal meio de escolarização e 
formação funcionalista da sociedade . Denunciando então a grande vastidão das desigualdades, 
por causa do processo antidemocrático vivido, Bourdieu contrapõe à lógica meritocrática que 
se acendia na época .

Bourdieu (1992, p. 11) afirma que os vários capítulos desse livro apontam para um mes-
mo princípio de inteligibilidade: o “das relações entre o sistema de ensino e a estrutura das 
relações entre as classes”:

Esse princípio de inteligibilidade orienta, na verdade, o con-
junto das reflexões de Bourdieu sobre a escola. A escola e o trabalho 
pedagógico por ela desenvolvido só poderiam ser compreendidos, 
na perspectiva de Bourdieu, quando relacionados ao sistema das 
relações entre as classes . A escola não seria uma instância neutra 
que transmitiria uma forma de conhecimento intrinsecamente su-
perior e que avaliaria os alunos a partir de critérios universalistas, 
mas, ao contrário, seria uma instituição a serviço da reprodução 
e legitimação da dominação exercida pelas classes dominantes 
(NOGUEIRA, 2002, p . 28) .

Nesse contexto, a Escola Católica também pensa em sua reformulação, em que se concebe 
a escola como um lugar onde a educação começa por um encontro, com uma estrutura orga-
nizacional promotora de uma prática de ensino e de aprendizagem abrangente em razão da 
diversidade dos dons, das diferenças étnicas e culturais . Defende um projeto pedagógico con-
textualizado e inovador, subsidiado por processo de ação e reflexão da própria prática. É uma 
organização que aprende e ensina, que se humaniza, se profissionaliza. 

A escola caracteriza-se como um espaço sociocultural e lin-
guístico privilegiado para a interação nas diversas dimensões – es-
piritual, artística, esportiva, intelectual, linguística, emocional, eco-
lógica, científica, lógico-matemática, em favor de uma nova visão 
de ser humano, de sociedade e de mundo naturalista (NOGUEIRA, 
2002) .

Ela está fundamentada nos atuais paradigmas curriculares . É uma escola aberta à cons-
trução de projetos de vida, a partir da vivência de valores altruístas, do desenvolvimento de 
competências, habilidades e atitudes, na perspectiva da cidadania . Não deixando de integrar a 
missão da Igreja Católica .

As instituições católicas se diferem pelo papel religioso, pressupondo que o ser huma-
no procure dar um significado transcendental à existência. A trajetória da vida apresenta-se 
como um mistério cuja compreensão se vela e se revela na inerência de sua historicidade . 
Acreditam que as religiões contribuem na construção do sentido e das respostas inerentes 
à vida . Propondo-se a religar e a reler todas as coisas entre si, com o ser humano e com o 
divino, assim que o ser humano tem na religiosidade o sentido mais profundo e total da sua 
existência . 
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Juventudes
A leitura sociológica deve ser atualizada de maneira hermenêutica, pois, segundo Groppo, 

a juventude pode ser considerada como uma “categoria social” e, não meramente certa condi-
ção biologia ou até mesmo construção imaginária . Groppo também dialoga com a perspectiva 
diversa da juventude, pluralizando o termo, para então ampliar a concepção acerca de uma 
dialética extremamente comprometida cientificamente. 

As juventudes serão consideradas aqui como elemento estrutu-
rante das sociedades modernas, com importância análoga a elementos 
como classes sociais, mas sob uma concepção que se quer dialética, 
ou seja, considerando a contraditória convivência, na condição juve-
nil, entre o objetivo de normatizar os comportamentos e os anseios de 
autonomia que acabam daí surgindo . Esta tentativa se baseia nas indi-
cações, registros e ideias que emergem de uma leitura crítica de obras 
de diversos cientistas sociais e historiadores (GROPPO, 2000, p . 22) .

Para Groppo, as juventudes são classificadas e conjecturadas de diversas maneiras na so-
ciedade . Ou seja, diante de tantos temas que não são inerentes, mas estão presentes na fase ju-
venil, como drogas, DST, direitos sexuais e reprodutivos, gênero e sexualidade, desafios étnico-
-raciais, evasão escolar e tantos outros, são preocupações constantes da sociedade, tornando 
assim a juventude como momento de atenção social . Oriunda do capitalismo industrial, a aten-
ção às juventudes “desregradas” começa a surgir como resposta a todas as urgências sociais, 
observando-se o crescente desemprego, as várias formas de organização contracultural e tan-
tos outros meios de visualização das juventudes, classificando-se sempre de forma pejorativa. 

Esta faixa etária não tem caráter absoluto e universal . É um 
produto da interpretação das instituições das sociedades sobre a 
sua própria dinâmica . A juventude trata-se de uma categoria social 
usada para classificar indivíduos, normatizar comportamentos, de-
finir direitos e deveres. É uma categoria que opera tanto no âmbi-
to do imaginário social, quanto é um dos elementos “estruturante” 
das redes de sociabilidade . De modo análogo à estruturação da so-
ciedade em classes, a modernização também criou “grupos etários 
homogêneos”, categorias etárias que orientam o comportamento 
social, entre elas, a juventude (GROPPO, 2005, p . 75) .

Podendo então concluir que a concepção trabalhada por Groppo parte do pressuposto socio-
lógico, onde juventude não é apenas uma faixa etária, ou uma fase biologicamente transformadora, 
ou mesmo um processo esvaziadamente abstrato, e, sim, uma construção histórico-social, e não ab-
solutamente universal . Desconstruindo toda “naturalização” de que juventude vem a ser sinônimo 
de transgressão ou desregra . Encaixando a análise da modernidade e pós-modernidade devemos 
assumir o papel de pesquisadores comprometidos com as ciências, que acima de tudo trabalhem 
a interculturalidade e transversalidade, correlacionando juventudes com outras categorias sociais .

Visualizamos que a participação da juventude na sociedade como desdobramento dá com-
preensão sobre a ação social e a reflexão sobre o protagonismo juvenil, assim como a garantia 
de direitos dos jovens. Grande influência desses autores tem na elaboração de políticas públi-
cas . Entretanto, com o estruturalismo, a compreensão de políticas públicas para a juventude se 
torna algo que não envolve a participação dos jovens, mas busca transformá-los .
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Metodologia
A pesquisa bibliográfica se compreende em discutir um tema com relevância na base teó-

rica de livros e produções publicadas (MARTINS, 2001).
A metodologia usada outrora, para determinada discussão fora a revisão bibliográfica, 

passando por diversos autores, que auxiliaram para concretude do artigo . 

Considerações finais
O religioso contemporâneo é extremamente complexo, mas também muito frutuoso para 

produções e revisões acadêmicas . É importante salientar que o estudo das espiritualidades 
diante de uma cosmovisão que não limita, mas amplia, saberes e práticas. Portanto, fica claro a 
necessidade da oferta a esses saberes para superar estereótipos e preconceitos .

O conteúdo religioso do indivíduo, porém, é um só, proveniente da ordem empírica, o ho-
mem se apega a uma espécie de movimento entre natureza e História: os dados sensoriais são 
organizados baseados nas organizações culturais, entre as quais existe também a religiosidade, 
que exerce a sua eficácia em outro nível, isto é, moldando as vivências da vida prática, assim 
como os conteúdos, e colocando-os na normatividade de significado próprio, isto é, a religião, 
dentro da qual corresponde um significado novo, exercendo assim sua espiritualidade.
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Resumo
O texto, resultado de um estudo teórico de cunho documental, tem como foco a Edu-
cação	Católica	sob	a	ótica	dos	desafios,	dificuldades	e	sinais	de	esperança.	Analisa	as	
reflexões	de	um	conjunto	de	participantes	do	Congresso	Mundial	de	Educação	Católica	
realizado em Roma, em 2015, compiladas no livro Educar Hoy y Mañana: una pasión que 
se	renueva.	A	partir	dessas	reflexões	surge	a	discussão	acerca	da	missão	e	da	identida-
de	das	Instituições	de	Ensino	Lassalistas	da	Rede	La	Salle	Brasil-Chile.	Os	dados	foram	
categorizados	com	base	na	Técnica	de	Análise	de	Conteúdo,	de	Bardin	 (2011),	 tendo	
como	unidade	de	registro	os	seguintes	eixos	temáticos:	desafios,	dificuldades	e	sinais	de	
esperança. 

Introdução
O texto tem como foco a Educação Católica, sob a ótica dos desafios, dificuldades e sinais de 

esperança. A partir dessas reflexões, discute acerca da missão e da identidade das Instituições 
de Ensino Lassalistas da Rede La Salle Brasil-Chile.

O ano de 2015, quando se celebrou o 50º aniversário da Gravissimum Educationis 
(Concílio Vaticano II), revestiu-se de grande importância para o avanço nas discussões sobre a 
Educação Católica, culminando com a realização do Congresso Mundial de Educação Católica, 
realizado em Roma, de 18 a 21 de novembro de 2015 . O cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da 
Congregação para a Educação Católica, explica a relevância do Congresso: 

[ . . .] A educação deve transformar-se para responder melhor 
aos desafios e às necessidades atuais e futuras que se apresentam 
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à Escola Católica no mundo . Neste contexto, foram realizadas dife-
rentes ações com a participação da comunidade educativa interna-
cional, quer dizer, de todas as escolas católicas do mundo, seus titu-
lares, representantes e agentes . Dentre elas cabe destacar o convite 
para participar na pesquisa a partir do questionário emanado do 
Instrumentum Laboris “Educar hoje e amanhã, uma paixão que se re-
nova” (Fevereiro, 2014); o fórum sobre educação e a contribuição das 
instituições educativas católicas à sociedade, celebrado na Unesco, 
Paris, em 3 de junho de 2015; e o Congresso Mundial da Educação 
Católica, realizado de 18 a 21 de novembro, em Roma . [ . . .] Todo este 
percurso e ações põem em evidência que a Igreja quer escutar a voz 
de todos os implicados no processo de ensino-aprendizagem, para 
identificar melhor os desafios globais e locais da educação em geral 
e da Escola Católica em particular, para buscar, juntos, as respostas 
mais adequadas e pertinentes, para implicar e comprometer a todos 
na transformação e melhoria de seu projeto educativo-evangeliza-
dor, no ser e no fazer da Escola Católica hoje e amanhã 5 (VERSALDI, 
2015, p . 7, grifo do documento) . Tradução livre .

O Congresso Mundial de Educação Católica foi promovido pela Congregação para a 
Educação Católica, em parceria com a Federação Internacional das Universidades Católicas 
(Fiuc), a Oficina Internacional de Educação Católica (Oiec) e a Comissão de Educação da União 
Geral de Superiores e Superioras Gerais. Com a temática Educar hoje e amanhã: uma paixão que 
se renova, o Congresso teve como centralidade a reflexão sobre a identidade e a missão das ins-
tituições educativas (Escolas Católicas e Instituições de Ensino Superior Católicas), a formação 
inicial e continuada dos educadores e as perspectivas de ação perante os desafios atuais e futu-
ros. O referido congresso reuniu representantes dos cinco continentes, e as reflexões decorren-
tes desse evento ajudam a (re)pensar a Educação Católica na contemporaneidade . 

Dessa forma, na primeira parte deste texto contextualizamos a temática analítico-discur-
siva oriunda das reflexões decorrentes do congresso. Na segunda, descrevemos a abordagem 
metodológica adotada para a realização do nosso estudo . Na terceira, debruçamo-nos sobre os 
pressupostos centrais relativos ao foco analítico discursivo. Por fim, na quarta, retomamos os 
principais achados do estudo, destacando algumas questões para a continuidade do aprofunda-
mento temática em questão . 

Abordagem metodológica
O texto é resultado de um estudo teórico de cunho documental e tem como foco a educa-

ção católica sob a ótica dos desafios, dificuldades e sinais de esperança. O corpus investigativo é 
o livro decorrente do Congresso Mundial de Educação Católica, intitulado: Educar hoy y maña-
na: una pasión que se renueva . O livro é composto por depoimentos coletados dos participantes 
do Congresso, representando os cinco continentes do mundo . Os respondentes foram 241 edu-
cadores, escolhidos pela Associação de Educação Católica dos cinco continentes .

5 No original: [...] la educación debe transformarse para mejor responder a los desafíos, a las necesidades actuales y futuras que se le plan-
tean a la Escuela Católica mundial . En este contexto, se han realizado diferentes actos en los que se ha ido dando participación a la comunidad 
educativa internacional, es decir, a todas las escuelas católicas del mundo, a sus titulares, representantes y agentes. De entre ellos cabe destacar 
la invitación a participar en la investigación a partir del cuestionario emanado del Instrumentum laboris: “Educar hoy y mañana. Una pasión que 
se renueva” (Febrero, 2014); el Foro sobre la educación y la contribución de las instituciones educativas católicas a la sociedad, celebrado en la 
Unesco, París, el 3 de junio de 2015; y el Congreso Mundial de la Educación Católica del 18 al 21 de noviembre, en Roma. [...] Todo este recorrido 
y acciones pone de manifiesto que la Iglesia quiere escuchar la voz de todos los implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para mejor 
identificar los desafíos globales y locales que tiene la educación en general y la Escuela Católica en particular, para buscar juntos las respuestas 
más adecuadas y pertinentes, para implicar y comprometer a todos en la transformación y mejora de su proyecto educativo-evangelizador, en 
el ser y quehacer de la Escuela Católica hoy y mañana.  (VERSALDI, 2015, p. 7, grifo do documento). 
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Os depoimentos contidos no livro foram analisados com base na Técnica de Análise de 
Conteúdo, de Bardin (2011), ou seja, um conjunto de técnicas que possibilita, por meio de pro-
cedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo, a realização de inferências acerca da produ-
ção e/ou recepção de determinada mensagem (BARDIN, 2011). A unidade analítica foi estabe-
lecida a priori, constituindo-se três eixos temáticos atinentes à Educação Católica: a) desafios; 
b) dificuldades; c) sinais de esperança, aos quais nos dedicamos na próxima seção. 

Olhares e pressupostos acerca da Educação Católica
a. Desafios
Diversos são os desafios educativos de hoje e amanhã para a Educação Católica, pois não 

podemos esquecer que ela tem como centralidade a pessoa de Jesus Cristo . Por sua vez, as insti-
tuições de ensino católicas se deparam com o constante desafio de desenvolver estratégias que 
viabilizem a mobilização dos destinatários da educação para o encontro com Jesus Cristo . 

O Superior Geral dos Irmãos Maristas, Ir. Emili Turú Rofes, em seu depoimento para apre-
sentar os desafios da Educação Católica hoje, assim se expressa: 

Atualizar e expressar a sua identidade católica é o maior desa-
fio da Educação Católica nos dias atuais. As instituições de Educação 
Católica não estão isoladas do contexto . Viver diariamente as in-
fluências e os desafios do mundo no qual estão inseridas: sociais, 
econômicas, políticas, culturais, históricas, religiosas, de novas tec-
nologias etc . Não devem ter medo de expressar sua identidade e 
de agir, a partir de sua própria identidade, com princípios e valo-
res cristãos . Assumir a sua missão profética no mundo da cultura 
e enfrentar o desafio de tornar-se presente nas novas fronteiras da 
humanidade, em atitude de serviço6 (ROFES, apud OJEDA ORTIZ; 
RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 90). Tradução livre.

A escola e/ou universidade, além da transmissão do conhecimento, apresentaram evolu-
ções significativas nos últimos anos, particularmente no modo de ensinar e na construção do 
conhecimento . Porém, diante do contexto atual, assistimos a uma grande diferenciação, privati-
zação e, inclusive, expropriação do conhecimento . Diante dessa conjuntura, as instituições edu-
cacionais católicas são desafiadas a oferecerem ambientes de acolhida e de cuidado para que 
aconteça a educação integral dos educandos. O desafio da Educação Católica continua sendo o 
de mostrar aos educandos a beleza da fé em Jesus Cristo e a liberdade do cristão no universo 
multirreligioso, ao mesmo tempo em que os educadores tenham condições para serem reco-
nhecidos como testemunho aos educandos no seu modo de ser, conviver e fazer . 

O secretário-geral da Conferência Latino-americana dos Religiosos, Gabriel Naranjo 
Salazar, assim se expressa quando se refere aos desafios da Educação Católica hoje:

O maior desafio da Educação Católica é o da ressignificação 
da mensagem cristã como proposta evangélica de sentido de vida, 
de realização humana e de ação na sociedade. A reflexão sobre a fé, 
que se fazia no nível especializado dos teólogos e se transmitia na 

6 No original: Actualizar y expresar su identidad católica es el mayor desafío que tiene hoy la Educación Católica. Las instituciones de Educa-
ción Católica no están aisladas del contexto. Vivir diariamente las influencias y desafíos del mundo en que están insertas: sociales, económicas, 
políticas, culturales, históricas, religiosas, de nuevas tecnologías, etc. No deben tener miedo de expresar su identidad y de actuar, desde esa mis-
ma identidad, con principios y valores cristianos. Asumir su misión profética en el mundo de la cultura. Y afrontar el reto de hacerse presente 
en las nuevas fronteras de la humanidad, en actitud de servicio . (ROFES, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 90). 
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pastoral da catequese e na área pedagógica da Escola Católica, levou 
a uma expressão ontológica e essencialista da verdade e, por isso, 
como uma proposta para ser mais vivida do que para ser entendi-
da e acreditada . Assim, com o cruzamento de muitos fatores cultu-
rais, ficou a um passo de ser relegada aos parâmetros do não ético e 
moral, que dizem muito pouco a uma civilização definida hoje pelo 
relacional, embora sem descartá-lo7 (SALAZAR, apud OJEDA ORTIZ; 
RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 104). Tradução livre.

Os diversos desafios da Educação Católica salientados nos 241 testemunhos decorrentes 
do Congresso Mundial de Educação Católica podem ser organizados em três grandes linhas: 
educação integral, educação para a fé e a educação inclusiva .

O desafio da educação integral se refere aos pilares da antropologia e da pedagogia cristã 
e se concretiza no desenvolvimento pessoal do estudante a partir da integração entre o proces-
so intelectual e o crescimento espiritual, como muito bem destaca a Constituição Apostólica 
Ex-Corde Ecclesia, do sumo pontífice João Paulo II, de 15 de agosto de 1990, dirigida aos dirigen-
tes das Universidades Católicas: “Todo o processo educativo está orientado, em definitivo, ao 
desenvolvimento integral da pessoa” (JOÃO PAULO II, 1990, nº 20) .

A fundadora e diretora do Centro Latino-americano de Aprendizagem, professora María 
Nieves Tapia, ao tratar da educação integral como desafio, assim se expressa:

Oferecer educação integral exige saber conjugar o “apren-
der a aprender, a fazer, a ser e a viver juntos” . Nem sempre desen-
volvemos as estratégias institucionais e didáticas que permitem 
harmonizar a excelência acadêmica com o desenvolvimento de 
competências para a vida e o trabalho, a formação em valores e o 
crescimento da fé . “O homem contemporâneo escuta mais as tes-
temunhas que os mestres” (EN 41). Um desafio que nos interpela: 
em que medida vivemos o que pregamos? Uma Educação Católica 
deveria considerar formas renovadas de testemunhar e de educar 
8 (TAPIA, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 186). 
Tradução livre .

Para as instituições educativas católicas é como educar na fé . Educar para o desenvolvi-
mento da fé é uma forma de fortalecer a vivência dos valores do Evangelho. Outro desafio das 
instituições educativas católicas é formar os colaboradores leigos para assumirem papéis de 
liderança na sociedade e nas próprias instituições educativas católicas .  

O secretário-geral da Companhia de Jesus, os jesuítas, José Alberto Mesa, ao apresentar os 
desafios da educação hoje, diz: 

7 No original: El mayor desafío de la Educación Católica es el de la re-significación del mensaje cristiano como propuesta evangélica de sen-
tido de la vida, de realización humana y de acción en la sociedad. La reflexión sobre la fe, que se hacía en el nivel especializado de los teólogos y 
se transmitía en el pastoral de la catequesis y el pedagógico de la Escuela Católica, llevó a una expresión ontológica y esencialista de la verdad 
y, por eso, como una propuesta, más que para ser vivida, para ser entendida y creída. Así, con el cruce de muchos factores culturales, quedó a 
un paso de ser relegada a los parámetros de lo no ético y lo moral, que muy poco dicen a una civilización definida hoy por lo relacional, aunque 
sin que aquello se descarte . (SALAZAR, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 104). 
8 No original: Ofrecer una educación integral exige saber conjugar el “aprender a aprender, a hacer, a ser y a vivir juntos”. No siempre desar-
rollamos las estrategias institucionales y didácticas que permitan armonizar la excelencia académica con el desarrollo de competencias para la 
vida y el trabajo, la formación en valores y el crecimiento de la fe. “El hombre contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros” (EN 
41), un desafío que nos interpela: ¿en qué medida vivimos lo que predicamos? Una Educación Católica debería plantearse formas renovadas de 
testimoniar y educar. (TAPIA, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 186).
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O principal desafio é continuar oferecendo educação de qua-
lidade dentro dos atuais parâmetros sociais e culturais e, ao mes-
mo tempo, ser uma plataforma evangelizadora que ponha as novas 
gerações em contato com o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo e a 
Igreja. É um desafio que exige processos sérios de renovação e atua-
lização pedagógica e educativa . Não podemos sentir-nos satisfeitos 
unicamente em reproduzir o que fizemos no passado. De outro lado, 
devemos assegurar que a Educação Católica conserve seu potencial 
evangelizador e seja um convite vigoroso às novas gerações para que 
se abram ao mistério da fé e da vida espiritual . Isto deve ser feito 
inclusive em contextos de diversidade religiosa e cultural nos quais 
devemos afirmar nossa identidade católica e, ao mesmo tempo, até 
em razão dela, acolher a todas as pessoas9 (MESA, 2015, apud OJEDA 
ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 115). Tradução livre.

O reitor do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, Ir. Jardelino Menegat, ao elen-
car os desafios da Educação Católica hoje, assim os caracteriza:

É difícil escolher um único desafio da Educação Católica hoje, 
pois ela enfrenta diversos desafios inter-relacionados. A meu ver, a 
Educação Católica, com o passar do tempo, foi perdendo sua iden-
tidade. Portanto, um dos desafios de hoje é recuperar ou fortale-
cer sua identidade, isto é, sua catolicidade . Necessitamos oferecer 
educação de qualidade e que inclua a dimensão dos valores evan-
gélicos, a formação integral e integradora, que forme para a vida, 
que ofereça condições aos alunos para interpretar, analisar infor-
mações e transformá-las em conhecimentos, e estes, em sabedoria . 
A Educação Católica deveria oferecer formação integral e integra-
dora que atenda às dimensões intelectual, afetiva e volitiva, em seus 
níveis físico, psíquico e espiritual. (MENEGAT apud OJEDA ORTIZ; 
RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 128).

O desafio da educação inclusiva começa por atender às novas formas de pobreza, isto é, a 
Educação Católica é chamada e desafiada a atender todas as formas de pobreza, não somente 
a pobreza econômica . Ou seja, é convocada para fazer com que as pessoas se sintam incluídas . 
Isso significa que, por natureza e opção, as instituições educativas católicas são chamadas e 
interpeladas a atender às situações difíceis, os mais pobres, frágeis e necessitados, enfim, todo 
tipo de necessidades . Dessa forma, as instituições educativas católicas são interpeladas a man-
ter viva a atenção aos mais fracos, marcados pela pobreza material, espiritual, humana, entre 
outras, fazendo com que o seu projeto educativo seja integral, inclusivo, desenvolvido segundo 
o Evangelho e aberto a todos .

A Irmã Neila María Young, diretora de escola de educação básica, destaca os desafios da 
Educação Católica relacionados à inclusão social: 

9 No original: El principal desafío es seguir ofreciendo una educación de calidad dentro de los actuales parámetros sociales y culturales, y 
al mismo tiempo, ser una plataforma evangelizadora que ponga en contacto las nuevas generaciones con el Evangelio, la persona de Jesús y la 
Iglesia. Es un desafío que exige procesos serios de renovación y actualización pedagógica y educativa. No podemos sentirnos satisfechos única-
mente con reproducir lo que hemos hecho en el pasado . Por otra parte, debemos asegurarnos que la Educación Católica conserve su potencial 
evangelizador y sea una invitación vigorosa a las nuevas generaciones para que se abran al misterio de la fe y de la vida espiritual. Esto debe 
hacerse incluso en contextos de diversidad religiosa y cultural en los que debemos afirmar nuestra identidad católica y al mismo tiempo, inclu-
so por razón de ella, acoger a todas las personas . (MESA, 2015, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 115).
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No aspecto ideológico: a marcada influência do relativismo cul-
tural que afeta todas as dimensões de convivência social (política, eco-
nômica, cultural, ambiental e religiosa), especialmente o núcleo fami-
liar, tão fragmentado, e a tudo o que integra a própria vida . E quanto 
à justiça e à dignidade humana: a grande desigualdade na sociedade e 
no âmbito educativo, aumentando a brecha da pobreza e da exclusão . E 
como Educação Católica: chamada a ser e oferecer o que é a sua essên-
cia, como alternativa do que o mundo de hoje não pode dar e do que 
a humanidade busca e espera, embora entre contradições10 (YOUNG, 
apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 209). Tradução livre.

As escolas e as universidades católicas, em sua distribuição global, são desafiadas a serem es-
paços de acesso ao ensino e ao conhecimento cientificamente organizado, preparando profissionais 
com formação humana e técnica que lhes viabilize a inserção no mercado de trabalho, pautados 
pelos princípios da ética e do desenvolvimento sustentável, e a buscar pelo bem-estar comum .

Podemos sintetizar os grandes desafios da Educação Católica hoje com as palavras do bis-
po auxiliar da Diocese de Belo Horizonte e reitor da Universidade Católica de Belo Horizonte, 
Dom João Justino de Medeiros Silva, quando assim se expressa:

A formação de educadores que orientem suas vidas e práti-
cas pedagógicas inspiradas no Evangelho é um dos principais de-
safios da Educação Católica. Educadores que encarnem os valores 
cristãos, especialmente nas relações com educandos e seus familia-
res, mostrando pelo testemunho que é possível ser competente no 
conhecimento da ciência e cultivar a fé cristã . Educadores capazes 
de recuperar o sentido do magistério na sua dimensão genuína de 
oblatividade, isto é, estar a serviço do desenvolvimento humano in-
tegral. Esse desafio tangencia a definição de processos de formação 
permanente que não sejam apenas técnicos, mas que considerem a 
identidade da Escola Católica ancorada na missão de Jesus a favor 
do Reino de fraternidade, de justiça e de paz. (SILVA apud OJEDA 
ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 133).

A seguir, apresentamos as dificuldades que hoje se colocam à Educação Católica, salienta-
das nos depoimentos .

b. Dificuldades
Uma das dificuldades constantes nos depoimentos é o educar para o mundo do trabalho, 

articulando no itinerário formativo a dimensão técnica e a formação humana com fundamen-
tos evangélico-cristãos. Os professores são profissionais da educação e sujeitos às influências 
das diretrizes do mercado, e este mesmo mercado muitas vezes limita a ação das instituições e 
desses professores para o desenvolvimento da ética profissional que conduz à visão humanista. 

O prefeito da Congregação para a Educação Católica, cardeal Giuseppe Versaldi, considera 
que uma das dificuldades da Educação Católica é a formação dos professores:

10 No original: En el aspecto ideológico: la marcada influencia de un relativismo cultural que afecta a todas las dimensiones de convivencia 
social (política, económica, cultural, ambiental y religiosa), especialmente, al núcleo familiar, tan fragmentado, y a todo lo que integra la vida 
misma. En cuanto a la justicia y a la dignidad humana: la gran desigualdad en la sociedad y en el ámbito educativo, aumentando la brecha de la 
pobreza y la exclusión. Como Educación Católica: llamada a ser y ofrecer lo que es su esencia, como alternativa de lo que el mundo de hoy no 
puede dar y lo que la humanidad busca y espera aún entre las contradicciones. (YOUNG, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 209).
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Não ter docentes suficientemente preparados e com forma-
ção de acordo com o caráter próprio da instituição . Há demasiado 
pessoal religioso dedicado prioritariamente a tarefas administrati-
vas, descuidando a atenção direta aos educandos e a suas respec-
tivas famílias . A pouca ajuda estatal faz com que as escolas tenham 
que subvencionar-se com as contribuições das famílias, com o risco 
de exclusão dos pobres11 (VERSALDI, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ 
SANTOS, 2015, p. 36). Tradução livre.

Portando, se os formadores de opinião e das pessoas são limitados, como transformar a 
sociedade? A transformação cultural e social não pode ser realizada superficialmente. É preciso 
que a transformação chegue ao âmago das pessoas, isto é, ao coração . Quando conseguimos 
tocar o coração das pessoas, elas são transformadas . É por meio da educação que se consegue 
a transformação social, mas primeiro é preciso transformar os educadores, pois eles são os que 
conseguem chegar ao coração das pessoas . 

O professor da Universidade Católica Portuguesa, Joaquim Azevedo, ressalta que a mudança 
começa quando perdemos o medo e temos coragem para enfrentar os desafios da Educação Católica:

O principal perigo é o medo! Temos medo, estamos demasia-
do instalados nas nossas rotinas e doutrinas, porque já cedemos 
muito ao poder e ao dinheiro, porque já nos esquecemos, por vezes, 
dos mais pobres e necessitados . Temos medo também porque é ne-
cessário inovar, por vezes, no meio das rotinas instaladas, das ad-
versidades das políticas educativas nacionais, da falta de recursos . . . 
(AZEVEDO apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 134).

Portanto, os professores desempenham papel indispensável nesse processo de transfor-
mação social, oportunizando o desenvolvimento de valores fundamentados no Evangelho . É ne-
cessário que o trabalho do professor seja permeado de valores e princípios cristãos . No entanto, 
o espaço educativo é importante para desenvolver esses valores e princípios, como muito bem 
destaca o prefeito da Congregação para a Educação Católica, cardeal Giuseppe Versaldi: 

Que se perca na escola a possibilidade de trabalhar no fortaleci-
mento da fé e do crescimento da vida espiritual das crianças e jovens . 
Esquecer qual é o objetivo último da Educação Católica, que é a evan-
gelização . A dinâmica da competência e a competitividade nos pode 
fazer esquecer que o centro de nosso trabalho é a pessoa e que nosso 
trabalho deve ter como base a evangelização e como modelo a Jesus . 
Os colégios católicos têm dificuldades econômicas devido à quanti-
dade de exigências de tipo laboral, acadêmico e de infraestruturas 
postas pelos governos . Estas exigências podem ocasionar, ao curto 
prazo, o fechamento dessas instituições12 (VERSALDI, apud OJEDA 
ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 35). Tradução livre.

11 No original: No tener docentes suficientemente preparados y con una formación acorde con el carácter propio de la institución. Hay dema-
siado personal religioso dedicado prioritariamente a tareas administrativas descuidando la atención directa a los educandos y a sus respectivas 
familias. La poca ayuda estatal hace que las escuelas tengan que subvencionarse con los aportes de las familias, con el riesgo de exclusión y los 
pobres . (VERSALDI, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 36).
12 No original: Que se pierda en la escuela la posibilidad de trabajar en el fortalecimiento de la fe y el crecimiento de la vida espiritual de los 
niños y jóvenes. Olvidar cuál es el objetivo último de la Educación Católica, que es la evangelización. La dinámica de la competencia y la competi-
tividad nos puede hacer olvidar que el centro de nuestro trabajo es la persona y que nuestro quehacer tiene que tener como base la evangeliza-
ción y como modelo a Jesús. Los colegios católicos tienen dificultades económicas debido a la cantidad de exigencias de tipo laboral, académico 
y de infraestructuras que hacen los gobiernos. Estas exigencias pueden ocasionar a corto plazo el cierre de estas instituciones. (VERSALDI, apud 
OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 35).
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O presidente da Confederação Espanhola dos Antigos Alunos das Escolas Católicas, José 
Antonio Cecilia, enfatiza a importância da escola como meio de transformação das pessoas:

Os centros educativos também podem e devem ocupar-se da 
educação social dos cidadãos, completando a educação familiar em 
aspectos relativos a conhecimentos, atividades e comportamentos 
sociais e atitudes . No entanto, se não se conseguir uma inovação 
pedagógica constante, haverá dificuldade igual à falha da promo-
ção do desenvolvimento de todas as áreas da inteligência: vertical, 
lateral, emocional e ética13 (CECILIA, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ 
SANTOS, 2015, p. 139). Tradução livre.

Outros perigos da Educação Católica são apontados pelo Ir . José Antonio López Collazo, 
professor universitário da Universidade Católica do Uruguai:

Laicismo: entendido como a eliminação do próprio direito 
à Educação Católica em nome do objetivismo, querendo suprimir 
qualquer sentido transcendente ou religioso, suprindo-o geralmente 
pelo ideológico. Secularismo: um olhar centrado na conjuntura, no 
“homem”, mas em minúsculo, mais que dominando a criação, “domi-
nado” por ela, a sua mercê, sem esperança. Isso dá origem, finalmen-
te, às simplificações (“o destino”, fatalismo) e a suas consequências 
(depressões, suicídios etc .) . A Educação Católica deve responder com 
visão esperançada . Esvaziamento de conteúdo: não se aprofundam 
nem o saber nem as próprias relações humanas . Então não se che-
ga à Verdade, que indica o caminho para o Pai . Perda de sentido de 
transcendência14 (COLLAZO, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 
2015, p . 140, grifo do autor) . Tradução livre .

Sem dúvida, poderíamos continuar apontando outras dificuldades para a Educação Católica 
hoje, no entanto, as que apontamos acima e aquelas que o reitor do Centro Universitário La 
Salle, de Canoas, e presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, Ir. Paulo 
Fossatti, aponta, podemos considerá-las como as mais expressivas:

Percebo que o grande perigo está em não acreditarmos mais 
no profetismo da Escola Católica . Esta descrença pode nos levar a 
instaurar a cultura de que a Escola Católica não é mais necessária 
para a difusão dos valores do Evangelho . Não sendo necessária, dei-
xamos de lutar por ela como um espaço do qual não podemos abrir 
mão enquanto Igreja em Educação. (FOSSATTI apud OJEDA ORTIZ; 
RAMÍREZ SANTOS, 2015, p.224).

13 No original: Los centros educativos también pueden y deben ocuparse de la educación social del ciudadano, completando la educación 
familiar en aspectos relativos a conocimientos, actividades y comportamientos sociales y actitud. Pero si no se consigue una innovación peda-
gógica constante, hay dificultad igual que si falla la promoción del desarrollo de todas las áreas de la inteligencia: vertical, lateral, emocional y 
ética . (CECILIA, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 139).
14 No original: Laicismo: entendido como la eliminación del derecho mismo a la Educación Católica en nombre del objetivismo queriendo su-
primir cualquier sentido trascendente o religioso, supliéndolo generalmente por lo ideológico. Secularismo: una mirada centrada en la coyun-
tura, en el “hombre”, pero con minúscula, más que dominando la creación, “dominado” por ella, a su merced sin esperanza. Da pie, finalmente, 
a las simplificaciones (“el destino”, fatalismo) y sus consecuencias (depresiones, suicidios, etc.). Educación Católica debe responder con visión 
esperanzadora . Vaciamiento de contenido: no se profundizan, ni el saber, ni las propias relaciones humanas . No se llega entonces a la Verdad, 
que indica el camino hacia el Padre . Pérdida de sentido de trascendencia . (COLLAZO, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 140, grifo 
do autor)
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Em síntese, uma das grandes limitações da Educação Católica hoje é não reconhecer a 
força que temos em nossas mãos. O poder de transformação poderia ser maior se confiásse-
mos mais em nossas possibilidades e nos recursos humanos e estruturais que estão à nossa 
disposição . 

c. Sinais de esperança
As instituições educativas católicas são um espaço também de evangelização . Diante dis-

so, acreditamos que este seja um sinal de esperança, pois a Igreja Católica Apostólica Romana 
está apostando na educação como um meio de evangelização . 

Com suas numerosas escolas e universidades espalhadas pelo mundo, a Educação Católica 
contribui significativamente com as comunidades eclesiais e para que as pessoas assimilem os 
valores antropológicos, éticos e evangélicos, colaborando com a transformação social e fazendo 
com que a sociedade seja mais solidária, fraterna, justa e igualitária .  

O Irmão Superior Geral dos Irmãos Lassalistas, Robert Schieler, reforça que a Educação 
Católica é esperança, pois ela consegue individualizar a educação . Outra esperança é a presença 
e a participação dos leigos na Educação Católica:

Alguns dos mais notáveis casos são o clima familiar e a cen-
tralização na pessoa . Outro sinal é o despertar das vocações para o 
ensino entre os leigos cristãos . Além disso, é encorajador ver a so-
lidariedade manifestada pela geminação de escolas de países prós-
peros com escolas de países em desenvolvimento . Finalmente, o 
papel de liderança desempenhado pela Educação Católica e educa-
dores católicos em alguns países 15(SCHIELER apud OJEDA ORTIZ; 
RAMÍREZ SANTOS, 2015, p . 242) . Tradução livre .

Hoje, a Educação Católica é um espaço de ecumenismo, pois as escolas e as universidades 
católicas são frequentadas por pessoas de todas as crenças possíveis . Acreditamos que isso é 
um sinal de esperança, pois Jesus Cristo veio ao mundo para todos . No entanto, é preciso deixar 
claro que nesse processo há riscos . Um deles é o da relativização da identidade da Educação 
Católica; e outro é a restrição do diálogo em detrimento da perda de identidade católica . 

O presidente da Confederação das Escolas Católicas de Honduras, professor Walter Guillén 
Soto, enfatiza que as instituições educativas católicas são um espaço de convergência de paz, 
fraternidade, amor, independentemente do credo que a pessoa professa:

Em muitos lugares a Escola Católica é um ambiente de paz, de 
convergência da sociedade, de experiência de convivência entre as 
religiões, de colaboração e coparticipação nas tarefas comunitárias 
do próprio entorno e da região, é expressão de catolicidade quanto à 
sua abertura à multiculturalidade, característica que a converte numa 
instituição realmente benfeitora das sociedades e dos povos16 (SOTO, 
apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 269). Tradução livre.

15 No original: Some of the most remarkable are the family like climate and the person centered. Another sign is the awakening of vocations to 
teaching among lay Christians. Moreover, it is encouraging to see the solidarity displayed by the twinning of schools from well-to-do countries 
with schools from developing countries. Finally, the leadership role played by Catholic education and Catholic educators in some countries. 
(SCHIELER apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p . 242) .
16 No original: En muchos lugares la Escuela Católica es un sitio de paz, de convergencia de la sociedad, de experiencia de convivencia entre las 
religiones, de colaboración y coparticipación en las tareas comunitarias del propio entorno y de la zona, es expresión de catolicidad en cuanto a 
su apertura a la multiculturalidad, característica que la convierte en una institución realmente bienhechora de las sociedades y de los pueblos. 
(SOTO, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 269).
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Portanto, a catolicidade das instituições educativas não pode ser impedimento para a 
construção do diálogo intercultural e inter-religioso . Muito pelo contrário, a presença de alunos 
e professores de vários credos, culturas e gêneros devem ser fatores que facilitam a convivência 
social, ajudando o aluno a crescer nos valores humanos, de responsabilidade social e de desen-
volvimento da aprendizagem . 

O prefeito da Congregação para a Educação Católica, cardeal Giuseppe Versaldi, ao men-
cionar o papa Francisco, destaca a importância da abertura ao ecumenismo que o mesmo está 
propondo à Igreja:

A presença do papa Francisco na condução da barca de Pedro 
e suas mensagens à Educação Católica como meio eficaz para a 
nova evangelização . O empenho de algumas comunidades educati-
vas para favorecer a comunhão . A seriedade com que hoje se toma 
a capacitação como o melhor investimento que nossas instituições 
podem fazer . A revitalização e integração das famílias no proces-
so educativo17 (VERSALDI, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 
2015, p . 36) . Tradução livre .

O papa Francisco, como sinal de esperança, participou na conclusão do Congresso Mundial 
de Educação respondendo a perguntas que lhe foram feitas . Das suas respostas, podemos des-
tacar alguns sinais de esperança: o valor da educação integral, a dimensão da humanização da 
educação, o cuidado para não tornar a Educação Católica elitista, as instituições educativas pre-
cisam ser inclusivas, os gestores das instituições educativas precisam arriscar, isto é, lançar-se 
para novos desafios.

O diretor do Instituto Católico de Lyon, França, Philippe Richard, manifesta sua alegria 
com os avanços da Educação Católica, procurando renovar-se e transformar-se:

Se a comunidade internacional coloca como objetivo primor-
dial da agenda para a educação após 2015 “uma educação igualitá-
ria, inclusiva e de qualidade e um aprendizado ao longo de toda a 
vida para todos”, então o ensinamento católico está bem prepara-
do para encarar este desafio. De fato, nas escolas, nos centros de 
formação de seus mestres, pelo empenho dos seus secretariados 
nacionais da Educação Católica são desenvolvidos tesouros de qua-
lidade que dão sentido ao processo educativo18 (RICHARD apud 
OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 234). Tradução livre.

As instituições educativas católicas desempenharam e continuam desempenhando papel 
importante na formação da sociedade . 

17 No original: La presencia del papa Francisco en la conducción de la barca de Pedro y sus mensajes a la Educación Católica como un medio 
eficaz por la nueva evangelización. El empeño de algunas comunidades educativas para favorecer la comunión. La seriedad con que hoy se toma 
la capacitación como la mejor inversión que pueden hacer nuestras instituciones . La revitalización e integración de las familias en el proceso 
educativo . (VERSALDI, apud OJEDA ORTIZ; RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 36).
18 No original: Si la communauté internationale pose comme objectif primordial de l’agenda pour l’éducation post-2015 « une éducation 
équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous », alors l’enseignement catholique est bien placé pour rele-
ver ce défi. En effet, au sein des établissements scolaires, au sein des centres de formation de ses maîtres, par l’engagement de ses secrétariats 
nationaux l’enseignement catholique développe des trésors de qualité qui donnent sens au processus éducatif . (RICHARD apud OJEDA ORTIZ; 
RAMÍREZ SANTOS, 2015, p. 234).         
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Considerações finais
Estamos vivendo um tempo de mudanças rápidas . A Educação Católica está buscando no-

vas dinâmicas para adaptar-se a este contexto, preservando os princípios basilares que a sus-
tentam . Com certeza, precisamos continuar buscando formas de integrar o conhecimento com 
a dimensão espiritual, pois as instituições educativas católicas são um espaço adequado para 
evangelizar sem proselitismo . 

As instituições educativas católicas constituem um segmento importante do mercado educa-
cional internacional . Acreditamos que o compartilhamento de práticas educacionais e a discussão 
dos rumos da Educação Católica são fundamentais para podermos enfrentar seus desafios e suas 
limitações. A patilha dos desafios, limitações e esperanças torna-se fundamental para fortalecermos 
nossa identidade como instituições educativas católicas e fortalecem a consolidação dos princípios 
evangélicos . 

Referências

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011 .

OJEDA ORTIZ, Juan A; RAMÍREZ SANTOS, Beatriz. (Coords). Educar hoy y mañana: una pasión 
que se renueva. Oficina Internacional de Educação Católica (OIEC), 2015.

PAPA JOÃO PAULO II . Constituição Apostólica Ex-Corde Ecclesiae sobre as Universidades 
Católicas. Roma, dia 15 de agosto de 1990 – Solenidade da Assunção de Maria Santíssima ao 
Céu . Disponível em: <http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5384567371425930038.pdf>. Acesso em: 10 
de abr . 2017 . 

PAPA PAULO VI . Declaração Gravissimum Educationis sobre a Educação Cristã . Roma, 
28 de outubro de 1965. Disponível em: <https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/
uploads/2016/03/NFC-Declaracao-gravissimum-educationis.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2017.   



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 105

Decisões e escolhas de vida de jovens 
de educação superior: uma leitura a 
partir do aconselhamento pastoral
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Resumo
O	 trabalho	propõe-se	 a	 analisar	 o	 papel	 e	 a	 importância	 do	 aconselhamento	pastoral	
aos	 jovens	em	seus	momentos	de	decisões	e	escolhas	de	vida.	Para	 isso	 foram	ana-
lisados experiências, depoimentos, expressões dos sentimentos e relatos vivenciais, à 
luz	de	bibliografia	especializada	sobre	o	tema.	A	pesquisa	 identificou	a	percepção	dos	
jovens	estudantes	sobre	o	aconselhamento	pastoral	e	sua	incidência	em	suas	decisões	
e	escolhas	de	vida.	Pode-se	concluir	 isso	afirmando	que	o	Atendimento	Personalizado	
visa	proporcionar	o	aconselhamento	pastoral,	individual	e/ou	grupal,	com	o	objetivo	de	
orientação	espiritual	e	do	projeto	pessoal	de	vida.	Suas	principais	funções	são	a	escuta,	
o	acompanhamento	e	a	orientação	como	formas	de	apoio	aos	jovens.

Palavras-chave: Aconselhamento pastoral.

Introdução
O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) nasceu de uma proposta hu-

manística de educação e aprimoramento profissional em favor do desenvolvimento social, 
econômico e cultural da região do Vale do Aço, localizada no leste do estado de Minas Gerais . 
Fundada em 1969 pela Congregação Padres do Trabalho, a instituição se desenvolveu até estabele-
cer-se como maior o complexo educacional da região . A instituição integra, atualmente, uma rede 
de instituições de ensino superior e colégios católicos no Distrito Federal, no estado do Tocantins, 
em Recife e no leste de Minas Gerais, mantida pela União Brasiliense de Educação e Cultura (Ubec).

Atualmente, o Unileste conta com 25 cursos de graduação e cinco cursos de pós-gradua-
ção em andamento, totalizando um número aproximado de 6 mil estudantes .

A missão da instituição é descrita como “promover a formação continuada da pessoa hu-
mana por meio da educação superior, pautada em valores éticos, cristãos, na responsabilidade 
ambiental e na ação social” .

Missão da Pastoral Universitária
A Pastoral Universitária tem por missão suscitar e desenvolver valores éticos, humanos e 

cristãos na comunidade universitária, contribuindo para sua formação integral .

1  Doutor e Mestre em Comunicação Social, Bacharel em teologia, Licenciado em Filosofia, Especialista em Gestão de Instituições de Educação 
Superior.
2  Graduado em Pedagogia e Teologia .
3  Mestre em Administração, Especialista em Marketing e Psicopedagogia.
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De acordo com o papa São João Paulo II, “a pastoral universitária é aquela atividade da uni-
versidade que oferece, aos membros da própria comunidade, a ocasião de coordenar o estudo 
acadêmico e as atividades para-acadêmicas, com os princípios religiosos e morais, integrando, 
assim, a vida com a fé” .

Com base nessa afirmação do papa, a pastoral deixa de ser um conjunto de atividades e 
deve ser entendida como uma dimensão da ação educativa. A finalidade última da pastoral é 
contribuir para a formação integral das pessoas envolvidas, que articule harmonicamente as 
dimensões biológica, psicológica, social e espiritual e seus desdobramentos sobre o ser, o sentir 
e o agir de cada pessoa envolvida em suas ações .  

No caso específico do Unileste, a Pastoral Universitária tem se caracterizado como um ser-
viço de apoio aos estudantes e colaboradores da instituição, capaz de oportunizar o diálogo e a 
complementação entre razão e fé, religião e ciência, crenças e doutrinas, sendo, portanto, uma 
das dimensões fundamentais de intervenção evangelizadora .  

Para a eficiência e eficácia desses propósitos, a Pastoral se articula em distintas dimen-
sões, em que se destacam: a) fé e cultura, onde se busca desenvolver ações que favoreçam a 
integração entre fé e vida, entre conhecimento e práxis cristã; b) atendimento personalizado, 
que visa proporcionar o acompanhamento individual e/ou grupal no intuito de oferecer orien-
tação espiritual, bem como auxiliando os participantes na reflexão sobre seus respectivos pro-
jetos pessoais de vida; c) evangelização explícita, que cumpre destacar a busca em promover e/
ou desenvolver atividades de cunho religioso, litúrgico, catequético, sacramental, sintonizadas 
com diretrizes gerais da UBEC. Constitui-se também em espaço privilegiado para a prática da 
solidariedade e do apoio fraterno em momentos de dificuldades, tristeza, alegria e celebrações; 
d) vivência do voluntariado entre os participantes, tendo em vista desenvolver atitudes de so-
lidariedade e fraternidade, sobretudo, para com os mais necessitados; e) a prática do associa-
cionismo no intuito mais amplo de desenvolver a formação de grupos, segundo interesses e 
aptidões dos membros, como mediação para o desenvolvimento da liderança, da convivência, 
da aceitação do outro e da solidariedade humana .

Juventude, etapa de grandes escolhas e decisões
O que caracteriza a etapa juvenil? Aqui trabalharemos com dois enfoques de autores dife-

rentes sobre o tema, que julgamos complementares e não divergentes. Juarez Dayrell chama a 
atenção para a contextualização histórica e social do termo juventude . Para ele, “[ . . .] a juventude 
é uma categoria socialmente construída . Ganha contornos próprios em contextos históricos, 
sociais distintos, e é marcada pela diversidade nas condições sociais [ . . .], culturais [ . . .], de gê-
nero e até mesmo geográficas, dentre outros aspectos. Além de ser marcada pela diversidade a 
juventude é uma categoria dinâmica, transformando-se de acordo com as mutações sociais que 
vem ocorrendo ao longo da história . Na realidade, não há tanto uma juventude e sim jovens, 
enquanto sujeitos que a experimentam e sentem segundo determinado contexto sociocultural 
onde se insere” (DAYRELL, 2007) .

Antônio Carlos Gomes da Costa, pedagogo, educador coloca o enfoque sobre os aspectos 
existenciais, ao afirmar que a juventude “é um tempo entre o ‘não mais’ da infância e o ‘ainda 
não’ da vida adulta” (GOMES DA COSTA, 2002), reforçando, assim, a dimensão de passagens, de 
travessias por que passam os jovens .

O que é comum a essa etapa? O jovem, do ponto de vista socioexistencial, está confrontado 
com duas grandes tarefas: 1 – plasmar sua identidade; 2 – construir um projeto de vida .

Plasmar a identidade significa compreender-se e aceitar-se, ou seja, encontrar-se consigo 
mesmo, condição essencial para encontrar os demais . Ele está descobrindo e, ao mesmo tempo, 
construindo suas habilidades, suas competências, seus gostos, suas preferências, suas desco-
bertas . Trata-se de uma tarefa de natureza basicamente existencial . 
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Construir um projeto de vida, diz respeito à interação dinâmica entre a autorrealização 
pessoal e o desempenho de um papel social . Isso implica atuação do jovem nos campos de sua 
inserção na esfera produtiva (vida profissional) e na sua preparação para o exercício da cidada-
nia (vida cívica). Muito mais do que simples escolha de uma profissão é encontrar seu lugar na 
sociedade, a forma como deixará sua marca pessoal . 

Práxis do aconselhamento pastoral
As transformações ocorridas na estrutura social contemporânea nos deixam perplexos, 

envolvidos e agredidos psíquica e socialmente, pois no cotidiano presenciamos e enfrentamos 
uma série de problemas e conflitos que afetam direta ou indiretamente os destinos dos povos, 
especialmente das juventudes, público prioritário de nossa intervenção educativa e pastoral . 
Os vários problemas e conflitos mundiais, como os financeiros, os desentendimentos entre as 
nações com guerras, questões políticas, emocionais, familiares, espirituais, de relacionamento, 
de saúde, de segurança e de moradia são aqueles que mais os afetam e desafiam. 

Somos vítimas da “ebulição” que está acontecendo na sociedade em muitos aspectos. Com 
muita rapidez as mudanças éticas, morais, de costumes, de hábitos, deixam as pessoas confusas 
a tal ponto que não sabem qual é o melhor caminho a seguir . 

Não é diferente com a juventude universitária, que se sente também envolvida nas contur-
bações mundiais. Dessa forma, justifica-se a importância e necessidade das práxis do aconse-
lhamento pastoral, que pode auxiliar nas decisões e opções vocacional e profissional. Os jovens 
em geral precisam de ajuda para melhor enxergar seus problemas e de cuidado para solucioná-
-los. Essa questão foi identificada por meio do depoimento dos estudantes que participaram 
de nossa pesquisa. Para resguardar o anonimato dos depoentes, eles foram identificados como 
Estudantes A, B, C, D, E e F.

Costumo procurar conselhos com a minha avó, meus pais e 
alguns amigos . Dependendo da natureza do conselho, procuro mé-
dicos, professores etc . (Estudante A) . 

Tenho costume de conversar com a minha família sempre que 
tenho algo importante para decidir . Meus pais, esposo, meu irmão e 
minha tia são meus companheiros, principalmente nestes momen-
tos (Estudante B).

Os jovens estão situados historicamente, vivendo em espaços e tempos concretos de 
transformações sociais, culturais, econômicas, familiares, de mudanças de papéis das institui-
ções, das pessoas e das profissões. Essas mudanças dificultam as tomadas de decisões pelos jo-
vens. Sobre isso, o Estudante C manifestou-se em depoimento: “Em grande parte das situações, 
procuro um sacerdote para confessar ou pedir um conselho sobre uma decisão importante que 
necessito tomar” .

Em nossa pesquisa, procuramos entender os principais motivos que levam os estudantes 
a buscar, através da Pastoral Universitária, o aconselhamento. Pudemos identificar, no levanta-
mento realizado, que o principal motivo está relacionado à orientação em relação ao futuro . Isso 
foi expresso no depoimento de alguns estudantes .

Os conselhos que recebi foram de grande importância para 
não tomar atitudes precipitadas, para que num futuro próximo eu 
venha se arrepender (Estudante D) .

O aconselhamento pastoral foi importante, pois tomei as deci-
sões corretas (Estudante E) .
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Outro motivo para a busca do aconselhamento que se sobressaiu no levantamento refere-
-se à escolha profissional. Esse fenômeno está relacionado com a turbulência provocada pelas 
intensas transformações no mundo do trabalho, como também às incertezas que dizem respei-
to à estrutura e dinâmica da vida social e política de nosso país . Pode-se ilustrar isso quando 
o estudante F relata em que sua visão de futuro é: “Ter oportunidade de atuar na área em que 
estudo, ser uma grande profissional, e buscar sempre conhecimento, me capacitando cada vez 
mais, para criar uma estabilidade financeira e profissional”.

Aconselhamento pastoral: uma forma de apoio às tomadas de decisão.
Aconselhamento pastoral é uma dimensão da “poimênica” que utiliza uma variedade de 

métodos terapêuticos e espirituais de cura para ajudar as pessoas a lidar com suas crises, con-
flitos e problemas de uma forma que conduz ao crescimento e a experimentar a cura do seu 
estado de fraqueza, abatimento, sem energia . Para o autor, o “aconselhamento pastoral tem 
uma função reparadora quando o crescimento das pessoas é prejudicado ou bloqueado devido 
a crises” (CLINEBELL, 1976, p. 25).

O aconselhamento no cotidiano da ação pastoral se orienta pelo objetivo específico de 
ajudar o estudante a crescer de forma livre e saudável . Trabalha-se com as pessoas para que 
sejam socorridas em tempo oportuno . Conhecendo as causas da “ebulição” que ocorre na socie-
dade, obtêm-se os elementos básicos para realmente orientar os interessados em receber ajuda 
na busca de se libertarem dos medos e conduzir com mais eficácia e leveza as próprias vidas. 
Percebe-se isso quando o estudante relata em seu depoimento .

Quando estava no começo do curso pensava se era isso mesmo que eu queria para minha 
vida. Agora que estou no estágio final, surge a dúvida do que fazer da vida agora. O aconselha-
mento ajudou-me a persistir no início, e a ter esperança para o futuro, agora que estou quase no 
final (Estudante F) .

O aconselhamento contribui para que entendam melhor as dificuldades em sua vida pes-
soal, familiar, profissional, financeira, social, psicológica e religiosa. Para o conselheiro, é impe-
rativo localizar e conhecer bem os que o procuram no tempo e no espaço para que possa ajudá-
-los e eles possam tomar consciência das próprias forças, identificar as ameaças e agressões e se 
posicionarem na luta, no diálogo, no entendimento da realidade que os cerca e buscar soluções 
proativas e não de recuo ou de anulação de sua identidade .

Os estudantes universitários refletem sobre suas vidas e se fortificam para levantar seu âni-
mo, sua autoestima, erguer a cabeça, conhecer suas potencialidades e os limites para efetuarem 
uma caminhada, tentando vencer e superar as dificuldades que se lhes apareçam, inevitavelmen-
te. O estudante B afirma isso em seu depoimento: “Para o revigoramento da minha fé, fazendo com 
que eu permaneça firme nos meus objetivos de vida, mesmo sendo uma árdua caminhada”.

Quem acolhe os interessados no aconselhamento possui postura de pastor, tal como ex-
plicitada no Salmo 22/23 ou então na passagem do evangelho de João, capítulo 10, 1-15. Além 
disso, exige-se postura metodológica de sábia escuta, incentivadora, motivadora tal como nos 
ensina o Mestre, e nunca de paternalismo, pessimismo ou derrotismo .

De acordo com Silva Filho (2004), na interação cotidiana com os jovens, deve-se estar sem-
pre atento e empenhado em escutar e decifrar, por trás de suas palavras, o que eles realmente 
estão querendo comunicar . Para tanto, o conselheiro pastoral precisa, todos os dias, aprender a 
se posicionar como quem tem diante de si um jovem em etapa de travessias socioexistenciais, 
em período de formação . É preciso não se esquecer de que o que caracteriza a etapa juvenil é 
o fato de os jovens estarem em fase de construção de sua identidade pessoal e de seu projeto 
de vida, que significa uma tarefa de âmbito existencial e de cidadania. A partir dessa realidade, 
ajudá-lo a fazer suas escolhas e decisões, não obstante as incertezas e inseguranças quanto o 
presente e o futuro de sua vida .
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Considerações finais
Construir identidade e projeto é um desafio socioexistencial complexo. É muito difícil que 

um jovem consiga resolvê-lo nos primeiros anos da sua adolescência, sobretudo para as chama-
das gerações Y e Z . O mais comum é que isso venha a ocorrer nos últimos anos da juventude ou 
nos primeiros anos da vida adulta . Essa etapa coincide com a fase de estudos da educação su-
perior . Como vimos pelos depoimentos dos jovens estudantes, mesmo já estando cursando uma 
graduação superior, eles estão imersos e vivendo profundamente as incertezas e inseguranças 
das tomadas de decisão . 

Os valores de vida são para nós uma espécie de base, de fundamento que sustentam as 
nossas escolhas, as nossas opções . Os jovens, como vimos, necessitam e estão em busca, mais 
do que de conselhos teóricos, de valores que possam embasar suas decisões de vida . Então, no 
trabalho com jovens que estão justamente em fase de construção de sua identidade pessoal e 
profissional e de suas escolhas mais profundas de vida, o trabalho de aconselhamento pastoral 
deve versar na direção do fortalecimento, da lapidação e, para alguns, da construção de valores 
fundantes, que possam originar e sustentar as decisões e escolhas vitais. São esses valores que 
vão, nesta fase da vida, ser determinantes nas maneiras de ver, entender e agir dos jovens estu-
dantes . É exatamente aí que reside a importância e o significado do aconselhamento pastoral 
no Unileste, como forma de apoio aos jovens estudantes em suas escolhas e decisões de vida .
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A prática de Jesus como fundamento 
da identidade católica de uma 
IES: a experiência de um Centro 
Universitário

Genésio Zeferino da Silva Filho

Objetivo geral
Refletir	sobre	a	identidade	católica	e	as	vivências	de	uma	IES,	a	partir	da	prática	de	Jesus.

Objetivos específicos 
•	 aprofundar a identidade confessional católica de uma IES;
•	 verificar	a	coerência	entre	a	identidade	católica	e	as	práticas	e	vivências	da	IES.

Resumo
O artigo propõe a prática de Jesus como fundamento da identidade católica de uma IES 
e analisa a coerência entre essa identidade e as práticas e vivências de um centro univer-
sitário católico. 

Palavras-chave: Identidade católica. Confessional.

Desenvolvimento
Introdução
O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, teve sua origem no ano 

de 1964, quando o padre holandês José Maria De Man, membro da congregação religiosa 
Missionários do Trabalho, se instalou no leste de Minas Gerais, no município de Coronel 
Fabriciano, na atual Região Metropolitana do Vale do Aço, e ali iniciou um trabalho educa-
cional de promoção humana, sustentado por princípios e valores cristãos . Em 1969, criou 
a Universidade do Trabalho, que futuramente viria a ser o Unileste . Em 2005, passou a per-
tencer à União Brasiliense de Educação e Cultura, Ubec, que é uma associação formada por 
cinco províncias de congregações religiosas e uma diocese . Portanto, desde sua fundação, o 
Unileste caracteriza-se como uma instituição de natureza cristã, de caráter católico e fina-
lidade educacional . 

A identidade católica de uma IES
Não basta a história de pertencimento a instituições de confissão católica para afirmar sua 

identidade católica. Surgem, então, as perguntas: O que significa ser uma instituição católica? O 
que deve caracterizar sua identidade como católica?
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O documento do magistério católico Ex-Corde Ecclesiae, descreve assim o objetivo e as 
características de uma instituição de educação superior católica:

O objetivo de uma Universidade Católica é garantir de forma 
institucional uma presença cristã no mundo universitário, perante 
os grandes problemas da sociedade e da cultura . 

Ela deve possuir, enquanto católica, as seguintes características 
essenciais: 1. Inspiração cristã; 2. Reflexão incessante à luz da fé; 3. 
Fidelidade à mensagem cristã; 4 . Empenho institucional a serviço do 
povo de Deus e da família humana (EX-CORDE ECCLESIAE, 13). 

A prática educativa é sempre historicizada e situada. O teólogo Juan Sobrino enfatiza que 
a nossa questão cristã e acadêmica para a América Latina está em definir em que Deus se crê e 
em que ídolo não se crê. E ele afirma:

[ . . .]sem esta formulação dialética, a fé permanece muito abs-
trata, pode ser vazia e, o que é pior, pode ser muito perigosa, pois 
permite que coexistam crença e idolatria (SOBRINO, 1994). 

Então, é preciso que as IES afirmem sua fé em Jesus que revela o homem pleno a cada 
pessoa humana . É preciso, também, buscar entender em que consiste o humanismo de Jesus . 

A prática de Jesus como referência educacional
As instituições de educação superior católicas devem ter sua referência, em primeiro lu-

gar, na prática de Jesus de Nazaré . É nela que devem ser buscadas a inspiração e a fundamen-
tação para as escolhas e práticas de sua vida acadêmica . Uma instituição de educação católica 
sustenta-se na experiência vivida por Jesus com aqueles que o cercavam .

Além da prática de Jesus, devem ser também referência para as IES católicas os ensina-
mentos e documentos do Magistério católico, de maneira particular, aqueles que dizem respeito 
à educação . Por sua vez, o Unileste é uma instituição pertencente a uma associação entre cinco 
congregações religiosas e uma diocese . Nesse sentido, contribuem também para a formação da 
identidade católica do Unileste os carismas vividos e ensinados pelos respectivos fundadores .

Nesse contexto, o Unileste buscou explicitar alguns aspectos que já estão presentes em 
suas práticas e na sua história, mas também outros que precisam ser intensificados e vividos 
com o objetivo de melhor evidenciar e perceber sua identidade católica, tanto para a comunida-
de interna como externa .

Prática de Jesus
Da prática de Jesus, foram destacados quatro aspectos: a centralidade da pessoa (huma-

nismo); a inserção na comunidade (pertinência social); a busca da perfeição (eficiência e eficá-
cia); a predileção pelos mais frágeis (cidadania) .

A centralidade da pessoa
Temos hoje mais de 2 mil anos de cristianismo, de histórias narradas, interpretadas sobre a 

pessoa e a vida de Jesus, à luz da experiência da ressurreição. Sobretudo, com os estudos, prega-
ções e escritos teológicos, enxergamos quase sempre Jesus Cristo, o ressuscitado, o Jesus teológi-
co . Para entender o humanismo de Jesus é preciso conhecer o Jesus histórico, o Homem de Nazaré .
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Jesus foi um carpinteiro que viveu maior parte de sua vida na cidade e arredores de 
Nazaré, na Galileia, em um contexto familiar e cultural como qualquer outro homem de seu 
tempo. Conviveu com problemas e desafios típicos de sua época. 

Nas narrativas dos evangelhos, percebe-se que Jesus era consciente das contradições so-
ciais e políticas que caracterizavam seu tempo e nas quais ele estava imerso . Podemos destacar 
duas grandes situações. Por um lado, o Império Romano, que buscava solidificar e expandir sua 
dominação no Oriente Médio; e, de outro, as dificuldades vividas pelo povo, fruto da dominação 
a que estavam sujeitos. Se de um lado reinava a dominação, de outro a insatisfação e a eferves-
cência popular a contra essa situação .

Do ponto de vista social, recaíam sobre o povo pesados tributos e taxas que deveriam ser 
pagos ao Império, causando sofrimento e dívidas, muitas vezes, impagáveis, que levavam pe-
quenos camponeses a perderem suas propriedades .

Jesus convive com essa situação e vê os sofrimentos de sua gente . Entre esses, destaca-se 
a fragilidade humana . Jesus convivia com pessoas que eram marginalizadas, que não recebiam 
amparo nem dos mais ricos, tampouco dos órgãos constituídos, como acontecia com as viúvas, 
os pobres, os que possuíam alguma deficiência, os leprosos, as crianças etc. No confronto com 
essas fragilidades, Jesus atuava na busca de refazer e reforçar a dignidade dessas pessoas mar-
ginalizadas e excluídas, devolvendo-lhes a autoestima e a vontade de viver . Nesse contexto de 
injustiças e de desrespeito à dignidade humana, Jesus se posiciona firmemente a favor dos mais 
frágeis, contra toda forma de poder que representasse ultrajar os direitos dessas pessoas . 

São muitos os exemplos narrados nos evangelhos que reforçam essa conduta de Jesus. O 
que é inegável, é que, para ele, em primeiro lugar está a pessoa humana e sua dignidade e para 
sua valorização e defesa ele dedica sua vida e suas ações . “Eu vim para que todos tenham vida e 
vida em abundância” (JO 10,10) .

Uma instituição de educação católica, inspirada no humanismo de Jesus, deve imergir em 
seu contexto sociocultural na busca de melhor conhecer a realidade de seu povo, de sua gente, 
para encontrar as formas de melhor apoiá-lo e ampará-lo . A vida e a dignidade humana devem 
constituir-se na referência primeira de toda a prática universitária católica . 

Desde o início do seu papado, Francisco exorta os cristãos a não serem presa da insensi-
bilidade diante da dor, da indiferença diante das agonias e opressões de tantas pessoas . Em sua 
visita a Lampedusa, em julho de 2013, ele disse: “Neste mundo da globalização, caímos na glo-
balização da indiferença . Habituamo-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos 
interessa, não é responsabilidade nossa! A globalização da indiferença nos tirou a capacidade 
de chorar” . São palavras muito fortes, mas colocam o dedo sobre a ferida da atual sociedade . O 
que está em crise no mundo hoje é o humano . Vivemos a crise do humano . Por isso, retornar ao 
humanismo de Jesus é condição para a caracterização da identidade das IES católicas.

A inserção na comunidade
Explicitamos, anteriormente, como Jesus viveu inteiramente imerso em sua realidade so-

ciocultural e buscou encontrar respostas, no âmbito de sua atuação e de suas possibilidades, 
aos desafios e contradições de seu ambiente. 

Sabemos que Jesus não foi um ativista político, como os que haviam em seu tempo. Não 
pertenceu a grupos ou organizações de resistência armada. Seu grupo de seguidores não tinha 
pretensão, nem conotação política . Em momento nenhum, Jesus prega ou estimula a luta arma-
da . Mas as opções e atitudes dele, inspiradas em sua consciência de reino do Pai, respondiam 
e repercutiam sobre a organização sociopolítica de sua época . Jesus não foi indiferente à rea-
lidade de seu povo . Ao contrário, foi sensível à situação vivida, sobretudo, pelos mais frágeis e 
ameaçados pela organização social e política de seu tempo e sua atuação era na defesa e resgate 
da vida e da dignidade deles . Jesus viveu e pregou o serviço às pessoas e à comunidade . Rejeitou 
qualquer posicionamento que representasse indiferença às realidades vividas pelo seu povo .
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Do humanismo de Jesus decorre, então, outra exigência para as IES católicas: a pertinência 
social . Uma instituição universitária católica deve imergir, conhecer a realidade em que está inse-
rida para nela e por ela atuar. O maior índice de qualidade de uma IES católica é a sintonia social, 
é sua pertinência para a comunidade na qual se encontra. A IES católica de qualidade tem que ser 
relevante para a sociedade na qual está inserida . E são muitas as formas de se fazer pertinente .

Ressalta Altemayer,

[ . . .] uma escola católica deverá penetrar na sua condição his-
tórica, nas suas circunstâncias, assumindo nelas e por meio delas 
o seu papel político, social, transformador aí mesmo, onde estiver 
inserida (ALTEMAYER, 2015) . 

O documento Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, ao tratar do tema da educação ca-
tólica, diz: 

[ . . .] ajudem as escolas católicas a realizar cada vez mais perfeita-
mente o seu múnus, e, antes de mais, a vir ao encontro das necessida-
des daqueles que sendo pobres de bens temporais, ou se veem priva-
dos do auxílio e afeto da família, ou desprovidos do dom da fé (GE 9) .

Assim, as atividades de ensino, pesquisa e extensão devem incluir o estudo dos graves 
problemas da contemporaneidade como a dignidade da vida humana, a garantia de justiça para 
todos, a qualidade de vida pessoal e familiar, a proteção da natureza, a promoção da paz, a re-
partição mais equânime das riquezas, uma nova ordem política e econômica, que sirva melhor 
a comunidade humana nacional e internacional (EX-CORDE ECCLESIAE), mas também aqueles 
que dizem respeito à vida imediata das pessoas e da sociedade do entorno da IES, dando espe-
cial ênfase aos aspectos éticos e religiosos . 

A busca da perfeição
Jesus disse: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus (MT 5,48) . A 

expressão de Jesus não deve ser entendida apenas em sentido moral de perfeição ou de santida-
de . A perfeição deve ser buscada no ser (sentido ético), no agir (sentido moral) e no fazer (sen-
tido operacional). Significa que deve haver coerência entre o que se é, o que se diz, o que se faz.

A busca da eficiência deve ser atitude constante na prática das IES católicas. Tudo o que 
se faz deve ser bem feito . Essa preocupação deve abranger os âmbitos da docência, das relações 
interpessoais, dos negócios, da administração, da infraestrutura . 

Deve-se refletir também nos aspectos acadêmicos com métodos e atitudes empenhativos, 
exigentes. Uma IES católica não pode contentar-se com o desempenho mínimo, seja dos docen-
tes, seja dos discentes . Requer constante atualização dos conteúdos programáticos de modo a 
ser, se possível, vanguardista e inovador. Isso tem reflexos também sobre a necessidade de um 
contínuo empenho na formação do corpo docente para o desempenho de suas atribuições de 
forma eficiente.

Não há nada mais incongruente do que a mediocridade universitária ou institucional . 
Ainda mais quando se fala de instituição católica . Já nos alertava em 1962, o padre José Marins 
ao afirmar que os colégios católicos ou serão modelares comunidades de cultura, ou prejudica-
rão a Igreja, apesar de algum proveito imediato que se possa obter . Os fundamentos para lutar 
contra a mediocridade devem ser a ida ao essencial, às metas; adquirir técnicas inovadoras e 
rejeitar o obsoleto e, sobretudo, adaptar-se continuamente .
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Nos aspectos administrativos, requer atitudes e processos de garantia de transparência, 
de retidão ética, de boa organização e gestão . 

A predileção pelos mais frágeis
É outra inspiração que decorre da prática de Jesus . Não é apenas a centralidade da 

pessoa, da vida humana, é a predileção, a preferência pelos mais fracos, mais necessitados . Não 
necessariamente significa os mais pobres .

O papa Francisco em entrevista ao jornal La Stampa, de Roma, ressalta, de maneira muito 
explícita, o sentido evangélico da predileção pelos mais frágeis:

A atenção pelos pobres está no Evangelho e na tradição da 
Igreja, não é uma invenção do comunismo e não devemos fazer dela 
uma ideologia [ . . .] . Uma atenção que tem a sua origem no Evangelho, 
documentada já nos primeiros séculos do cristianismo, pois basta 
ver os primeiros Padres da Igreja, do segundo ou do terceiro século 
(LA STAMPA) 

A predileção pelos mais frágeis não se expressa apenas nas ações em favor deles . É mais 
do que o resultado de uma série de atividades . É uma ótica, uma forma de ver o mundo e a 
realidade, que dá enfoque a todo o ser da IES. É ver a realidade, ver o mundo a partir da ótica 
dos mais fracos. Nesse sentido, o papa Francisco afirma que “a pobreza é o metro que permite 
avaliar o uso correto dos bens materiais e também viver de modo não egoísta nem possessivo 
os laços e os afetos” (FRANCISCO, 2017). Assim, para as IES católicas, a predileção pelos pobres 
é uma condição, uma ótica que permite enxergar o mundo e leva a moldar as decisões e opções 
pessoais e institucionais na direção da solidariedade, da cidadania, da defesa da dignidade e dos 
direitos dos socialmente mais frágeis .

Conclusão
Aqui foram destacados quatro aspectos da prática de Jesus. Não significa que outros não 

sejam também importantes e devam ser desconsiderados . Estes são aqui apresentados como 
elementos fundantes para a construção da identidade católica de uma IES. 

A identidade católica não pode ser entendida como se fosse uma espécie de roupa que se 
veste e adorna, ou como uma entidade à qual se associa, como algo pronto, acabado . A identidade 
diz respeito a todo o ser e o fazer da instituição . É dinâmica e está sempre sendo construída e 
reconstruída no dia a dia, em um contínuo e dialético processo de já e ainda não, para conformar 
as práticas da IES à prática de Jesus; não no sentido de imitação, mas de construir no hoje, nas 
oportunidades e desafios da realidade de cada instituição, as formas e os caminhos para realizar 
sua missão educativa, tendo como referência a vida e a prática de Jesus com o seu povo .

À luz dos quatro elementos aqui apresentados, a instituição educativa deve analisar e 
rever todos os seus aspectos e ações, englobando o acadêmico, o administrativo, o gerencial, a 
organização, os relacionamentos, a infraestrutura, as práticas, as atitudes, as escolhas e deci-
sões, ou seja, toda a vida da IES.
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Resumo
O texto, resultado de um estudo teórico de cunho documental, tem seu foco na Educa-
ção	Católica,	sob	a	ótica	das	reflexões	do	sumo	pontífice	da	Igreja	Católica	Apostólica	
Romana, papa Francisco, expressas em discursos, homilias e na Carta Encíclica Laudato 
Si. O conteúdo dos referidos documentos foi analisado por meio da Técnica de Análise 
de Conteúdo. Tendo presente que o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs é uma con-
gregação	religiosa	ligada	à	Igreja	Católica	e	mantém	um	conjunto	de	comunidades	edu-
cativas	em	nível	de	educação	básica	e	superior,	essas	reflexões	poderão	contribuir	para	
revitalizar a ação educativa evangelizadora, especialmente no que concerne ao currículo 
formativo nessas comunidades.

Palavras-chave: Educação Católica. Rede La Salle. Ideário Educativo Lassalista.

Introdução
As reflexões ora apresentadas são as expressões de um estudo teórico de cunho documen-

tal, cujo foco é a Educação Católica, sob a ótica das reflexões do sumo pontífice da Igreja Católica 
Romana, papa Francisco. A partir dessas reflexões, o estudo estabelece um diálogo com o ideário 
educativo lassalista, apontando os desafios e as possibilidades que se colocam às Comunidades 
Educativas da Rede La Salle no Brasil, para a consolidação de um currículo evangelizador dire-
cionado à educação e formação integral das crianças, jovens e adultos . 

O papa Francisco nos mobiliza a refletir sobre algumas questões como:

Que mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às 
crianças que estão a crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio 
ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão 
de forma fragmentária . Quando nos interrogamos acerca do mundo 
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que queremos deixar, referimo-nos, sobretudo, à sua orientação 
geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta per-
gunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas 
possam alcançar efeitos importantes . Mas, se esta pergunta é posta 
com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito 
diretas: Com que finalidade passamos por este mundo? Para que 
viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessi-
dade tem de nós esta terra? Por isso, já não basta dizer que deve-
mos preocupar-nos com as gerações futuras; exige-se ter consciên-
cia de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós 
os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a 
humanidade que nos vai suceder . Trata-se de um drama para nós 
mesmos, porque isto chama em causa o significado da nossa passa-
gem por esta terra (PAPA FRANCISCO, 2015c, p. 50). 

Certamente, neste texto não nos comprometemos em apresentar respostas para essas 
questões, mas, sim, apontar elementos que viabilizem a reflexão sobre os conteúdos que as 
transversalizam, discutindo sobre a Identidade Confessional das Comunidades Educativas da 
Rede La Salle no Brasil enquanto instituições católicas e tendo presente o Ideário Educativo 
Lassalista . 

Dessa forma, na primeira parte contextualizamos a temática analítico-discursiva . Na se-
gunda, descrevemos a abordagem metodológica adotada para a realização do estudo . Na ter-
ceira, debruçamo-nos sobre os pressupostos centrais relativos ao foco analítico discursivo . Por 
fim, na quarta, retomamos os principais achados do estudo, destacando algumas questões para 
a continuidade do aprofundamento temático . 

Abordagem metodológica
O texto, originado a partir de um estudo teórico de cunho documental, tem como foco as 

reflexões do papa Francisco sobre a educação católica na contemporaneidade, e compõem o 
corpus investigativo do estudo os discursos, as homilias e a Encíclica Laudato Si. 

Pádua (2004, p. 69) explica que documento “[...] é toda base de conhecimento fixado ma-
terialmente e suscetível de ser utilizado para consulta, estudo ou prova” . (grifo do autor) . Já 
Appolinário (2009, p. 67) define o documento como sendo “qualquer suporte que contenha in-
formação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova . 
Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as 
imagens, entre outros” . Conforme Pimentel (2001, p . 178), “estudos baseados em documentos 
como material primordial [ . . .] extraem deles toda a análise, organizando-os e interpretando-os 
segundo os objetivos da investigação proposta” .

Enfatizamos a posição de Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 4) quando os autores 
explicam que: 

Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando ex-
trair deles informações, ele o faz investigando, examinando, usan-
do técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas 
e procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e 
posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na 
realidade, as ações dos investigadores – cujos objetos são docu-
mentos – estão impregnadas de aspectos metodológicos, técnicos 
e analíticos .
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Diante do exposto, o conteúdo dos discursos, das homilias e da encíclica foi analisado 
com base na Técnica de Análise de Conteúdo, que se configura em um conjunto de técni-
cas que possibilita, por meio de procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo, a 
realização de inferências acerca da produção e/ou recepção de determinada mensagem 
(BARDIN, 2011). 

Reflexões do papa Francisco sobre a educação e o Ideário Educativo Lassalista: 
um diálogo
O Ideário Educativo Lassalista foi construído ao longo de três séculos. Remete-nos ao fim 

do século XVII na França, tendo como elementos iluminadores a proposta educativa de São João 
Batista de La Salle, baseada nos valores e princípios evangélicos. São João Batista de La Salle e 
os primeiros irmãos organizaram uma proposta educativa, denominada Guia das Escolas . Essa 
proposta educativa foi construída a partir da realidade concreta das crianças e jovens, da aten-
ção aos elementos sociais, econômicos e religiosos de seu tempo, bem como da sua ação e refle-
xão sobre as próprias práticas pedagógicas .

Hoje, vivemos em um espaço-tempo diferente daquele de São João Batista de La Salle. 
Esse tempo caracteriza-se principalmente por mudanças rápidas e de transformações sociais, 
econômicas, políticas, tecnológicas, científicas, religiosas, morais e familiares. Vivemos em uma 
sociedade globalizada e neoliberal . Apesar das mudanças radicais que aconteceram do tempo 
de La Salle para a nossa época, percebemos que a proposta educativa de La Salle ainda continua 
atual e tem sua importância na educação . 

A Proposta Educativa Lassalista concebe a educação como direito fundamental da pessoa, 
por meio da qual os educandos e educadores são convidados a serem protagonistas do próprio 
desenvolvimento, aprendendo a ser, conhecer, conviver, fazer, colaborar e inovar .

Educar Hoje e Amanhã – uma paixão que se renova foi o título do Congresso de Educação 
Católica, realizado em Roma, em 2015 . As intervenções daquele congresso destacam que a co-
munidade educativa é um lugar de educação à vida, ao desenvolvimento cultural, cognitivo, afe-
tivo, social, profissional, ético e religioso. Sem dúvida, um dos valores mais fortes, necessários e 
urgentes de cada indivíduo é a educação . Reconhecemos de forma inequívoca que os educandos 
podem encontrar respostas sistemáticas às necessidades da sua idade evolutiva dentro da ins-
tituição educativa, onde lhes é transmitida uma concepção de mundo . No entanto, sabemos que 
hoje é possível encontrar respostas formativas em ambientes não escolares, como a família, a 
Igreja, nos meios de comunicação e na sociedade em geral .

Nos dias de hoje, fazer uso da tecnologia na educação é uma necessidade inadiável . Isso é 
reconhecido por todos aqueles que atuam na Educação Básica e na Educação Superior. No en-
tanto, é preciso dar-se conta da forma como essa tecnologia está sendo utilizada . Usar simples-
mente ferramentas tecnológicas na educação não significa que estamos conseguindo motivar e 
encantar seus destinatários . 

O papa Francisco, ao se referir às tecnologias na educação, particularmente na ciência, 
assim se expressa:

A tecnociência, bem orientada, pode produzir coisas realmen-
te valiosas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, desde 
os objetos de uso doméstico até os grandes meios de transporte, 
pontes, edifícios, espaços públicos. É capaz também de produzir 
coisas belas e fazer o ser humano, imerso no mundo material, dar 
o “salto” para o âmbito da beleza . Poder-se-á negar a beleza de um 
avião ou de alguns arranha-céus? Há obras pictóricas e musicais 
de valor, obtidas com o recurso aos novos instrumentos técnicos . 
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Assim, no desejo de beleza do artífice e em quem contempla esta 
beleza dá-se o salto para uma certa plenitude propriamente huma-
na (PAPA FRANCISCO, 2015c, p.33).

Continua o papa Francisco, 

Não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotec-
nologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA e ou-
tras potencialidades que adquirimos nos dão um poder tremendo . 
Ou melhor: dão àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, 
o poder econômico para o desfrutar, um domínio impressionante 
sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro . Nunca a 
humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que 
o utilizará bem, sobretudo se se considera a maneira como o está 
a fazer. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas em pleno sé-
culo XX, bem como a grande exibição de tecnologia ostentada pelo 
nazismo, o comunismo e outros regimes totalitários e que serviu 
para o extermínio de milhões de pessoas, sem esquecer que hoje a 
guerra dispõe de instrumentos cada vez mais mortíferos . Nas mãos 
de quem está e pode chegar a estar tanto poder? É tremendamente 
arriscado que resida numa pequena parte da humanidade (PAPA 
FRANCISCO, 2015c, p. 33).

Usar ferramentas tecnológicas nos contextos educativos é uma forma de motivar, encantar 
e estimular a aprendizagem, mas o professor precisa buscar outras formas para que haja en-
volvimento e comprometimento de seus educandos, principalmente fomentando no educando 
atitudes que o levem a ser protagonista da própria aprendizagem, e ele, como educador, deve 
assumir o papel de orientador do processo . 

Ao se referir à tecnologia e à construção do conhecimento, o papa Francisco assim se 
expressa: 

A especialização própria da tecnologia comporta grande di-
ficuldade para se conseguir um olhar de conjunto. A fragmentação 
do saber realiza a sua função no momento de se obter aplicações 
concretas, mas frequentemente leva a perder o sentido da totalida-
de, das relações que existem entre as coisas, do horizonte alargado: 
um sentido que se torna irrelevante . Isto impede de individuar ca-
minhos adequados para resolver os problemas mais complexos do 
mundo atual, sobretudo os do meio ambiente e dos pobres, que não 
se podem enfrentar a partir de uma única perspectiva nem de um 
único tipo de interesse . Uma ciência, que pretenda oferecer solu-
ções para os grandes problemas, deveria necessariamente ter em 
conta tudo o que o conhecimento gerou nas outras áreas do saber, 
incluindo a filosofia e a ética social. Mas este é atualmente um pro-
cedimento difícil de seguir. Por isso também não se consegue re-
conhecer verdadeiros horizontes éticos de referência . A vida passa 
a ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, 
entendida como o recurso principal para interpretar a existência . 
Na realidade concreta que nos interpela aparecem vários sintomas 
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que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansie-
dade, a perda do sentido da vida e da convivência social . Assim se 
demonstra uma vez mais que “a realidade é superior à ideia” (PAPA 
FRANCISCO, 2015c, p. 35).

O Ideário Lassalista tem presente princípios que animam e movem todo o modo de fazer, 
conviver e ser do indivíduo . Possui uma visão humanista e cristã da pessoa e a reconhece como 
um ser integral de múltiplos níveis (físico, psíquico e racional-espiritual), possui dimensões 
(afeto, inteligência e vontade) e estabelece relações (consigo, com o outro, com a natureza e 
com Deus) . O Ideário Educativo Lassalista entende que a educação é uma proposta para fazer 
com que a aprendizagem seja um processo de construção da identidade pessoal dos destinatá-
rios da educação . A educação que propomos considera o planeta Terra como o lar de todos os 
seres vivos . Qualquer ação humana que afete o planeta traz consequências para todos os seres 
que nele habitam . Por isso, a Proposta Educativa Lassalista defende que é necessário cuidar da 
nossa “casa comum” com responsabilidade, para nela viver de modo sustentável, simples e com 
consciência ecológica . 

Em seus pronunciamentos, o papa Francisco procura defender o princípio do cuidado da 
pessoa e do nosso planeta, princípios estes muito bem apresentados na Proposta Educativa 
Lassalista . Assim se expressa o papa Francisco:

Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade para sair 
de si mesmo rumo ao outro. Sem tal capacidade não se reconhece 
às outras criaturas o seu valor, não se sente interesse em cuidar de 
algo para os outros, não se consegue impor limites para evitar o 
sofrimento ou a degradação do que nos rodeia . A atitude basilar de 
se autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a autor-
referencialidade, é a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros 
e do meio ambiente; e faz brotar a reação moral de ter em conta o 
impacto que possa provocar cada ação e decisão pessoal fora de si 
mesmo . Quando somos capazes de superar o individualismo, pode-
-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e torna-se 
possível uma mudança relevante na sociedade (PAPA FRANCISCO, 
2015c, p . 64) .

Continua o papa Francisco, quando se refere ao contexto em que estamos vivendo hoje:

A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica pre-
cisa traduzir-se em novos hábitos . Muitos estão cientes de que não 
basta o progresso atual e a mera acumulação de objetos ou pra-
zeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não se 
sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes oferece . 
Nos países que deveriam realizar as maiores mudanças nos hábi-
tos de consumo, os jovens têm uma nova sensibilidade ecológica 
e um espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela 
defesa do meio ambiente, mas cresceram em um contexto de al-
tíssimo consumo e bem-estar que torna difícil a maturação de ou-
tros hábitos. Por isso, estamos perante um desafio educativo (PAPA 
FRANCISCO, 2015c, p. 64).
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O papa Francisco chama a atenção da sociedade para o cuidado da “casa comum”, nosso 
planeta: 

A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respos-
tas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta 
da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e 
da poluição . Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma 
política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritua-
lidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrá-
tico . Caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem 
acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um 
remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é iso-
lar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os pro-
blemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial (PAPA 
FRANCISCO, 2015c, p. 35-36).

E o papa Francisco, ao se referir ao meio ambiente, assim se expressa:

Quando falamos de meio ambiente fazemos referência tam-
bém a uma particular relação: a relação entre a natureza e a so-
ciedade que a habita . Isso nos impede de considerar a natureza 
como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa 
vida . Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-
-nos . As razões, pelas quais um lugar se contamina, exigem uma 
análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu 
comportamento, das suas maneiras de entender a realidade . Dada a 
amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta 
específica e independente para cada parte do problema. É funda-
mental buscar soluções integrais que considerem as interações dos 
sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais . Não há duas 
crises separadas: uma ambiental e outra social; mas uma única e 
complexa crise socioambiental . As diretrizes para a solução reque-
rem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver 
a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza 
(PAPA FRANCISCO, 2015c, p. 44).

O Ideário Educativo Lassalista tem presente a pessoa como o centro do processo do en-
sinar e do aprender . Por isso, preocupa-se com a promoção e o desenvolvimento da pessoa, de 
modo a defender os direitos humanos, especialmente da infância e da juventude . 

O papa Francisco, ao referir-se à pessoa e seus direitos, salienta que:

[ . . .] bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana 
enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados 
para o seu desenvolvimento integral . Exige, também, os dispositi-
vos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vá-
rios grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade . 
Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto 
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célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz 
social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que 
não se realiza sem atenção particular à justiça distributiva, cuja vio-
lação gera sempre violência . Toda a sociedade – e, nela, especial-
mente o Estado – tem obrigação de defender e promover o bem 
comum (PAPA FRANCISCO, 2015c, p. 49).

O Ideário Educativo Lassalista tem presente que o modo de educar precisa adaptar-se ao 
tempo e ao lugar onde está inserida a instituição educativa, bem como ao processo de globali-
zação no qual estamos imersos. Sabendo que a globalização atinge todos os campos da vida da 
pessoa, possibilita a diminuição de distâncias físicas, possibilita aproximação das pessoas por 
meio do mundo virtual, através das redes sociais e outros meios de comunicação . Nesse contex-
to, somos desafiados a educar. 

Referindo-se ao contexto globalizado onde estamos vivendo, o papa Francisco nos mobi-
liza à seguinte reflexão:

No mundo globalizado podereis contribuir para salvar pe-
culiaridades e características próprias, contudo, procurando não 
diminuir o nível ético . De fato, a pluralidade de pensamento e de 
individualidade reflete a sabedoria multiforme de Deus quando se 
aproxima da verdade com honestidade e rigor intelectual, quan-
do se aproxima da bondade, quando se aproxima da beleza, de 
modo que cada um possa ser um dom em benefício de todos (PAPA 
FRANCISCO, 2013b, p. 2).

Em relação às transformações sociais, muitas delas pela globalização, assim se expressa: 

As profundas transformações que levaram à propagação cada 
vez mais vasta de sociedades multiculturais exigem de quantos tra-
balham nos campos escolar e universitário, o compromisso em iti-
nerários educativos de confronto e de diálogo, com uma fidelidade 
intrépida e inovadora, que saiba levar a identidade católica ao en-
contro das diversas “almas” da sociedade multicultural . Penso com 
apreço na contribuição oferecida pelos institutos religiosos e pelas 
demais instituições eclesiais com a fundação e a gestão de escolas 
católicas em contextos de acentuado pluralismo cultural e religioso 
(PAPA FRANCISCO, 2014a, p. 2). 

O papa Francisco nos interpela a participarmos do processo de educação utilizando todos 
os meios possíveis para podermos ser referência para o mundo . 

Somos convidados não só a participar na obra criadora cul-
tivando-a, fazendo-a crescer, desenvolvendo-a, mas também a 
cuidá-la, protegê-la, guardá-la . Hoje, este convite se nos impõe for-
çosamente . Já não como uma mera recomendação, mas como uma 
necessidade devido ao “mal que provocamos (à terra) por causa 
do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou . 
Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, 
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autorizados a saqueá-la . […] Por isso, entre os pobres mais abando-
nados e maltratados que há hoje em dia no mundo, conta-se a nossa 
terra oprimida e devastada” (PAPA FRANCISCO, 2015b, p. 2).

Continua o papa Francisco, 

Às vezes, porém, essa educação, chamada a criar uma “cida-
dania ecológica”, limita-se a informar e não consegue fazer maturar 
hábitos. A existência de leis e normas não é suficiente em longo pra-
zo para limitar os maus comportamentos, mesmo que haja um vá-
lido controle . Para a norma jurídica produzir efeitos importantes e 
duradouros é preciso que a maior parte dos membros da sociedade 
a tenha acolhido, com base em motivações adequadas, e reaja com 
uma transformação pessoal . A doação de si mesmo em um compro-
misso ecológico só é possível a partir do cultivo de virtudes sólidas . 
Se uma pessoa habitualmente se resguarda um pouco mais em vez 
de ligar o aquecimento, embora as suas economias lhe permitam 
consumir e gastar mais, isso supõe que adquiriu convicções e mo-
dos de sentir favoráveis ao cuidado do ambiente . É muito nobre as-
sumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, e 
é maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas até 
dar forma a um estilo de vida . A educação na responsabilidade am-
biental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência 
direta e importante no cuidado do meio ambiente, tais como evitar 
o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o 
lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, 
tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes 
públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plan-
tar árvores, apagar as luzes desnecessárias… Tudo isto faz parte de 
uma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o 
melhor do ser humano . Voltar – com base em motivações profun-
das – a utilizar algo em vez de desperdiçá-lo rapidamente pode ser 
um ato de amor que exprime a nossa dignidade (PAPA FRANCISCO, 
2015c, p . 65) .

O Ideário Educativo Lassalista tem como proposta a educação humana e cristã de qualida-
de . Isso nos autoriza a reconhecermos a nós mesmos como Igreja, comunidade e povo de Deus . 
Sentimo-nos participantes e cooperadores da construção do Reino de Deus no lugar onde os 
lassalistas atuam, transformando uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e inclusiva . 

O papa Francisco reconhece o espaço da instituição educativa como um espaço de 
evangelização:

Vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, os meios 
de comunicação, a catequese e outros . Uma boa educação escolar 
em tenra idade coloca sementes que podem produzir efeitos duran-
te toda a vida . Mas quero salientar a importância central da família, 
porque “é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenien-
temente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que 
está exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um 
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crescimento humano autêntico . Contra a denominada cultura da 
morte, a família constitui a sede da cultura da vida” . Na família, cul-
tivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por 
exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito 
pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas . A família 
é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos 
aspectos, intimamente relacionados entre si, do amadurecimento 
pessoal . Na família, aprende-se a pedir licença sem servilismo, a di-
zer “obrigado” como expressão de uma sentida avaliação das coisas 
que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância, e a pedir 
desculpa quando fazemos algo de mal . Estes pequenos gestos de 
sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida comparti-
lhada e do respeito pelo que nos rodeia (PAPA FRANCISCO, 2015c, 
p . 65-66) .

Ao referir-se concretamente às universidades como espaço de evangelização, o papa 
Francisco destaca que:

[ . . .] as escolas e as universidades católicas são frequentadas 
por numerosos estudantes não cristãos, ou até não crentes . Os 
institutos de educação católicos oferecem a todos uma proposta 
educacional que visa ao desenvolvimento integral da pessoa e que 
corresponde ao direito de todos, de aceder ao saber e ao conheci-
mento . Mas são igualmente chamadas a oferecer a todos – no pleno 
respeito pela liberdade de cada um e dos métodos próprios do am-
biente escolar – a proposta cristã, ou seja, Jesus Cristo como sentido 
da vida, do cosmos e da história (PAPA FRANCISCO, 2014a, p. 1). 

Tendo presente o exposto, no entender do sumo pontífice:

As comunidades educativas têm um papel fundamental, um 
papel essencial na construção da cidadania e da cultura. Cuidado! 
Não basta realizar análises, descrições da realidade; é necessário 
gerar as áreas, espaços de verdadeira pesquisa, debates que gerem 
alternativas para as problemáticas, especialmente as de hoje . Como 
é necessário ir ao concreto! Perante a globalização do paradigma 
tecnocrático que tende a “crer que toda a aquisição de poder seja 
simplesmente progresso, aumento de segurança, de utilidade, de 
bem-estar, de força vital, de plenitude de valores, como se a realida-
de, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do pró-
prio poder da tecnologia e da economia”, hoje a vós, a mim, a todos, 
é nos pedindo, com urgência, que nos animemos a pensar, a debater 
sobre a nossa situação atual . Digo urgência de que nos animemos a 
pensar sobre qual cultura, sobre o tipo de cultura que queremos ou 
pretendemos não só para nós, mas também para os nossos filhos e 
nossos netos . Esta terra a recebemos como herança, como um dom, 
como um presente . Faz-nos bem interrogarmo-nos: Como quere-
mos deixá-la? Qual é a orientação, o sentido que queremos dar à 
existência? Com que finalidade passamos por este mundo? Para 
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que lutamos e trabalhamos? Para que estudamos? As iniciativas in-
dividuais são sempre boas e fundamentais, mas é nos pedindo para 
dar um passo mais: animar-nos a olhar a realidade organicamente 
e não de forma fragmentária; a fazer perguntas que nos envolvam 
a todos, uma vez que “tudo está interligado” . Não existe direito à 
exclusão . Como universidade, como centros educativos, como pro-
fessores e estudantes, a vida desafia-nos a responder a estas duas 
perguntas: Para que precisa de nós esta terra? Onde está o teu ir-
mão? (PAPA FRANCISCO, 2015b).

O Ideário Educativo Lassalista tem presente o contexto de sua atuação, pois existem de-
safios que necessitam de respostas criativas para garantir os direitos universais básicos do ser 
humano . 

O papa Francisco reconhece que estamos vivendo um tempo de profundas transforma-
ções e para isso é necessário que as instituições educativas e os educadores estejam sempre em 
processo de transformação e adaptação . 

As profundas transformações que levaram à propagação cada 
vez mais vasta de sociedades multiculturais exigem de quantos tra-
balham nos campos escolar e universitário, o compromisso em iti-
nerários educativos de confronto e de diálogo, com uma fidelidade 
intrépida e inovadora, que saiba levar a identidade católica ao en-
contro das diversas “almas” da sociedade multicultural . Penso com 
apreço na contribuição oferecida pelos institutos religiosos e pelas 
demais instituições eclesiais com a fundação e a gestão de escolas 
católicas em contextos de acentuado pluralismo cultural e religioso 
(PAPA FRANCISCO, 2014a, p. 2). 

Sem dúvida, esse cenário traz implicações para os modos de ser e fazer a educação. Nesse 
sentido, é fundamental refletirmos sobre a formação do educador, tanto a inicial como a conti-
nuada . O ato educativo, por se direcionar à formação e à educação integral de pessoas, requer 

[...] a preparação qualificada dos formadores. Não se pode 
improvisar. Devemos ser sérios! No encontro que tive com os 
Superiores Gerais salientei que hoje a educação é dirigida a uma 
geração em fase de mudança e, portanto, cada educador – e a Igreja 
inteira, como mãe educadora – é chamado a “mudar”, no sentido de 
saber se comunicar com os jovens que estão à sua frente . Gostaria 
de me limitar a evocar os lineamentos da figura do educador e da 
sua tarefa específica. Educar é um gesto de amor, é dar vida. E o 
amor é exigente, requer que utilizemos os melhores recursos, que 
despertemos a paixão e nos coloquemos a caminho com paciência, 
juntamente com os jovens . Nas escolas católicas, o educador deve 
ser antes de tudo muito competente, qualificado e, ao mesmo tem-
po, rico de humanidade, capaz de permanecer no meio dos jovens 
com estilo pedagógico, para promover o seu crescimento humano 
e espiritual . Os jovens têm necessidade de qualidade do ensino e 
igualmente de valores, não apenas enunciados, mas testemunha-
dos . A coerência é um fator indispensável na educação dos jovens . 
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Coerência! Não se consegue fazer crescer, não se pode educar sem 
coerência: coerência e testemunho . Por isso, o próprio educador 
tem necessidade de formação permanente . Portanto, é preciso in-
vestir a fim de que professores e dirigentes possam manter alto o 
seu profissionalismo e também a sua fé e a força das suas motivações 
espirituais . E, ainda nesta formação permanente, tomo a liberdade 
de sugerir a necessidade de retiros e de exercícios espirituais para 
os educadores . É preciso promover cursos sobre esta temática, mas 
também é necessário fazer cursos de exercícios espirituais e reti-
ros para rezar, pois a coerência é um esforço, mas, principalmente, 
é uma dádiva e uma graça. E devemos pedi-la! (PAPA FRANCISCO, 
2014a, p . 2) .

Continua o papa Francisco:

[ . . .] impelem-nos a meditar seriamente sobre as numero-
sas instituições de formação espalhadas pelo mundo inteiro e so-
bre a sua responsabilidade de manifestar uma presença viva do 
Evangelho nos campos da educação, da ciência e da cultura . É ne-
cessário que as instituições acadêmicas católicas não se isolem do 
mundo, mas saibam entrar intrepidamente no areópago das cultu-
ras contemporâneas e estabelecer um diálogo, conscientes do dom 
que podem oferecer a todos . [ . . .] o terreno da educação é um grande 
canteiro aberto, no qual a Igreja está sempre presente mediante as 
suas instituições e os seus programas . Hoje é necessário incentivar 
ulteriormente este compromisso a todos os níveis, renovando a ta-
refa de todos os protagonistas envolvidos, na perspectiva da nova 
evangelização (PAPA FRANCISCO, 2014a, p. 2-3).

O papa Francisco une-se aos educadores no processo de educar quando se expressa:

Convosco, educadores, eu me interrogo: velais pelos vossos 
alunos, ajudando-os a desenvolver um espírito crítico, um espírito 
livre, capaz de cuidar do mundo atual? Um espírito que seja capaz 
de procurar novas respostas para os múltiplos desafios que a so-
ciedade coloca hoje à humanidade? Sois capazes de estimular os 
alunos para não se desinteressarem da realidade que os rodeia, não 
se desinteressarem daquilo que está acontecendo ao redor? Sois 
capazes de estimulá-los para isso? Para tal, é preciso tirá-los da sala 
de aula, a sua mente tem de sair da sala de aula, seu coração tem 
de sair da sala de aula . Como entra, nos currículos universitários 
ou nas diferentes áreas do trabalho educativo, a vida que nos ro-
deia com as suas perguntas, suas interpelações, suas controvérsias? 
Como geramos e acompanhamos o debate construtivo que nasce do 
diálogo em prol de um mundo mais humano? O diálogo, esta pala-
vra-ponte, esta palavra que cria pontes. E há uma reflexão que nos 
envolve a todos, famílias, centros educativos, professores: Como 
ajudamos os nossos jovens a não olhar um grau universitário como 
sinônimo de maior posição, sinônimo de mais dinheiro ou maior 
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prestígio social? Não são sinônimos . Ajudamos a ver esta prepara-
ção como sinal de maior responsabilidade perante os problemas de 
hoje, perante o cuidado do mais pobre, perante o cuidado do meio 
ambiente? (PAPA FRANCISCO, 2015b, p. 3).

No Ideário Educativo Lassalista, o educador é reconhecido como mediador, animador e 
organizador da aprendizagem e da construção de saberes e de sentidos . Porém, sua missão é 
fazer do educando o protagonista da sua aprendizagem . 

Por fim, prossegue o papa, a construção de uma sociedade igualitária por meio da edu-
cação “também implica um caminho de diálogo” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 137) que abre a 
Igreja para colaborar com todas as realidades políticas, sociais, religiosas e culturais . 

Existem, sobretudo, três campos de diálogo onde a Igreja deve estar presente cumprindo 
o serviço a favor do desenvolvimento do ser humano e procurando o bem comum: “O diálogo 
com os Estados, com a Sociedade – que inclui o diálogo com as culturas e as ciências – e com os 
outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 137).

O papel da educação é semelhante ao ecumenismo, é “uma via imprescindível da evange-
lização” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 140). Importante o enriquecimento recíproco: “Quantas 
coisas podemos aprender uns com os outros!” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 140). “No diálogo 
com os irmãos ortodoxos, nós, os católicos, temos a possibilidade de aprendermos alguma coisa 
a mais sobre o sentido da colegialidade episcopal e a sua experiência de sinodalidade” (PAPA 
FRANCISCO, 2013, p. 141). “O diálogo e a amizade com os filhos de Israel fazem parte da vida 
dos discípulos de Jesus” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 142). “O diálogo inter-religioso”, que deve 
ser conduzido “com uma identidade clara e alegre”, é “uma condição necessária para a paz no 
mundo” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 143), e não obscurece a evangelização e o processo edu-
cativo, pois “nesta época a relação com os crentes do Islã adquire notável importância” (PAPA 
FRANCISCO, 2013, p. 144).

O papa implora humildemente para que os países de tradição islâmica garantam a liber-
dade religiosa para os cristãos, mesmo “tendo em conta a liberdade de que gozam os crentes do 
Islã nos países ocidentais” . “Diante de episódios de fundamentalismo violento”, o papa (2013, p . 
144) convida a “evitar odiosas generalizações, porque o verdadeiro Islã e uma adequada inter-
pretação do Alcorão se opõem a toda violência” . E contra a tentativa de privatizar as religiões em 
alguns contextos, afirma que “o respeito devido às minorias de agnósticos ou não crentes não 
se deve impor de forma arbitrária, que silencie as convicções da maioria de crentes ou ignore a 
riqueza das tradições religiosas” (PAPA FRANCISCO, 2013, p. 145). E reafirma, portanto, a im-
portância do diálogo e da aliança entre crentes e não crentes (p . 257) .

Como instituição confessional, somos desafiados a fomentar a educação dialógica em todo 
o processo educativo e no cotidiano das escolas e universidades, a reforçar o compromisso dos 
lassalistas de continuar educando as crianças e jovens das mais diversas multiculturalidades 
(religiosa, política e cultural) com a qual se defrontam e a prosseguir em defesa dos seus direi-
tos, por meio do diálogo .

Considerações finais
Tendo em vista que o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs é uma congregação reli-

giosa ligada à Igreja Católica e mantém um conjunto de comunidades educativas em nível de 
Educação Básica e Superior, o diálogo estabelecido entre as reflexões do sumo pontífice e o que 
postula o Ideário Educativo Lassalista, no decorrer do presente artigo, poderá contribuir para 
revitalizar a ação educativa evangelizadora, especialmente no que concerne ao currículo forma-
tivo nessas comunidades .

O papa Francisco é enfático ao afirmar o grande desafio que se coloca à humanidade:
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Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de 
tudo é a humanidade que precisa mudar . Falta a consciência de uma 
origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilha-
do por todos . Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimen-
to de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge, assim, um 
grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos 
processos de regeneração (PAPA FRANCISCO, 2015c, p. 63).

O Ideário Lassalista nos ajuda a continuar sonhando com uma educação transformadora, 
eficaz e eficiente, capaz de melhorar a vida de todos os que são beneficiados por essa proposta 
educativa . 

O papa Francisco insiste que neste mundo as pessoas são interpeladas para serem melho-
res a cada dia, como expresso na citação que segue: 

Mas nem tudo está perdido, porque os seres humanos, capa-
zes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, 
voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer con-
dicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. São capazes 
de olhar para si mesmos com honestidade, externar o próprio pesar 
e encetar caminhos novos rumo à verdadeira liberdade . Não há sis-
temas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade e à 
beleza, nem a capacidade de reagir, que Deus continua a animar no 
mais fundo dos nossos corações . A cada pessoa deste mundo, peço 
para não esquecer sua dignidade, e que ninguém tem o direito de 
lhe tirar (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 63).

Por fim, por meio da atuação do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs nos diversos seg-
mentos da educação, almejamos que as reflexões apresentadas no decorrer do texto contribuam 
para revitalizar a ação educativa e evangelizadora nas comunidades educativas por ele atendidas .
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A introdução de Práticas Curriculares 
de Extensão nos Cursos de Graduação 
de uma universidade confessional e 
comunitária

Wanderley Chieppe Felippe1

Objetivo geral 
Ampliar a participação dos estudantes de graduação de uma universidade confessional e 
comunitária na extensão universitária, através da introdução de Práticas Curriculares de 
Extensão nos cursos de graduação.

Objetivos específicos
1.  Contribuir para tornar a universidade mais sintonizada com os problemas da sociedade 

e do mundo do trabalho, especialmente na formação de seus estudantes.
2.  Possibilitar a realização de atividades de extensão universitária a todos os estudantes 

de graduação, no decorrer de seus respectivos cursos de graduação.
3.		Aprimorar	a	formação	acadêmica	e	profissional	dos	estudantes	de	graduação,	através	

de utilização de metodologias participativas, que permitam o desenvolvimento do sen-
tido de cidadania.

Resumo
O	presente	trabalho	objetiva	apresentar	o	projeto	de	introdução	de	Práticas	Curriculares	
de Extensão, em todos os cursos de graduação de uma universidade confessional e co-
munitária, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade 
para	o	período	2012-2016	(PUC	Minas,	2011).	Essa	iniciativa	também	está	em	consonân-
cia	com	o	Plano	Nacional	de	Educação	(BRASIL,	2014).	Observa-se	que	uma	pequena	
parcela de estudantes universitários tem participado das ações de extensão, uma vez 
que	estas	se	organizam	no	formato	de	projetos,	fomentados,	na	sua	maioria,	pela	pró-
pria universidade. Assim, a introdução das Práticas Curriculares de Extensão possibilita 
que 100% dos estudantes universitários tenham a oportunidade de conhecer e praticar 
extensão,	em	situações	reais,	beneficiando	comunidades,	instituições	e	grupos	diversos.	
Dessa forma, as Instituições de Educação Superior podem cumprir as recomendações do 
Fórum Mundial sobre Educação Superior, realizado pela Unesco, em 1998, de “uma maior 
articulação das universidades com os problemas da sociedade e do mundo do trabalho”. 
Ao incluir todos os seus estudantes de graduação nas práticas de extensão, as Institui-
ções	de	Educação	Superior	realizam	ainda	o	que	foi	previsto	na	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	
da	Educação	Nacional	(BRASIL,	1996).

Palavras-chave: Extensão Universitária, Práticas Curriculares de Extensão, Compromis-
so Social, Cidadania.

1 Mestre em Educação pela PUC Minas . Professor e Pró-reitor de Extensão desta instituição .
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Introdução
Segundo o Censo para a Educação Superior (BRASIL, 2016), com dados relativos a 2015, 

o Brasil tem 8 milhões de estudantes no Ensino Superior, distribuídos em 2.364 Instituições 
de Educação Superior (IES), das quais 195 apenas são universidades, mas recebem 53% os 
estudantes . Existem no país 33 mil cursos de graduação, com a concentração de cerca de 80% 
dos estudantes na rede privada . De acordo com o Relatório da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2016), com dados relativos a 2015, apenas 14% dos bra-
sileiros possuem diploma de ensino superior .

Embora esses dados apontem para um crescimento de mais de 60% na população uni-
versitária, na última década, os números ainda são extremamente baixos, quando comparados 
com outros países da América Latina. A responsabilidade das IES, já enfatizadas nos Fóruns 
Mundiais sobre Educação Superior, organizados pela Unesco, aumenta ainda mais, no caso bra-
sileiro . O Fórum de 1998 recomendava a necessidade de “uma maior articulação das universida-
des com os problemas da sociedade e do mundo do trabalho” (UNESCO, 1998). 

É papel da educação superior, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira:

[ . . .] estimular o conhecimento dos problemas do mundo pre-
sente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços es-
pecializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade e ainda promover a extensão, aberta à participação 
da população (BRASIL, 1996).

As Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Ices), confessionais e laicas, têm assumi-
do, historicamente, a responsabilidade de contribuir para buscar soluções e ajudar a construir 
um mundo mais justo, com oportunidades reais de vida digna, produtiva e solidária da popula-
ção brasileira . Trata-se de um compromisso social junto à Sociedade, ao Estado, aos setores pro-
dutivos e, especialmente, em relação aos segmentos mais vulneráveis da população, exercendo 
também a função de contribuir para o desenvolvimento político, social, econômico e cultural . 

A tradução mais pura da singularidade das Ices reside na sua identidade e em sua missão, 
ambas alicerçadas no compromisso com a justiça social, com a paz, com a preservação do meio 
ambiente, com a solidariedade e respeito à dignidade da pessoa humana (FELIPPE et al ., 2013) .

Na medida em que as Ices criam oportunidades para os seus estudantes dirigirem um 
olhar crítico para a realidade social e problematizarem essa realidade, abre-se espaço para 
transformar as questões sociais em ponto de partida para investigação, debates, projetos de in-
tervenção social e produção acadêmica . A efetiva interação com a sociedade vai resultar em uma 
formação profissional de qualidade e ainda em uma formação cidadã, em que o aluno será capaz 
de situar-se historicamente, identificar-se culturalmente e referenciar a sua futura prática. 

A extensão universitária expressa, de maneira clara, o compromisso social das Ices, que se 
traduz em ações de contribuição para a construção de projetos democráticos participativos, de 
inclusão social e de efetivação dos direitos humanos; para a criação, implementação e monito-
ramento de políticas públicas; para a promoção de desenvolvimento local e regional, baseado 
em diagnósticos socioespaciais, com foco na sustentabilidade social, econômica e ambiental; 
para o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias de impacto social; para a melho-
ria dos cuidados de saúde que abranjam a maioria da população; para a adoção de medidas 
de preservação do patrimônio artístico-cultural e da diversidade cultural; para a melhoria das 
condições de trabalho e de vida da população (FELIPPE et al ., 2013) .

A oportunidade de praticar extensão expande o olhar do professor e do técnico, sensibiliza o 
estudante para uma realidade diferente de seu cotidiano, contextualiza e possibilita a reinvenção 
das práticas profissionais, abre espaço para o autoconhecimento, permite a formação de um ser 
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humano crítico e tolerante, capaz de atitudes democráticas, de um olhar mais sensível e de uma 
escuta mais atenta do outro (MONTENEGRO, MARQUES e LEAL, 2009). O conhecimento produzi-
do por meio da Extensão permite tanto à academia quanto à sociedade abrir novas perspectivas, 
cumprindo o papel da universidade e preparando profissionais críticos, criativos e inovadores 
que se quer para o século XXI . 

Não há dúvida de que aqueles alunos que fazem pesquisa e extensão universitária são 
muito mais capazes de responder aos desafios do exercício profissional, por terem a oportu-
nidade de uma vivência articulada, refletida e voltada para as grandes questões com as quais 
o nosso país se debate . Pesquisas realizadas recentemente, em universidades brasileiras, dão 
conta de que o aluno que passa pela experiência da extensão na universidade torna-se capaz de 
exercer um papel de cidadão na sociedade, assumir um papel de liderança nos grupos de que 
participa, realizar uma análise crítica da realidade que o cerca, propor iniciativas e soluções 
para os problemas que se apresentam, coordenar grupos em direção à conquista de autonomia 
nas suas ações (SÍVERES, 2012; 2013)

Ressaltam-se com clareza, portanto, duas dimensões que se interpenetram e se tornam 
indissociáveis quando se fala de Extensão Universitária: a relevância acadêmica e a relevância 
social das ações de Extensão. Dessa forma, a extensão não pode ficar restrita a um pequeno 
grupo de estudantes, na medida em que proporciona o conhecimento da sociedade real, suas 
demandas e necessidades e ainda das exigências que o mercado de trabalho impõe ao exercício 
das profissões, abrindo a possibilidade de análise crítica desse contexto. 

Desenvolvimento e metodologia
A estratégia adotada na PUC Minas de introdução das Práticas Curriculares de Extensão 

leva em conta não somente o compromisso social da Ices para com a sociedade externa, mas 
também a necessidade de uma formação acadêmica, profissional e de cidadania. Trata-se, por-
tanto, do desenvolvimento e da adoção de linhas de ação e de metodologias participativas . Foi 
estabelecido, de comum acordo com a Pró-reitoria de Graduação, que cada curso de graduação 
deveria promover a introdução de Práticas Curriculares de Extensão em seus currículos em 
associação com, no mínimo, uma e, no máximo, três disciplinas . Essa estratégia visou associar 
atividades práticas de extensão a conteúdos curriculares mais sintonizados com questões re-
lacionadas à extensão universitária . Cuidou-se ainda de não introduzir novas disciplinas, que 
aumentassem a carga horária dos cursos e, nesse caso, também o seu custo financeiro.  

No processo de preparação para a implantação das Práticas Curriculares de Extensão nos 
Cursos de Graduação da PUC Minas, várias ações foram desenvolvidas, como estudos, planeja-
mento, elaboração de documentos, oficinas de orientação aos cursos de graduação e departa-
mentos . No nível institucional, houve uma série de diálogos com as Pró-reitorias acadêmicas e 
administrativas, disso resultando a introdução das práticas de extensão nos documentos nor-
mativos da universidade, a criação de um novo software para a operacionalização das práticas. 

Filgueiras (2015), professora que participou ativamente de boa parte do período prepara-
tório, descreveu o processo de implantação das Práticas Curriculares de Extensão:

As práticas de extensão que acontecem nas disciplinas dos 
cursos de graduação têm as mesmas características que são con-
sideradas para a caracterização de ações de extensão universitá-
ria. Essa modalidade de atividade de extensão tem se configurado 
na PUC Minas, nos últimos anos, como um espaço promissor para 
oportunizar a um número maior de discentes a sua vivência .
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No Regulamento da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas, as Práticas Curriculares de 
Extensão assim são definidas:

[ . . .]atividade acadêmica vinculada à(s) disciplina (s) que pres-
supõe ação, na perspectiva dialógica entre aluno, professor e socie-
dade, a qual possibilita relações entre a realidade e a produção do 
conhecimento, tendo como objetivo proporcionar aos participantes 
uma formação integral, comprometida com a mudança social (PUC 
MINAS, 2015).

Filgueiras (2015) acrescenta à definição acima outras condições, que delimitam com mais 
clareza a sua caracterização:

Para ser considerada uma prática de extensão na disciplina, 
ela tem que garantir a articulação entre as dimensões da pesquisa e 
do ensino, a ser desenvolvida pelos discentes, com a orientação do 
professor, de forma a responder a demandas qualificadas de grupos 
ou indivíduos internos ou externos à comunidade acadêmica .

Por fim, para a elaboração de um projeto de intervenção social, no âmbito das Práticas 
Curriculares de Extensão, deve-se percorrer algumas etapas, que vão desde a análise da situa-
ção encontrada, com identificação da situação-problema, até a avaliação das ações desenvol-
vidas . No segundo semestre de 2016, foi realizado um projeto-piloto, com a introdução de 30 
Práticas Curriculares de Extensão, em disciplinas de cerca de 20 cursos de graduação. Sanadas 
as dificuldades práticas iniciais, o universo de Práticas Curriculares de Extensão foi ampliado, 
em planejamento conjunto com a Pró-reitoria de Graduação, no primeiro semestre de 2017, 
para 95 disciplinas . Deve-se observar que todas as disciplinas foram escolhidas pelos respecti-
vos departamentos de cada área de conhecimento .

Para o segundo semestre de 2017, o planejamento é de nova ampliação para cerca de 150 
disciplinas com Práticas Curriculares de Extensão, chegando-se a 2018 com aproximadamente 
200 disciplinas implantadas, com a inclusão de todos os cursos de graduação da PUC Minas . 

Considerações finais
Após um período de cinco anos de trabalho, é possível afirmar que todos os cursos de gra-

duação da universidade se prepararam para a introdução de Práticas Curriculares de Extensão, 
com a tomada de consciência de que era necessário melhorar a qualidade da formação dos estu-
dantes de graduação, preparando-os de forma diferenciada para enfrentar os desafios apresen-
tados pela realidade na qual suas profissões serão exercidas. E mais ainda: buscou-se explicitar 
com clareza a contribuição da extensão para o exercício do papel da universidade na construção 
de uma nova sociedade, mais justa e menos desigual .     

Referências

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional . Lei nº 9 .394, de 20 de dezembro de 
1996. Ministério da Educação. Brasília, DF, 1996.

________ . Plano Nacional de Educação . Lei nº 13 .005, de 25 de junho de 2014 . Ministério da 
Educação. Brasília, DF, 2014.



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA134

________ . Censo da Educação Superior. Brasília, DF: IBGE, 2016.

FELIPPE, W .C . et al . Extensão nas Instituições Comunitárias de Educação Superior. Itajaí: Editora 
Univali, 2013 .

FELIPPE, W.C. et al. Escolhas profissionais dos recuperandos de um centro de reintegração so-
cial orientado pelo método Apac: uma prática curricular de extensão . In: PONS, I.E.R.; ALMEIDA, 
K .P . Extensão na educação superior brasileira: motivação para os currículos ou “curricu-
larização” imperativa? São Paulo: Ed. Mackenzie, 2015.

FILGUEIRAS, K.F. Práticas curriculares de extensão: as disciplinas dos cursos de graduação da 
PUC Minas como fonte de processo formador extrensionista . In: PONS, I. E.R.; ALMEIDA, K.P. 
Extensão na educação superior brasileira: motivação para os currículos ou “curriculari-
zação” imperativa? São Paulo: Ed. Mackenzie, 2015.

MONTENEGRO, A.; MARQUES, M.A.; LEAL, R.S. Direitos humanos: pauta da extensão universitá-
ria na PUC Minas . In: SOUZA, R.S.R. Universidade e direitos humanos: práticas desenvolvi-
das na PUC Minas . Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2009.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Relatório para a 
Educação Superior . Paris, França: OCDE, 2016 .

PUC MINAS. Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016. Belo Horizonte: PUC 
Minas, 2011 . Documento interno .

________ . Regulamento da Pró-reitoria de Extensão. Belo Horizonte: PUC Minas, 2015. 

SÍVERES, L. Processos de aprendizagem na extensão. Goiânia: Ed . PUC Goiás, 2012 .

________ . A extensão universitária como princípio de aprendizagem. Brasília, DF: Liber 
Livros, 2013 .

UNESCO. Fórum Mundial de Educação Superior . Paris, França, 1998 .



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 135

A sexualidade infantil a serviço 
da aprendizagem: uma revisão 
bibliográfica

Adriana Braga Chaves1

Riviane Borghesi Bravo2

Resumo
O	presente	artigo	foi	produzido	a	partir	de	uma	revisão	bibliográfica	a	fim	de	verificar	a	
produção acadêmica relacionada à sexualidade infantil e sua implicação no processo 
de	aprendizagem,	tendo	em	vista	que	refletir	sobre	a	importância	da	sexualidade	para	a	
aprendizagem é considerar que o saber sobre si propicia o interesse em saber sobre o 
outro e sobre as coisas ao seu redor, é colocar no centro da aprendizagem não a escola, 
mas	sim	os	sujeitos	que	nela	transitam.	

Palavras-chave: Sexualidade Infantil. Sexualidade. Aprendizagem.

Introdução
O presente artigo tem por objetivo apresentar a produção teórica relacionada às manifes-

tações da sexualidade infantil e suas implicações no processo de aprendizagem . 
A sexualidade será tratada como uma vivência presente desde o momento do nascimento, 

revelando-se de modo distinto em cada fase da vida . Uma experiência permeada por fenômenos 
culturais, religiosos, jurídicos, sociais e de gênero . 

Para dar sustentação à reflexão sobre o fenômeno da sexualidade, apresentaremos a 
concepção sobre o tema a partir de dois autores, Sigmund Freud e Michael Foucault, que, em 
determinado momento de sua produção teórica, privilegiaram a sexualidade como objeto de 
investigação . 

Por outro lado, a aprendizagem terá como interlocutores Jean Piaget e Lev Vygotsky, teó-
ricos que contribuíram para a elucidação dos fatores que cooperam para o processo de apren-
dizagem desde a tenra infância . 

A produção teórica desses autores, seja relacionada à sexualidade ou à aprendizagem, 
indica a pertinência e a importância da interlocução entre a psicologia e a educação, áreas do 
conhecimento que estão em constante diálogo na busca por práticas que valorizem a criança 
como um ser em formação e em constante transformação, quer no campo psicológico, quer no 
pedagógico .

O recorte do tema na infância se fez necessário, pois é nessa fase que surgem com maior 
frequência as primeiras manifestações e curiosidades sobre as diferenças em relação ao corpo 
da menina e do menino, a origem dos bebês e o que “fazem” os pais quando se recolhem em seu 
quarto e fecham a porta. Segundo Dunley (1999), essas inquietações trazidas pela criança estão 

1 Pedagoga, Psicóloga. Colégio Santo Antônio.
2 Professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Newton Paiva.
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relacionadas ao enigma da diferença sexual, ao enigma da origem, ao enigma do amor .
Sabe-se que muitas dessas indagações que a criança faz acabam por deixar os adultos 

inseguros e, muitas vezes, temerosos por não saber o que responder no momento, pois nem 
sempre compreendem que esses questionamentos fazem parte do processo de aprendizagem e 
do desejo de saber o que acomete os pequenos desde muito cedo . 

De acordo com alguns autores (FREUD, 1980; MILLOT, 1995; KUPFER, 1997; DUNLEY, 
1999; SILVA, 2013), a investigação sobre o sexual aponta para o despertar da aprendizagem. 
É nesse momento que a criança se apresenta ao outro com suas indagações, seus questiona-
mentos e seus por quês. Há uma necessidade de investigar, de comparar e de certificar se suas 
hipóteses são válidas . A criança, a princípio, está, simplesmente, ávida por saber .

Para a produção deste artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base SciELO, ten-
do como primeiro descritor “Sexualidade Infantil” – somente cinco artigos foram encontrados 
e nenhum deles tratava diretamente da relação entre sexualidade e aprendizagem . A pesquisa 
foi ampliada para o descritor “sexualidade” – foram encontrados 700 artigos . Realizou-se uma 
exclusão, dando prioridade àqueles que tratavam do assunto no ambiente escolar, no total 113 
artigos . Destes, selecionamos 10, além da consulta a livros que tratam da temática . 

A sexualidade em questão
A sexualidade, tema instigador, controverso e, por vezes, reduzido ao campo biológico, 

convoca-nos a refletir sobre nossa relação com o outro, com nosso corpo e com nossos desejos. 
Entretanto, apesar de essa familiaridade, na maioria das vezes, ser tratada com certa estranhe-
za, como se o sabido não devesse ser dito .

Antes de dialogarmos com autores que contribuíram para a compreensão do fenômeno 
da sexualidade, é pertinente investigar em que bases o tema é tratado a partir do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) . A partir das orientações apresentadas 
no Referencial, percebemos que a sexualidade infantil é compreendida como algo inerente à 
condição humana . A criança vivenciará em cada fase experiências e descobertas que serão fun-
damentais para seu desenvolvimento . 

Além das considerações presentes no RCNEI, é pertinente apresentar o exposto nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – tópico Orientação Sexual. Apesar de serem orien-
tações destinadas aos educadores que atuam nos anos iniciais da Educação Básica, o documen-
to trata do assunto com clareza ao afirmar que a sexualidade é compreendida como algo que 
está presente desde o nascimento até a morte, manifestando-se de forma peculiar a cada fase do 
desenvolvimento . Uma expressão delimitada pelo discurso da ciência, pela cultura de um povo 
e por sua história . Uma vivência carregada de afetos e sentimentos a partir da singularidade de 
cada sujeito .

Partindo, portanto, da complexidade que o tema suscita, destacamos dois teóricos, 
Sigmund Freud e Michel Foucault, que têm sido referência para a discussão sobre a sexualidade. 
É válido ressaltar que, em toda a produção científica pesquisada para a produção deste arti-
go, os fundamentos desses dois autores sobre a temática sustentam a argumentação deles que 
compõem o material pesquisado – produções essas voltadas tanto para a prática da psicologia 
como da pedagogia, demonstrando o quanto o pensamento de Freud e de Foucault é essencial 
para o tratamento da questão .

Dunley (1999) apontará que, para Foucault, o termo sexualidade surgiu apenas no início 
do século XIX, em decorrência do conhecimento produzido em torno do sexual . Nesse momento, 
institui-se um conjunto de regras e normas, tendo as instituições religiosas, judiciárias, pedagó-
gicas e médicas como incentivadoras desse discurso, assim como as responsáveis por regular a 
forma como o indivíduo passa a apreciar as condutas, os deveres, os prazeres, os sentimentos e 
as expectativas . Diz Foucault: 
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[...] Todos esses controles sociais que se desenvolvem no final 
do século passado e filtram a sexualidade dos casais, dos pais e dos fi-
lhos, dos adolescentes perigosos e em perigo – tratando de proteger, 
separar e prevenir, assinalando perigo em toda parte, despertando 
as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando relatórios, orga-
nizando terapêuticas; em torno do sexo eles irradiaram os discursos, 
intensificando a consciência de um perigo incessante que constitui, 
por sua vez, incitação a se falar dele (FOUCAULT, 2006, p . 37) . 

É importante ressaltar que a incitação para que os sujeitos falassem sobre a sexualidade 
não tinha a intenção de reduzir ou proibir as práticas sexuais, mas produzi-las, a partir do que 
era dito, como deveria ser uma sexualidade normal . De acordo com Dunley (1999), citando 
Foucault, a normalidade no campo da sexualidade traduzia-se em comportamentos heteros-
sexuais, no âmbito familiar e para fins reprodutivos. Por outro lado, o “anormal”, ou melhor, a 
sexualidade desviante se caracterizava por meio da figura do masturbador, do homossexual e 
do perverso . Logo, para Foucault:

[ . . .] a sexualidade é o nome dado a um dispositivo histórico 
[...] à grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, 
a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação 
dos conhecimentos, o reforço dos controles, das resistências enca-
deiam-se uns aos outros, segundo algumas estratégias de saber e 
poder (FOUCAULT apud ASSIS OLIVEIRA, 1993, p. 100).

As crianças, para Foucault (2006), não foram isentas dessa vigilância em relação à sexua-
lidade, mas também não foram foco de controle . Foram combatidos seus “hábitos solitários”, 
apesar de esse controle sempre estar fadado ao fracasso . 

[ . . .] De fato, ao longo dessa campanha secular, que mobilizou 
o mundo adulto em torno do sexo das crianças, tratou-se de apoiá-
-la nesses prazeres tênues, de constituí-los em segredos (ou seja, 
de obrigá-los a esconderem-se para poder descobri-los), procurar-
-lhes as fontes, segui-los das origens até os efeitos, cercar tudo o 
que pudesse induzi-los ou somente permiti-los; em todo o canto 
onde houvesse o risco de se manifestarem, foram instalados dispo-
sitivos de vigilância, estabelecidas armadilhas para forçar confis-
sões, impostos discursos inesgotáveis e corretivos; foram alertados 
os pais e os educadores, sendo entre eles semeada a suspeita de 
que todas as crianças eram culpadas e o medo de que eles próprios 
viriam a ser considerados culpados caso não desconfiassem sufi-
cientemente: tiveram de permanecer vigilantes diante desse perigo 
recorrente, foi prescrita a sua conduta e recodificada a pedagogia; 
e implantadas sobre o espaço familiar as bases de todo um regime 
médico-sexual (FOUCAULT, 2006, p . 48) .

Inúmeros dispositivos de domínio foram instaurados a fim de barrar as formas de ma-
nifestação da sexualidade . Entretanto, esse mecanismo acaba por desencadear uma dupla in-
citação: prazer e poder . De acordo com Foucault, prazer em exercer um poder que questiona, 
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fiscaliza, espreita, espia, investiga, apalpa, revela; e, por outro lado, prazer que se abrasa por ter 
de escapar a esse poder, fugir-lhe, enganá-lo ou travesti-lo . Poder que se deixa invadir pelo pra-
zer que persegue e, diante dele, poder que se afirma no prazer de mostrar-se, de escandalizar 
ou de resistir (FOUCAULT, 2006, p . 52) . 

Será nesse ponto, em que Foucault denuncia o malogro da repressão por meio do saber e 
do poder, que iniciaremos com Freud, ao dizer que os educadores se comportam como se sou-
bessem que a atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem como “vícios” todas 
as suas manifestações sexuais, mesmo que não possam fazer muita coisa contra elas (FREUD, 
1969, p . 168) .

É essencial esclarecer que, para Freud, o termo sexual não se refere ao genital . Contudo, a 
sexualidade genital, na delimitação do termo, se relaciona, precisamente, à cópula com o intuito 
de procriar ou de obter prazer orgástico . 

[ . . .] A sexualidade para Freud inclui as preliminares do ato 
sexual, as perversões, as experiências sensuais da criança vividas 
em relação ao próprio corpo ou em contato com o corpo da mãe . A 
amamentação, nesse sentido, é entendida já como uma experiência 
sexual, geradora de prazer para a criança que suga e até mesmo 
para a mãe que amamenta . Não se veja aí qualquer sinal de perver-
são no sentido usual do termo, e sim um exercício prazeroso que o 
contato corporal proporciona (KUPFER, 1997, p . 39) .

O conceito de sexualidade engendrado a partir da prática analítica em Freud não equivale 
a um comportamento instintivo, que teria uma finalidade e um objeto fixo e preestabelecido. 
Veremos que a sexualidade não está reduzida à reprodução da espécie; muito pelo contrário, 
seu alcance vai além da genitalidade, pois está longe de ser a única zona erógena . Os destinos e 
os objetos da pulsão sexual3 são altamente diversos . 

[ . . .] Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que ela 
está ausente na infância e só desperta no período da vida designa-
do de puberdade . Mas esse não é apenas um erro qualquer, e sim 
um equívoco de graves consequências, pois é o principal culpado de 
nossa ignorância de hoje sobre as condições básicas da vida sexual . 
Um estudo aprofundado das manifestações sexuais da infância pro-
vavelmente nos revelaria os traços essenciais da pulsão sexual, des-
vendaria sua evolução e nos permitiria ver como se compõe a partir 
de diversas fontes (FREUD,1905, p . 163) .

Conforme relatado por Millot (1995), a experiência psicanalítica revelou o pluralismo dos 
componentes da sexualidade e sua origem infantil, assim como a existência de outras zonas 
erógenas4, além das dos órgãos genitais, assim como o autoerotismo, ou seja, a capacidade de o 
próprio corpo constituir-se em objeto da satisfação sexual .

[ . . .] Ao satisfazer a necessidade básica de nutrição através do 
ato de mamar, simultaneamente, o bebê está tendo uma experiência 

3  Para Freud, a pulsão sexual, diferentemente do instinto sexual, não se reduz às simples atividades sexuais que costumam ser repertoriadas 
com seus objetivos e seus objetos, mas um impulso do qual a libido constitui a energia (ROUDINESCO, 1998, p. 628).
4  Trata-se de uma parte da pele ou da mucosa em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada qua-
lidade (FREUD, 1996, p . 172) . 
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prazerosa envolvendo os lábios e a boca, pelo gosto e calor do leite 
e pelo contato com a pele do seio materno . Em segundo momento, 
ao chupar o dedo, o bebê, que obviamente não estará assim satis-
fazendo a necessidade da nutrição, está, no entanto, atendendo ao 
apelo de suas pulsões sexuais – regidas nesse momento pelo prima-
do da zona erógena lábio-bucal –, reproduzindo uma experiência 
prazerosa vivida durante a amamentação, que lhe dá uma renovada 
satisfação (KUPERMANN,1999, p . 76) .

Além das pulsões ditas sensórias, outras vão se instalar associadas ao trabalho desempe-
nhado pela sexualidade no desenvolvimento do sujeito . Entre elas, a pulsão de saber, responsá-
vel pelas manifestações de curiosidade da criança . Na maioria das vezes, essas “bisbilhotices” 
são dirigidas ao adulto mais próximo, que se vê em uma “emboscada”, pois é convocado a res-
ponder sobre a origem dos bebês; o que “fazem” seu pai e sua mãe quando fecham a porta; onde 
está o pipi da menina; por onde sai o bebê . 

Em relação a isso, Freud (1907) ainda declara que o mais importante é que as crianças 
são induzidas a pensar que pretendemos cercar de mistérios os fatos da vida sexual, mais do 
que qualquer outro assunto ainda não acessível para sua compreensão . Para ele, os assuntos 
relacionados à sexualidade devem ser tratados como todos os demais fatos merecedores de 
conhecimento . 

Consideramos que tanto Freud como Foucault, mesmo fundamentando seus estudos em 
bases teóricas diferentes, fazem-nos refletir que a sexualidade é um processo que nos acompa-
nha por toda a vida, sofre a influência do sistema social e cultural, necessita de informação e 
requer o diálogo .

A sexualidade infantil e o processo de aprendizagem
Antes de investigarmos a relação entre sexualidade infantil e aprendizagem, faz-se neces-

sário delimitar o que se entende por aprendizagem .
Na concepção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), percepção também compar-

tilhada por esta produção, a aprendizagem ocorrerá com a participação construtiva do aluno e, 
concomitantemente, com a intervenção do professor . Diferentemente de um processo de ensi-
no-aprendizagem que ocorre por etapas, em que a cada fase conclui-se um aprendizado, como 
se o conhecimento pudesse ser encerrado, o que se espera é uma visão da complexidade e da 
provisoriedade do conhecimento .

Nessa perspectiva, busca-se com que o aluno possa ser sujeito da própria formação, em 
um processo contínuo de interações em que também o professor se veja como sujeito do conhe-
cimento e mediador da aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvi-
mento das capacidades necessárias à formação do indivíduo . 

Dito de outra forma, mas aproximando-se da ideia de que a aprendizagem ocorre também 
por meio de uma reorganização do conhecimento, Piaget (2014) afirma que o desenvolvimento 
mental é uma construção contínua, comparada à montagem de um mecanismo delicado, cujas 
fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e a uma mobilidade das peças, 
tanto maiores quanto mais estável se torna o equilíbrio .

Conforme Piaget, tanto a criança como o adulto apresentam em seu desenvolvimento 
mental os processos de equilíbrio e desequilíbrio, fazendo com que o conhecimento avance em 
relação a um nível superior . É válido destacar que, para o autor, isso ocorre porque o sujeito é 
impelido por uma necessidade, um interesse, uma pergunta ou um problema . O encontro com 
o objeto do conhecimento ou com uma situação desencadeará no sujeito uma série de ações .
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[ . . .] A fome ou a fadiga provocará a procura do alimento ou do 
repouso . O encontro do objeto exterior desencadeará a necessidade de 
manipulá-lo; sua utilização para fins práticos suscitará uma pergunta 
ou um problema teórico . Uma palavra de alguém excitará a necessida-
de de imitar, de simpatizar ou levará à reserva e oposição quando entra 
em conflito com as nossas tendências (PIAGET, 2014, p. 6).

Consequentemente, ocorre o restabelecimento, quando há o equilíbrio entre o fato novo 
que suscitou a necessidade e a organização mental em torno da solução . A cada momento, dá-se 
um desequilíbrio por meio das transformações que surgem no universo, exterior ou interior, e a 
cada novo comportamento funcionará como meio de restabelecer o equilíbrio, assim como para 
buscar um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a essa perturbação .

Se Piaget contribuiu para a compreensão do processo de aprendizagem, indicando as al-
terações ocorridas no desenvolvimento mental do sujeito ao se deparar com um fato novo, exi-
gindo uma nova reestruturação do pensamento e da ação, por outro lado, Vygotsky fomentará 
a discussão a partir da função mediadora que o professor ou um sujeito mais experiente pode 
exercer no processo de aprendizado e desenvolvimento de outro sujeito . 

[ . . .] O aprendizado desperta vários processos internos de de-
senvolvimento, que são capazes de operar somente quando a crian-
ça interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação 
com seus companheiros . Uma vez internalizados, esses processos 
tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente 
da criança (VYGOTSKY, 2007, p. 102).

De acordo com Oliveira (2002), Vygotsky denomina essa capacidade de realizar tarefas de 
forma independente de nível de desenvolvimento real . Para ele, o nível de desenvolvimento real 
da criança configura o desenvolvimento de forma retrospectiva, isto é, relaciona-se a etapas já 
alcançadas pela criança . As funções psicológicas que compõem o nível de desenvolvimento real 
da criança são resultado de processos de desenvolvimento já consolidados .

Para que a criança avance em relação ao aprendizado e, consequentemente, ao desenvol-
vimento, é necessário levar em consideração não apenas o nível de desenvolvimento real da 
criança, mas igualmente o nível de desenvolvimento potencial, processo esse determinado pela 
possibilidade de a criança executar uma tarefa sendo auxiliada por um sujeito mais experiente . 

[ . . .] Há tarefas que uma criança não é capaz de realizar sozi-
nha, mas que se torna capaz de realizar se alguém lhe der instru-
ções, fizer uma demonstração, fornecer pistas, ou der assistência 
durante o processo (OLIVEIRA, 2002, p . 59) .

Entretanto, é válido ressaltar que, mesmo sendo auxiliada, a criança só terá chances de 
avançar se os desafios apresentados a ela estiverem compatíveis com o momento do seu desen-
volvimento. Não basta ser motivada, a criança somente se beneficiará da colaboração de outra 
pessoa a partir de certo nível de seu desenvolvimento, mas não antes .

A partir da existência dos níveis de desenvolvimento, ou seja, real e potencial, Vygotsky ca-
racteriza a zona de desenvolvimento proximal como a distância entre o nível de desenvolvimen-
to real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
um adulto em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 2007, p. 97).
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A zona de desenvolvimento proximal é, pois, um domínio psicológico em constante trans-
formação (OLIVEIRA, 2002) . O que é possível à criança resolver com a ajuda de uma pessoa, ela 
poderá realizar sozinha amanhã . O aprendizado ativa processos de desenvolvimento que pouco 
a pouco se transformam em parte das funções psicológicas consolidadas do indivíduo .

Da mesma forma que Vygotsky aponta que o aprendizado é mediado pela relação da crian-
ça com o outro, seja ele um adulto, seja até mesmo uma criança mais experiente, Piaget, por sua 
vez, também indica que, durante o processo de construção do conhecimento, os desequilíbrios 
causados pelo meio, seja através de uma situação, de um problema, de uma pergunta colocada 
por outro sujeito, são fundamentais para o avanço da aprendizagem . 

Mas que relação haveria entre os questionamentos em relação à sexualidade, apresen-
tados pelas crianças, e a aprendizagem? Percorremos um caminho em Piaget e em Vygotsky e 
concluímos que cada um, com sua especificidade teórica, nos revela que a aprendizagem ocorre 
na relação com o meio, seja ele familiar, seja escolar ou social, causando desequilíbrios ou por 
meio da mediação . Diante disso, podemos supor que a curiosidade que a criança expressa em 
relação à sexualidade, questionando o adulto, espiando ou certificando as diferenças anatômi-
cas diretamente no corpo do colega, representa possibilidades de aprendizagem?

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) discorrem a esse respeito, afirmando que 

[ . . .]as curiosidades das crianças a respeito da sexualidade são 
questões muito significativas para a subjetividade na medida em 
que se relacionam com o conhecimento das origens de cada um e 
com o desejo de saber . A satisfação dessas curiosidades contribui 
para que o desejo de saber seja impulsionado ao longo da vida, en-
quanto a não satisfação gera ansiedade e tensão . A oferta, por parte 
da escola, de um espaço em que as crianças possam esclarecer suas 
dúvidas e continuar formulando novas questões contribui para o 
alívio das ansiedades que muitas vezes interferem no aprendizado 
dos conteúdos escolares (PCNs, 1998, p . 76) .

Freud (1907), Kupermann (1999), Silva (2007) e Cassarotti (2011) apresentam um posi-
cionamento semelhante no que se refere à curiosidade infantil sobre a sexualidade e sua rela-
ção com a aprendizagem . Para esses autores, a curiosidade anunciada pela criança é um sinal 
do despertar para a aprendizagem . O desejo de saber e a curiosidade sexual se manifestam 
logo no início de nossa existência . É através do desejo de saber e da curiosidade que buscamos 
compreender de onde viemos e como viemos ao mundo, e nos colocamos a observar os aconte-
cimentos ao nosso redor . 

[ . . .] Quando podemos levantar hipóteses, unir as ideias, cons-
truir teorias, podemos pensar . Quando pensamos, podemos conhe-
cer e estabelecer relações afetivas . Os vínculos afetivos também 
são ligações que resultam do desejo de saber e de conhecer o outro 
(SILVA, 2007, p. 18).

Ribeiro, Souza e Souza (2004) enfatizam que muitas das curiosidades e dos saberes apre-
sentados pelas crianças estão relacionados ao cotidiano dos programas de televisão, das brinca-
deiras, do convívio com a família e com os amigos . Nesses espaços de convivência, são inscritos 
determinados atributos sociais, como a maneira de agir, vestir, brincar, ter prazer e desejos em 
seus corpos, configurando assim sua sexualidade . 
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Todavia, sabemos que essas vivências, curiosidades e saberes carregados de significado 
para a criança nem sempre são bem acolhidos no ambiente educacional . Ribeiro et al (2004) 
destacam que há um silenciamento em torno das perguntas, conhecimentos e saberes dos alu-
nos, pois estes não fazem parte dos conteúdos escolares . Provavelmente, o silêncio é uma es-
tratégia para aquelas perguntas que se tornam difíceis ou perigosas de responder às crianças, 
especialmente se não autorizadas pelas normas que regem a educação escolar .

Freud (1907) ainda assevera que o interesse intelectual da criança pelos enigmas do sexo, 
o seu desejo de conhecimento sexual, se revela desde tenra idade e essa curiosidade não atingirá 
uma intensidade exacerbada se for adequadamente satisfeita a cada etapa de sua aprendizagem .

Diante do exposto, é essencial levar em consideração a relação entre o desejo de saber, de 
investigar, de instigar, característico da vivência da sexualidade e o processo de aprendizagem – 
processo este também de investigação, ativo, dinâmico e, sobretudo, mediado pela cultura, pela 
família, pela escola, pelos pares . 

Cada ser terá o seu tempo e seu modo de realizar suas descobertas, mas, para que sejamos 
capazes de auxiliar, é preciso reconhecer que cada um é um, mesmo dentro de uma coletividade 
de dúvidas e indagações . 

Considerações finais
Tratar da relação entre sexualidade infantil e aprendizagem não tem a intenção de apon-

tar os culpados ou as falhas da prática pedagógica, mas, sim, de refletir sobre o quanto essas 
manifestações estão associadas à aprendizagem e podem contribuir para que o educador explo-
re e incite na criança esse desejo de saber sobre si, sobre o outro e sobre o mundo que a rodeia . 

Possibilitar o diálogo entre teóricos de diversas áreas do conhecimento, que nem sempre 
convergem para o mesmo ponto em relação à sexualidade (Foucault, na filosofia, e Freud, na 
psicologia), ou até mesmo em relação à aprendizagem (Piaget e Vygotsky) se fez necessário a 
fim de demonstrar o quanto esses dois temas têm suscitado o trabalho intelectual sem que seja 
concedida uma verdade única em relação à aprendizagem ou à sexualidade . 

Sabemos que há uma diversidade de fatores que instigam o aprender; o saber sobre si, 
sobre sua origem, sobre o seu corpo, sobre o outro, sobre o mundo e, por que não, um saber 
sobre o universo . De um universo com suas galáxias a um universo em que a criança se localiza 
e é acolhida .

Cabe a nós, educadores, alimentar esse desejo de saber . Digo alimentar e talvez não partir 
do pressuposto de que se possa saciar a curiosidade de uma criança dando-lhe explicações ou 
respondendo aos seus questionamentos. Se considerarmos a criança como um ser pensante e 
em processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento, saberemos que, a cada aquisição 
cognitiva, ela avançará em aprendizagens cada vez mais desafiadoras e complexas.
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Orientação de Estudo: uma proposta 
autorregulatória

Adriana Chaves1

Flávia Barros Fialho2

Juliana Pereira Baldo3

Resumo
O	presente	artigo	tem	por	objetivo	contribuir	para	a	reflexão	e	a	promoção	da	prática	de	
Orientação de Estudo como instrumento de autorregulação da aprendizagem. O Setor 
de Psicologia Educacional é responsável por desenvolver essa atividade com os alunos 
do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Durante o processo de Orientação de Es-
tudo, o(a) aluno(a), individualmente, em dupla, em trio ou em pequenos grupos, recebe 
informações sobre a organização de uma rotina saudável de estudo e sobre técnicas para 
aperfeiçoar	sua	aprendizagem,	além	de	serem	estimulados	a	refletir	sobre	os	hábitos	e	
atitudes que favorecem ou não o processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Orientação de Estudo. Autorregulação. Aprendizagem.

Introdução
A estratégia de Orientação de Estudos, desenvolvida pelo Setor de Psicologia Educacional 

do Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, busca instrumentalizar e estimular o(a) aluno(a)4 
para que se sinta responsável e atuante no processo de gerenciamento de sua aprendizagem, 
contribuindo assim para o aprender a aprender .

Além disso, caminhar mais um pouco na fundamentação teórica de nossa prática nos faz 
refletir sobre nossas ações e o quanto essas têm, de fato, contribuído para o processo de desen-
volvimento e aprendizagem de nossos alunos .

Desenvolvimento e metodologia
A Orientação de Estudos proposta pelo Setor de Psicologia tem demonstrado ser um cam-

po fértil para a promoção da autorregulação no contexto educativo . De acordo com Rosário e 
Polydoro (2014), no processo de autorregulação da aprendizagem, é essencial que o aluno se 
reconheça no papel central e no controle de sua aprendizagem, conduzindo seus processos cog-
nitivos e motivacionais no sentido de alcançar seus objetivos de aprendizagem .

Os autores ainda destacam que é necessário que o aluno encontre meios para desenvolver 
a autorregulação, seja mediante a experiência pessoal, a instrução ou como produto da prática 
intencionada .

1 Psicóloga, Pedagoga, Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais, Especialista em Fundamen-
tos da Clínica Psicanalítica pelo Centro Universitário FUMEC .
2 Psicóloga, Pedagoga, Mestre em Sociologia da Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Especialista em Terapia Cognitivo-
-Comportamental pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
3 Psicóloga .
4 Considere, por favor, a partir desse ponto em diante no texto que, quando nos referimos ao aluno, encontra-se igualmente presente também 
nossa referência à aluna .
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É nessa perspectiva, ou seja, de propiciar uma experiência pessoal, oferecendo um espaço 
para organização, sistematização e, sobretudo, de construção do aprender a aprender, que a 
prática de orientação de estudo se baseia e tem sido desenvolvida há mais de uma década em 
nossa instituição .

O público-alvo da Orientação de Estudo é direcionado aos alunos do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio . O aluno pode ser encaminhado pela coordenação de turma ou ele mesmo 
agendar um horário com uma das três psicólogas do setor . A intervenção pode ser individual, 
em dupla, em trio ou em pequenos grupos. São realizados, no mínimo, dois encontros de 60 
minutos cada um . O aluno pode retornar durante o ano quantas vezes forem necessárias ou mi-
grar de modalidade individual para coletiva e vice-versa . No primeiro encontro, o aluno relata 
sua rotina e os hábitos de estudo, e juntos elaboramos um novo planejamento a ser executado e 
avaliado . Nos demais encontros, analisamos os resultados, fortalecemos os êxitos e discutimos 
novos planejamentos a serem executados e avaliados .

No decorrer desses anos, temos buscado fundamentar a ação a fim de qualificá-la, con-
tribuindo cada vez mais para o entendimento de como podemos despertar e ao mesmo tempo 
impulsionar o aluno para que este se torne agente de sua aprendizagem .

Diante dessa proposta, ou seja, a de situar o aluno como agente do processo de aprendi-
zagem, é que encontramos na Teoria Social Cognitiva, criada por Bandura, um dos pilares para 
fomentar, ainda mais, a intervenção a partir da orientação de estudo .

Segundo Azzi (2014), citando Bandura, ser agente é influenciar intencionalmente o pró-
prio funcionamento e as circunstâncias da vida . Nessa perspectiva, o indivíduo tem condições 
de intervir em seu ambiente, transformando-o e sendo por ele transformado, uma vez que os 
indivíduos são simultaneamente frutos e produtores do ambiente social em que vivem .

Para Bandura (citado por AZZI, 2014), a ação agêntica apoia-se em quatro ações especi-
ficamente humanas: (1) intencionalidade; (2) pensamento antecipatório; (3) autorreatividade; 
e (4) autorreflexividade. Acreditamos que a experiência de orientação de estudo propicia a vi-
vência da ação agêntica, impulsionando o aluno a assumir, progressivamente, a condução da sua 
aprendizagem .

A intencionalidade está na busca constante e autônoma do aluno ao solicitar um horário 
para que seja realizada a orientação de estudo . É válido ressaltar que a maior parte de nossos 
agendamentos é decorrente dessa demanda espontânea para organização da rotina de estudo . 
Se de um lado temos os alunos desejosos por rever seu modo de aprender, de outro existe a 
instituição que mantém o serviço de orientação de estudo, acreditando e investindo no prota-
gonismo do aluno, ao gerenciar o seu aprendizado .

Durante o processo de orientação de estudo, o aluno define objetivos, planeja sua ação, 
organiza seu tempo e vislumbra o alcance de resultados mais favoráveis . Ele atua naquilo que 
Bandura (AZZI, 2014) indicou ser o pensamento antecipatório. Momento este em que há o dire-
cionamento e a motivação para a ação .

[ . . .] Destaque-se que “o futuro” visualizado é “trazido” para o 
presente por meio da representação cognitiva na forma de referên-
cia e de motivação para a ação presente (AZZI, 2014, p .30) .

Com seu plano de ação elaborado, o aluno passa para a terceira propriedade da agência, a 
autorreatividade . Cabe a ele agora transformar suas intenções e seus planos em realidade, por 
meio de processos autorregulatórios que visam monitorar as ações e as atividades com o pro-
pósito de alcançar os objetivos almejados .

Conforme o elucidado por Polydoro e Azzi (2009, p. 75) a autorregulação configura-se “por 
um processo consciente e voluntário de governo pelo qual possibilita a gerência dos próprios 
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comportamentos, pensamentos e sentimentos, ciclicamente voltados e adaptados para obten-
ção de metas pessoais e guiados por padrões gerais de conduta” .

Ao longo de todo esse processo, o aluno agente de sua aprendizagem deverá se auto-ob-
servar, prestar atenção em seus pensamentos, no sentido de suas atividades e crenças pessoais . 
Orientamo-lo a avaliar o curso de suas ações e a replanejar sempre que as metas não estejam 
sendo alcançadas. De acordo com Azzi (2014), citando Bandura (2008), a capacidade metacog-
nitiva de refletir sobre si mesmo é a propriedade humana mais essencial da agência.

[ . . .] Não nascemos agentes; tornamo-nos agentes . O recém-
-nascido vem ao mundo sem senso de individualidade e de agência 
pessoal . É pela construção social nas interações com o ambiente 
que o desenvolvimento progressivo da individualidade e da agência 
acontece . O desenvolvimento progressivo do senso de agência pes-
soal provém da percepção de causalidade entre eventos, da com-
preensão da causação via ação e, finalmente, do reconhecimento de 
que o agente da ação é o próprio indivíduo (BANDURA, p. 30, 2008).

Agir de forma a estabelecer objetivos de aprendizagem, de automonitoramento e de au-
toavaliação, portanto, são ações que norteiam o processo de aprender a aprender . É importan-
te que o aluno reconheça suas habilidades, desenvolvendo estratégias de gerenciamento do 
estresse relativo às exigências acadêmicas . Consciente, nesse sentido, de que todo avanço é o 
resultado de um contínuo investimento em si próprio e em seus objetivos .

É mais do que evidente que o aprender é um processo e, na maioria das vezes, requer 
estudo, comprometimento e persistência . Quando nos referimos à autorregulação da aprendi-
zagem, não é diferente, pois também se trata do processo de regular o aprender, de ser agente 
em seu processo de aprendizagem .

Acreditamos que a Orientação de Estudo oferecida pelo setor estimula esse desenvolvi-
mento, propiciando o fortalecimento das conquistas pessoais, fomentando o processo de autor-
regulação, apresentando técnicas para aperfeiçoar os estudos e, principalmente, encorajando o 
aluno a gerenciar sua aprendizagem, sendo também responsável por suas escolhas .

Considerações finais
A Orientação de Estudo tem demonstrado ser uma estratégia que contribui para a au-

torregulação da aprendizagem. Sabemos que não basta dizer: estude! É necessário mostrar os 
caminhos, instrumentalizar o aluno e valorizar as conquistas pessoais .

Além disso, precisamos avançar na sensibilização de educadores, propiciando pro-
cessos formativos a fim de qualificar o agir pedagógico em prol da ativação de processos 
autorregulatórios .

Em síntese, sabemos que a Orientação de Estudo, enquanto estratégia de autorregulação, 
não se encerra em nossa prática cotidiana . Necessitamos de uma ação ordenada entre a escola 
e a família, cada qual contribuindo para o processo de autorregulação do aluno .
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O papel da criatividade em uma 
educação jurídica humanista

Pablo Alves de Oliveira .1
Priscila Pereira Cavalcanti .2

Resumo
Partindo	da	premissa	de	que	a	criatividade	é	uma	habilidade	importante	para	o	profis-
sional	do	Direito	na	contemporaneidade,	a	pesquisa	teve	por	objetivo	verificar	a	hipótese	
de	que	há	instituições	de	educação	jurídica	que	ainda	não	adotam	métodos	capazes	de	
formar	um	profissional	mais	criativo.	A	pesquisa	verificou	e	validou	a	hipótese,	através	
dos métodos de revisão de literatura, estudo de caso e entrevistas, de que há instituições 
de	educação	jurídica	que	ainda	não	adotam métodos capazes de contribuir na formação 
de	profissionais	do	Direito	mais	criativos,	embora	essa	seja	uma	habilidade	fundamental	
na	contemporaneidade.	Procurou-se,	assim,	fomentar	o	aperfeiçoamento	dos	cursos	ju-
rídicos e, em especial, dos cursos católicos, em sua missão humanista e transformadora 
da realidade social.

Palavras-chave: Educação	jurídica.	Estudo	de	caso.	Criatividade.

Introdução
O debate sobre os problemas da educação jurídica tem ocorrido desde a criação dos cur-

sos de Direito no país (ADORNO, 1988), e novos desafios vêm surgindo em razão das trans-
formações sociais dos últimos decênios. Essas transformações demandam um profissional ca-
paz de atuar em meio a incertezas, sendo competente para solucionar problemas contingentes 
(PERRENOUD, 2013) . Mas as instituições de educação jurídica estariam preparadas para a for-
mação desse novo profissional? Nos dizeres de José Eduardo Faria (1987, p. 18):

A educação a nível universitário converteu-se, então, numa 
banal e descompromissada atividade de informações genéricas e/
ou profissionalizantes – como os alunos sem saber ao certo o que 
fazer diante de um conhecimento muitas vezes transmitido de ma-
neira desarticulada e pouco sistemática, sem rigor metodológico, 
sem reflexão crítica e sem estímulo às investigações originais. 

Nesse mesmo sentido, aduz Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1979, p. 70):

Os pontos críticos são vários . O primeiro e mais importante 
deles estão na própria concepção do ensino, que coloca mal o pro-
blema do saber especializado, vendo-o como um tecnicismo neutro, 

1 Professor da PUC e doutorando em Direito (pabloalves@pucminas .br) .
2 Graduanda em Direito pela PUC Minas (priscila .pereira .cavalcanti@gmail .com) .
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uma arte de saber fazer sem se preocupar com porque [ . . .] . Nesses 
termos, a formação do bacharel é entendida como uma acumula-
ção progressiva de informações, limitando-se o aprendizado a uma 
reprodução de teorias que parecem desvinculadas da prática (em-
bora não o sejam), ao lado de esquemas prontos de especialidade 
duvidosa, que vão repercutir na imagem atual do profissional como 
um técnico a serviço de técnicos . 

Sendo assim, traçou-se a hipótese de que há instituições de educação jurídica que não têm 
implementado alterações pedagógicas capazes de propiciar a formação de um profissional mais 
criativo e, portanto, mais bem preparado para a demandas do novo século .

Desenvolvimento e metodologia
Como forma de verificar a validade da hipótese foram utilizados os métodos da revisão de 

literatura, estudo de caso e entrevistas .
O resultado da revisão de literatura indicou que o método didático dos cursos jurídicos 

tem sido, predominantemente, o método expositivo mecânico, incapaz de promover uma apren-
dizagem significativa (AUSUBEL, 1980) e de desenvolver a competência da criatividade. 

A metodologia voltada para o automatismo com absorção máxima de conteúdo sem reflexão 
contribui apenas para que o estudante seja funcional. Nos dizeres de Roberto Lyra Filho (1980, p. 8):

Nem nos satisfazem determinadas “modernizações de en-
sino” cuja finalidade é agilizar o currículo, para servir à ideologia 
tecnocrática ou ao desenvolvimento capitalista, dependente e ata-
do à dominação multinacional . Isto apenas produz “mão de obra” 
especializada, para o staff do Estado ou do big business, na mesma 
estrutura . Quero dizer que esse tipo de ensino aliena o estudante e 
paralisa o esforço de pensar o direito da independência econômica 
e da liberdade político-social .

Essas reformas não conseguem resolver um dos mais relevantes problemas, que é o de 
ordem pedagógica (NUNES, 2005).

Paulo Freire (1987) aborda a questão pedagógica em torno de uma concepção bancária, 
em que o educador narra conteúdos e transmite conhecimentos para que o educando memorize 
mecanicamente o que é narrado, pois o “saber”, neste viés, seria visto como uma doação dos que 
se julgam sábios aos que julgam nada saber . Em suas palavras, “[ . . .] a educação se torna um ato 
de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 
1987, p . 33) . Em síntese, o autor aborda a concepção bancária da seguinte forma:

a .  O educador é o que educa; os educandos, os que são 
educados . 

b .  O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem .
c .  O educador é o que pensa; os educandos, os pensados .
d .  O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a 

escutam docilmente .
e .  O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados .
f .  O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educan-

dos os que seguem a prescrição .
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g .  O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão 
de que atuam, na atuação do educador .

h .  O educador escolhe o conteúdo programático; os educan-
dos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele .

i.  O educador identifica a autoridade do saber com sua au-
toridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade 
dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações 
daquele .

j.  O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educan-
dos, meros objetos . (FREIRE, 1987, p . 34)

Conforme Pablo Alves de Oliveira (2017), algumas correlações podem ser feitas entre o 
“poder pastoral” de Foucault e a educação jurídica e uma delas é a legitimação do poder do pro-
fessor (pastor) sobre o aluno (rebanho) . Nesse mesmo aspecto, cita Rancière: “cada um desses 
pretensos emancipadores tem seu rebanho de emancipados, em que coloca selas, rédeas e bri-
da” (RANCIÈRE apud OLIVEIRA, 2017, p  .132) . E continua:

Outra vertente crítica quanto ao caráter antidemocrático do 
modelo de educação bancário é apresentada por Jacques Rancière . 
Em sua obra O mestre ignorante, Rancière delineia sua proposta de 
radicalização democrática da educação, capaz de livrar a educação, 
a um só tempo, do modelo bancário, da escola enquanto instituição 
de sequestro e de seus efeitos normalizadores e ideológicos . Para 
tanto, segundo Rancière, faz-se necessário eliminar a relação verti-
calizada, hierarquizada e desigual entre o professor e os estudan-
tes, entre quem ensina e quem aprende (OLIVEIRA, 2017, p . 148) .

A revisão de literatura também revelou que o curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), do Rio de Janeiro, tem se notabilizado por um projeto pedagógico voltado para o desen-
volvimento da criatividade . Em seu currículo consta a previsão de disciplinas de outras áreas de 
conhecimento, como “Artes e Direito”, implicando na importância desse diálogo para a constru-
ção do olhar do operador do direto:

Decorre daí a opção por um curso que deliberadamente não 
cede ao verbal o lugar de fonte única de apreensão das realidades, 
mas busca equilibrar diversas formas de expressão artística (artes 
visuais, música, literatura, arquitetura etc .), como corolário desse 
entendimento de que o cerne da investigação deve abranger mo-
dos plurais de refletir e encenar, artística e juridicamente, matrizes 
ideológicas (GARCEZ, 2009, p . 218) .

A partir do momento que o estudante se depara com uma série de situações representadas 
no meio artístico e não são codificadas no ordenamento jurídico, começa-se a abstração, amplian-
do-se “o repertório de modelos de conceituação de que dispõem para produzir sentidos” (GARCEZ, 
2009, p . 218) . Ao lecionar a disciplina de “Direito e arte”, o professor José Garcez objetiva fazer a 
união da rigorosidade conceitual com a percepção, permitindo a ampliação e renovação de pen-
sar o Direito . Desta maneira, o ensino de “Direito e arte” objetiva tanto a compreensão maior de 
outras matérias, assim como o complexo lugar que o Direito ocupa na sociedade . 
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Por isso foi empreendido um estudo de caso comparando os modelos dos cursos da FGV 
Rio e da PUC Minas . Os resultados indicaram o reconhecimento, por parte dos estudantes da 
FGV, através das entrevistas, do desenvolvimento da criatividade ao longo do curso, o mesmo 
não acontecendo entre estudantes da PUC Minas .

Através das entrevistas com os alunos da PUC Minas, foi possível perceber que alguns 
estudantes apostam na ideia da metodologia de ensino jurídico aliada com outras áreas de 
conhecimento:

“É saber passar informações de forma didática, alcançando ao 
máximo possível a compreensão dos alunos, porém buscando ino-
var e fugir de uma aula maçante, monótona e extremamente tradi-
cional. Humor, filmes, músicas e curiosidades são formas de fazê-lo” 
(Aluna, 18 anos, 1º período) .

“Todo conhecimento do mundo pode influenciar no Direito e 
fazer despertar ápices/acessos criativos . O direito é muito mais do 
que a simples leitura dos textos jurídicos, necessita de uma devida 
interpretação e para que isso seja feito, é preciso relativo conheci-
mento do mundo (e quanto mais conhecimento, melhor)” (Aluno, 
19 anos, 1º período) .

A maior parte dos alunos do décimo período da PUC Minas entrevistados afirmaram que a 
criatividade foi pouco ou não foi desenvolvida (30 alunos de 44 entrevistados) no curso . Por sua 
vez, a maior parte dos egressos da FGV afirmou que o curso contribuiu para o desenvolvimento 
da criatividade (13 pessoas de 16 entrevistados). Para melhor visualização, seguem gráficos 
ilustrativos:

A criatividade foi desenvolvida em sala no curso de Direito da PUC Minas?

SIM NÃO POUCO
14 25 05

pouco
11%

sim
32%

não
57%

A criatividade foi desenvolvida no curso de Direito da FGV-Rio?

SIM NÃO MAIS OU MENOS
12 03 01
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Algumas das principais críticas ao ensino apontadas pelos alunos do décimo período da 
PUC Minas:

“[O curso] nos ensina a ser funcionais” (Aluna, 23 anos) .

“O curso é dado com base no estudo do direito positivo, sem incentivo a extensão e pesqui-
sa . Não incentivando o pensamento jurídico criativo” (Aluna, 22 anos) .

“O curso de direito é um dos menos criativos . Não se desenvolve atividades que façam os 
alunos serem criativos” (Aluna, 23 anos) .

“[...] o volume de matérias transferido na graduação dificulta o estudo aprofundado” 
(Aluno, 24 anos) .

“[ . . .] as aulas são expositivas e pouco abertas a outros métodos” (Aluno, 24 anos) .

“[ . . .] principalmente nos períodos superiores, o curso se torna muito dogmático, sem es-
paço para questionamentos de leis, problemas sociais, sua aplicabilidade e eficiência” 
(Aluno, 24 anos) .

Por fim, será feita a análise das respostas dadas pelos egressos da Fundação Getúlio 
Vargas-RJ para que se saiba o motivo pelo qual a maioria dos alunos considera que o curso co-
laborou para o desenvolvimento da criatividade:

“Fomos incentivados ao máximo a pensar e refletir além do estudo das leis propriamente 
ditas” (Ex-aluna, 23 anos) .

“Ao estudarmos matérias pouco convencionais nos cursos tradicionais de Direito, acaba-
mos abrindo o nosso leque de conhecimento o que, consequentemente, faz que consiga-
mos olhar para os problemas sob diversas perspectivas” (Ex-aluna, 22 anos) .

“A FGV é uma escola que quer que os alunos pensem e reflitam sobre diversas questões 
sociais, políticas e jurídicas . Com certeza, se destaca por isso” (Ex-aluna, 22 anos) .

“O curso da FGV é bem interdisciplinar, o que implica em uma visão mais ampla da socie-
dade e do direito” (Ex-aluno, 23 anos) .
Os principais argumentos utilizados pelos ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas para jus-

tificar o desenvolvimento da criatividade foram a interdisciplinaridade e o incentivo à reflexão 
não se prendendo à dogmática .

Considerações finais
As contingências do novo século não permitem que o modelo educacional permaneça li-

mitado a modelos de séculos atrás, que não mais atendem às demandas sociais e, no caso do 
Direito, ao seu potencial de contribuição para o fortalecimento dos direitos humanos e da solu-
ção pacífica dos conflitos, sendo cruciais a pesquisa e o debate acerca da necessidade de trans-
formações do modelo dos cursos jurídicos .
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A importância do Núcleo 
Psicopedagógico no Ensino Superior: 
Um estudo de caso na Faculdade 
Damas da Instrução Cristã

Cristiany Morais de Queiroz1 
Maria Luzia Silveira Mendonça2

Objetivo geral: Apresentar o trabalho interdisciplinar do Núcleo de Apoio ao Discente da 
Faculdade Damas.
Objetivos Específicos: Analisar as ideias básicos da Teoria de Rogers no contexto do 
Ensino Centrado no Aluno; Contextualizar a teoria rogeriana nas atividades realizadas 
pelo Núcleo;	apresentar	um	estudo	de	caso	com	diagnóstico	de	Transtorno	do	Déficit	de	
Atenção com hiperatividade (TDAH) e Comorbidade.

Resumo
Este	estudo	objetiva	apresentar	as	atividades	realizadas	pelo	Núcleo	de	Apoio	ao	Dis-
cente, com ênfase na psicopedagogia, tendo por base o atendimento aos discentes e 
aos	seus	familiares,	cujo	objetivo	primordial	é	a	facilitação	em	busca	do	crescimento	
pessoal do aluno/pessoa, com apoio na Teoria Existencial Humanista de Rogers. A 
metodologia utilizada é o Estudo de Caso e a Pesquisa Ação,	cujos princípios são o 
planejamento	 interventivo,	com	coleta	sistemática	de	dados,	análise	 fundamentada	
na literatura pertinente e o relato dos resultados. Diante dessa prática, conferimos 
que	há	uma	preponderância	no	que	se	refere	às	questões	emocionais,	repercutindo	
na vida acadêmica.

Palavras-chave: Psicopedagogia.	Humanismo.	Subjetividade.

Introdução
As instituições de Ensino Superior têm recebido jovens de diferentes perfis intelectuais 

e emocionais, criando, assim, uma necessidade de estratégias psicopedagógicas que possam 
contribuir para a inclusão desses alunos, seja na construção da identidade profissional, seja no 
apoio acadêmico e na orientação psicoeducacional . A Faculdade Damas dispõe de um Núcleo de 
Apoio ao Discente, que trabalha de forma personalizada, assegurando o sigilo entre o aluno e os 
membros envolvidos em uma atividade interdisciplinar. Seu programa é constituído por quatro 
dimensões: a) psicopedagógica; b) profissional/vocacional; c) orientação/formação cristã; e d) 
“nivelamento” de conhecimentos . Neste trabalho nos detemos à psicopedagogia, com apresenta-
ção de um estudo de caso, com fundamentação na Teoria Humanista, além da sistematização das 

1 Psicóloga Clínica e Professora da Faculdade Damas da Instrução Cristã . Formada em Psicologia, mestre e doutora em Antropologia (UFPE) .
2 Orientadora Educacional da Faculdade Damas da Instrução Cristã. Pedagoga, especialista em Gestão Educacional e MBA em Recursos Hu-
manos . Atualmente, estudante de Psicopedagogia Clínica e Institucional . 



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 155

nossas atividades diárias, guardando coerência com o Plano de Desenvolvimento Institucional: 
Revelar a Face do Cristo Educador .

Eis a questão: “Como a atividade psicopedagógica pode ser trabalhada no Nível Superior?” 
A partir da vivência diária com os alunos e as reuniões semanais, percebemos que muitas difi-
culdades apresentadas pelo corpo discente estão relacionadas a problemas emocionais: imatu-
ridade para escolher uma profissão, diagnósticos de depressão, dificuldade de diálogo na rela-
ção pais-filhos e pais superprotetores, potencializando as limitações cognitivas. 

A metodologia é a fenomenológica, que enfatiza os aspectos subjetivos do comportamen-
to humano, ressaltando a importância de se penetrar no universo subjetivo para compreen-
der o sentido dos acontecimentos e as interações sociais que acontecem no seu cotidiano . 
Consideramos as implicações rogerianas sobre a natureza humana, especificamente na educa-
ção . Para Rogers, o ser humano é concebido como sendo bom e curioso, que precisa de ajuda 
para se desenvolver e evoluir de forma saudável: Pedagogia centrada no aluno . 

Já que a pesquisa pretende alcançar mudanças nas atitudes dos alunos, trata-se de uma 
Pesquisa Ação, porque possibilita uma ação sistemática e controlada, desenvolvida pelos pesqui-
sadores . Para André (1995), a pesquisa ação se desenvolve a partir de um plano de intervenção .

Desenvolvimento
O ensino centrado na relação professor-aluno
Carl Ransom Rogers (1902-1987) escreveu vários livros e artigos que atraíram grande 

número de seguidores e foi reconhecido pela sua visão otimista e humanista em relação ao ser 
humano . Foi educado em uma família unida: com uma atmosfera religiosa e moral bastante rígi-
da, um “verdadeiro culto pela virtude do trabalho”, nada de festas, apenas uma vida social muito 
reduzida e muito trabalho (ROGERS, 2009). 

Aos 12 anos, seu pai comprou uma fazenda, onde todos da família foram morar: primei-
ro, por ser um próspero comerciante, ele procurava um hobby; e segundo, afastar os filhos dos 
prazeres mundanos . Essa experiência fez de Rogers um bom observador da natureza cientista .

O “pequeno pesquisador” da infância tornou Rogers um “buscador” da subjetividade 
humana, a partir das experiências de encontro com o outro, na busca da sua totalidade. Sua 
psicologia é “personalizadora”, pois implica o crescimento pessoal por meio do diálogo e da 
comunhão mútua . Apesar dos anos de solidão durante a infância, foi na psicologia que Rogers 
percebeu a riqueza na relação pessoal .

Essas ideias foram adaptadas na educação: educar consiste em proporcionar aos alunos 
condições para se tornarem pessoas (ENDERLE, 1987, p .41) . A partir desse posicionamento, 
alguns princípios foram demonstrados no campo do ensino-aprendizagem: 1) o aluno “torna-
-se pessoa” quando toma suas próprias decisões e é responsável por elas; 2) o professor confia 
no aluno, respeitando seus sentimentos; 3) o professor é o facilitador e oferece um ambiente 
favorável para os alunos se expressarem; 4) é imprescindível que o professor abandone a oni-
potência: sendo capaz de errar e aprender com os alunos; 5) a educação não deve abandonar as 
técnicas tradicionais, elas não devem ser consideradas como essenciais no ensino-aprendiza-
gem, sendo a presença humana o recurso fundamental; 6) a aprendizagem significativa ocorre 
quando o conteúdo faz sentido para o aluno; 7) a aprendizagem provoca uma transformação na 
percepção de si mesmo; 8) criação de um clima libertador e crítico .

O objetivo da educação deve advir da natureza dinâmica da sociedade . Dentro desse siste-
ma, devemos desenvolver um clima propício ao crescimento pessoal . O primordial é possibilitar 
um ambiente gerador de capacidades criativas, pois só assim é possível um crescimento pessoal 
(FRANK, 1978, p .175) .

As propostas educacionais de Rogers não são fáceis na prática acadêmica, pois trata-se 
de uma postura a ser exercitada na vida – quanto mais estivermos disponíveis a olharmos para 
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nós mesmos, no sentido de um trabalho de psicoterapia pessoal, na busca de si, mais seremos 
capazes de uma “escuta sensível”, que é ouvir sem um julgamento prévio, dando possibilidade 
ao aluno de expressar sua subjetividade . Geralmente, quando nos disponibilizamos a escutar 
uma pessoa, é natural que esse exercício aconteça com um julgamento . Nossa primeira reação, 
frequentemente, parte das afirmações que ouvimos outras pessoas revelarem, quando alguém 
exprime um sentimento, uma atitude ou uma opinião, nossa tendência é julgar. Dificilmente, nos 
permitimos compreender o significado dos acontecimentos alheios. Compreender o que o aluno 
revela significa ter uma atitude empática.

Metodologia
Com base nas instâncias acima, a Faculdade Damas leva em consideração:
• Acolhida aos vestibulandos: relaxamento e socialização;
• Diante da aprovação, os alunos são informados sobre a existência do Núcleo de Apoio 

ao Discente . Em alguns casos, é solicitado ao aluno um documento formal (parecer ou 
laudo);

• Sensibilização do corpo docente, desde o primeiro encontro pedagógico do semestre, 
com apresentação dos membros do Núcleo . A exposição inclui uma conversa sobre as 
atividades diárias realizadas pela equipe (psicóloga, psicopedagoga e estagiária de psi-
cologia): atendimento particular aos alunos; organização dos planos de estudo; aten-
dimento aos pais (quando necessário) e possíveis encaminhamentos a profissionais 
especializados;

• A sensibilização também inclui informar aos professores a necessidade de que, em al-
guns casos, é preciso haver a elaboração de uma avaliação diferenciada em relação às 
limitações apresentadas pelos alunos: a forma como as questões são elaboradas, a fon-
te da letra, o tempo de execução e o calendário especial;

• Ao passar a primeira semana de avaliação, outros casos de alunos especiais são 
identificados e incluídos no trabalho psicopedagógico: momento de preparação para as 
avaliações do segundo bimestre, pois na medida em que algumas dificuldades já foram 
observadas na AV1, no decorrer do semestre, essas questões vão sendo trabalhadas, a 
fim de superar as limitações dos primeiros exercícios.

Cada atendimento realizado pelo Núcleo é registrado com outros documentos . Esse ma-
terial serve para nossa reflexão e trabalho nas reuniões semanais, permitindo uma visão crítica 
dos atendimentos . Esse “olhar” interdisciplinar possibilita uma troca de saberes, a partir de dois 
métodos: Estudo de Caso (conhecimento particular) e Pesquisa Ação (processo interventivo) .

O trabalho do Núcleo ultrapassa o aspecto cognitivo. Cabe ao profissional aceitar o aluno 
como ele é (sentimentos e história de vida) . Têm-se o cuidado de não ficar na posição do que 
“ensina”, mas de facilitador, criando um clima de liberdade responsável, auxiliando os objetivos 
pessoais do aluno . Portanto, passamos a mensagem de que aprender é estar disposto a mudar, 
tentando reduzir o grau de dependência do aluno em relação ao professor e aos pais . O objeti-
vo principal é fazer com que o aluno busque os seus ideais, sendo capaz de enfrentar os riscos 
necessários ao seu crescimento . A abordagem é a fenomenologia: busca os fenômenos cotidia-
nos em si, a partir das experiências significativas na vida do indivíduo: como ele se manifesta e 
como é percebido .

Estudo de Caso
J é estudante do curso de Direito da Faculdade Damas e tem 19 anos . A genitora W procu-

rou o Núcleo para relatar as dificuldades da filha. J estuda muito e suas notas não são boas, du-
rante todo período escolar a mãe era convidada a comparecer à escola porque J não conseguia 
realizar as provas; apresenta um histórico familiar com antecedentes de inteligência íntegra, 
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sintomas de TDAH e comorbidade; a mesma tem irmãos adultos do primeiro casamento do 
genitor, mas não tem aproximação com esta família, no entanto, interage bem com a família 
materna . Na história escolar não consta nenhuma reprovação, estudou sempre no mesmo co-
légio até o 9º ano, tendo apresentado dificuldade em Matemática. Não há queixas quanto ao 
comportamento social, mas a genitora relatou que a filha apresenta indiferença para expres-
sar emoções e falta de iniciativa para fazer amizades . J vem sendo acompanhada por vários 
especialistas: psicólogo, neurologista, psicopedagoga, oftalmologista e fonoaudióloga . Já havia 
sido diagnosticada desde as séries iniciais com problemas de Dislexia, Discalculia e de visão – 
em relação a este último, já foi tratada por especialistas, sendo necessárias algumas cirúrgicas 
corretivas . Percebe-se no relato da mãe, uma proteção exagerada, a qual parece provocar em 
J insegurança para tomar decisões . A partir dos fatos colocados, passamos a fazer um acompa-
nhamento sistematizado, baseado na LDB: Lei nº 9.394/1996 e o Artigo 53, que versa sobre um 
acompanhamento especial para a realização das provas com correção diferenciada: avaliações 
com questões mais objetivas; textos curtos, letras e espaçamento entre linhas maiores, como um 
tempo maior para execução das provas e desconsideração dos erros ortográficos, considerando 
só o conteúdo . Vale ressaltar também a importância de estímulos para que a mesma tenha a 
liberdade de expor suas ideias e sua maneira de compreensão . A equipe do Núcleo se mantém 
disponível para dialogar sobre a evolução de J com os professores e a coordenação do curso, 
abrindo espaço para o diálogo. Segundo Porto (2011), o psicopedagogo deve atuar também de 
forma preventiva, servindo de mediador entre o sujeito e a causa da sua dificuldade cognitiva. 

Esse processo de intervenção do Núcleo, juntamente ao grupo de professores e a coor-
denação pedagógica, nos tem exigido um diálogo intersubjetivo constante, na medida em que 
fazemos uma escuta das dificuldades de cada posição envolvida, tendo como foco primordial a 
crença na capacidade criativa do aluno, sem desconsiderar suas limitações, mas instigar o mes-
mo na busca de si e superação, além da liberdade para comunicar seus sentimentos e mundos 
perceptivos particulares (ROGERS, 2009, p.22).

Nessa dinâmica de relações acadêmicas, temos a oportunidade de adentrar na psicodinâ-
mica familiar dos alunos, chegando, geralmente, à conclusão de que o “sintoma” pertence aos 
genitores: medos, angústias existenciais e projeções, que são ressignificados nos filhos. Com 
base em nessas descobertas, aproveitamos para fazer os devidos encaminhamentos, principal-
mente no que se refere à psicoterapia . É importante criar uma relação de autenticidade e trans-
parência, em que “eu sou meus sentimentos reais”, em relação aos pais e aos alunos, dando 
condições para que ambos experienciem aspectos de si mesmo que podem ter sido reprimidos .  

Considerações finais
Partindo da problemática inicial, nosso Núcleo tenta fazer o aluno pensar, não somente 

sobre a sua prática acadêmica, mas também possibilita um nível de reflexão relacionado às suas 
escolhas, aos desejos pessoais, às suas atitudes diante da vida .

O trabalho do Núcleo faz com que nos deparemos com determinadas situações que saem 
do nosso controle, o que nos faz pensar que “pôr ordem na casa” a qualquer preço e é também 
uma maneira de ficarmos diante das nossas limitações e atentarmos que a pessoa (aluno ou 
possível “paciente” a ser encaminhado) é quem melhor sabe de si . É na troca relacional com 
os discentes que descobrimos a riqueza da interação, nos colocando na posição de aprendiz e 
facilitadores do crescimento .
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A avaliação como instrumento de 
ensino-aprendizagem

Dra . Ana Cláudia de Freitas Resende1 

Resumo
Este artigo defende a premissa de que o processo avaliativo é parte fundamental para o 
ensino-aprendizagem, na construção cognitiva dos discentes e autoavaliação docente. A 
Metodologia	Ativa	e	a	interdisciplinaridade	adequam-se	às	demandas	contemporâneas,	
apontando a avaliação como meio para aquisição/apreensão do conhecimento e não 
como	fim,	conforme	outrora.	Para	 tanto,	contemplam-se	exemplos	práticos,	desenvol-
vidos nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário do 
Leste de Minas Gerais – Unileste. Somam-se, ainda, entrevistas com docentes e discen-
tes, participantes ativos desse processo.

Palavras-chave: Avaliação. Interdisciplinaridade. Metodologia Ativa. 

Introdução
Este artigo objetiva refletir sobre o processo avaliativo como catalizador do ensino e apren-

dizagem . Para tanto, busca-se compreender a avaliação como instrumento balizador, tanto para 
o aluno, no seu desenvolvimento cognitivo, como para o professor, no redimensionamento de 
sua prática pedagógica, bem como a eficácia da Metodologia Ativa e interdisciplinaridade como 
base de todo o processo .

Para embasar este estudo, privilegia-se, além da legislação vigente, a fundamentação 
bibliográfica, exemplos de aplicação prática, desenvolvidas pelo corpo docente dos cursos de 
Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unileste e entrevistas com os sujeitos envolvidos . 
Para tanto, será resgatado o histórico do processo, culminando no formato atual, revelando os 
resultados alcançados. Assim, será possível mensurar os objetivos propostos, a fim de consta-
tar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias (LIBANEO, 
1994, p .195) . 

Para melhor compreender a avaliação como instrumento de ensino-aprendizagem, há que 
se considerar todo o processo que a antecede . Por isso, serão trabalhados os conceitos e as apli-
cabilidades do trabalho interdisciplinar, concomitantemente à Metodologia Ativa . Esse caminho 
conduzirá ao entendimento de todo o percurso trilhado pelos docentes supracitados que, ao 
mesmo tempo, proporcionam aprendizado aos discentes não somente durante a elaboração 
das atividades, mas também durante a avaliação; instigando, ainda, a autoavaliação de alunos e 
professores a partir de cada proposta de trabalho, em busca de melhoramentos e inovação no 
âmbito educacional .

1 Doutora, mestre, especialista, Jornalista . Ex-coordenadora e docente nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Uni-
versitário do Leste de Minas Gerais – Unileste .
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O trabalho interdisciplinar nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda 
do Unileste
Há 11 anos, os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unileste realizam, em 

conjunto, o trabalho interdisciplinar . A atividade é proposta pelo corpo docente no início do 
semestre e apresentada pelos discentes, ao fim de cada semestre. Trata-se de uma “associação 
entre disciplinas em que a cooperação [ . . .] provoca intercâmbios reais; isto é, existe verdadeira 
reciprocidade nos intercâmbios e, consequentemente, enriquecimentos mútuos” (SANTOMÉ, 
1998 apud SOMMERMAN, 2006, p. 33). O professor dos cursos supramencionados, Rodrigo 
Cristiano Alves2 afirma: 

O conhecimento tem que ser resultado de vários saberes por-
que a prática profissional exige isso. Você não usa somente um co-
nhecimento específico. Você usa o conjunto de conhecimentos que 
você adquiriu na faculdade para trazer à luz o que você está que-
rendo construir .

E para que esse processo ocorra com naturalidade, é necessário que haja coerência entre 
as disciplinas, dispostas em cada período. Esse é um desafio para a coordenação de curso e para 
o Núcleo Docente Estruturante (NDE), ao atualizar o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), bem 
como a matriz curricular . 

Nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unileste, em 2006, quando se 
iniciou a atividade, os professores e professoras definiam, em conjunto, o tema e produto final a 
ser apresentado, oralmente. Como resultado final, identificou-se a divergência de informações e 
a ausência de liderança e prazos, o que foi modificado no ano seguinte. As apresentações ocor-
riam nas salas de aula .

Em 2008, o corpo discente apresentou à coordenação de curso o desejo de assistir todos 
os trabalhos. Sempre aberta às ideias, a coordenação atendeu ao pedido como forma de moti-
vação e coparticipação dos alunos e alunas também na organização da atividade . Percebeu-se, 
também, que o estímulo à apresentação pública entre os cursos e comunidade externa pro-
moveria uma competição saudável entre os grupos e mais: reforçaria o conteúdo para os alu-
nos e alunas que assistissem aos trabalhos de colegas que cursavam períodos abaixo dos seus, 
bem como vislumbraria conteúdos aos que assistissem aos trabalhos de colegas à frente dos 
períodos cursados .

Ainda assim, o desencontro de informações supracitadas, que, inclusive, serviam como 
justificativa para os alunos e alunas que deixavam a execução do trabalho para a última hora, 
indicou à coordenação dos cursos a necessidade da criação de formulários que, ao longo do 
processo, também passaram por modificações para se chegar ao formato atual, contendo tema, 
produto final, objetivos a serem alcançados, livros/textos/filmes sobre o assunto proposto, nú-
mero de grupos e integrantes, tempo de apresentação de cada um (para mensurar e dividir as 
datas de apresentação), critérios de avaliação, entre outros . 

O resultado desse registro foram informações precisas e sistematizadas, motivação e com-
prometimento, além da elevação do nível dos trabalhos apresentados, por meio da apresentação 
pública . A partir daí, o formulário passou a ser divulgado na primeira quinzena de aula, de for-
ma que os corpos docente e discente possam se organizar . Assim, o trabalho interdisciplinar foi 
envolvendo cada vez mais os sujeitos, protagonistas do processo, como apregoa a Metodologia 
Ativa, como será visto adiante .

2 Entrevista de Rodrigo Cristiano Alves, concedida exclusivamente para este artigo, em 20 de junho de 2017, em 
Coronel Ipatinga-MG .
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Em 2013, os alunos e alunas procuraram a coordenação de curso para contribuir, ativa-
mente também do processo de criação da proposta interdisciplinar, por meio de sugestões de 
temas e colocando-se à disposição para demais formas de cooperação . Por tradição de conside-
rar as ideias do corpo discente, os professores decidiram apoiá-los, porém não abrindo mão da 
supervisão das propostas de cada grupo. Ainda, assim, o resultado final ficou aquém do espe-
rado, pois, para se chegar a um consenso, houve atraso e desavença entre os grupos . Os alunos 
e alunas continuaram à disposição, mas o processo de criação voltou a partir do corpo docente .

Registra-se ainda que, pela atualidade, importância e consonância com a educação católi-
ca, a Campanha da Fraternidade é o tema central, salvo raras exceções, em que assuntos emer-
gentes e revolucionários na Comunicação Social.

A Metodologia Ativa nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do 
Unileste
Como é possível perceber, o trabalho interdisciplinar é uma forma de aplicar a Metodologia 

Ativa de forma coletiva, entre os pares docentes de um mesmo período e curso, o que não im-
pede a associação de saberes com outras disciplinas de outros cursos da IES. No entanto, esse 
princípio permanece, ainda, em cada disciplina de forma que o aluno seja protagonista do pro-
cesso de ensino-aprendizagem .

Portanto, nessa trajetória consideram-se os valores, crenças e experiências inerentes aos 
estudantes . Não há mais espaço para sustentar a ideia de discentes que nada sabem e docentes 
que sabem tudo. Afinal, como atender à demanda contemporânea por profissionais críticos, que 
articulam saberes, capazes de encontrar soluções rápidas e eficazes, proativos, com espírito de 
equipe e atualizados por meio da educação continuada? Se o mercado profissional passa por 
transformações, por que o sistema educacional deve permanecer em tempos de outrora? 

Como fazer com que os conceitos que se elaboram nas diversas 
disciplinas [ . . .] se incorporem ao pensamento do aprendiz como po-
derosos instrumentos e ferramentas de conhecimento e resolução de 
problemas e não como meros adornos teóricos que se utilizam para 
serem aprovados nos exames e esquecer depois? (Ibidem, p .68) .

O professor dos cursos, aqui estudados, Dr. Luiz Antônio da Silva3, afirma: “Trata-se de 
uma experiência em que muito se aprende e muito se ensina . É uma oportunidade para estu-
dantes e professores desenvolverem a capacidade de criação” . Ele completa:

O estudante desenvolve, também, a capacidade de transgres-
são no sentido de romper com as fronteiras das disciplinas . Os tra-
balhos interdisciplinares transcendem os conhecimentos adquiridos 
nas disciplinas . Eu não tenho dúvida alguma que a experiência do 
interdisciplinar é, de fato, uma metodologia ativa . Ela é ativa porque, 
o tempo todo, os estudantes estão sendo desafiados a agirem sobre 
um determinado tema, cuja ação não é passiva e, sim, proativa . Na 
construção das propostas, eu me lembro muito bem como os profes-
sores debatem os temas a serem trabalhados ao longo do semestre .

Ou seja, o trabalho interdisciplinar não se aprisiona à lógica da disciplina isolada e esse 
modelo de metodologia ativa também é trabalhado em cada conteúdo como parte de um con-
junto de saberes que se inter-relacionam .

3 Entrevista de Luiz Antônio da Silva, concedida exclusivamente para este artigo, em 22 de junho de 2017, em Coronel Fabriciano-MG.
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O processo avaliativo
Se todo o processo, aqui descrito, promove a autonomia do aluno, a aprendizagem signi-

ficativa e a criação (meta máxima, segundo a taxonomia de Bloom), a avaliação também deve 
ratificar esses quesitos. Sob esse aspecto é oportuno lembrar um provérbio chinês que diz: “O 
que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, eu compreendo”, dito (500 a.C.) 
pelo filósofo Confúcio e tem relação direta com aprendizagem ativa.

John Dewye afirma: “Se não tivermos abertura intelectual, não é possível uma experiência 
significativa, e, sendo assim, percebemos dois diferentes tipos de experiência conforme à pro-
porção que damos à reflexão, denominadas pelos psicólogos de experiência e erro” (DEWEY, 
1979, p .165) .

Nessa linha de pensamento, as variadas formas de aplicação das metodologias ativas pe-
los cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Unileste também são alvos de (re)ava-
liação, tanto para os docentes como para os discentes .

A ingressante Sabrina Stefany Fonseca revela que essa foi a primeira experiência de de-
senvolver um trabalho interdisciplinar e apreender conhecimentos por meio de metodologias 
ativas. Ao fim do primeiro semestre, ela conclui: “Aprendemos que as matérias se completam e 
foi importante também para trabalharmos em grupo e sabermos respeitar as ideias e diferen-
ças . Essa metodologia nos motiva a fazer um trabalho em grupo bem feito e que dê resultados 
positivos” .

A egressa Mayra Almeida também nunca havia realizado um trabalho interdisciplinar an-
tes da faculdade e conta sua experiência: “Eu aprendi a desenvolver melhor o senso crítico, 
questionar mais, pois cada período era abordado um tema diferente, demandava muita leitura 
e criatividade para apresentar um bom trabalho e, principalmente, ter um domínio do assunto” . 
Ela conta, também, sobre o processo de autoavaliação: “Em cada trabalho interdisciplinar apre-
sentado, pude aprender com cada erro e, hoje, procuro colocar em prática todas as sugestões 
que me foram passadas para melhoria de conteúdo em cada atividade desenvolvida no mercado 
de trabalho” .

Percebe-se, assim, que há ganhos para a o ser humano e para a sociedade .

Considerações finais
Constata-se que a própria legislação assegura a avaliação na perspectiva qualitativa . Deve-

se conceber a avaliação como parte do processo educativo como elemento de fundamental para 
o desenvolvimento da aprendizagem do educando . 

Nota-se que o processo de avaliação do conteúdo, apresentado pelos alunos e alunas é 
também um instrumento de autoavaliação do corpo docente, acerca dos resultados alcançados . 

As metodologias ativas desenvolvidas nos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo 
do Unileste desenvolvem, comprovadamente, a articulação de saberes na construção de um 
novo saber . Além disso, incentiva planejamento, disciplina, cumprimento de atividades e pra-
zos, bem como o espírito de equipe; apresentação de trabalhos originais; reforço no aprendiza-
do, e, assim, promove o protagonismo dos alunos e alunas . Além disso, os preparam para Enade 
e concursos .

Enfim, a percepção positiva de estudantes, professores e professoras é outra evidência da 
eficácia dessa metodologia.
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Ciência e Empreendedorismo: 
inovação no ensino de Nutrição 
pelo estímulo à pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos 

Wiliam César Bento Régis 1

Michelle Rosa Andrade Alves2

Resumo
O estímulo ao ímpeto inovador e desenvolvimento do caráter empreendedor deve sem-
pre	permear	a	formação	nas	práticas	profissionais.	Este	é,	sem	dúvidas,	um	grande	di-
ferencial no mercado de trabalho. O estudo das respostas imunes e suas implicações 
clínicas,	visando	à	promoção	da	saúde	e	a	prevenção	de	doenças,	é	o	principal	objetivo	
da disciplina de Imunologia. O estudo da Imunologia na Nutrição deve ser conduzido de 
forma	 integrada	com	as	especificidades	do	currículo	do	curso,	de	forma	a	se	criar	um	
elo	entre	os	conteúdos	aprendidos	a	partir	de	uma	visão	atualizada	da	profissão.	Nessa	
direção	o	trabalho	desenvolvido	objetivou	descrever	uma	prática	educativa	que	estimu-
la os alunos do curso de Nutrição a associar as habilidades em Técnicas Dietéticas ao 
conteúdo	teórico	de	Imunologia	Básica.	Os	alunos	foram	orientados	a	fazer	um	trabalho	
verdadeiramente interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas para a resolução de um pro-
blema,	e	composto	por	três	etapas:	a)	revisão	bibliográfica	com	indicação	dos	níveis	de	
evidência e grau de recomendação das informações utilizadas sobre ingredientes imuno-
moduladores	visando	embasar	cientificamente	os	insumos	utilizados	na	etapa	seguinte;	
b) desenvolvimento de um novo produto baseado nos ingredientes estudados na etapa 
anterior e realização testes sensoriais e de intenção de compra em função de público-alvo 
definido;	e	c)	exposição	do	produto	desenvolvido	por	meio	da	apresentação	dos	resulta-
dos de aceitabilidade e intenção de compras, assim como da estratégia de marketing e 
viabilidade econômica do produto (esboço de um plano de negócios com custos diretos 
e indiretos de produção). 
Os	trabalhos	são	apresentados	para	a	turma	no	fim	do	semestre.	Nessa	prática,	o	aluno	
pode	desenvolver	habilidades	e	competências	profissionais	de	Técnica	Dietética	aplican-
do conhecimentos básicos da disciplina em curso de Imunologia e aprimorando ainda as 
competências	da	disciplina	Economia	e	Negócios	Nutricionais	 já	cursada.	Ao	longo	de	
quatro anos foram desenvolvidas mais de 20 receitas de produtos distintos correlacionan-
do os aspectos imunomoduladores da alimentação. Vários desses produtos se tornaram 
trabalho de conclusão de curso; outros foram apresentados e premiados em congressos 
nacionais; e um até se consolidou como proposta para investimento de Seed Capital. 

Introdução
Hoje em dia, os países industrializados são caracterizados pelo aumento do consumo de 

alimentos ricos em gordura saturada, ácidos gordos ômega-6 (n-6) e ácidos gordos trans, bem 

1 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Departamento de Ciências Biológicas 
2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Departamento de Nutrição
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como um decréscimo da ingestão de n-3 . O razão de n-6:n-3 para uma ingestão diária adequada 
deveria ser 1-4:1 . Contudo, com as alterações alimentares da atualidade, a proporção aumentou 
para valores entre 10:1 a 20:1 . Garantir uma proporção de n-6:n-3 adequada é desejável para 
reduzir o risco de doenças inflamatórias crônicas. A inflamação sistêmica origina alterações no 
metabolismo energético e proteico, fraqueza muscular, fadiga intensa e aumento do tecido adi-
poso, em particular da gordura visceral. Durante a inflamação, a oxidação modifica as lipoprote-
ínas de baixa densidade, inativa o inibidor da α-1-protease, danifica o DNA e causa peroxidação 
lipídica. As espécies reativas de oxigênio também danificam a cartilagem, a matriz extracelular 
e inibem a síntese de colágeno e proteoglicanos . 

Dessa forma, o desequilíbrio entre as moléculas pró e anti-inflamatórias, derivado de alte-
rações no equilíbrio entre oxidantes/antioxidantes, pode desempenhar um papel na patofisio-
logia de doenças imunes . Já foi reportado, em diversos estudos de coorte, uma associação entre 
um elevado consumo de frutas e hortaliças e um reduzido risco de desenvolver doenças infla-
matórias, como artrite reumatoide . Muito provavelmente por causa da presença de vitaminas e 
sais minerais como vitamina E e Zinco . O estudo das respostas imunes e suas implicações clíni-
cas, visando à promoção da saúde e a prevenção de doenças, é o principal objetivo da disciplina 
de Imunologia . O estudo da Imunologia na Nutrição deve ser conduzido de forma integrada com 
as especificidades do currículo do curso de forma a se criar um elo entre os conteúdos aprendi-
dos a partir de uma visão atualizada da profissão.6

Objetivos
Nessa direção, o trabalho desenvolvido objetivou descrever uma prática educativa que 

estimula os alunos do curso de Nutrição a associar as habilidades em Técnicas Dietéticas ao 
conteúdo teórico de Imunologia Básica.

Metodologia
Os alunos foram orientados a fazer um trabalho verdadeiramente interdisciplinar, envol-

vendo diferentes áreas para a resolução de um problema e composto por três etapas: a) revisão 
bibliográfica com indicação dos níveis de evidência e grau de recomendação das informações 
utilizadas sobre ingredientes imunomoduladores visando embasar cientificamente os insumos 
utilizados na etapa seguinte; b) desenvolvimento de um novo produto baseado nos ingredientes 
estudados na etapa anterior e realização testes sensoriais e de intenção de compra em função 
de público-alvo definido; e c) exposição do produto desenvolvido por meio da apresentação dos 
resultados de aceitabilidade e intenção de compras assim como da estratégia de marketing e 
viabilidade econômica do produto (esboço de um plano de negócios com custos diretos e indi-
retos de produção). Os trabalhos são apresentados para a turma no fim do semestre.

Principais resultados 
Tabela 1. Principais produtos desenvolvidos nas disciplinas de Imunologia e Técnica Dietética. 

Produtos Nutriente Ação imunológica 1- 5 Desfechos

Pão ázimo Vitamina A

O aumento na resposta 
de timócitos a mitógenos 
específicos,	aparentemente	
por aumentar a expressão 
de receptores de IL-2 em 
suas células precursoras.

Apresentação em 
congresso



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA166

Produtos Nutriente Ação imunológica 1- 5 Desfechos

Macarrão Beta	glucana	
(fibra)

Alterações nas 
concentrações de 
interleucina-10 (IL-10), 
que é uma citocina 
anti-inflamatória.

Patente

Cookies Beta	glucana	
(fibra)

Ação imunoestimulatória e 
antioxidante. Artigo

Cookies Vitamina E

Aumento da proliferação 
dos Linfócitos, aumento 
IL-2, diminuição da 
prostaglandina, diminuição 
da peroxidação lipídica.

Apresentação em 
congresso

Creme de 
ricota com 
aveia, Psyllium 
e grão-de-bico

Beta	glucana	
(fibra)

Alterações nas 
concentrações de 
interleucina-10 (IL-10), 
que é uma citocina 
anti-inflamatória.

Apresentação em 
congresso

Bebida	láctea Beta	glucana	
(fibra)

Alterações nas 
concentrações de 
interleucina-10 (IL-10), 
que é uma citocina 
anti-inflamatória.

Patente

Queijo	fresco	
e	requeijão	
cremoso

Glutamina

Atenua a permeabilidade 
intestinal e estimula a 
proliferação de linfócitos e 
atividade fagocitária.

Apresentação em 
congresso

Bebida	láctea Lipídeos Uso	em	fibrose	cística. Apresentação em 
congresso

Sorvete Ômega 3 Efeito	anti-inflamatório. Apresentação em 
congresso

Patê de ricota 
com nozes Zinco Proliferação células de 

defesa.
Apresentação em 
congresso

Conclusões
Nessa prática o aluno pode desenvolver habilidades e competências profissionais de 

Técnica Dietética aplicando conhecimentos básicos da disciplina em curso de Imunologia e 
aprimorando ainda as competências da disciplina Economia e Negócios Nutricionais já cursada . 
O aprimoramento de competências acadêmicas por meio dos desfechos dos trabalhos também 
contribuiu muito para a formação dos alunos . Muitos ingressaram na pesquisa e na pós-gradua-
ção em função da vivência experimental das disciplinas . 
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Ciência e Empreendedorismo: 
pesquisa e desenvolvimento em 
Nutrição no combate a doenças 
negligenciadas (Malária e 
Leishmaniose)
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Resumo
Juntas, Malária e Leishmaniose acometem milhões de pessoas no mundo e possuem 
incidência	de	milhares	de	novos	casos	por	ano.	Apresentamos	aqui	um	conjunto	de	pes-
quisas	que	demonstram	o	uso	profilático,	em	Malária	e	Leishmaniose,	de	um	alimento,	
o cogumelo Agaricus blazei. O trabalho interdisciplinar do grupo de Pesquisa do CNPq, 
“Compostos bioativos de alimentos funcionais”, gerou cinco artigos internacionais, três 
registros de patentes, mais de dez resumos em congresso, além de duas dissertações de 
mestrado e uma tese de doutorado envolvendo, ao todo, mais de dez alunos e pesquisa-
dores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e da Universidade Federal de 
Minas	Gerais.	O	objetivo	principal	dos	trabalhos	desenvolvidos	foi	avaliar	o	efeito	profiláti-
co do alimento sobre essas doenças parasitárias que atingem áreas de extrema pobreza, 
não sendo, portanto, alvos de grandes investimentos. Juntos esses dados demonstram o 
grande potencial protetor do cogumelo. Todos os resultados foram patenteados visando 
a transferência de tecnologia. Essa estratégia de proteção dos resultados visa aumen-
tar o interesse econômico sobre o tratamento, uma vez que a publicação dos dados, 
sem a proteção, afasta o interesse de aquisição da tecnologia por grandes empresas. A 
perspectiva é que possam ser feitos investimentos na direção de ensaios clínicos para o 
desenvolvimento e aplicação da tecnologia.

Introdução
O trabalho interdisciplinar do grupo de Pesquisa do CNPq, “Compostos bioativos de ali-

mentos funcionais”, em parceria inicial com uma cooperativa de produtores de cogumelos,  
gerou grandes resultados de pesquisa e desenvolvimento . Entre essas pesquisas está a desco-
berta de um potencial agente contra a Leishmaniose, que se apresenta mais eficiente e menos 
tóxico que o atual utilizado no tratamento . Essa descoberta ganhou grande espaço na mídia 
em 2011 . Ainda se destaca, entre as pesquisas executadas, a descoberta de um potencial trata-
mento para a Malária, também desenvolvida e patenteada . Foram executadas até o momento 
duas teses de doutorado e duas dissertações de mestrado, estando ainda em andamento mais 
dois projetos de mestrado na área . Os estudos sobre Malária mostraram que a atividade do 
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cogumelo reside essencialmente em uma fração que atrasa a letalidade ao atenuar o dano teci-
dual e é mais eficaz do que a cloroquina (tratamento usual) para proteger contra a lesão cere-
bral (forma letal da doença) . No caso da Leishmaniose, a partir do regime terapêutico desenvol-
vido, as frações do cogumelo foram mais eficazes que a Anfotericina B (tratamento usual), sem 
o dano hepático dos tratamentos convencionais . Adicionalmente o uso profilático, dias antes à 
exposição experimental, promoveu a redução da carga parasitária em vários órgãos e retardou 
o avanço da doença. Já na Malária, o uso profilático de extratos do alimento promoveram uma 
sobrevida três vezes maior no grupo tratado e impediu o desenvolvimento da Malária Cerebral 
(forma letal da doença no homem) .

Em razão dos cinco artigos publicados em periódicos internacionais, além das seis men-
ções honrosas para alunos de iniciação vinculados aos projetos, esses resultados motivaram a 
criação de um projeto de uma empresa de bioprospecção, uma spin off, especializada em esca-
lonamento industrial de princípios ativos que foi pré-incubado dentro da Inova-UFMG . 

São retratados aqui um resmo de resultados que demonstram o potencial de uso pro-
filático de um alimento em importantes doenças que acometem países com grande número 
de pessoas em situação de vulnerabilidade . Tanto na literatura para Leishmaniose como para 
Malária não se tem registro de um produto que tenha sido utilizado, em experimentos, antes 
da exposição e o mesmo mantivesse efeitos indiscutíveis na proteção com relação ao dano 
causado pela doença . 

Objetivos dos trabalhos
Avaliar os efeitos de proteção de um alimento, o cogumelo Agaricus blazei, contra a 

Leishmaniose e a Malária .

Principais resultados
Os principais resultados do estudo sobre a Malária podem ser resumidos como se se-

gue: (1) o extrato de Agaricus blazei é eficaz tanto in vitro quanto in vivo contra P. berghei; (2) 
a atividade reside essencialmente em uma fracção de compostos de baixo MW, denominada 
fração C; (3) a fração C atrasa a letalidade e protege contra o dano tecidual . De fato, a fração 
C é mais eficaz do que a cloroquina (tratamento usual) para proteger contra a lesão cerebral 
causada pelo parasita da Malária; (4) a incubação do parasita com fracção C antes da infecção 
provoca uma proteção parcial da doença, com a aplicação do composto tem efeitos diretos so-
bre o parasita . Ao todo, esses resultados sugerem que as moléculas derivadas de A. blazei po-
dem ser úteis para o tratamento da Malária . No caso da Leishmaniose: (1) A partir do regime 
terapêutico desenvolvido, AbM (extrato do Agaricus blazei) e a fração F5b foram mais eficazes 
que a AmpB (AnfotericinaB), levando a reduções significativas nos níveis parasitários; (2) o 
dano hepático das amostras do cogumelo foram menores de acordo com o aumento dos níveis 
das enzimas hepáticas AST e ALT, observado apenas em AmpB. Esse é um importante achado 
no que se refere a efeitos colaterais; (3) ao comparar os dois regimes de administração – te-
rapêutico contra quimioprofilático – observou-se que o quimioprofilático foi mais eficaz na 
redução do grau de infecção em animais do que os agentes terapêuticos, porque AbM ou Fab5 
induziu o desenvolvimento de uma resposta específica de IFN-c para a Fab5 ou AbM, e baixos 
níveis de IL-4 e IL-10, antes da infecção . Foi observada uma correlação entre a redução do pa-
rasita e a resposta imune específica induzida. No caso da Leishmaniose, o uso profilático, dias 
antes da exposição experimental, promoveu a redução da carga parasitária em vários órgãos 
e retardou o avanço inicial da doença. Já na Malária, o uso profilático de extratos do alimento 
promoveu uma sobrevida três vezes maior no grupo tratado e impediu o desenvolvimento da 
Malária Cerebral (forma grave e letal da doença no homem) . Os trabalhos podem ser sumari-
zados na tabela abaixo .
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 Tabela 1	–	Síntese	dos	resultados	dos	trabalhos	do	grupo	de	pesquisa	Bioquímica	de	alimentos	funcionais.

Trabalho Modelo Principais 
conclusões Produtos gerados 

VALADARES, D. G. 
et al. 2011

Diferentes espécies 
in vitro 

Efeito 
leishmanicida 

1 patente 

_____, D. G. et al. 
2012

Leishmaniose 
visceral  

Efeito	profilático	 1 doutorado 

VALADARES, D. G. 
et al. 2012

L. amazonenses Efeito 
leishmanicida e 
profilático	

4 iniciações 
científicas	

VAL, C. H. et al. 2015 Plasmodium berghei Efeito protetor 
contra Malária 
Grave 

1 patente 
1 dissertação 
mestrado concluída
2	novos	projetos	
de mestrado em 
andamento

JESUS PEREIRA, N. 
C. de et al. 2015

L. Amazonensis Potencial 
adjuvante	vacinal	

1 patente 
1 dissertação 
mestrado concluída

Considerações finais

Juntos esses dados demonstram um importante agente protetor para evitar mortes e me-
lhorar a sobrevida nas regiões acometidas por essas doenças . O alimento utilizado, além de se 
mostrar eficaz contra o parasita, não apresentou efeitos colaterais, sendo uma importante van-
tagem sobre os tratamentos convencionais . 
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Resumo
O	 presente	 trabalho	 apresenta	 uma	 reflexão	 sobre	 os	 avanços	 e	 os	 desafios	 em	 um	
projeto	de	intitulado	“Parlamento	Jovem	de	Minas”	(PJ	de	Minas),	que	tem	por	objetivo	
trabalhar	a	formação	política	de	jovens	estudantes	secundaristas	mineiros	por	meio	de	
uma metodologia em rede, que privilegia atividades de estudos, debates, pesquisas e 
vivências	democráticas	junto	ao	Poder	Legislativo	(municipal	e	estadual),	no	estado	de	
Minas	Gerais.	Trata-se	de	um	projeto	inovador,	tanto	do	ponto	da	gestão	(planejamento,	
implementação, monitoramento e avaliação), como dos processos de formação esco-
lhidos	que	priorizam	a	aprendizagem	política	pela	vivência	cidadã.	Os	maiores	desafios	
encontrados se referem à complexidade, escala e diversidade dos atores/instituições en-
volvidos, que apresentam demandas e interesses nem sempre convergentes, e ao atual 
contexto econômico, social e político, que ressaltam as divergências ideológicos e parti-
dárias e reduzem os recursos disponíveis para sua implementação.

Palavras-chave: Democracia; Cidadania; Formação Política; Juventude; Extensão Uni-
versitária.

Introdução
O presente trabalho visa analisar alguns avanços e desafios na formação política de jo-

vens de Ensino Médio mineiros, encontrados no Parlamento Jovem de Minas (PJ de Minas), um 
projeto idealizado e coordenado pela PUC Minas, por meio do Instituto de Ciências Sociais e da 
Pró-Reitoria de Extensão, e pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da 
sua Escola do Legislativo .

O PJ de Minas é considerado pioneiro e inovador na adoção de ações de formação política 
que priorizam a autonomia e o protagonismo juvenis e não emprega atividades de simulação, 
como as observadas em outros projetos do tipo “Câmaras Mirins” ou “Câmaras Jovens” . Ao con-
trário dessas experiências, os jovens participantes do PJ de Minas atuam como cidadãos e não 
como “vereadores mirins/jovens” . A cada edição do projeto se debruçam sobre uma temática 

1 Doutor em Ciências Sociais. Professor adjunto VI do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Membro da coordenação do PJ de 
Minas, pela PUC Minas . Contato: aeteixeira@hotmail .com
2 Doutora em Serviço Social. Professora adjunta VI do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Membro da coordenação do PJ de 
Minas pela PUC Minas. Contato: karinajunqueira@pucminas.br 
3 Doutora em Direito Público . Professora adjunta VI do Departamento de Direito da PUC Minas . Membro da equipe de coordenação do PJ de 
Minas pela PUC Minas. Contato: renatafbarros@gmail.com 
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de relevância social e de seu interesse, para, ao fim de um processo de formação e debates, ela-
borarem e encaminharem proposições de ação às casas legislativas (municipais e estadual), por 
meio de Comissões de Participação Popular . Também tem inovado por agregar diferentes or-
ganizações e instituições sociais, em diferentes regiões do estado, como universidades, escolas 
de Ensino Médio, Câmaras Municipais, ONGs, igrejas e entidades de classe, na constituição de 
uma “rede de formação para cidadania”, que trabalha irmanada para a promoção dos objetivos 
do programa .

A constituição dessa rede tem possibilitado a expansão das atividades do PJ de Minas 
para diferentes regiões, incluindo as menos desenvolvidas . Além do mais, a rede também tem 
se configurado como um espaço para o diálogo e a formação institucional dos parceiros envol-
vidos, instigando-os e capacitando-os para o desenvolvimento de outras ações sociais voltadas 
para o fortalecimento da democracia e da cidadania nas localidades em que atuam, com grande 
potencial multiplicador dos conhecimentos e práticas desenvolvidas . Para além dos resultados 
alcançados para o público-alvo e para as instituições parceiras, o PJ de Minas se configura para 
a PUC Minas como espaço para a formação humana, política, ética, acadêmica e profissional 
para discentes, funcionários e docentes implicados e como fator de dinamização do ensino e 
da pesquisa (que a ele se integram organicamente), estando alinhado à sua missão diretrizes e 
princípios enquanto instituição de ensino comunitária e confessional .

Este pequeno artigo está estruturado em três partes . Na primeira, apresentamos as con-
cepções de política e cidadania que modelam o projeto e as suas práticas de ensino e de aprendi-
zagem . Na segunda, enfocaremos as reformulações metodológicas mais importantes implemen-
tadas ao longo dos seus 14 anos de existência. Por fim, iremos destacar os principais desafios 
que têm sido identificados no atual estágio de desenvolvimento do PJ de Minas, assim como as 
perspectivas para o seu avanço para nos próximos anos . A metodologia empregada foi a da pes-
quisa indireta, por meio da leitura de textos publicados sobre o projeto, e da análise de dados e 
informações provenientes de relatórios e documentos internos de monitoramento e avaliação, 
produzidos pela equipe de coordenação do projeto .

Democracia, cidadania e participação
O conceito de cidadania suscita inúmeros debates e não há uma unanimidade em torno do 

assunto . Historicamente, os autores remetem o surgimento da cidadania à cidade-estado grega 
de Esparta no século VII, a .C ., estando vinculada à ideia da democracia e da participação política 
na cidade . A cidadania, portanto, era pensada não em termos do ser grego, mas de ser espartano 
– no lugar do Estado, a polis. 

Roma começou, tal como a polis grega, como uma cidade-estado . A cidadania romana era 
mais flexível que a grega, tendo várias gradações. Na Roma republicana mesmo os escravos 
poderiam adquirir cidadania . Com a expansão do Império Romano, foram criadas novas formas 
de cidadania, como a que permitia a manutenção de governos locais de povos conquistados 
(caso do território latino de Tusculum) e a semicidadania, que criava uma classe de cidadãos 
sem direito a voto (HEATER, 2004) . Desse modo, os cidadãos romanos que viveram no Império 
não renunciaram necessariamente a suas culturas étnicas, apesar das transformações que a 
expansão imperial produziu no sentido da cidadania nos períodos seguintes (HEATER, 2004; 
WALZER, 2001) .

Na Idade Média, a cidadania, como na Grécia, também era relacionada à cidade, não a 
Estados ou regiões etnicamente identificáveis. Desta maneira, até este período, os conceitos de 
cidadania e nacionalidade não estavam interligados, uma vez que estavam relacionados a dife-
rentes entidades sociopolíticas, como as cidades . 

Neste contexto, até o século XVIII, a palavra nação tinha conotações diferentes das de hoje; 
só a partir deste período passou a ser sinônimo de país ou pátria-mãe e a se relacionar aos 
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indivíduos que habitam esses territórios . A partir do momento que a palavra cidadão foi sendo 
separada de seu significado municipal e ligada ao Estado, o termo nação também passou a ser 
relacionado ao Estado (HEATER, 2004) . 

Durante a Revolução Francesa, houve um alinhamento entre cidadania e nacionalidade, 
uma vez que, para os franceses, nação era um conceito político e não cultural . Deste modo, a 
Constituição de 1791 ofereceu a oportunidade de cidadania para os estrangeiros, já que a cida-
dania não tinha relação com cultura, raça ou etnia, sendo um status dos indivíduos que viviam 
sob as mesmas leis e eram representados por uma mesma assembleia (HEATER, 2004) .

Entretanto, ao longo dos séculos XVII e XVIII, foi desenvolvida outra visão da cidadania, 
a liberal, que se fortaleceu durante os séculos XIX e XX. Segundo esta abordagem, o Estado 
existe para o benefício de seus cidadãos, para assegurar que eles tenham e possam usufruir de 
direitos . O nome mais conhecido desta escola teórica é T . H . Marshall, para quem a cidadania 
era o gozo de direitos civis, políticos e sociais, que se desenvolveram historicamente dentro do 
território dos Estados nacionais (MARSHALL, 1967). Portanto, a cidadania moderna é fruto de 
um processo histórico de identificação da cidadania com a nacionalidade e da mudança da per-
cepção do papel do cidadão, que deixa de ser um sujeito politicamente virtuoso e participativo 
e se torna um detentor de direitos garantidos e protegidos pelo Estado .

Neste contexto, considerando a definição marshallina da cidadania, enquanto os direitos 
civis, frutos do liberalismo do século XVII, são baseados nos direitos e garantias dos indivíduos, 
em especial no que se referem a sua liberdade, os direitos políticos podem ser definidos como 
o direito de participar do exercício do poder político, como membro de um organismo, como o 
Parlamento e os governos locais, ou como eleitor desses membros . Esses direitos se expandiram 
no século XIX, com o nascimento da democracia liberal, e nada mais foram do que a concessão dos 
direitos políticos a um grupo cada vez mais abrangente . Não foi, portanto, uma expansão no nú-
mero dos direitos, mas a concessão de velhos direitos a camadas cada vez maiores da população . 
Embora o liberalismo tenha garantido apenas uma igualdade formal para os cidadãos, de trata-
mento perante a lei, esta foi essencial para o posterior desenvolvimento da democracia moderna .

Para Coutinho (2000), uma das características mais marcantes da modernidade seria a 
“afirmação e a expansão de uma nova concepção e de novas práticas de cidadania” (p .49) . Esse 
período histórico, iniciado no Renascimento, teria presenciado uma articulação profunda entre 
os conceitos de cidadania e democracia. Nesse sentido, a cidadania poderia ser definida como:

[ . . .] capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso 
de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropria-
rem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencia-
lidades de realização humana abertas pela vida social em cada con-
texto historicamente determinado (COUTINHO, 2000, p . 50) .

Segundo Bobbio (2004), em uma perspectiva liberal, um conceito de democracia só seria 
possível se considerássemos um conjunto mínimo de elementos, que fossem capazes de caracteri-
zar esses regimes políticos, apesar das especificidades das sociedades na qual se desenvolveram. 
Assim, democracia seria um conjunto de regras primárias e fundamentais, escritas ou consuetudi-
nárias, que estabelecem quem está autorizado a decidir e por quais procedimentos. A definição da 
democracia envolve, portanto, a participação de um número elevado de membros do grupo que 
decidem por meio da regra da maioria (a unanimidade é tanto possível quanto exigível em casos 
específicos) e possuem alternativas reais de escolha e condições de poder escolher.

Embora historicamente a democracia política tenha sido reduzida ao voto, em uma pers-
pectiva instrumental da mesma, a noção de democracia não se resume aos direitos políticos, 
ou seja, de votar e ser votado. Mesmo Bobbio (2004), em sua definição mínima, defendia que 
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a democracia havia sido pensada como uma democracia social, nas mais variadas esferas da 
vida, e não como um regime específico da esfera política, em seu sentido estrito, de política 
eleitoral-partidária .

A cidadania política teria, portanto, um sentido mais amplo, entendida como a participa-
ção política nos negócios públicos . Em uma perspectiva habermasiana, a cidadania seria deli-
berativa ou discursiva, na qual a identidade cívica é construída não pelo pertencimento a um 
território ou pelo exercício instrumental dos direitos políticos, mas pelo diálogo, pela busca do 
consenso e pela construção de decisões coletivas . A possibilidade de se alcançar, de maneira 
racional, uma espécie de vontade geral por meio da discussão na esfera pública . Uma cidadania 
que garante o status legal do cidadão, mas que avança na perspectiva da democracia liberal, 
defendendo a participação em uma comunidade política particular e legitimando, assim, a de-
mocracia (VIEIRA, 2001; 2002) . 

Segundo Vieira (2001; 2002), uma percepção ativa da cidadania, como defendem os co-
munitaristas, em contraposição à passividade da cidadania liberal de Marshall, que coloca os 
indivíduos apenas como sujeitos de direitos, sem responsabilidades e sem a obrigação de par-
ticipar da vida pública . Essa percepção passiva produziria, segundo Walzer (2001), uma vida 
fundamentalmente apolítica “que llevan los ciudadanos modernos y que sólo se reanima política-
mente cuando se perfilan dificultades en el horizonte de la esfera privada” (p .162) .

Como consequência dessa percepção ativa da cidadania, em contraposição ao cidadão 
passivo da democracia liberal, temos a democracia participativa, que busca resgatar o comuni-
tarismo e o republicanismo cívico, defendendo, segundo Luchmann (2002), a autodetermina-
ção dos cidadãos e um novo tipo de sociedade, na qual seja a fonte do poder, e da formação da 
opinião e da vontade comuns . Enquanto na democracia liberal a instância decisória é o Estado 
e o cidadão participa basicamente por meio de seus representantes (a democracia represen-
tativa), na participativa, há um resgate do caráter pedagógico e transformador da participação 
política, tendo um papel educativo, de conscientização e de diminuição das desigualdades por 
meio da participação direta dos cidadãos .

Nesse contexto, o Projeto Parlamento Jovem pode ser compreendido como uma experiên-
cia de democracia participativa, na qual os jovens não são considerados apenas portadores do 
status jurídico liberal de direitos e obrigações, mas exercem uma cidadania ativa, estando en-
volvidos no debate dos interesses da coletividade .

Para desenvolver essa concepção, tendo em vista a escassez de oportunidades e espaços 
de formação, vocalização e participação de jovens na política, a PUC Minas e ALMG se uniram 
em 2004 para construírem um projeto destinado a esse público, e passou por diversos aprimo-
ramentos ao longo desses 14 anos . A seguir, apresentaremos os principais avanços metodológi-
cos incorporados ao projeto ao longo da sua história e  seu modelo em vigor .

Breve histórico do projeto: Inovações metodológicas4

No decorrer da sua história o PJ de Minas conquistou notoriedade, de um lado, por ser 
incorporado à agenda institucional da PUC Minas e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 
de outro, por apresentar uma singularidade se comparado a outros projetos, com o mesmo 
formato, existentes nos demais estados da Federação, enquanto esses se constituíram em uma 
simulação, o formato mineiro se consubstanciou em um modelo de Seminário Legislativo, mo-
dalidade de participação prevista na Constituição de Minas Gerais .

O PJ de Minas foi concebido a partir da experiência do Projeto Parlamento Jovem BH, cria-
do em 2004 e circunscrito a Belo Horizonte (MG), fruto de uma parceria firmada entre o Curso 
de Ciências Sociais da PUC Minas e a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais . Após essa edição do Parlamento Jovem em 2004, a importância de “estadualizar” o 

4  Histórico baseado em TEIXEIRA e BARBOSA (2017).
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projeto foi manifestada pelos parlamentares da Assembleia mineira . Em 2005, uma experiência 
em Arcos e Pains (municípios localizados na Região Centro-Oeste de Minas Gerais), viabilizada 
pelo campus da PUC na região, evidenciou a singularidade do interior, sua vida comunitária, a 
feição legislativa das Câmaras e a peculiaridade da disputa política local, fazendo com que o 
projeto passasse por algumas adequações, como a realização de Curso de Formação para ve-
readores das duas Câmaras envolvidas no projeto . O Parlamento Jovem em Arcos e Pains e a 
identificação de outras iniciativas de educação política nos parlamentos municipais ajudaram 
a formatar um modelo de Parlamento Jovem que pudesse ser desenvolvido na esfera pública 
municipal pelas Câmaras em conjunto com a Assembleia Legislativa .

Entre os anos de 2006 e 2009 o projeto voltou a ficar circunscrito a Belo Horizonte, mas 
incorporou as avaliações decorrentes primeira e da segunda edições, ou seja, o desenvolvimen-
to de atividades de formação em modelo inspirado em Seminários Legislativos, com atividades 
nas escolas participantes e nas Casas Legislativas (municipal de Belo Horizonte e estadual).

Em 2010, a crescente demanda para o ingresso de outros municípios mobilizou a equipe 
de coordenação do projeto a alterar a metodologia do projeto, que passou a ser organizada em 
duas etapas: uma municipal e outra estadual. Somadas à criação de novo processos educativos e 
de gestão, monitoramento e avaliação (por meio da constituição de uma rede de formação polí-
tica), essa edição do projeto pode abrigar a participação de 815 estudantes do Ensino Médio, de 
49 escolas, além de 112 monitores, dentre universitários e servidores de câmaras de estudantes 
provenientes de 12 municípios mineiros . Dessa forma, o Parlamento Jovem de Minas realizado 
em 2010 apresenta-se como a primeira edição estadualizada do projeto . 

Em 2013, com 18 participantes, uma nova alteração no desenho e na metodologia do 
projeto foram iniciadas . Essas foram impulsionadas pelo interesse de novos municípios em in-
tegrarem a rede e as atividades, associado à impossibilidade em acolher, na etapa estadual, 
um número muito grande de participantes (por questões logísticas e de elevação dos custos 
financeiros), somado a uma escolha da ALMG e da PUC Minas em não adotar nenhum sistema 
de rodízio para os municípios veteranos . Com isso, em 2014 foi incorporada uma etapa inter-
mediária, entre a municipal e a estadual, com a realização de Plenárias Regionais . A ideia foi 
criar um nível intermediário não apenas de debate e de deliberação, que replicasse a dinâmica 
da etapa estadual, para dar oportunidade ao maior número possível de jovens incorporados ao 
projeto esse tipo de vivência, mas também um nível intermediário de gestão, no qual Câmaras 
Municipais assumiriam em sistema de corresponsabilidade o papel de “coordenações regio-
nais”, com algumas atribuições que antes eram exclusivas da coordenação estadual . Mais do que 
um aprofundamento de estruturas de gestão, que poderiam ser interpretadas como meramente 
burocráticas, a ideia foi ampliar a capilaridade da rede, por meio do fortalecimento de alguns 
dos seus nós, e a sua potencialidade enquanto replicadores regionais dos processos e metodo-
logias já aprendidas nas edições anteriores . Essa edição marcou a “regionalização” do projeto .

A regionalização possibilitou o crescimento do projeto, com a entrada de novos municí-
pios (18 em 2013 para 27 em 2014), abarcando praticamente todas as regiões do estado, sem 
a elevação dos custos para a coordenação estadual do projeto (PUC Minas e a ALMG) . Na atual 
edição, em 2017, há a participação de 63 municípios e expectativa de encerrarmos as atividades 
com aproximadamente 1 .800 estudantes, 190 escolas e 150 monitores participantes .

Desafios e perspectivas para as próximas edições: entre as inovações e as convenções
Os principais desafios do projeto em seu atual estágio de desenvolvimento dizem respei-

to ao processo de gestão, formação e avaliação de uma estrutura muito complexa, de maneira 
a garantir que o projeto atinja o seu principal objetivo: a formação política de qualidade dos 
secundaristas participantes, segundo os princípios já elencados . Os dilemas têm decorrido, so-
bretudo, de dois fatores: a) conflitos (esperados) na gestão de um projeto de formação política 
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que se baseia em parcerias com instituições de representação política; b) do trabalho das coor-
denações municipais e regionais que é desempenhado por profissionais dos mais diferentes 
perfis e, a despeito dos interesses e motivações pessoais, não têm, muitas vezes, as condições 
ideais para a consecução das atividades-fim do projeto (recursos humanos, financeiros e tem-
po) e autonomia para geri-lo e implementá-lo . Nesse sentido, têm sido observados, durante as 
visitas técnicas e por meio das atividades de monitoramento em diferentes localidades, relatos 
de dificuldades causados pela redução do quadro funcional e de recursos financeiros destina-
dos ao projeto, por causa da queda da arrecadação municipal nos últimos anos, assim como as 
incertezas produzidas por ingerências políticas, seja por mudanças nas mesas diretoras das 
Câmaras, seja pela aproximação dos pleitos municipais em outubro do ano passado .

Também têm sido observadas algumas dificuldades da implementação de novos proces-
sos de gestão e de formação, em uma rede cada vez mais ampla e diversa, com um número cada 
vez mais expressivo de “calouros”, sendo os recursos da coordenação estadual também escas-
sos . Nos últimos dois anos algumas críticas mais explícitas têm surgido entre as coordenações 
de alguns municípios e de polos em relação à atuação da coordenação estadual do projeto . As 
principais queixas dizem respeito ao que tem sido entendido como uma “excessiva verticalida-
de”, “distância” ou mesmo “autoritarismo” da coordenação estadual em relação aos desafios e 
peculiaridades do projeto desenvolvidos localmente . Têm sido reivindicados maior autonomia 
e liberdade em alguns processos que até então eram considerados, pela coordenação estadual, 
centrais para o alcance dos fins do projeto, segundo seus princípios. Por outro lado, também 
tem sido observado por parte de algumas coordenações locais uma incompreensão sobre a im-
portância da própria formação política e temática e do processo de formação monitores e dos 
estudantes, priorizando a organização de eventos pontuais de grande visibilidade local, mas 
com impacto questionável do ponto de vista da formação política .

Apesar dos desafios e dos dilemas apresentados, resultado da expansão das ações e da 
complexidade da rede de formação política e cidadã do Parlamento Jovem de Minas, alguns 
estudos têm demonstrado a efetividade das ações de formação política, sobretudo no que se 
refere à aquisição de competências e conhecimentos sobre o tema, sobre a ressignificação da 
participação política e, em menor grau, do reconhecimento da importância dos meios de par-
ticipação social existentes e das atividades de monitoramento do funcionamento das institui-
ções políticas (FUKS; CASALECCHI, 2001; GONÇALVES, 2012; MEDEIROS; MARQUES, 2012; 
SAMPAIO; SIQUEIRA, 2013). 

Há que se repensar os processos de formação e gestão dessa rede, de maneira a implicar 
os seus diferentes atores para a incorporação e o reconhecimento efetivo dos princípios cen-
trais do projeto e, quem sabe, promover novas alterações metodológicas para a edição de 2017, 
que possam fortalecer a educação para a cidadania e para a democracia enquanto prática e 
processo .
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Metodologia da aula invertida
Roberta Valéria Guedes de Lima1

Objetivo geral: Realizar	uma	breve	apresentação	conceitual	 sobre	a	 importância	e	os	
possíveis impactos do uso da sala de aula invertida (flipped classroom) ou abordagem 
híbrida no contexto pedagógico.
Objetivo específico: Apresentar	os	desafios	e	as	possibilidades	da	aula	invertida	como	
metodologia inovadora.

Resumo
O	presente	artigo	procura	realizar	uma	breve	apresentação	conceitual	sobre	a	importân-
cia e os possíveis impactos do uso da aula invertida no contexto pedagógico. Apresenta 
como problemática a discussão da educação pautada no processo pedagógico inovador 
e das possibilidades de metodologias ativas, como a sala de aula invertida, contribuir 
para a aprendizagem dos estudantes. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa qua-
litativa e documental. Conclui que a aula invertida, por ser uma metodologia inovadora, os 
estudantes precisam ser preparados e orientados para o seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Aula invertida. Abordagem híbrida Aprendizagem combinada. Estraté-
gias colaborativas.

Considerações iniciais sobre a metodologia da aula invertida
O cenário educacional brasileiro, e porque não dizer mundial, tem apresentado desafios 

constantes, advindos de mudanças que estimulam a reflexão sobre o jeito de educar e, prin-
cipalmente, entender como as crianças aprendem . A linearidade e a certeza das respostas às 
questões humanas ficaram no passado. O impacto está relacionado à complexidade da vida e à 
conectividade da aprendizagem . Mais do que buscar respostas, faz-se necessário desconstruir e 
ressignificar continuamente pensamentos e ações. 

Para Belloni (2001), as exigências das sociedades contemporâneas requerem um novo 
tipo de indivíduo, dotado de postura autônoma, criativa, crítica e reflexiva que o tornem qualifi-
cado e capaz de se adaptar às situações novas, sempre pronto a aprender . Essa mudança de pa-
radigma está atrelada à influência das tecnologias no cotidiano, tanto pessoal como profissional. 

Uma prática pedagógica crítica, adotada por meios educacionais, portanto, seria uma for-
ma de preparar o sujeito/estudante para uma atividade produtiva, reflexiva e transformadora. 
A metodologia que prevê o encontro entre teoria e prática é aquela em que uma e outra se 
completam, se interconectam, se aproximam e buscam provocar a visão do todo, superando a 
fragmentação . Neste caso, a postura do professor não seria mais o do catalisador do saber e da 
atenção, para ser o integrador, o mediador (FREIRE, 1996) .

Como uma forma de integrar essa pedagogia crítica em salas de aula, os professores es-
tão utilizando a tecnologia para implementar um método de blended learning (aprendizagem 
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Básica da Anec; Coordenadora dos Cursos de Pedagogia e Letras do Centro Universitário Projeção de Brasília, DF. E-mail: rovagueli@gmail.com. 
CV Lattes: http://lattes .cnpq .br/6626150314289357
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combinada) que desloca a interação do estudante com um novo conteúdo para a internet, a fim 
de liberar o tempo em sala de aula para atividades colaborativas . 

Um dos métodos de aprendizagem combinada, conhecido como aula invertida (flipped 
classroom), combina as vantagens da instrução direta e aprendizagem ativa para envolver os 
estudantes no processo educativo (SHROFF; VOGEL, 2009).

O presente artigo procura realizar uma breve apresentação conceitual sobre a importân-
cia e os possíveis impactos do uso da aula invertida no contexto pedagógico .

O Construtivismo e a Teoria da Atividade: caminhos para uma aprendizagem ativa
Apesar das diferenças entre as concepções teóricas de autores como Piaget, Vygotsky, 

Wallon, Paulo Freire, sobre o construtivismo, encontramos elementos comuns . Destacamos a 
consideração do indivíduo como agente ativo do próprio conhecimento, o que no contexto edu-
cativo desloca a preocupação com o processo de ensino (visão tradicional) para o processo de 
aprendizagem .

Assim, o modelo construtivista considera a aprendizagem como um processo social ativo 
em que os estudantes usam o conhecimento existente e experiências anteriores para construir 
a compreensão de um material novo (BROWN et al ., 1989) . 

Para tanto, no que se refere à prática pedagógica, seria importante uma metodologia que 
contemple o encontro entre teoria e prática; e haja uma interconexão, ou seja, uma aproximação 
que busque a visão do todo, superando a fragmentação . O professor, em relação a sua forma de 
dar aulas, sofre alterações, deixando de ser o ator principal para ser o coadjuvante do processo 
de aprendizagem, e assume o papel de mediador da informação . 

Para Vygotsky (1984), o processo de ensino-aprendizagem inclui sempre aquele que 
aprende, aquele que ensina e a interação entre essas pessoas . Desse modo, ao se falar em me-
diação para a aprendizagem supõe-se sempre a interação entre o professor e o estudante .

Assim, em relação a questão de interação e compartilhamento de ideias, busca-se o alicer-
ce em Engeström, que criou a Teoria da Atividade, a qual tem como base o compartilhamento 
da informação, ou seja, a interação para gerar conhecimento, mediada ao que ele denominou de 
artefatos .

O autor fundamentou-se na teoria histórico-social de Vygotsky, porém aprimorou seus 
estudos sobre a atividade mediada, o que ele chama de mediação com artefatos, os quais podem 
ser usados para prover um conceito, descrever uma estrutura, desenvolver tarefas apoiadas por 
um sistema, podendo envolver várias técnicas e métodos . Artefato, para Teoria da Atividade, 
trata da possível integração de muitas teorias e conceitos de interação homem/artefatos sobre 
a “atividade mediada por estes artefatos” (ENGESTRÖM, 1999).

Tanto para Vygotsky como para Engeström, a aprendizagem não ocorre somente com o 
professor e sim depende do meio que o estudante vive, de suas interações sociais . Para esses au-
tores, o ser humano internaliza conhecimentos, conceitos, valores e significados, reproduzindo-
-os em suas relações sociais . A externalização está ligada à capacidade criativa do ser humano, 
através da qual é possível transformar a realidade vivida (ENGESTRÖM, 2002).

Em relação à educação, a aula que o professor idealiza e prepara tende nessa teoria a 
ser passível de mudanças e adaptações para garantir aprendizado, com a ressalva que depen-
dem da interação do aprendiz, contribuem para o formato da referida, nesse contexto ocorre a 
aprendizagem ativa .

Aprendizagem Ativa é um termo para designar um conjunto de práticas pedagógicas que 
consideram que a educação em sala de aula tem de ser interativa, que o estudante não pode ser 
somente um receptor do conteúdo, mas sim que aprenda de verdade o conteúdo que foi trans-
mitido em sala de aula . Incentivar o estudante para que ele busque o conhecimento por conta 
própria .
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Diversas estratégias têm sido utilizadas para promover a aprendizagem ativa como, por 
exemplo, a aula invertida .

A aula invertida: desafios e possibilidades
A aula invertida é uma abordagem híbrida de ensino descrita pelo educador americano 

Salman Khan e desenvolvida por Jonathan Bergmann e Aron Sams, em 2007, para resolver o pro-
blema de estudantes do Ensino Médio que estavam ausentes nas aulas presenciais e perdiam, 
portanto, o conteúdo apresentado pelo professor (PIERCE; FOX, 2012) . 

Para o estudante, pode tornar-se um motivador proporcionado a própria aprendizagem, 
já que a tecnologia permeia seu contexto diário e constitui uma exigência atual do mundo do 
trabalho . Porém, seu desenvolvimento requer que os professores compreendam seu papel no 
processo e eles também sejam compreendidos e aceitos por seus pares (KOVACH, 2014) . 

Portanto, a percepção da modificação almejada e o envolvimento dos professores e ins-
tituição são essenciais para uma mudança bem-sucedida de uma nova abordagem pedagógica .

Considerações finais
Na aula invertida, por ser uma metodologia inovadora, os estudantes precisam ser prepa-

rados e orientados para seu desenvolvimento . Fulton (2012) destaca que os estudantes devem 
ter conhecimento de que precisam compreender as tarefas, trabalhar de forma colaborativa, 
resolver os problemas atribuídos e serem disciplinados, sendo essa uma tarefa mais difícil do 
que pedir silêncio em uma aula tradicional . 

No que se refere aos professores, eles precisam de tempo para aprender novos softwares 
e criar vídeos, requerendo um maior tempo para preparação de aula, podendo ser um desafio 
para o docente (BERGMANN, SAMS, 2012; HERREID, SCHILLER, 2013), além de que precisam 
estar atentos à diversidade dos estudantes e tentar ajudá-los individualmente, permitindo que 
a aprendizagem se dê no ritmo de cada um deles (ENFIELD, 2013) .

Assim, a aula invertida proporciona o aumento da interação entre estudante-estudante 
e estudante-professor, sendo um dos pontos positivos dessa proposta . O estudante tem mais 
tempo para interagir com os seus colegas, uns colaborando com os outros na aprendizagem . 
Os professores dispõem de tempo para trabalhar com os estudantes, possibilitando apoio in-
dividualizado e melhorando os relacionamentos, sendo possível identificar as dificuldades dos 
estudantes nos conteúdos trabalhados . 

Portanto, a partir dos autores apresentados, é possível dizer que o foco na aula invertida 
se desloca do professor para o estudante e por ser uma metodologia inovadora, os estudantes 
precisam ser preparados e orientados para seu desenvolvimento .
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O desafio da interdisciplinaridade: 
a experiência do Curso de Ciências 
Contábeis da unidade São Gabriel da 
PUC Minas

José Wanderley Novato-Silva1

Hildegardo Martins Lima2

Resumo
Este	trabalho	 investigou	a	eficácia	do	trabalho	 interdisciplinar	como	instrumento	peda-
gógico no curso de Ciências Contábeis da unidade São Gabriel da PUC Minas. Esse tra-
balho é obrigatório nos seis primeiros períodos do curso, e existe desde que esse curso 
foi	 iniciado	nessa	unidade.	Essa	 investigação	tratou	de	verificar	o	alcance	dessa	 inter-
disciplinaridade	e	os	desafios	para	a	sua	execução	tanto	na	perspectiva	dos	alunos	que	
realizam o trabalho como na dos professores envolvidos em sua formulação e avaliação. 
Os resultados apontam que, apesar dos pontos negativos, esse trabalho é bem avaliado 
tanto pelos alunos como pelos professores.

Palavras-chave: Didática do Ensino Superior; Interdisciplinaridade; Avaliação.

Introdução
O objetivo geral deste trabalho foi fazer uma avaliação da eficácia do Trabalho 

Interdisciplinar (TI) como instrumento pedagógico no curso de Ciências Contábeis da unidade 
São Gabriel da PUC Minas. Para tanto, foram definidos como objetivos específicos: a) verificar o 
alcance da interdisciplinaridade nesses trabalhos; b) analisar as dificuldades na execução dos 
mesmos, e c) discutir os benefícios desse trabalho para os envolvidos.

Conforme Coimbra (2000), a expressão “interdisciplinaridade” traduz, entre os saberes, uma 
espécie de “cumplicidade solidária”, para fugir à capacidade de a ciência também produzir ignorân-
cia, como argumentaram Morin e Kern (1995), quando o conhecimento se fecha na especialização .

A utilização de práticas interdisciplinaridades no contexto acadêmico é bastante complexa 
e envolve tanto o comprometimento da comunidade acadêmica como as demandas da socieda-
de (PHILIPPI JR.; FERNANDES, V., 2015). Nesse contexto as dificuldades incluem o que Oliveira 
(2017) chamou de “muros institucionais” – isto é, fronteiras entre a produção do conhecimento 
necessário e as especificidades de cada área, com teorias alicerçadas em nichos. 

Hogan (2000) afirma a importância dos núcleos interdisciplinares tanto para as práticas 
acadêmicas como para a amplificação dos resultados para a sociedade. O mesmo autor faz menção 

1 Professor do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e doutor em Ciência da Informação pela 
Universidade Federal de Minas Gerais .
2 Professor do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em Ciências Contábeis pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro .
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às dificuldades para iniciativas desse tipo nas ciências sociais, e, para superar essa dificuldade, 
Fazenda (2008) afirma que é necessário um projeto antropológico para a educação, que implica-
ria em alterar as funções e competências do professor . Peleias (2011), analisando essa intenção 
em cursos de contabilidade de universidades paulistas mostrou que, embora a interdisciplinari-
dade sempre faça parte do discurso, há uma grande distância entre o que é falado e o que é efeti-
vamente praticado . 

Apresentação do Trabalho Interdisciplinar
O projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis afirma que para o desempenho efi-

ciente de suas atividades profissionais, o aluno deverá ter, além de uma postura humanística 
e ética do seu campo de trabalho, uma visão sistêmica, holística e interdisciplinar da ativida-
de contábil. Para tanto, necessita ser proficiente no uso da linguagem contábil, sob o enfoque 
da teoria da comunicação, no uso do raciocínio lógico e analítico para resolver problemas, na 
elaboração de relatórios úteis para as organizações que atende, e na articulação e liderança de 
equipes multidisciplinares de trabalho . Isso somente é possível através de um esforço formal e 
articulado na busca da integração do conteúdo das disciplinas, em contraposição à visão tradi-
cional de disciplinas pontuais e separadas . 

Essas características estão em acordo com a visão moderna do profissional de contabili-
dade, que ultrapassa o mero registro de informações, capacitando-o para uma atuação proativa 
e generalista, visualizando tendências e fazendo projeções de médio e longo prazo . O contabi-
lista passa a assumir, dessa maneira, também a função de consultor interno, que necessita de 
uma visão ampla da realidade econômica e das múltiplas dimensões – legais, socioculturais e 
tecnológicas – que compõem essa realidade . 

O Trabalho Interdisciplinar nasceu, nessa perspectiva, da necessidade de demonstrar ao 
aluno do curso de Ciências Contábeis a importância de cada disciplina cursada isoladamente e 
em conjunto com as outras, proporcionando-lhe esse entendimento sistêmico da realidade e 
preparando-o para exercer as tarefas complexas da contabilidade na perspectiva mencionada . 

Esse trabalho é iniciado no primeiro período do curso e finda no sexto; no sétimo e oi-
tavo períodos, a interdisciplinaridade é também estimulada, na elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) . Inicialmente, na elaboração do TI do primeiro período, o aluno deve 
criar uma empresa, com todas as formalidades legais necessárias . Nos períodos subsequen-
tes, procede-se à compreensão dessa empresa inicial em relação ao conteúdo das disciplinas 
cursadas, e à elaboração de demonstrativos financeiros em consonância com o aprofundamen-
to gradativo do conhecimento . Em cada um dos seis primeiros períodos uma disciplina-eixo 
centraliza a correlação com as demais disciplinas . Essas disciplinas-eixo têm, como objetivo, 
exigir dos alunos a atenção para a importância de uma visão holística do conhecimento apre-
sentado e da necessidade da construção de relações entre a dinâmica da realidade social e a 
teoria apresentada em sala de aula . A correlação entre as áreas de conhecimento do mundo dos 
negócios – Contabilidade, Administração, Economia, Sociologia e Direito – é colocada de forma 
integradora, sendo a empresa considerada como um organismo onde essas diferentes áreas de 
conhecimento têm de ser consideradas no trabalho do profissional de contabilidade. 

Quanto aos aspectos práticos, todos os trabalhos são feitos em grupos de até seis alunos, 
e devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Ao longo do 
semestre os professores promovem aulas de acompanhamento, orientando e sugerindo ajustes . 
A avaliação ocorre no fim do semestre e é realizada em duas etapas: em primeiro lugar pelos 
professores de todas as disciplinas envolvidas, que avaliam o conteúdo total do trabalho escrito, 
e posteriormente por uma apresentação oral, feita em sala de aula . 
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Metodologia
Para alcançar os objetivos delimitados para este trabalho, o método qualitativo mostrou-

-se mais adequado, grupos focais de discussão, envolvendo os professores, foram realizados 
durante as reuniões de avaliação promovidas pelo colegiado do curso nos finais do primeiro e 
do segundo semestres de 2016 . Foram aplicados questionários aos alunos do primeiro, quarto e 
oitavo períodos e entrevistas não estruturadas com dez alunos intencionalmente selecionados 
de todos os períodos, durante o acompanhamento dos trabalhos interdisciplinares em 2016 e 
2017 .

Análise dos resultados
Entre as dificuldades relatadas pelos docentes destacam-se a dificuldade de encontrar os 

pontos comuns que podem ser trabalhados de forma interdisciplinar, e a resistência de alguns 
professores, que se queixam da interferência de instâncias coletivas em sua forma particular de 
avaliação . 

Alguns professores sugerem que, além disso, esse trabalho seja redimensionado, abran-
gendo um número menor de disciplinas .

A dificuldade de articulação e comunicação entre os docentes também foi apontada pelos 
professores como um problema, mas, enquanto alguns dizem serem necessárias mais reuniões, 
outros rejeitam “mais convocações para reuniões” (relato de um professor) .

Embora a totalidade dos professores seja favorável à ideia da interdisciplinaridade, e a 
maioria dos professores seja favorável ao desenvolvimento de um trabalho desse tipo, nem to-
dos partilham o mesmo entusiasmo com relação às tarefas que têm de executar para que ele 
seja realizado .

Na perspectiva dos alunos as queixas mais comuns dizem respeito à dificuldade ou im-
possibilidade de integrar conteúdos que são tratados em sala de aula em momentos diferentes, 
e de forma particularizada, além do entendimento do roteiro e de problemas de comunicação 
com os professores .

Os próximos parágrafos especificam alguns dos aspectos positivos e negativos na perspec-
tiva dos alunos, expondo trechos de relatos dos entrevistados .

A observação seguinte resume a opinião da maior parte deles: “O trabalho interdiscipli-
nar sem dúvida ajudou muito a nossa convivência em equipe e o aprendizado sobre a interdis-
ciplinaridade entre as matérias cursadas do período” . “O TI nos mostra como aplicar nossas 
matérias na prática, faz a gente aprender a trabalhar em grupo, escutar opiniões, desenvolver 
argumentos, apresentar ideias . . .” (relatos de aluno do sétimo período) .

Outro enfatizou que “[ . . .]TI é muito importante para que os alunos [ . . .] busquem por infor-
mações que quase sempre não são fornecidas facilmente” (relato de aluno do primeiro período) .

Além disso, lidar em grupo com uma grande diversidade e quantidade de conhecimentos 
propiciou também o aprendizado “[ . . .]da paciência que devemos ter no trabalho e na vida” (re-
lato de aluno do sétimo período) .

Entre os pontos positivos, foi apontado que o conhecimento de cada disciplina se tornou 
mais profundo ao entrar em relação com outras . Além disso, no contato com as empresas “[ . . .] 
tivemos um grande crescimento profissional, pois na realização do trabalho tivemos que apren-
der a conviver com diferentes tipos de pensamentos e de personalidades” (relato de aluno do 
oitavo período) .

Um ponto a ser observado foi que a obrigatoriedade das apresentações orais consideran-
do diferentes conteúdos levou ao aumento no vocabulário e a melhoria na oratória . “Eu clas-
sifico como muito importante que este trabalho melhorou a minha forma de falar em público, 
acabando com a timidez” (relato de aluno do oitavo período) .

Entre os pontos negativos foi observada a dificuldade de entender “o que está sendo 
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pedido no trabalho” (sic), pois “o roteiro não é exposto de uma forma clara, e cada aluno inter-
preta de uma maneira” (relato de aluno do primeiro período) .

Outro aluno acrescenta: “Alguns professores explicam o que realmente estão pedindo no 
trabalho, porém, outros não explicam e a maioria dos alunos fica perdida, e com isso, é gasto 
um tempo desnecessário”. Segundo ele, “[...] nem todos os professores têm o mesmo interesse” 
(relatos de aluno do segundo período) .

Além disso, como se trata de um trabalho que demanda visitas em empresas e outras 
atividades extraclasse, “como todos integrantes do grupo trabalham e fazem faculdade, não se 
tem muito tempo de pesquisa e de formalização de um trabalho com tantas normas” (relato de 
aluno do segundo período) .

O fato apontado diz respeito ao fato de que “[ . . .] para o desenvolvimento do TI é necessária 
uma dedicação que nos faz desviar um pouco o foco das atividades e matérias em sala, que é a 
perspectiva de quem trabalha” (relato de aluno do oitavo período) .

Quanto à avaliação um ponto em comum no discurso dos alunos é a incompreensão dos 
critérios para fazê-la, pois “cada professor avalia de uma forma” (relato de aluno do primeiro 
período) . 

Em uma escala entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo a quase totalidade dos alunos 
que responderam aos questionários avaliaram o trabalho interdisciplinar como “bom”, e suas 
respostas confirmam o que foi revelado nas entrevistas.

Considerações finais
Pode-se afirmar que o Trabalho Interdisciplinar, como ferramenta de apoio à execução do 

projeto pedagógico, contempla todos os preceitos nele previstos e estabelece uma sistemática 
de ensino inovadora, atendendo às recomendações do MEC e às expectativas dos professores . 
Com isso, são satisfeitas as necessidades técnicas e socioprofissionais capazes de preparar os 
alunos para a crítica e compreensão de múltiplas informações e suas inter-relações no contexto 
empresarial, contribuindo para sensibilizar e despertar atitudes proativas, criativas e investiga-
tivas tanto na prática profissional como na busca do conhecimento científico. 

A avaliação final, tanto dos professores como dos alunos, é assimétrica, encontrando esse 
trabalho defensores e críticos . Cabe lembrar que os alunos, a despeito dos comentários negati-
vos, reconhecem os benefícios alcançados em sua formação acadêmica e profissional pela visão 
simultaneamente abrangente e multifacetada proporcionada. Os desafios encontrados confir-
mam a literatura que trata da interdisciplinaridade na prática científica e acadêmica, mostran-
do que não é simples ou fácil o caminho para que seja alcançada . As limitações da experiência 
do trabalho interdisciplinar analisado indicam que ele precisa de atualização constante, e a re-
configuração poderá ser feita através da focalização em um ou poucos temas específicos, e não 
necessariamente ligados de forma direta ao conteúdo de todas as disciplinas . 

Algumas dessas sugestões foram acolhidas pelo colegiado do curso para implementação, 
mas a maior dificuldade é, além da adesão dos professores, configurar uma nova forma de pon-
tuação que não fuja das normas acadêmicas. Sugere-se que mais estudos sobre trabalhos in-
terdisciplinares sejam feitos em outros cursos, para que boas práticas e resultados possam ser 
compartilhados .
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Coaching educacional
Daniela Afonso Chaves Alencar de Carvalho1

Objetivo geral
Auxiliar	os	estudantes	na	proposição	e	alcance	dos	seus	objetivos	e	metas	acadêmicas.

Objetivos específicos
1.  Aplicar ferramentas do coaching para auxiliar os estudantes a construírem e alcança-

rem	metas	e	objetivos;	
2. Auxiliar o estudante no processo de autoconhecimento;
3. Auxiliar os estudantes no processo de Metacognição.

Resumo
Este	trabalho	tem	como	objetivo	relatar	a	possibilidade	do	uso	do	Coaching na educação, 
já	que	se	apresenta	como	metodologia	transformadora,	que	visa	auxiliar	os	estudantes	
na	proposição	e	alcance	dos	seus	objetivos	e	metas	acadêmicas.	Por	meio	de	algumas	
ferramentas do Coaching,	 o	 estudante	poderá	 verificar	 a	melhor	 forma	para	aprender,	
construir	metas	e	objetivos	claros,	factíveis	e	mensuráveis,	além	de	trabalhar	com	outras	
perspectivas importantes em todas as áreas da vida.

Palavras-chave: Coaching,	objetivos,	metas,	metacognição,	autorregulação,	foco,	Rede	
Sagrado 

Trabalho com Coaching Educacional no Colégio Sagrado Coração de Maria-BH. Coach Gustavo Serravite. 

Introdução
O processo de Coaching, ao longo dos anos, passou por adaptações mediante a necessi-

dade emergente do mercado e das empresas, sendo uma ferramenta que respondeu bem às 
expectativas dos clientes, tornando-se, hoje, um método de excelência no alcance de resultados .

1 Pedagoga, Especialista em Educação, Mestre em Educação, Professional & Self Coaching, Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro 
de Coaching (IBC) e Coordenadora Pedagógica Geral no Colégio Sagrado Coração de Maria-BH.
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O Coaching é uma metodologia, uma ferramenta, aplicada na busca de visualização de 
objetivos e alcance de resultados rápidos através da criação de metas . É um processo de autoco-
nhecimento que pode ser usado tanto para a vida pessoal como no âmbito profissional. 

Esse processo é mediado pelo coach (profissional em Coaching), que, em parceria com o 
coachee (cliente), auxilia na determinação dos objetivos em curto, médio e longo prazos e na 
realização de metas, visando alcançar resultados em curto prazo .

O processo inicial de coaching consiste em determinar o estado atual da pessoa e o estado 
desejado, firmando-se onde o coachee deseja chegar . Esse processo tem o foco no futuro, com 
ações no presente, utilizando recursos do passado .

A principal missão do Coaching é ajudar as pessoas a avançarem em diversas áreas da 
vida pessoal, profissional, financeira, espiritual etc . A metodologia usada para esse auxílio gira 
em torno da ação do sujeito, deixando os coachees à vontade para conduzirem de forma ativa o 
processo. O importante no caso não é o resultado final, mas o crescimento pessoal.

O Coaching, no Brasil, está cada vez mais conhecido e está sendo aplicado em diversas áreas. 
Um dos nichos de atuação do Coach é a educação, área em que o trabalho com os estudantes, ten-
do em vista diversas temáticas, como definir metas e objetivos, transformar crenças limitantes, 
administrar e superar conflitos, gestão do tempo, entre outros, tende a ser bastante profícuo.

Desenvolvimento
A Rede Sagrado, Colégios Sagrado Coração de Maria, comprometida com sua Missão e 

ciente da necessidade de se repensar o processo ensino-aprendizagem e as concepções de edu-
cação da atualidade, tem se aprofundado em fundamentações teóricas que subsidiem e auxi-
liem na implementação de novas perspectivas e práticas educacionais .

Essas teorias podem embasar ações que fomentem a formação da autonomia do estudan-
te, além de estimular sua motivação, ampliar seu sentimento de autoeficácia e, ainda, colaborar 
para que ele constate qual é a melhor maneira pessoal de aprender .

A Teoria Social Cognitiva, cunhada por Albert Bandura (1986), é uma dessas vertentes es-
tudadas pela Rede Sagrado Coração na atualidade. Essa teoria apresenta, entre outras nuances, 
a emoção como um dos estímulos ao aprendizado, estabelecendo uma profunda relevância na 
necessidade de estudos referentes à autorregulação e à metacognição da aprendizagem .

Cientes da necessidade de ser estudados teoricamente temas importantes para o processo 
ensino-aprendizagem, torna-se necessário também repensar metodologias, práticas e abordagens 
com os estudantes que os façam pensar no protagonismo, no autoconhecimento, no gerenciamen-
to do tempo, na proposição de metas claras e passos para o alcance dessas metas, entre outros .

À medida que alguns membros da equipe pedagógica iniciaram a formação em Coaching, 
percebemos uma relação direta com a temática abordada em estudos, sendo que algumas fer-
ramentas específicas utilizadas nas sessões de Coaching poderiam auxiliar no desenvolvimento 
de algumas habilidades fundamentais para que o estudante seja, efetivamente, autorregulado . 
Percebeu-se, portanto, que essa temática de formação se relaciona diretamente ao trabalho rea-
lizado com o Coaching Educacional, já que no processo de Coaching o autoconhecimento e o 
protagonismo são fundamentais para se sair do estado atual e ir para o estado desejado .

A metodologia utilizada no coaching está baseada na filosofia socrática de investigação. O 
coach instiga o coachee a verificar o que efetivamente o está impedindo de ir atrás de seus ob-
jetivos e realizar suas metas . As respostas a esses questionamentos são dadas pelo cliente, que 
monitora seu processo verificando o progresso na busca por seus objetivos.

O Coaching Educacional normalmente é realizado na modalidade grupo . O Coaching em 
grupo é a especialidade responsável por aplicar o Coaching para um determinado grupo de pes-
soas ao mesmo tempo, estimulando a reflexão conjunta e a sinergia no ambiente em que atuam.
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Após esse momento inicial de estudos da equipe pedagógica frente a temáticas como autor-
regulação, metacognição, protagonismo e autoconhecimento, além da formação em professional 
e self coaching . Em 2015, o Colégio decidiu investir em um momento de Coaching Educacional, 
com profissional contratado, para realizar todo o processo com os estudantes.

Trabalho com Coaching Educacional no Colégio Sagrado Coração de Maria BH. 
Foco: Gerenciamento do tempo . Coach Gustavo Serravite

Foi feita uma mobilização com estudantes do Ensino Médio e, aproximadamente, 20 es-
tudantes demonstraram interesse em participar, em horário diferente do período escolar, para 
não impactar no desenvolvimento das aulas e do currículo .

O processo com esse grupo contou com 15 sessões, onde temáticas como gerenciamento 
do tempo, estabelecimento de metas e objetivos, autoconhecimento, características de persona-
lidade, entre outros, foram desenvolvidas .

Percebeu-se um crescimento significativo do grupo, além de melhorias nas relações pes-
soais e no desempenho acadêmico. O sentimento de autoeficácia também foi trabalhado. A con-
fiança neles próprios e na assertividade no estabelecimento de estratégias para vencer os desa-
fios também foi percebida como fator positivo ao fim do processo de Coaching. Essa percepção 
de melhoria do grupo, em aspectos primordiais para a aprendizagem, foi relatada pelo grupo de 
professores, equipe pedagógica, pelos próprios estudantes e evidenciada através da melhoria 
das médias acadêmicas .

Trabalho com Coaching Educacional no Colégio Sagrado Coração de Maria BH.
Foco: Autoconhecimento . Coach Gustavo Serravite

Em depoimento dos estudantes, todos foram enfáticos ao relatar que o processo de Coaching 
auxiliou na medida em que os fizeram refletir sobre o planejamento do tempo, ajudar a decidir a car-
reira que iriam seguir, estabelecimento de foco, decisão de objetivos e estratégias para alcançá-los .
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Após esse momento inicial e formal, em 2015, decidimos, no ano seguinte, juntamente 
com as profissionais da escola já formadas em Coaching, utilizar estratégias isoladas a partir 
das demandas percebidas nos grupos. O uso de ferramentas como a “Roda da vida” e “Perfil de 
personalidade” foi aplicado para auxiliar os estudantes a vencerem os desafios que se coloca-
vam diante deles .

No entanto, percebeu-se um esvaziamento do processo como um todo, não havendo uma 
continuação dessas estratégias, nem uma evidência de que a aplicação delas estava trazendo 
efeitos positivos para o grupo, como o que foi percebido no ano anterior .

Por isso, agora no 2º semestre de 2017, a equipe pedagógica definiu por, novamente, reali-
zar o processo de maneira formal com a formação de um grupo de estudantes para a realização 
do processo como um todo . 

Considerações finais
O trabalho com o Coaching Educacional trouxe, principalmente para o Ensino Médio, pos-

sibilidades de se trabalhar temáticas importantes para a formação acadêmica e humana, sendo 
o processo reconhecido por todos os envolvidos com os estudantes: equipe pedagógica, profes-
sores, Coach e o próprio grupo de estudantes .

Esse trabalho, certamente, auxilia no processo de autorregulação dos nossos estudantes, 
proporciona novas ferramentas para o trabalho das coordenadoras educacionais, além de favo-
recer a ampliação da visão do professor, reaproximando-o dos seus antigos ideais, percebendo 
o impacto positivo de seu trabalho e entendendo que tanto seu esforço quanto sua dedicação 
estão intimamente atrelados aos resultados de seus estudantes .
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As metodologias ativas aplicadas ao 
ensino de Filosofia

Sônia Maia Teles Xavier1

Resumo
É nossa pretensão, neste artigo, compreender em que medida o estímulo à criatividade, 
à capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, a partir 
de	metodologias	ativas,	poderá	propiciar	um	ensino	de	filosofia	mais	dinâmico.	Entende-
-se que uma prática docente que instigue o aluno a se posicionar criticamente poderá 
favorecer	ou	propiciar	condições	que	o	estimularão	a	construir	a	própria	reflexão	crítica,	
levando-se	em	consideração	a	especificidade	do	ensino	de	Filosofia	e	o	protagonismo	
do estudante.

Palavras-chave: Metodologias	Ativas.	Ensino.	Filosofia.	Arco	de	Maguerez.

Considerações iniciais
Ensinar nunca foi tarefa fácil, principalmente porque exige do sujeito uma disposição para 

refletir sobre o próprio pensamento. Como alega Freire (2002), ter a consciência e perceber-se 
um ser em estado de inacabamento . Essa consciência lhe permitirá enxergar o fato de que esse 
estado de incompletude favorecerá olhar o outro com generosidade, com a ciência de que os 
seres humanos se constituem sujeitos aprendentes, e que o ato de ensinar/aprender configura-
-se como faces de uma mesma moeda . Como bem explica Freire (2002, p . 13), “[ . . .] quando vive-
mos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma experiência 
total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética, em que a boniteza deve 
achar-se de mãos dadas com a decência e com a serenidade” . Além disso, nessa perspectiva 
freireana, pode-se assegurar que o ato de ensinar/aprender precisa ser solidário, na medida em 
que, ao ensinar, aprende-se em um movimento entre os parceiros do processo educativo . 

Estímulo ao filosofar requer coragem
O primeiro desafio, para o ensino de Filosofia, consiste em criar condições que favoreçam 

o rompimento da resistência de alguns alunos acerca da importância da consciência filosófica. 
Não é uma tarefa fácil . Nesse sentido, é preciso buscar alternativas para que se consiga levar 
adiante a grande empreitada . Em Ecce Homo, Nietzsche (2008) traz à tona o conceito de filo-
sofia, enxergando-a como a expressão do enfrentamento. A filosofia é para os que conseguem 
enfrentar a solidão, o medo, e não se submetem ao conforto dos ideais prontos e acabados . 
Também em Além do bem e do mal, ele assegura: “É preciso testar a si mesmo, dar-se provas de 
ser destinado à independência e ao mando . É preciso fazê-lo no tempo justo . Não se deve fugir 
às provas, embora sejam porventura o jogo mais perigoso que se pode jogar...” (NIETZSCHE, 
1992, p . 46) . Nessa perspectiva, entende-se que o ensino, a partir de problemas, poderá provo-
car ou estimular os sujeitos envolvidos a enxergarem o ensino filosófico distanciado do modelo 

1 Mestre em Filosofia, professora do Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste).
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que se pauta em critérios meramente conteudistas, ou em que se segue uma cronologia históri-
ca . Gallo (2011, s .p .) ao tratar sobre essas questões, explica que,

[ . . .] os conteúdos são organizados em torno dos problemas 
tratados pela filosofia, que por sua vez se recortam em temas e po-
dem ser abordados historicamente . Em minha visão, essa aborda-
gem abarca as duas anteriores, na medida em que permite tanto o 
acesso aos temas filosóficos mais relevantes quanto à história da 
filosofia. Mas também avança para além delas, pois toma a filoso-
fia como uma ação, uma atividade, posto que se organiza em torno 
daquilo que motiva e impulsiona o filosofar, isso é, o problema. [...]

Ou seja, não se pode desconsiderar o conteúdo, mas deve-se evitar permanecer preso a 
ele. O filosofar tem início quando o sujeito é sensibilizado, a partir daí ele problematiza, inves-
tiga e, em seguida, conceitua . Na etapa da investigação, deverá recorrer à história da filosofia a 
partir dos conceitos que se apliquem ao problema investigado . A próxima etapa é a conceitua-
ção. Segundo Gallo (2011, s.p.), 

Essa fase é o exercício da experiência filosófica propriamente 
dita . O estudante recria os conceitos estudados, refazendo ele mesmo o 
movimento de pensamento que levou à sua criação, desde o problema 
inicial . Ou, ainda, ele pode ser estimulado a criar um novo conceito, 
que ofereça uma outra forma de equacionar o problema enfrentado .

Nesse entendimento, pretende-se verificar em que medida a utilização de metodologias 
ativas, visto que utilizam a problematização como estratégia de ensino/aprendizagem, poderá 
estimular a criatividade, a inventividade, a construção do conhecimento de forma autônoma . 
Além disso, poderá propiciar o processo interativo e interlocutivo entre os parceiros do processo 
(aluno(as) e professores), levando-se em consideração a especificidade do ensino de Filosofia. 
Mitri et al. (2008), citados por Barbel (2011, p. 29), definem metodologias ativas nos seguin-
tes termos: “[ . . .] as metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino/
aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do problema, ele se 
detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas” (grifo 
nosso) . Ou seja, deve-se priorizar o desenvolvimento de práticas que visem ao protagonismo do 
aluno nesse processo educativo, possibilitando a autonomia na construção do conhecimento . 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem
Ensinar a filosofar é um grande desafio, principalmente quando se trata de alguns alu-

nos da área de Exatas . Em sua maioria, concentram-se nos cálculos e relegam o conhecimento 
filosófico a um segundo plano. Acreditamos que a prática de metodologias ativas de ensino-
-aprendizagem, aliadas às TIC, podem incorrer em um processo de ensino e aprendizagem 
mais enriquecedor, sem desconsiderar, contudo, o rigor que requer a reflexão filosófica. Para 
esse movimento, será investigada e analisada uma metodologia denominada Arco de Maguerez . 
Trata-se apenas de mais uma alternativa metodológica, entre as metodologias ativas, que se 
inicia a partir de uma situação problema, conforme explicita Barbel (2001, p. 31), “o arco de 
Maguerez, apresentado inicialmente por Bordenave e Pereira (1982), possui cinco etapas: ob-
servação da realidade e definição de um problema, pontos-chave, teorização, hipóteses de so-
lução e aplicação à realidade” . 
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Nesse liame, consideramos que o estudo de caso aplica-se a essa metodologia . Trata-se de 
uma estratégia metodológica muito utilizada nas áreas da saúde, engenharia, administração e 
outras. O grande desafio é aplicá-la à área de filosofia. A imagem abaixo mostra o percurso dessa 
metodologia segundo proposta de Maguerez:

Figura 1: Arco de Charles Maguerez
Arco de Charles Maguerez

REALIDADE

Passo 1
Situações-problema da realidade

Passo 5
Compreensão e/ou reconstrução

da realidade

Passo 2
Hipóteses de solução, antes da teorização

Passo 4
Hipóteses de solução, com argumentação

fundamentada teoricamente

Passo 3
Teorização

Fonte: Disponível em: <http://www.pedagogia.com.br/artigos/significar/?pagina=7>. Acesso: 20 jun. 2017

Gemignani (2012, p . 7) apresenta as etapas da sistematização metodológica a partir do 
arco de Maguerez da seguinte forma:

•  Observação da Realidade – o grupo analisa e discute o seu 
nível de conhecimento sobre o assunto observado; identi-
fica aquilo que na realidade está inconsistente, preocupan-
te, problemático[ . . .] neste momento, é feita uma síntese do 
que é importante investigar sobre o problema, visando à 
transformação da realidade.  Teorização [...]. • Hipóteses de 
Solução [...] Aplicação à Realidade [...].

Como acreditamos que os conceitos podem ser criados a partir de uma situação problema 
reflexiva, entendemos ser possível aplicar essa metodologia ao ensino de Filosofia. Ao tratar 
sobre questões próximas à explicitada, Gallo (2006, p . 19) faz ponderações e estabelece alguns 
termos:

[...] podemos dizer que ensinar filosofia é um exercício de 
apelo à diversidade, ao perspectivismo; é um exercício de acesso 
a questões fundamentais para a existência humana; é um exercício 
de abertura ao risco, de busca da criatividade, de um pensamen-
to sempre fresco; é um exercício da pergunta e da desconfiança da 
resposta fácil . 

Como exposto pelo autor, a arte de pensar constitui-se e institui-se nesse movimento 
dialético e dialógico, de modo a trabalhar e criar conceitos a partir de determinada situação 
problema . 
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Um pequeno relato de experiência em sala de aula
Defendemos que, a partir de práticas envolvendo metodologias ativas, o estudante deixa 

de ter uma posição meramente passiva em relação ao processo de aprendizagem, tornando-se 
sujeito atuante nesse processo, visto que, a partir de situação problema, ele é desafiado a per-
correr e encontrar soluções possíveis quando se processa a aprendizagem baseada em proble-
mas . Para Gemignani (2012, p . 6),

Na Metodologia da Problematização, segundo o Arco de 
Charles Maguerez, o facilitador deverá conduzir os estudantes a ob-
servar a realidade . Em seguida, discutir em pequenos grupos os co-
nhecimentos prévios sobre a situação, propor uma reflexão e uma 
análise que conduzam à identificação dos pontos-chave do proble-
ma, teorizar, gerar hipóteses sobre as causas para a resolução do 
problema e aplicá-las à realidade . 

O método de problematização, a partir do arco de Maquerez, foi aplicado em aulas de 
Filosofia em cursos da área de Exatas, em uma universidade particular. Inicialmente, exibi-
mos o filme Hanah Arendt, da diretora Margareth von Trotta, que trata sobre a captura e 
julgamento do carrasco nazista Adolf Eichmann em Jerusalém . Problematizamos a temática 
abordada no filme, provocando um movimento reflexivo, dialógico. Temas como o nazismo, a 
questão do cumprimento ao dever, banalidade do mal, a ausência de pensamento, entre ou-
tros, foram trazidos à tona . Além disso, enfocamos o conceito de ética e moral a partir do po-
sicionamento da correspondente (Hannah Arendt) . A turma foi dividida em grupos que iriam 
argumentar a favor, e outros contra o réu, a partir do ponto de vista: do governo nazista, da 
população alemã, dos judeus que se revoltaram com a posição da filósofa, de Hannah Arendt, 
das mídias que foram utilizadas para divulgar o julgamento . Após o debate e o júri simulado, 
foram disponibilizadas, aos alunos, as páginas 5 a 11 do livro A vida do Espírito, de Hannah 
Arendt . Depois da discussão nos grupos, os alunos elaboraram um texto, estabelecendo um 
diálogo entre uma análise comparativa entre os fatos apresentados no filme e o conceito de 
banalidade do mal, explicitado no texto disponibilizado . Empreendemos os trabalhos a partir 
da metodologia do planejamento do método do Arco de Maguerez . O movimento da aula ocu-
pou seis aulas de 50 minutos . 

 As aulas transcorreram de modo dinâmico e bastante produtivo . Questões como: o que 
leva um cidadão a agir como Eichman naquela situação? E os outros alemães? E os judeus? 
Fatos semelhantes acontecem em nosso dia a dia? Como? Quais alternativas temos? Nesse mo-
vimento, de ação-reflexão-ação, em um quase vir-a-ser, os alunos foram tecendo e entretecendo 
seus saberes, protagonizando seu conhecimento . Os estudantes puderam elencar discussões 
sobre ética, moral, política e responsabilidade . Após o momento de debate, foram convidados a 
pesquisarem notícias sobre fatos do cotidiano sobre alguma situação problematizadora, e arti-
culassem com os conceitos de moral, de banalidade do mal, cumprimento ao dever, ausência de 
pensamento. Em seguida, produziram um texto apresentando suas reflexões para toda a classe. 

Considerações quase finais
Diante do exposto, com a consciência de um estado de inacabamento, concordamos com 

Berbel (2011, p. 4), quando ela afirma que “as metodologias ativas têm o potencial de despertar 
a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ain-
da não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor” . Nesse viés, defendemos 
que o ensino de Filosofia, a partir de metodologias mais dinâmicas, poderá cooperar para um 
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ensino mais efetivo e enriquecedor . Como diz Nietzsche, em Ecce Hommo, ao tratar sobre Para 
além do bem e do mal, “ Se nada apanhei, a culpa não é minha. Faltavam os peixes... (NIETZSCHE, 
2008, p . 88) (Grifo nosso) .

Ou seja, as possibilidades para o enriquecimento de práticas docentes são muitas, mas te-
mos consciência de que fatores como os culturais, em que a Filosofia sempre foi considerada um 
conhecimento que não tem um fim utilitarista, ou pragmático, a percepção de sua importância 
dependerá de uma desconstrução dessas bases culturais e a construção de uma visão em que 
o conhecimento filosófico poderá cooperar para uma melhor compreensão do mundo que nos 
cerca em toda a sua abrangência . Parafraseando Nietzsche, se houver os peixes, haverá fecundi-
dade nos resultados . 

ABSTRACT
It is our intention in this article to understand to what extent the stimulus to creativity, the 
ability to think multiple alternatives for the solution of a problem, from active methodo-
logies, can provide a more dynamic way of teaching philosophy, understanding that, in 
practical teaching, that instigates the student into critical thinking, may favor or provide 
conditions	which	encourage	building	your	own	critical	reflection,	considering	the	specifi-
city of Philosophy teaching and the leadership of the student

Keywords: Active methodologies . Teaching. Philosophy. Maguerez Arc.
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Construindo as Trilhas da Esperança 
Roteiros formativos para educação 
ético-religiosa

Marciel de Oliveira Rocha1

Objetivo geral: Realizar um itinerário de atividades interligadas para o desenvolvimento 
ético-religioso dos educandos ao longo de seu crescimento. 
Objetivos específicos: Favorecer	 a	 formação	 integral	 do	 pré-adolescente	 ao	 jovem.	
Comprometer	o	educando	com	os	Direitos	Humanos	e	os	Objetivos	do	Desenvolvimento	
Sustentável.

Resumo
A utilização da metodologia Ver-Julgar-Agir-Rever-Celebrar, na aplicação da Formação 
Integral na escola, propiciou a elaboração de itinerários formativos dentro da linha de 
ação	Pedagogia	de	Formação	para	juventude	que	enriquecem	o	ensino	ético-religioso	no	
Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Palavras-chave: Formação Integral. Ensino Religioso. 

Introdução
Como possibilitar a educadores e alunos de Ensino Religioso e Ética um itinerário formativo 

de momentos e atividades? Há mais de seis anos, ministro aulas de Ensino Religioso do 6º Ano do 
Ensino Fundamental II ao 2º Ano do Ensino Médio. Percebi a oportunidade de trabalhar os desafios 
do crescimento juvenil, uma vez que eu pude acompanhar isso ao longo dos anos . Com base na mi-
nha formação acadêmica em Ciências Sociais, Religião, Informática e vivência pastoral, realizei dinâ-
micas de desenvolvimento conforme orienta a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB 
em seus documentos sobre juventude, enriquecidas com sugestões dos próprios estudantes .

Desenvolvimento e metodologia
A criação dos roteiros formativos foi gradual, começando pelo Ensino Médio através das 

Linhas de Ação do Documento Evangelização da Juventude da CNBB. Nelas, está clara a urgên-
cia em oferecer aos jovens uma assessoria comprometida e metodologias eficientes. A linha de 
ação Formação Integral do Discípulo se tornou então a base do acompanhamento . 

A questão subsequente foi: Como e onde queremos chegar? A melhor resposta foi tra-
balhar o protagonismo juvenil, para qual o Curso de Dinâmicas para Líderes de Jorge Boran 
capacitou os estudantes a exercer e reconhecer liderança e elaborar um projeto pessoal de vida, 
onde a obra de Eduardo Pinheiro modelou a meta, tornando-se a chegada do processo . Era pre-
ciso pensar então na partida . Houve a percepção de que o trabalho atendia plenamente a linha 

1 Cientista social . Especialista em Ensino Religioso e Evangelização da Juventude .
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de ação Pedagogia de Formação que destaca a “prioridade da experiência sobre a teoria” “junto 
às escolas, especialmente Ensino Médio, por agruparem um grande contingente de jovens em 
contínuo processo de formação”. Estava claro o que precisava ser feito! Então, em paralelo e 
com sintonia ao material didático e plano de aulas, criei e implementei momentos de diálogo 
dinâmico com os estudantes, priorizando a experiência sobre a teoria, tendo como chave peda-
gógica as Dimensões da Formação Integral e o método Ver-Julgar-Agir-Rever-Celebrar . 

Cada roteiro formativo possui pelo menos cinco momentos organizados nas dimensões 
da formação integral: pessoal, comunitária, social, mística e de capacitação . As etapas foram 
pensadas por série, o que equivale à idade dos estudantes . Alguns momentos são realizados 
novamente nas séries seguintes, sempre gerando um registro tangível que integra uma caixa 
de recordações que chamamos de Oratório Juvenil. Ao fim do processo, e também no fim de 
cada etapa, é possível recordar todo itinerário formativo e perceber as mudanças nas poten-
cialidade e limites dos educandos, e também no educador, pois ninguém sai das Trilhas da 
Esperança do jeito que entrou .

Metodologias
Formação Integral da Juventude 
A CNBB promulgou em 2007 o documento “Evangelização da Juventude: Desafios e 

Perspectivas Pastorais”, com a intenção de dinamizar a ação evangelizadora em todo território 
nacional . Ler, debater e vivenciar esse documento é fundamental para compreender como a Igreja 
atua pastoralmente com a juventude . A primeira linha de ação é a Formação Integral da Juventude, 
que propõe considerar o jovem como um todo durante sua formação, evitando qualquer tipo de 
reducionismo . Cinco dimensões são propostas para atender às relações que o jovem estabelece 
na vida. Nossa proposta com as “Trilhas da Esperança” é promover momentos significativos de 
vivência dessas dimensões auxiliando no desenvolvimento completo da pessoa humana .

Os itinerários formativos são atividades de cada dimensão da formação integral relacionadas 
entre si e destinadas a determinada faixa etária . Fazer um itinerário completo é realizar pelo 
menos um dos momentos de cada dimensão . Compreender a metodologia passa por identificar 
claramente suas potencialidades e limitações no ambiente onde ela atua, em nosso caso, em uma 
sala de aula ou em um grupo que possui encontros regulares . Apontamos isso para cada dimensão: 

Dimensão Pessoal – Quem sou eu?
Buscar o desenvolvimento do autoconhecimento e da autocrítica. O desafio é valorizar o 

momento para que o participante se motive a produzir com franqueza e se envolva de fato .    

 Dimensão Comunitária – Quem é o outro?
Trabalhar as relações com as pessoas próximas: família, amizades, sala de aula, ambiente 

de trabalho, comunidade e por aí vai . É, com certeza, a dimensão mais sensível, pois as alegrias 
e tristezas das relações são reveladas pelos participantes . Ao mesmo tempo e por causa disso, é 
o momento de maior intimidade do grupo . 

Dimensão Social – Qual é meu papel na sociedade?
Conscientização sobre a cidadania, envolvendo o jovem nas decisões e ações sociais, políti-

cas e ecológicas . Esse é o momento que se concretiza mais fora da sala do que do dentro . O envol-
vimento com os atendidos de uma entidade social parceira é crucial para o sucesso das propostas, 
pois o participante se compromete mais quando conhece as pessoas que está ajudando . 
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Dimensão Mística – Qual é o sentido de minha vida?
Promover a experiência com o Sagrado em suas manifestações. Embora utilizemos o refe-

rencial judaico-cristão, um cuidado especial é necessário para contemplar as várias crenças que 
os estudantes trazem, incluindo aí a não crença declarada . Partimos então da espiritualidade 
presente na cultura e no dia a dia dos participantes . 

Dimensão de Capacitação – Como organizar a ação?
Preparar-se para assumir o protagonismo de suas ações, avaliando pré-requisitos e con-

sequências . É fundamental contemplar os saberes da Unesco, que formam os quatro pilares da 
Educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser . Nessa 
dimensão apostamos no protagonismo dos participantes . Para tanto, é vital possibilitar a con-
dução dos itinerários pelos próprios participantes sempre que possível . 

Social Mística

Pessoal Integração

PI

PMI PSI

SIPMP

PS

S M
SM

PMS SMI MI

PISM

I

Cada pessoa trabalha em maior ou menor grau suas dimensões . Assumindo a dimensão 
da capacitação como o constante desenvolvimento das demais dimensões, podemos enxergar 
nesse diagrama as possibilidades de estágios, jamais evolutivos, e provocar a ampliação das di-
mensões quando desejado e preciso for . A realização dos itinerários formativos vai possibilitar 
a consciência dessa evolução individual e coletivamente . 

Método Ver-Julgar-Agir-Rever-Celebrar
O método Ver-Julgar-Agir foi criado pelo então padre belga Joseph Cardijn durante a articu-

lação da Juventude Operária Cristã na Europa, através da Ação Católica, a partir dos anos 1920 . 
Na década de 1960, o papa João XXIII sugeriu explicitamente, na encíclica Mater e Magistra, a 
utilização do método para renovar as relações de convivência:  

235 . Para levar a realizações concretas os princípios e as di-
retrizes sociais, passa-se ordinariamente por três fases: estudo da 
situação; apreciação da mesma à luz desses princípios e diretrizes; 
exame e determinação do que se pode e deve fazer para aplicar os 
princípios e as diretrizes à prática, segundo o modo e no grau que 
a situação permite ou reclama. São os três momentos que habitual-
mente se exprimem com as palavras seguintes: “ver, julgar e agir” .

O método foi adotado em vários documentos da Igreja Católica . As variações com Rever e 
Celebrar foram destaques para auxiliar na prática .
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Cada momento das Dimensões da Formação Integral está estruturado nos passos des-
se método que precisou de adaptações nas Trilhas da Esperança para uma linguagem mais 
inter-religiosa:

• VER – O primeiro passo é enxergar a realidade e precisa ser provocativo . Normalmente 
é um convite a observar com mais atenção e compreender as instruções necessárias 
para realizar a atividade proposta .

• JULGAR – O método propõe a compreensão através dos valores cristãos . Em nossa uti-
lização, o julgar parte dos referenciais que os participantes têm . Conforme realizam os 
itinerários, esses referenciais estarão mais e mais enriquecidos com os valores cristãos 
e também de outras religiosidades universais, ou seja, caminharemos juntos .

• AGIR – Embora cada dimensão convide a determinado tipo de ação, todas precisam 
fazer um registro tangível para resgatar a caminhada em um momento oportuno . 
Também é crucial a vontade em participar . Nada serve se sentir constrangido a realizar 
uma atividade . 

• REVER – Momento de avaliar o que foi mudado, especialmente dentro de cada um, fren-
te à situação proposta . Talvez nem todos tenham compreendido por completo, ou ainda 
compreenderam de sua própria forma, o que também é válido . Independentemente 
disso, vale a atitude de resgatar os passos dados na trilha da Esperança e convencer-se 
de que avançou .

• CELEBRAR – A partilha faz parte de todo processo. E a melhor é aquela que fica guar-
dada para ser recordada no futuro . Então, caso não tenha sido criado algo tangível, no 
Celebrar ele será confeccionado para fazer parte do Oratório Juvenil .

Ver Julgar Agir Rever Celebrar

Fica a dica de explicitar esse método quando realizar os itinerários formativos . Talvez isso 
lhe de uma enorme satisfação quando os participantes se anteciparem a você nomeando o pas-
so e cobrando a confraternização do Celebrar .

Desenvolvimento
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Iniciação – 6o EFII
Começo de uma linda caminhada de muitos anos . Precisa ser marcante . E o que tornará 

marcante é algo que foge do controle do educador: a amizade do grupo . Contudo, compete ao 
educador tornar favorável um ambiente para isso . E isso se faz com conhecimento . “Conhecer 
os jovens é condição prévia para evangelizá-los . Não se pode amar nem evangelizar a quem não 
se conhece .” A proposta inicial deste trabalho precisa tornar isso real . Que os estudantes se co-
nheçam e valorizem a convivência que terão . 

Para tanto, algumas estratégias vão aproximar os estudantes e despertarão o interesse 
pelo Sagrado. Favorecer que os alunos digam o que sentem a seu respeito e a respeito dos 
amigos . Que contem suas histórias, a história de seus pais e seus sonhos . Descrever e registrar, 
e assim eternizar a descoberta religiosa, mística ou humanitária pela qual passaram . 

Pessoal

Meu
oratório
juvenil

Integração

Nossos
brinquedos

Social

Pão doce

Capacitação
Nossa aula de E.R. - Religiões

Mística

Montanha-
-russa

6º Ano EFII

Organização – 7o EFII
Nessa idade, os pré-adolescentes, se é que podemos chamar assim, buscam seu espaço . As 

relações abandonam a ingenuidade para começar a busca por identidade e pertença a grupos, 
bons ou maus . E quem não é aceito por grupos se isola perigosamente . O bullying ganha força 
nessa época . A proposta é deixar clara a importância de regras em todas as dimensões . 

Talvez os participantes sejam muito novos para compreender tudo que vivenciaram . Por 
isso, algumas dessas dinâmicas são indicadas para se refazer nos anos seguintes . Entretanto, é 
muito válido introduzir nesse momento esses valores .

Pessoal

Espirituali-
dade

A música
da vida

Integração

Dinâmica
da carta

Social

Declaração
Universal

dos Direitos
Humanos

Capacitação
Debate – Um mundo sem regras

Mística

Barbante
da saudade

7º Ano EFII

Experimentação – 8o EFII
As transformações da adolescência promovem mudanças não apenas físicas. O comporta-

mento se molda às prioridades . E prioridades são sempre escolhas . As propostas deste itinerário 
formativo visam ampliar as possibilidades de escolha daquilo que o mundo oferece de ordiná-
rio . É momento de conhecer as tradições indígena e africana, berços culturais do povo brasileiro, 
como nunca se viu antes. Também estudar tradições orientais como o Budismo e obter um novo 
olhar com uma espiritualidade centrada na busca de respostas interiores. Mas o grande desafio 
mesmo é conhecer a própria história e aprender com ela para caminhar sempre mais .
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Pessoal

Cubo
da vida

Integração

Varal das
fotos

Social

Mané 
Capoeira

Pajerama

Capacitação
Organizando campanhas de arrecadação eficientes

Mística

Mandalas

8º Ano EFII

Ação – 9o EFII
Algo acontece nessa etapa da vida que impulsiona os adolescentes a querer mudar o mun-

do . Talvez seja a perspectiva de que o Ensino Médio será duro e, por isso, o momento de agir 
tem que ser antes disso . Talvez seja pelo aumento do sentimento de pertença a um grupo e 
consequente identificação clara de discriminações e injustiça social. Então é momento de ins-
pirar a busca pelo Sagrado. Algo que foi plantando nos anos anteriores, mas agora precisa ser 
resgatado e associado a uma comunidade fraterna. Sendo o relato de uma comunidade de fé, 
a passagem dos discípulos de Emaús cria bases espirituais para isso . A dimensão comunitária 
terá seu auge na dinâmica do banquinho, pois será um exercício real da prática do perdão, em 
profunda sintonia com os anseios do papa Francisco por ocasião do Ano da Misericórdia na car-
ta apostólica Misericordia et misera . Mas tudo isso sem a práxis será em vão . Então a atividade 
voluntária de receber visitas de entidades e realizar atividades com elas é o fechamento que 
abrirá o coração dos participantes para as urgentes transformações que suas vidas precisam ter .

Pessoal
Jogo: 

Como enxergo
Deus

em minha vida?

Integração

Banquinho

Social

Preconceitos

Capacitação
Nossa Aula de E. R. – Organismos

Mística

Caminho
de Emaús

9º Ano EFII

Liderança – 1o EM
“Não tenho mais tempo para nada!” Essa é uma frase muito comum de um estudante no 

Ensino Médio . De fato, a carga horária aumenta, o número de matérias aumenta e a comple-
xidade dos conceitos também . É natural que o sentimento de cobrança e frustração se torne 
corriqueiro. Neste momento, é preciso trabalhar a autoestima, mas sem aquela filosofia de livro 
de autoajuda . 

É muito importante levar o aluno a uma postura positiva quanto às próprias características . 
E para isso praticar é fundamental! As características positivas devem ser entendidas como poten-
cialidades que são sempre melhoradas através da prática contínua . Por exemplo, um bom jogador 
de futebol não é tão bom se estiver fora de forma física. As características negativas não devem ser 
chamadas de defeitos . Melhor tratar como limitações que serão superadas através do aprendizado 
e prática das potencialidades . O processo de autoconhecimento precisa dar ferramentas ao adoles-
cente para conhecer suas potencialidades e suas limitações. Somente assim ele poderá se superar. 
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Pessoal

Leque de
potenciali-

dades e
limites

Integração

Banquinho
reverso

Social

Voluntariado
carta a você!

Capacitação
Debates: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Mística

Sentidos e
sensações

1º Ano EM

Projeto Pessoal de Vida – 2o EM
Essa seria a etapa final, por entendermos que o ano seguinte é de dedicação intensa ao 

vestibular . Por isso a carga de atividades possa ser trabalhosa . Não será de estranhar se alguns 
momentos fiquem para outra oportunidade. O essencial é concluir essa etapa com o PPV escri-
to . Esse ferramental será essencial para o agora jovem nortear sua vida . Mas tudo gira em torno 
de amadurecer as escolhas do jovem, protagonista delas! O fechamento vai contemplar uma 
compreensão do pensamento filosófico mundial, o compromisso com a democracia através de 
debates do modelo ONU, a vivência intensa da fé tendo como base os sacramentos e a real tu-
toria no exercício do voluntariado . Disso tudo teremos pessoas melhores para si mesmas, para 
quem está a seu redor e para o mundo .

Pessoal

A viagem

Integração

O guia mudo
do cego
Questão

de fé!

Social

Voluntariado
É importante

aprender!

Capacitação
Debates: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Mística

Acampamento
dos

Sacramentos

2º Ano EM

Envio – 3o EM
Não era para existir essa etapa . Ela surgiu da vontade dos alunos que se reuniram no 

horário de almoço para fazer conversas sobre vida, política, religiões, escolhas . . . Então, ao sis-
tematizar esse momento, decidimos fazer um resgate das etapas vividas, o que nos dá o lindo 
sentimento de amadurecimento nessa caminhada . Um diálogo com outras experiências assim 
amplia as possiblidades de compreensão de que a vida precisa ser vivida intensamente .

Considerações finais
Essa vivência pode ser reproduzida em outros grupos, que não escolares, que desejem 

um rico itinerário de crescimento ético e espiritual . Não é necessário, embora seja desejável, 
realizar a experiência completa . Compete ao educador montar um roteiro direcionado à sua 
realidade, levando em conta as orientações quanto ao momento cognitivo dos participantes . 
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Passo de Dinossauro ou Passos de 
Formiga? 
Construindo o Conceito de Medidas na Educação 
Infantil

Simone de Miranda1 Oliveira França .
MATOS, F. C.2

FERNANDES, R. M. R.3

As diretrizes que norteiam a ação educativa apontam para uma prática em que o aluno 
aprenda a aprender, tomando-se por base que as conexões com outros saberes são fundamen-
tais na escolarização, incluindo-se a educação infantil, onde se incentiva a expressão do pensa-
mento e a exploração de várias ideias (como as matemáticas), com o objetivo de desenvolver na 
criança formas diferentes de perceber a realidade (SMOLE et al, 2000). Tão importante quanto a 
educação para o conhecimento formal, espera-se que a escola também forme para a vida social, 
primando, sobretudo, pela criticidade e complexidade do pensamento elaborado pelo aluno, 
no que diz respeito ao seu contexto e às suas relações . Nessa perspectiva, entende-se que os 
elementos constitutivos da formalização desse saber estão interligados, relacionando-se e atri-
buindo sentido àquilo que se aprende, ou seja, “o processo educativo é um conjunto de elemen-
tos em interação” (FARINHA, 1990) . 

É recorrente pensarmos que estudar matemática está intimamente relacionado a ler, in-
terpretar problemas e realizar cálculos, muitos cálculos . Por mais de uma década (entre 1960 
e 1970, do século passado), pensou-se que quanto mais cálculos fossem realizados, mais saber 
matemático era adquirido. O ensino deixava para segundo plano a essência dos significados 
epistemológicos dos conceitos, enfatizando a Matemática pelas fórmulas, definições, aspectos 
estruturais, pelo rigor no uso da linguagem matemática e pela precisão, entre outros; é como se 
a Matemática não tivesse relações com interesses sociais, da vida cotidiana (FIORENTINI, 1995) . 
Os conteúdos passam a ser encarados como informações, regras e princípios que devem ser me-
morizados, organizam-se com a finalidade de que os alunos se tornem habilidosos na utilização 
de algoritmos e fórmulas . Essa foi a matemática aprendida por algumas gerações . . . Quem nunca 
se perguntou: por que estudo logaritmo? Só é possível resolver esse problema dessa forma? O 
que esse assunto, com tantos cálculos, tem a ver com a realidade? De uma forma geral, fruto de 
uma concepção de ensino da matemática advindo das repetições e memorizações, entende-se 
que estudar matemática é algo que deixa de ser prazeroso, quando –associado à ideia do senso 
comum de que é muito difícil – se adota a prática de “decorar” fórmulas, modelos, padrões de 
resolução, “bizus” e aplicar (sem saber por que), bem como se registra – no cotidiano – que es-
tudar matemática é um trabalho “quase braçal” que nem sempre é preciso interligar conceitos 
e pensar matematicamente sob outro ponto de vista que não o usual – pensar interligado aos 
outros saberes e encontrar significado nesse pensamento. 

1 Mestre em Educação, Coordenadora Pedagógica, Colégio Sion Rj
2 Psicopedagoga, Professora da Educação Infantil, Colégio Sion, Rj
3 Pedagoga, Professora da Educação Infantil, Colégio Sion, Rj
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Percorrendo um trajeto oposto a esse entendimento, as pesquisas na área sinalizam que, 
desde muito cedo, a formalização dos conceitos matemáticos demanda da reflexão sobre os pro-
blemas propostos, da leitura, da interpretação, da sistematização e da sua aplicabilidade no mun-
do real . O ensino e a aprendizagem da matemática, hoje, precisam trazer consigo a atribuição de 
sentido. Sendo assim, saber expressar-se matematicamente é um dos canais possíveis de tornar 
o entendimento de “problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los por meio 
da interpretação das suas soluções, na linguagem do mundo real” (GOMES E RODRIGUES, 2014).

Dessa forma, trabalhar com grandezas e medidas se enquadra como um objeto consti-
tutivo dessa proposta, através de situações-problemas que viabilizam novos significados. 
Considerando que as crianças aprendem pela prática (RCNEI, 1991), porpôs-se aos alunos de 
uma turma de Pré II (5/6 anos) uma atividade de medir um espaço criando situações em que 
as elas necessitassem comparar a distância entre dois pontos, indicando o caminho maior e o 
caminho menor com um instrumento de medidas não convencional .

Para iniciar esse processo, foi proposto medir o tamanho do jardim interno da escola, 
comparando o caminho maior e o caminho menor neste local. Uma reflexão sobre qual instru-
mento de medidas não convencional seria mais adequado para medir essa distância foi lançada . 
Entre mãos e passos, foram escolhidos os últimos, pois as crianças acharam que o tamanho do 
jardim era muito grande para medir com suas mãozinhas .

Após a escolha do instrumento de medidas, foi proposta a observação do jardim, onde os 
alunos puderam identificar a forma retangular do espaço. A seguir, cada criança iniciou a medi-
da do jardim com seus passos, informando o número encontrado para a professora .

Com os dados informados pelas crianças em mãos, foram lançadas algumas questões 
problemas:

Questão:   Qual o lado do jardim que teve menos passos? Qual o tamanho desse 
caminho?

Resposta: O lado que fica perto da sala de Psicomotricidade. Caminho menor.
Questão:  Qual o lado do jardim que precisou de muitos passos? Qual o tamanho 

desse caminho?
Resposta: O lado da cantina . Caminho maior .
Questão:  Por que os números de passos estão diferentes?
Respostas:  Porque os pés de alguns são pequenos . 
   Porque cada um tem a perna diferente .
   Porque cada um tem a perna maior que outro amigo .
   Porque uns deram um passo de dinossauro e outros passos de formigas .
Questão:   Podemos comprar uma fita ou um tecido informando o número de passos 

do Bento ou palmos da Sophia?
Respostas: Não .
   Podemos medir com a régua .

A partir desses questionamentos, a turma foi levada a refletir que é necessário uma me-
dida padrão para medir os objetos. Com isso, apresentamos às crianças a régua, a fita métrica e 
a trena como instrumentos de medidas convencionais, explicando que a medida padronizada é 
necessária para facilitar nossa vida .

Depois a turma foi estimulada a registrar através do desenho sua experiência, pois de-
senhar é uma maneira de comunicar-se, além de estimular a criatividade . Conforme SMOLE, 
DINIZ & CÂNDIDO (2000), o desenho de uma experiência é uma forma de documentar vivências 
e o que for significativo para a criança.

Cada criança produziu, conforme sua noção de espaço, detalhando as plantas, flores, está-
tua e caminho de pedras do jardim . O número de passos que foi dado por cada um também foi 
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incluído às ilustrações . Dessa forma, o desenho como registro é capaz de avaliar o que as crian-
ças perceberam, tornando a aprendizagem mais significativa. 

Considerações finais
O objetivo deste trabalho era propormos situações onde as crianças pudessem levantar 

hipóteses, problematizar e experimentar experiências de forma significativa. 
Com os registros, foi possível analisar o traçado dos números e a noção de espaço que cada 

criança tinha a respeito do jardim com as flores, folhas, estátua e o caminho de pedras.
Durante os questionamentos, percebemos uma evolução de ideias, onde elas pensavam 

nas questões e argumentavam entre si suas colocações, mediante a diferença entre o número de 
passos de cada uma no momento da medição não convencional do jardim . 

A valiosa troca de experiências, as conclusões a que chegaram e a interação com o meio 
permitiram aos pequenos uma aprendizagem verdadeira e repleta de significado.  
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“Grupinho”: uma intervenção coletiva 
e terapêutica no ambiente escolar

Adriana Braga Chaves1

Flávia Barros Fialho2

Juliana Pereira Baldo3

Paula Moura4

Associação Franciscana – Colégio Santo Antônio-Belo Horizonte/MG

Objetivo geral
Potencializar habilidades psicossociais das crianças.

Objetivos específicos
1. Fomentar aptidões psicopedagógicas;
2. Aprender a lidar com as frustrações;
3.	Ajudar	na	transformação	de	atitudes	que	dificultam	a	convivência	na	coletividade.

Resumo
O Grupo de Apoio, chamado carinhosamente de “Grupinho”, trata de uma experiência de 
intervenção que ocorre no Colégio Santo Antônio há mais de uma década. A atividade 
coletiva, breve, lúdica, de caráter psicopedagógico, destina-se aos alunos do 1º ano do 
Ensino	Fundamental	e	tem	como	objetivo	principal	desenvolver	e	aprimorar	habilidades	
psicossociais das crianças, promovendo seu crescimento pessoal e diminuindo o risco 
do	adoecimento	psíquico	infantil	e,	consequentemente,	as	dificuldades	pedagógicas	que	
possam ocorrer.

Palavras-chave: Grupo. Intervenção. Aprendizagem. Desenvolvimento infantil.

Introdução
Trabalhar com grupos no contexto escolar não é algo novo, já que a própria sala de aula, 

formada pelos alunos e professor não é nada mais que um grupo . A conceituação do que é um 
grupo e como ele se dá, se forma, se mantém e se desfaz pode ser encontrada em diversas lite-
raturas, seja na sociologia, na psicologia, na pedagogia ou até mesmo nas ciências biológicas . 
Neste artigo, não temos a pretensão de eleger um teórico, uma escola ou um conceito único, mas 
Kurt Lewin, citado por Moretto (2013), reflete bem a nossa intenção ao eleger o grupo como 
espaço de transformação. Para Lewin, a interação entre os membros de um grupo promove a 
mudança no comportamento de um e, por conseguinte, dos demais .

Através do grupo podemos proporcionar aos participantes a aprendizagem a partir da 
experiência do outro, que é também motivacional, já que a criança se sente estimulada a tentar 
quando percebe que o par o fez e alcançou êxito. O que Bachelli e Santos citam como:

1 Mestre em Ciências da Saúde. Psicóloga e Pedagoga.
2 Mestre em Educação . Psicóloga e Pedagoga .   
3 Psicóloga .
4 Pedagoga e Educadora Física .
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[ . . .] fatores terapêuticos: universalidade, aceitação e instila-
ção de esperança (p . 243) .

Lev Vygotsky, grande teórico do desenvolvimento infantil, nos traz conceitos utilizados 
nos trabalhos de grupo e atividades coletivas no espaço escolar . Para ele, a interação social 
não se dá por si só, são necessárias intervenções mediadas, seja pelo professor, seja por outras 
crianças . A escola deve se voltar para uma educação social, sem se desvencilhar do afeto, na qual 
as intervenções promovam o desenvolvimento integral do aluno e o brincar seja inserido como 
ferramenta dessa interação . Para isso, Gomes (2013) ressalta a importância da união entre afe-
to e cognição para o processo de aprendizagem .

Ainda citando Vygotsky, Bissoli (2014) descreve:

[ . . .] as vivências representam a unidade entre os elementos do 
meio cultural e as particularidades da personalidade e determinam 
a forma como cada criança se relaciona com o seu entorno em cada 
momento de seu desenvolvimento (BISSOLI, 2014, p. 590).

A proposta do Grupo de Apoio não é sanar dificuldades pedagógicas, mas ser mais uma 
ferramenta a contribuir para o processo de aprendizagem da criança . Ressaltamos que o 
“Grupinho” é um espaço terapêutico, pois o espaço coletivo é uma característica significativa no 
mundo da criança, já que é no grupo que se estabelecem relações de aprendizagem do que lhe 
é desconhecido, mas também do que lhe é regulador de emoções e comportamentos, se con-
siderarmos a teoria de Sameroff (2010), citado por Linhares e Martins (2015, p. 282), sobre a 
importância do ambiente e suas influências no desenvolvimento das crianças.

Acreditamos que, através das atividades lúdicas, a criança poderá expressar e projetar 
seus medos, anseios, tensões, frustrações, inseguranças, o que permitirá ressignificar sentimen-
tos e ações, propiciando equilíbrio entre a aprendizagem escolar e o desenvolvimento psicosso-
cial. Concordamos com Terzis quando ele afirma:

[ . . .] desse ponto de vista psicopedagógico, consideramos que 
a criança se torna protagonista de seus jogos e, portanto, de sua 
formação, sendo os técnicos especializados (psicólogos, educador, 
assistente social) facilitadores no processo de investigar, possibili-
tando à criança descobrir-se e recriar-se através do prazer de brin-
car (TERZIS, 2005, p. 292).

O trabalho de grupo é fonte inesgotável de aprendizagem tanto para as crianças como 
para os educadores envolvidos direta e indiretamente na ação . Entendemos como educadores 
envolvidos todos aqueles que lidam com as crianças tanto no contexto escolar como familiar . A 
aprendizagem é inesgotável, pois ela é dinâmica e se dá em diversos espaços, uma “via de mão 
dupla” na qual cada ação reflete uma reação imediata. Porém, espera-se que o adulto envolvido 
nessa troca seja assertivo e capaz de regular suas emoções e comportamentos na condução de 
seres ainda em formação .

Desenvolvimento e metodologia
Eleger os alunos para participar da atividade é uma tarefa árdua para os profissionais en-

volvidos, porque a proposta atenderia, de fato, todos os alunos matriculados, já que o objetivo 
principal é tencializar habilidades psicossociais das crianças . Nesse sentido, todos nós temos 
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algo sempre a ser aprimorado . Porém, o “Grupinho” é mais uma ferramenta no ambiente esco-
lar, mas não é a única . Outras ações coletivas e/ou individuais, de igual importância são desen-
volvidas por outros atores no ambiente escolar . 

Sendo assim, os alunos escolhidos para participar da atividade são indicados pela profes-
sora regente e essa escolha é discutida com o Setor de Psicologia Educacional. Levamos em con-
sideração as observações da professora, o histórico familiar e o histórico do desenvolvimento 
global do aluno . 

O grupo é heterogêneo quanto ao sexo e ao perfil comportamental, porém são todos da 
mesma série e faixa etária. No trabalho exemplificado neste momento, elegemos as crianças do 
1º ano do Ensino Fundamental, em média com 6 anos de idade . 

A criança de 6 anos apresenta algumas características relevantes: egocêntrica, ainda se 
preocupa apenas com sua vontade e por isso tem a dificuldade de se colocar no lugar do outro; 
tem uma inquietação física devido à grande energia corporal – é importante que se sinta segura 
no ambiente e, para isso, a rotina lhe causa conforto, inclusive emocional; no processo inte-
lectual, o comando e a orientação do adulto são de grande valia . Cabe aqui um parêntese para 
explicar que o conceito de criança utilizado e caracterizado leva em consideração um recorte 
específico determinado por aspectos espaço-tempo, compreendendo que o conceito de infância 
é uma construção social, como nos lembra Ariès (2006) .

O espaço escolar é de grande importância nesse momento do desenvolvimento infantil, 
pois a criança está suscetível às atividades psicossociais e ao conhecimento técnico, ou seja, ao 
processo de aprendizagem social e escolar .

Outra característica do grupo é ser fechado, ou seja, evitamos que, após o início das ativi-
dades, novas crianças sejam agregadas, pois a entrada de novos membros durante o processo 
do grupo pode gerar alterações tanto nos vínculos como nos comportamentos, interferindo di-
retamente nas fases do grupo e, por consequência, nos resultados obtidos .

Entretanto, é importante ressaltar que as crianças convidadas a participar podem ou não 
ter dificuldades pedagógicas, pois o foco é o desenvolvimento psicossocial, e a intervenção psi-
copedagógica se torna uma ferramenta . 

Usamos o termo convidadas, pelo fato de que a criança, após ser indicada pela professora, 
a família é comunicada, mas cabe à família a decisão final. A escola não impõe tal decisão – são 
esclarecidos os motivos e o trabalho a ser realizado como mais uma estratégia de ajuda . Entre 
as características comportamentais mais apontadas estão: insegurança, choros, dificuldade de 
separação dos pais, timidez, agitação, ansiedade, dispersão, agressividade, dificuldades de or-
ganização espacial e motora, dificuldade em seguir as regras coletivas e/ou acompanhar os co-
mandos pedagógicos coletivamente .

O número de participantes varia entre 10 e 15 componentes, mediados por duas interven-
toras. O espaço físico utilizado é uma sala ampla, sem carteiras e cadeiras.

O número de encontros é predeterminado, geralmente 12 encontros, semanalmente, com 
duração média de 60 minutos . 

As intervenções consistem em atividades previamente planejadas, mas podem sofrer al-
terações durante os encontros de acordo com o desenvolvimento do grupo e os acontecimentos 
durante o próprio encontro .

As técnicas utilizadas têm a função de proporcionar a liberdade de expressões das emo-
ções . Entre elas, estão jogos cooperativos, atividades corporais, expressivas, encenações, dese-
nhos, brinquedos e objetos terapêuticos construídos pelas próprias crianças . 

Nas atividades exploradas pelas crianças, fomentamos intervenções que possam promo-
ver a tomada de consciência pela própria criança de suas dificuldades para que possam, através 
das intervenções assertivas e analíticas, enfrentá-las e transformá-las . Essa análise nos é refor-
çada por Bissoli, ao citar Leontiev (2010):
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Quando a criança está envolvida em fazeres com significado, 
quando sabe o porquê e o para quê das suas ações e mobiliza-se 
emocionalmente para alcançar seus objetivos, ela está em atividade 
e, por isso, desenvolve de forma plena suas capacidades, tomando, 
paulatina e progressivamente, consciência dos motivos de sua con-
duta (BISSOLI, 2014, p. 589).

Considerações finais
A aprendizagem infantil começa antes da aprendizagem escolar, porque a brincadeira está 

dentro do conteúdo da inteligência, a serviço da construção do conhecimento . Por isso, o gru-
po é considerado espaço transformador e terapêutico, já que nele as expressões das crianças, 
seguidas de intervenções adequadas, permitirão a elas enfrentarem situações de dificuldade, 
contribuindo para a construção da sua autoimagem e autoconfiança de forma positiva, além de 
estabelecer com o espaço escolar uma relação afetiva para o processo de aprendizagem .

Sabemos, no entanto, que, apesar de ser mais um espaço a contribuir para o desenvolvi-
mento psicossocial das crianças e ser dentro do currículo uma ação transformadora, ele não 
será sempre suficiente para equacionar as dificuldades de algumas crianças. Por isso, outras 
intervenções posteriores com outros atores desse processo são realizadas, tais quais as que são 
descritas a seguir .

As famílias são atendidas individualmente para que recebam orientações sobre o proces-
so do seu filho e possam continuar as intervenções assertivamente com a criança em casa. Em 
alguns casos, a criança necessitará de outras intervenções com profissionais específicos. Nesses 
casos, a família é orientada a procurar profissionais afins para continuidade do processo e do 
tratamento dos pontos identificados e ainda em processo de maturação.

As professoras regentes também recebem orientações para perpetuarem essas interven-
ções com as crianças em sala e com o grupo . Quando necessário, os professores de aulas espe-
cializadas e outros funcionários da escola também são orientados para que a criança continue 
assistida e cercada de cooperação para o seu crescimento saudável . 

Acreditamos que somos todos atores e protagonistas da promoção do desenvolvimento 
completo de cada aluno, inclusive ele próprio .
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Os valores são inabitáveis à educação 
em tempo de modernidade? 
Uma análise sobre a existência da prática de 
valores em uma Unidade Educacional Confessional

Daniela Moura Queiroz 1

Objetivo geral
Analisar o contexto educacional de uma unidade educacional particular e confessional 
perante	os	desafios	legais	de	formação	de	cidadania,	no	que	se	constrói	valores	em	tem-
pos de modernidade líquida.

Objetivos específicos
Apresentar	a	teoria	da	modernidade	líquida	de	Zygmund	Bauman	e	os	valores	educacio-
nais do aprender a ser e a conviver de Jacques Delors (Unesco); contextualizar os valores 
na	Lei	de	Diretrizes	e	Base	da	Educação	(LDB-Brasil);	aplicar	e	analisar	os	formulários	
sobre os valores.

Resumo
A	presente	pesquisa	teve	como	objetivo	analisar	os	desafios	da	Educação	em	Valores	em	
tempos de Modernidade Líquida. No referencial teórico serão apresentados a teoria da 
modernidade	líquida	de	Zygmund	Bauman,	os	valores	educacionais	do	aprender	a	ser	e	a	
conviver de Jacques Delors (Unesco) e uma discussão sobre os valores na Lei de Diretrizes 
e	Base	da	Educação	(LDB-Brasil).	Nos	resultados	encontrados,	por	meio	de	um	formulário	
de pesquisa, os valores, como a autonomia, a capacidade de convivência, o diálogo, a 
dignidade	da	pessoa	humana,	a	igualdade	de	direitos,	a	justiça,	a	participação	social	e	a	
solidariedade, são contemplados na Unidade Educacional Confessional. Porém, o respeito 
mútuo	e	a	tolerância	não	são	contemplados	pela	maioria	dos	estudantes	em	seu	dia	a	dia,	
sendo mais fácil afastar-se do que tolerar o outro em suas diferenças. A liquefação desses 
valores	manifesta	um	problema	que	necessita	refletir	em	relação	à consciência da alterida-
de, à capacidade de se conviver com o outro em sua pluralidade de experiências. 

Palavras-chave: educação. Valores. Modernidade.

Introdução
No presente trabalho, serão abordadas questões referentes aos desafios para a educação de 

valores em tempo de modernidade líquida . Na problemática da pesquisa questiona-se: É possível 
em tempos de modernidade humanizar relações desgastadas pela liquidez atual? Existe valores 
sendo trabalhados em meio à matriz curricular existente? Tendo como hipótese inicial a pouca 
existência de valores sendo trabalhada na Unidade Educacional, por causa da quantidade de con-
teúdo a ser abordado nas disciplinas e o comprometimento dos mesmos, em tempos de liquidez . 

1 Analista em Gestão Educacional do Estado de Pernambuco, professora do curso superior da Faculdade Damas da Instrução Cristã das dis-
ciplinas de Sociologia, Ética em Administração e Metodologia. Professora do Marista São Luís do Ensino Fundamental II da disciplina do Ensino 
Religioso . Pedagoga, psicopedagoga e Mestre em Ciências da Religião (Unicap) .
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Nessa conjuntura, acredita-se que essa reflexão contribua para as escolas em construção 
de práticas democráticas, priorizando a formação de crianças e jovens autônomos, críticos e 
que desejem e construam uma sociedade mais solidária e justa .

Desenvolvimento
No decorrer da história, cada indivíduo vive suas experiências, impregnadas por signos e 

significados culturais que influenciam sua forma de pensar, ser e agir. Nesse contexto, o papel 
da escola na sociedade, os direitos humanos e a formação em valores tornam-se um grande 
desafio, pois cabe à escola não apenas o conhecimento científico, mas também a formação ética 
das crianças e dos jovens, para serem capazes de construir relações sociais justas, éticas e soli-
dárias, contemplando, assim, educação em valores .

Conforme Araújo (2003), a educação tem dois objetivos principais: a instrução e a forma-
ção de valores . Lembrando que esses objetivos devem andar entrelaçados para a formação de 
cidadãos . Entretanto, não é possível analisar o processo educacional sem associá-lo ao tempo 
em que se vive. Bauman (2000b) explica que a sociedade atual busca o prazer individual e des-
preza o coletivo . O mercado dita as regras, onde os objetivos são apenas econômicos, onde os 
concorrentes precisam ser superados e os consumidores tornam-se o foco . Gera-se incertezas e 
inseguranças. Logo, a sociedade é líquida não se tem forma física. 

E onde estão os valores dentro da instituição educacional confessional nesse contexto so-
ciocultural e líquido? Nas cartas sobre “o mundo é inóspito à educação?”, Bauman (2000a) re-
lata que vivemos em uma crise educacional, no momento em que o autor explica que “qualquer 
juramento de fidelidade, qualquer compromisso de longo prazo, sólido, prenuncia um futuro 
sobrecarregado de obrigações que limitam a liberdade de movimento e a capacidade de agar-
rar no voo as novas e ainda desconhecidas oportunidades” (BAUMAN, 2000a, p. 72-73). Tudo 
passou a ser descartável, a mídia influencia cada vez mais em laços não duradouros. Com isso, 
a educação depara-se com uma modernidade líquida, onde os seus conteúdos são processuais, 
construídos aos poucos, tornando-se, assim, desinteressantes . 

Anteriormente, esperava-se que os homens imitassem as experiências behavioristas, em 
que observar e realizar os acertos eram recompensados e os erros eram punidos, como exemplo 
o tempo fordista e até mesmo o serviço militar . Hoje, não há mais a vigilância nem o controle 
excessivo; o que mais importa é ser livre, a emancipação (BAUMAN, 2000b). 

Porém, nessa contramão, a educação se mostra, ainda, como o meio mais eficaz para a 
promoção da paz, da liberdade e da justiça (DELORS, 2000). Conforme discussão na Unesco, se 
refletiu sobre a importância de uma educação na formação do sujeito integral. Uma vez que sur-
giram quatro pilares que formam o indivíduo pensante e com boas atitudes, ao mesmo tempo, 
convivendo bem e refletindo sobre o seu ser (DELORS, 2010, p. 31).

Há diversas maneiras de se pensar em educação integral, o objetivo de uma formação ética 
é intencional, em que a escola atue para a construção das competências cognitiva, afetiva, cultu-
ral e orgânica, oferecendo boas condições para se agir moralmente mediante a sociedade . E os 
valores são transmitidos e ensinados a partir do seio familiar, da convivência com o ser humano, 
podendo ser na escola, na comunidade, no trabalho, na igreja e em outras organizações . 

André Lalande (1999) apresenta os “Valores” como características estimadas ou deseja-
das por um sujeito ou um grupo de sujeitos, merecem maior estima, satisfaz um certo fim e é 
característica de um grupo social . E, nesse seguimento, a ética, conforme Abbagnano (1999), é 
a “ciência da conduta”, as virtudes do comportamento . E “as virtudes éticas são: a coragem, a 
temperança. A liberdade, a magnanimidade, a mansidão, a franqueza, e enfim, a justiça, que é a 
maior de todas” (VELOSO, 2000, p. 87). 

As virtudes comportamentais são valores que servem a todos os seres humanos . Adota-se 
uma atitude que se entende como correta e verdadeira, e ela é aprendida em meio ao sentimento 
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e a emoção . Os valores “muitas vezes transformam-se em normas de conduta que, assimiladas, 
valorizadas e colocadas em prática encaminham o sujeito para a prática do bem comum e para 
a conquista do próprio bem-estar” (HESSEN, 1967, p.47).

Para o estudante de escola confessional, onde a fé é um valor, os demais valores tornam-
-se mais evidentes, por estarem incluídos na prática religiosa do bem, da verdade, da justiça, da 
solidariedade, do respeito, da tolerância e do amor . Facilitando o processo educacional voltado 
para uma formação de consciência .

A escola é um espaço de interação social, onde em seu espaço se discute angústias, afli-
ções, conquistas etc . Um lugar onde “os estudantes absorvem tudo o que fazem e o que os di-
zem, apendem o tempo todo, o que está sendo ensinado” (NOLTEL; HARRIS, 2003, p. 15).

Nessa conjuntura, a escola tem a obrigação de formar os seus estudantes capazes de coo-
perar com os demais, com a ordem social para, assim, conviverem com dignidade (TORO, 2002, 
p. 25). Um dos pontos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é a importância 
de se trabalhar os valores na educação escolar – o fim último da educação é formar cidadãos. O 
artigo 2º da LDB define a educação como dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
da liberdade e na solidariedade humana, preparando o educando para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho. 

Nessa sequência, o artigo 3º da mesma LDB elenca a educação em valores onde é ressal-
tado no Inciso IV o respeito à liberdade e apreço à tolerância. E, ainda, no artigo 27 (LDB), a 
“difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e a ordem democrática” . A educação em valores deve ser trabalhada da 
Educação Infantil ao Ensino Médio .

No que se refere ao Ensino Fundamental, a LDB (artigo 27) aponta a educação em valores 
como um objetivo fundamental da Educação Básica, na formação do cidadão, valores como: a 
compreensão do ambiente social e natural, a tecnologia, a política, a arte e os valores sociais 
(inciso II); o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e formação de atitudes e valores 
(inciso III); e o fortalecimento do vínculo familiar, da solidariedade humana e tolerância recí-
proca (inciso IV) .

Metodologia
O principal objetivo da pesquisa é analisar o contexto educacional de uma unidade 

educacional particular e confessional perante os desafios legais de formação de cidadania, no 
que se remete aos valores em tempos de modernidade líquida. Conforme Ludke e André (1986), 
ao se realizar uma pesquisa são promovidos dados, evidências de informações coletadas em 
meio ao conteúdo abordado . A pesquisa é descritiva e de campo, o seu método é quali-quantita-
tivo onde foi aplicado um formulário com dez perguntas sobre os valores e suas acepções, onde 
os estudantes responderam às perguntas . Foi utilizado um formulário baseado no Decálogo 
da Educação em Valores de Vicente Martins, que é professor da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA), de Sobral, Ceará (2005). Então, o estudante iria assinalar a existência desse valor 
trabalhado e percebido no dia a dia da Unidade Educacional que se encontra .

Cinco alunos de seis turmas diferentes do Ensino Fundamental II responderam ao for-
mulário sobre Valores no contexto escolar . Haviam três opções a serem assinaladas nos temas 
transversais: “sim”, “não” ou “um pouco” . Os Valores em seus temas transversais e as suas acep-
ções foram: autonomia, capacidade, diálogo, dignidade da pessoa humana, igualdade de direi-
tos, justiça, participação social, respeito mútuo, solidariedade e, por fim, tolerância.

Os resultados e discussões
Ao analisar os Valores do Decálogo, todos apresentaram vivenciá-los em suas vidas, 

com pouca variação em percentual, exceto dois deles: o respeito mútuo e a tolerância pouco 
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vivenciados . O respeito mútuo apresentou cerca de 40% em sua não vivência e a tolerância 
apresentou cerca de 70% em sua ausência no dia a dia .

O respeito mútuo é uma expressão que define a boa relação entre dois ou mais indivíduos, 
sendo ele também recíproco . O respeito mútuo é um dos princípios do bom convívio humano . 
E a tolerância significa tolerar, suportar quem pensa ou age diferente de você e ainda aceitar e 
bem conviver . Nos resultados apresentados pelos estudantes esse valor é o mais preocupante, 
pois, em sua maioria não é contemplado .

Conforme o Sociólogo Bauman (1998), a liquefação dos valores é manifestado em nos-
sas vidas na sociedade, tendo como uma grande característica manifestada a incapacidade de 
relacionar-se com a pessoa do “outro”, de forma plena, compreendendo a singularidade na sua 
subjetividade. Bauman (2007, p.15) alerta que se vive em tempos de intolerância da massa a 
tudo aquilo que é desvio de conduta ou rompimento dos padrões vigentes . Caso o “outro” pense 
de forma diferente, conviver com a diferença é torturante; é mais fácil tentar modificar o outro 
do que modificar a si mesmo, aceitando-o. 

Enfim, valores como autonomia, capacidade de convivência, diálogo, dignidade da pessoa 
humana, igualdade de direitos, justiça, participação social e solidariedade são contemplados na 
Unidade Educacional Confessional . Porém, o respeito mútuo e a tolerância não são contempla-
dos pelos estudantes em seu dia a dia . 

Considerações finais
O objetivo do presente trabalho, diante da problemática desafiadora da sociedade em 

tempos de modernidade líquida, foi o de analisar o contexto educacional de uma unidade edu-
cacional particular e confessional perante os desafios legais de formação de cidadania, no que 
se constrói valores em tempos de modernidade líquida . 

Mesmo existindo uma lei específica (LDB, art. 27) e os pilares da Educação, Bauman 
(2000) fez uma reflexão em tempos líquidos vividos. Sendo o respeito mútuo e a tolerância 
pouco contemplados pelos estudantes, sendo mais fácil se afastar, para não tolerar suas diferen-
ças . A liquefação desses valores manifesta um problema de excelência a suprir a consciência de 
alteridade, a capacidade de se conviver com o outro em sua pluralidade de experiências, com-
preender o outro em sua subjetividade, faz-se necessário uma reflexão seguida de intervenção. 
A necessidade, nos tempos de modernidade líquida, é de orientadores para se apresentar os 
caminhos e como se caminhar, e não de docentes que orientam apenas uma estrada possível .
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Programa de Preparação para 
Vestibulandos (PPV)

Flávia Barros Fialho1

Objetivo geral
Apresentar a estrutura do Programa de Preparação para Vestibulandos (PPV), programa 
de	 intervenção	de	base	cognitivo-comportamental	que	visa	aumentar	a	autoeficácia	e	
minimizar o impacto da ansiedade dos adolescentes frente ao vestibular.

Objetivos específicos:
1. Compreender a relação entre vestibular e ansiedade.
2. Apresentar estratégias de intervenção capazes de instrumentalizar o adolescente para 
o enfrentamento e a vivência de um processo de preparação acadêmico e emocional de 
excelência.

Resumo
O presente estudo visa compreender a relação entre vestibular e as respostas ansiogê-
nicas apresentadas pelos adolescentes vestibulandos. Uma pesquisa na base de dados 
Scielo	e	BVS-PSI	com	as	palavras-chave	ansiedade,	vestibular	e	adolescência	revelou	
a	 escassez	 de	 produção	 científica	 sobre	 o	 tema.	O	 presente	 trabalho	 apresenta	 uma	
proposta de prevenção e intervenção coletiva apoiada nos princípios cognitivo-compor-
tamentais e destinada aos vestibulandos. 

Palavras-chave: Ansiedade, Adolescência, Vestibular.

Introdução
O termo ansiedade, etimologicamente, provém do grego anshein e significa estrangular, 

sufocar, oprimir (GRAEFF, 1993 in KARINO, 2010). Segundo Clark e Beck (2012), a ansiedade, 
assim como o medo, constitui uma emoção inerente à vida e necessária à sobrevivência . Os auto-
res definem a ansiedade como “um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e compor-
tamental complexo que é ativado quando eventos ou circunstâncias antecipadas são conside-
rados altamente aversivos, porque são percebidos como eventos imprevisíveis, incontroláveis 
que poderiam potencialmente ameaçar os interesses vitais de um indivíduo” (CLARK e BECK, 
2012) . Compreendida como um padrão de resposta incondicionado, a ansiedade caracteriza-se 
por um conjunto de respostas fisiológicas (sudorese, náusea, batimentos cardíacos acelerados, 
falta de ar, tonturas, dores musculares, cefaleia) referentes à emissão de comportamentos de 
luta ou fuga, frente a situações de perigo (RODRIGUES; PELISOLI, 2007).

De fato, a ansiedade é ubíqua à condição humana e todos nós, em maior ou menor grau, a 
experimentamos no cotidiano de nossas vidas . Mas quando a reação ansiosa, frente ao estímulo 

1 Mestre em Sociologia da Educação pela FAE/UFMG, especialista em Terapia Cognitiva Comportamental pela PCU/RS, Especialista em Psico-
logia Educacional – ênfase em Psicopedagogia Preventiva pela PUC MG, Formação em Terapia Cognitiva Comportamental pelo Instituto WP-RS, 
graduada em Psicologia pela PUC/MG, graduada em Pedagogia pela UFMG. flaviab.fialho@gmail.com
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desencadeador, é desproporcional, gerando desconforto emocional, comprometimento da qua-
lidade do desempenho e danos para a qualidade de vida do sujeito, estamos diante de um qua-
dro patológico (CLARK e BECK, 2012).

Na atualidade, os transtornos de ansiedade constituem uma patologia de grande incidência . 
Clinicamente falando são indicados como os transtornos mentais mais prevalentes em crianças e 
adolescentes, ficando atrás apenas do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) 
e do Transtorno de Conduta (ASBAHR, 2004 in VIANNA 2009). O Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) infanto-juvenil caracteriza-se por medo excessivo, preocupações ou senti-
mentos de ansiedade exagerados e irracionais frente a situações diversas. De acordo com o DSM-
5, a TAG expressa-se através da preocupação e ansiedade com a qualidade do desempenho ou da 
competência na vida escolar ou em atividades esportivas, mesmo que não haja a avaliação formal 
do desempenho por outros. Verifica-se preocupações com pontualidade e excessivo zelo na busca 
de aprovação, bem como garantias acerca de seu desempenho (DSM-5, 2014). 

Segundo Flannery-Shroeder (2004 in VIANNA, CAMPOS e LANDERIA-FERNANDEZ, 
2009), os adolescentes com TAG tendem a subestimar a própria capacidade de lidar com as-
pectos cotidianos da vida, sobretudo os que envolvem a avaliação de terceiros . Em decorrência 
de uma autocrítica exagerada e de uma conduta mais perfeccionista, os adolescentes cometem 
distorções cognitivas que elevam pequenos erros à categoria de grande fracasso . A tendência a 
superestimar o perigo e projetar previsões catastróficas (KENDALL &COLS., 1999 in VIANNA, 
2009),associada ao medo de errar ou do insucesso, podem gerar como resposta comportamen-
tal a esquiva ou abandono das atividades .

Estudos revelam que o processo de preparação e a eminência do vestibular constituem fa-
tores de risco, eventos estressores de significativo impacto para os jovens (D’AVILA e SOARES, 
2003; CALAIS, ANDRADE e LIPP, 2003; RODRIGUES e PELISOLI, 2008; SOARES e MARTINS, 2010; 
PERUZZO et al, 2008, SILVA e ZANINI, 2011). O medo da reprovação no vestibular é o principal fator 
para desencadear a ansiedade . Os jovens são continuamente submetidos a uma série de cobranças, 
exigências e expectativas pessoais, familiares e sociais que aumentam à medida que o exame se 
aproxima e que se somam às tensões e as incertezas frente ao futuro . Esse contexto constitui campo 
fértil para o desenvolvimento de quadros patológicos de ansiedade (D’AVILA e SOARES, 2003).

Desenvolvimento e metodologia
O Programa de Preparação para Vestibulandos, programa de intervenção coletiva, tem 

como público-alvo estudantes do Ensino Médio ou dos cursos pré-vestibulares . Apoiado 
nos princípios cognitivos comportamentais, o PPV sustenta-se em três princípios nucleares 
(DOBSON, 2001), quais sejam: a atividade cognitiva (pensamentos e crenças) influencia o com-
portamento e as emoções; a atividade cognitiva pode ser identificada, avaliada e modificada; 
o comportamento desejado pode ser influenciado mediante a mudança cognitiva. A cognição, 
a emoção e o comportamento estão fortemente interligados e são determinantes no funciona-
mento humano e social . 

A Terapia Cognitivo-comportamental, apoiada na clássica frase do filósofo grego Epictetus 
– “o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos” –, per-
mite-nos compreender que não é o vestibular, por si só, que determina o nível de estresse dos 
vestibulandos . É a interpretação e a avaliação subjetiva dos jovens acerca do evento vestibular 
que determinarão o grau de estresse . Nesse sentido, o estressor é o próprio pensamento que, 
apoiado em crenças e regras aprendidas através das experiências cotidianas, pode vinculá-las a 
um novo evento e interpretá-la como ameaça, perigo ou não (ELLIS, 1973; BECK, 1979, 1997).  

Desta feita, teremos jovens estudantes que avaliam e interpretam o vestibular como um 
desafio, uma oportunidade, sentindo-se capazes, motivados e encorajados para disponibilizar re-
cursos de enfrentamento. Dotados de características de autoeficácia esses vestibulandos estarão 
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mais propensos ao desempenho bem-sucedido . Constatamos que pensamentos funcionais, realis-
tas e vantajosos como “o vestibular é desafiador, mas, com esforço diário, eu estudo, aprendo e con-
sigo me preparar bem para as provas” mobilizam emoções e sentimentos de confiança, esperança, 
motivação e coragem para implementar estratégias assertivas e para concretização de suas metas . 
Esses pensamentos agregam força, favorecem a adaptação, aumentam a autoeficácia e preparam-
-no para o enfrentamento . Por ser capaz de mobilizar esforços para responder às novas exigên-
cias, o vestibulando experimenta sensação de satisfação, eficiência e bem-estar pessoal.

Por outro lado, aqueles que avaliam e interpretam o vestibular como ameaça e perigo 
sentem-se desprovidos de recursos para lidar com a situação e para adaptar às exigências, o 
que pode gerar sentimentos de incapacidade, desesperança, medo e ineficácia, desencadeando 
como resposta paralisia ou fuga . O sujeito acredita que as exigências do vestibular são superio-
res à sua capacidade de manejá-las, impossibilitando-o de mobilizar recursos internos e exter-
nos ou criar estratégias de enfrentamento e superação . Pensamentos distorcidos como “eu não 
consigo me concentrar, nada entra na minha cabeça”; “eu deveria ter começado a estudar mais 
cedo, agora, não vou conseguir estudar tudo”; “estudo e não aprendo nada direito, vou bombar” 
inundam a vida do sujeito, reduzindo o desempenho, a eficácia e até mesmo a saúde. 

O excesso de estresse e ansiedade compromete o processo de aprendizagem na medida em 
que promove o decréscimo da concentração e da atenção e o comprometimento da memória, da 
capacidade de organização e planejamento . Inquestionável são os danos decorrentes de pensa-
mentos irrealistas, disfuncionais e desvantajosos no processo de preparação dos vestibulandos . 

Assim, o objetivo geral do PPV é aumentar a autoeficácia dos vestibulandos através da res-
truturação cognitiva e da estruturação de uma rotina que favoreça um estilo de vida saudável, 
capaz de potencializar a capacidade de memória, concentração, tomada de decisão, organização 
e planejamento .

Por meio de técnicas de identificação e regulação dos sentimentos, modificação dos com-
portamentos e da cognição, o PPV previne e minimiza o impacto da ansiedade e do estresse no 
processo de preparação e nas situações de avaliação .

O PPV é estruturado em dez encontros coletivos, dois encontros individuais e um encontro 
coletivo com os pais, por compreendermos que estes constituem a principal e mais importante 
fonte de apoio social dos vestibulandos (RIBEIRO, 1994). Segundo Lacerda (2002), sujeitos que 
dispõem de um suporte social adequado apresentam menores níveis de estresse e melhores 
condições de saúde mental . Os pais constituem importantes parceiros e podem atuar para mi-
nimizar as situações de estresse, colaborar na resolução de conflitos, na tomada de decisões e 
no estabelecimento de rotinas e combinados que favoreçam o bem-estar emocional, cognitivo 
e comportamental . 

O PPV encontra-se em fase experimental e em processo de construção e aperfeiçoamento . 
No entanto, os resultados oriundos da prática e das intervenções junto aos vestibulandos já 
apontam para o êxito do programa capaz de promover autoeficácia, minimizar o estresse e a 
ansiedade e fortalecer para o enfrentamento .

Considerações finais
Em nossas escolas, cotidianamente, deparamos-nos com a problemática da ansiedade do 

vestibular e com a exigência crescente de que programas de intervenção sejam implementados, 
com a finalidade de contribuir de forma mais substancial para minimizar o impacto da ansie-
dade em contextos avaliativos . Os estudos de Calais e cols . (2003) indicam que a habilidade de 
lidar com o estresse e a ansiedade pode ser um elemento tão ou talvez mais importante do que 
a habilidade acadêmica ou o conhecimento . 

Os estudos, apesar de escassos, indicam o vestibular como fator estressante capaz de de-
sencadear psicopatologias, como a ansiedade . Face ao exposto e considerando que o contexto 
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avaliativo dos vestibulares brasileiros é uma circunstância social inserida na vida de milhões 
de jovens estudantes, torna-se pertinente ampliar a investigação acerca do impacto dos 
Transtornos de Ansiedade na vida dos adolescentes com o objetivo de construir e implementar 
esforços e ações de intervenções individuais e coletivas com o intuito de promover o bem-estar 
dos jovens vestibulandos . 

O Programa de Preparação para Vestibulandos, uma proposta de intervenção coletiva, 
apoiada nos princípios cognitivo-comportamentais, constitui uma resposta eficaz e capaz de 
prevenir e minimizar os danos advindos do estresse e da ansiedade .
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Etnomusicologia: estratégias na 
relação escola, sociedade e ambiente

Guilherme Gustavo Simões de Castro1

Objetivo geral
Apresentar uma metodologia de trabalho, utilizando conceitos da etnomusicologia, para 
realizar a mediação entre conteúdo pedagógico abordado, os estudantes e as relações e 
aplicações na sociedade. 

Objetivos específicos
•	 Apresentar o que é etnomusicologia e suas aplicações práticas;
•	 Apontar possibilidades de uso dos recursos sonoros no processo ensino-aprendiza-

gem,	na	atribuição	de	valor	e	de	significados	para	os	conteúdos	dentro	do	contexto	
das sociedades complexas;

•	 Marcar a responsabilidade social do processo de educação na conscientização sobre 
a percepção sonora do mundo industrializado, das implicações sobre a percepção 
sonora do uso de aparelhos com headphone, sobre o uso intensivo de dispositivos 
eletrônicos	e	a	dificuldade	de	memória	e	concentração	entre	as	pessoas.

Resumo
Este trabalho deve abordar formas de utilização dos recursos da percepção sonora do 
mundo na construção da história, da cidadania e da responsabilidade social. Um dos 
principais	desafios	da	sala	de	aula	no	século	XXI	é	a	falta	de	concentração	e	estímulo	pela	
descoberta do conhecimento e da construção do saber. Um estímulo que deve partir do 
mundo sensorial. Do mundo dos sentidos. A relação entre sons e ruídos pode ser traba-
lhada através dos conceitos da Etnomusicologia, ciência que estuda a relação música, 
sociedade e ambiente.

Palavras-chave: Etnomusicologia, Escola e Responsabilidade Social

Música e filosofia
O sábio chinês Confúcio disse que para conhecermos uma sociedade temos que conhecer a 

música dessa sociedade . E a música é uma convenção humana, uma forma complexa e instigante 
de comunicação e a mais sublime das artes . Ela é uma maneira de expressão em que cada socieda-
de tenta manipular ou utilizar os sons e os ruídos para transmitir informações. Sua relação com a 
Filosofia e com as Ciências Humanas é fundamental para a formação da pessoa. A música pode nos 
ajudar a esclarecer e compreender melhor a ideia de sons e ruídos que nos cercam .  

O filósofo grego Pitágoras utilizava a música como uma forma de ler a realidade, música 
enquanto matemática e cosmologia . Foi dos gregos que a cultura ocidental herdou as 12 tonali-
dades que os ocidentais utilizam: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e os cinco semitons, denominados sus-
tenidos e bemóis . Mas o universo da música não se limita à essas escalas e campos harmônicos 

1 Professor no Colégio Catarinense, Florianópolis, Brasil. Doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e. mestre em 
Literatura Brasileira e graduado em História pela mesma instituição.
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gregos. Sabemos que os chineses, por exemplo, desenvolveram campos harmônicos com cerca 
de quinhentas notas musicais, assim como também os japoneses, os árabes, os turcos e outros 
tantos povos do Oriente (WISNIK, 1995). 

O filósofo e músico Rousseau elaborou uma questão crucial sobre a origem da músi-
ca e da comunicação: os seres humanos aprenderam a falar cantando ou a cantar falando? 
Provavelmente aprendemos a falar e a cantar tentando imitar os sons dos animais como os 
insetos, os pássaros, os anfíbios, os mamíferos, entre outros; os sons do vento, do mar, dos rios, 
do gelo . . .  Isso conduz para novas hipóteses de explicação e tentativas de compreensão, ao me-
nos parcialmente, de o porquê de existirem tantos dialetos diferenciados na humanidade . Pode 
explicar as formas como a cultura é tão complexa entre os povos do planeta .

Porém, atualmente parece que vivemos um momento de crise de comunicação entre as 
pessoas, apesar da disponibilidade demasiada de informação . Talvez isso aconteça por diver-
sos motivos, e grande parte deles está na relação de construção da identidade do sujeito na 
Modernidade . Em função disso, existem um aumento na incidência de atitudes individualizadas 
por parte dos nossos alunos, até mesmo dentro de sala de aula . E as principais ferramentas 
utilizadas são os aparelhos de telefone celular, com seus jogos eletrônicos, que leva a criança ou 
o adolescente a um fetiche muito grande pela máquina, pelo aparelho, ao uso indiscriminado 
e não ético das redes sociais, o quase onipresente e onipotente headphone e os dispositivos e 
aparelhos de compilação e reprodução de arquivos de música em formato MP3 . Estes, quando 
usados em excesso, acabam por inibir a capacidade de percepção da ecologia sonora que cerca 
o indivíduo e lhe impede de estar atento por quase completo em relação a audição, de desenvol-
ver plenamente as competências e habilidades próprias do sistema auditivo e seu uso aplicado 
ao instinto de sobrevivência . Pelas ruas, esquinas, salas de aula, consultórios, ônibus, aviões, 
todos estão muito ocupados escutando música o escutando sons dos jogos virtuais .

As ferramentas da etnomusicologia
A etnomusicologia, ciência que surgiu no fim do século XIX, tem como função estudar 

como ocorre a relação entre música, sociedade e ambiente (MENEZES BASTOS, 1999, 2013). 
Esse campo de estudos, que é multidisciplinar por sua natureza, pode auxiliar as pessoas a 
tentar entender como uma determinada sociedade desenvolveu suas maneiras de se expressar 
através dos sons e dos ruídos . 

Mas que sentido tem estes estudos de etnomusicologia e de filosofia como prática de sala 
de aula?

Venho propor uma alternativa, que utilizo nas aulas de ciência humanas para o Ensino 
Fundamental e Médio, de uso dos conceitos básicos da etnomusicologia na sala de aula como 
ferramentas para auxiliar nas relações de mediação entre o professor, o estudante e o conteúdo .

Como todos os povos ao longo da existência humana, os seres humanos reagem bem 
aos estímulos musicais . A música atravessa os tempos como um tipo de linguagem universal . 
Através do contato da música com as pessoas, em seus ambientes sonoros de aprendizagem, os 
estudantes podem ter mais argumentos para compreender os ambientes sonoros no qual estão 
inseridos .

Quero apresentar minhas reflexões e sugerir estratégias para a utilização da música e re-
cursos sonoros, o estímulo da percepção auditiva do mundo, para gerar interesse e comunica-
ção em sala de aula .

Principais conceitos e ferramentas intelectuais que serão trabalhadas na oficina:

• O que é ecologia sonora?
Podemos dizer que a ecologia sonora é o conjunto de sons perceptíveis que forma o ambiente 

acústico de uma sociedade e pode ser lido como indicador das condições sociais que o produzem 
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ou produziram, das tendências e da evolução dessa sociedade . A partir das duas Grandes Guerras 
Mundiais, o mundo passou por uma completa modificação da ecologia sonora. Os sons das metra-
lhadoras e obuses transformaram a audição em um tormento (WISNIK, 1999).

• O que é paisagem sonora?
A(s) paisagem(ns) sonora(s) é um conceito da musicologia (SHAFER, 1977, 2011) que nos 

ajuda a perceber os sons que fazem parte de nossa compreensão do mundo onde habitamos, 
fazendo uma leitura do ambiente os estamos, com senso de direcionamento, profundidade, la-
teralidade, altura, dinâmica etc. Segue uma tipologia dos sons da paisagem sonora:

1 . Sons fundamentais: sons de fundo: som da frequência elétrica nos aparelhos elétricos 
e cabos de alta tensão .

2 . Sinais: são sons que se destacam em relação à percepção dos sons fundamentais: sire-
nes, apitos, latidos, motores;

3 . Marcas sonoras: são sons característicos de uma comunidade ou época histórica: carro 
de boi nas comunidades rurais; das buzinas nas grandes cidades; dos fogos de artifícios 
nas datas comemorativas; dos sinos das igrejas; dos tambores de guerra e das trompas 
de caça; dos sinais das escolas etc .

4 . Sons arquetípicos: sons que vem da geografia e do clima: sons do vento, das folhas, da 
chuva, do gelo, da floresta, do oceano (sístole e diástole), sons do trovão.

As paisagens sonoras são utilizadas na literatura, no teatro, no cinema, na radiodifusão, na 
televisão. São recursos interessantes, uma vez que não precisam existir de verdade para escu-
tarmos os sons referentes e descritos, como no caso dos textos literários .

• O que são sons e ruídos naturais e o que são sons e ruídos artificiais?
Luigi Russolo, grande experimentador do período do início do século XX, montou a pri-

meira orquestra de ruídos . Reunia objetos que faziam ruídos, zumbiam, viajavam para introdu-
zir o homem moderno ao potencial musical do novo mundo que estava surgindo .

Em 1913, Russolo proclamou o evento em seu manifesto “A arte do ruído”, “L’arte dei ru-
mori”, “The art of Noises”:

“Na Antiguidade, a vida era apenas silêncio . O ruído não nasceu 
antes do século XIX, com o advento da máquina . Hoje o ruído reina 
supremo sobre a sensibilidade humana . . . Na atmosfera triunfante das 
cidades, bem como nos antes silenciosos ambientes rurais, as máqui-
nas criam hoje um tal número de ruídos variados que o som puro, 
com sua pequenez e monotonia, não consegue despertar qualquer 
emoção . . . Andemos juntos por uma grande capital moderna, com os 
ouvidos mais atentos do que os olhos e variaremos os prazeres de 
nossa sensibilidade, pela separação entre os gorgolejos de água, do 
ar e do gás no interior de tubos metálicos, o estrondo e o chacoalhar 
das máquinas respirando seus óbvios espíritos animalescos, o sobe e 
desce dos pistões, a estridência das serras mecânicas, o estrépito dos 
bondes sobre os trilhos, o estalido dos chicotes, o chicotear das ban-
deiras . Vamos divertir-nos imaginando nossa orquestração das portas 
de correr das lojas de departamentos, a algazarra das multidões, os 
diferentes rumores das estações de estrada de ferro, as fundições de 
ferro, as manufaturas têxteis, as tipografias, o poder das instalações 
industriais e dos metrôs . E não nos esqueçamos dos ruídos realmente 
novos da moderna arte da guerra” (SHAFER, 1977, 2011, p. 161)
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Som e música são coisas muito diferentes e complementares. Para um físico, o som é um 
impulso que causa deslocamento do ar propagando-se em ondas . Para um cientista humano, 
o som é informação cultural. Segundo o músico Robert Jourdain, nosso cérebro criou, ao lon-
go da cadeia evolutiva, uma capacidade enorme de memorizar sons e se localizar no mundo 
através da audição . Do som de um grilo ao som de uma metralhadora os sons são muito úteis 
para nossa sobrevivência . Por outro lado, a música é diferente . Música é um tipo de comuni-
cação feita através de uma série de modos de articulação de sons, silêncios, ritmos e sentidos 
dentro de uma determinada coerência cultural . O que é música para os povos do Alto Xingu 
pode não ser para os pigmeus do Gabão ou para os monges praticantes dos cantos gregoria-
nos . Mesmo dentro de sociedades modernas e complexas, o que é ou o que não é considerado 
música pode variar do ponto de vista ético ao qual pertencem as atribuições de valores de 
cada grupo social . 

• Audição e tato: como percebemos o mundo sonoramente?
A audição é o sentido mais difícil. Depende de um processo lento para se desenvolver. É 

uma das mais complexas e frágeis estruturas mecânicas do corpo . Foi forjado através de cen-
tenas de milhões de anos de seleção natural [...] A audição foi um florescimento tardio, seguin-
do-se a visão, ao toque e ao paladar, já bem desenvolvidos . As ondas sonoras sempre foram 
sentidas desde os primitivos protozoários até seres marinhos como ouriços, estrelas-do-mar 
e água-vivas . Mas o sentido a audição só apareceria com os animais vertebrados . Porém, esses 
animais, mais preocupados com os sons que garantiriam sua sobrevivência, provavelmente sem 
abstrações feitas a partir da matéria fônica escutada (JOURDAIN, 1998) . 

As artes acústicas como a música mostram que nossa percepção sonora do mundo e a 
compreensão dos sons têm uma relação direta com a nossa noção de tempo . O ser humano 
diferencia sons dentro de uma gama de frequências entre 15 e 40 .000 vibrações por segundo, 
o que corresponde de 15 a 20 .000 Hertz . A compreensão dos sons, suas relações matemáticas 
de linguagem se aproximam de nossa compreensão das artes visuais, enquanto ambas serem 
formas de vibração, do som ou da luz, captadas por nosso sistema sensorial .

• Aprendemos coisas com os sons e com o silêncio?
Desde o início do desenvolvimento da audição nos seres humanos, é possível observar 

como este é utilizado para conhecer e mapear a realidade . Para isso é só observar como 
uma criança, ao brincar, procura imitar os sons nas simulações que ela realiza com os brin-
quedos . Após a revolução elétrica, o mundo passa por muitas alterações nas paisagens e 
ambientes sonoros . A contar que fica harmonizado entre ciclos de frequência de 25 e 40, 
e, depois, de 50 a 60 ciclos por segundo . Duas novas técnicas são introduzidas: o empa-
cotamento e estocagem do som e a do afastamento dos sons de seus contextos originais . 
Desenvolve-se a esquizofonia (o prefixo grego schizo significa cortar, separar, e phone é 
a palavra grega para voz . Esquizofonia refere-se ao rompimento entre som original e sua 
transmissão ou reprodução eletroacústica .) Este foi mais um desenvolvimento da tecnolo-
gia do século XX (SHAFER, 1977, 2011). 

Então, nos anos 1930, tem o desenvolvimento da radiodifusão e esses recursos passam a 
ser utilizados para compor e ordenar os espaços sonoros urbanos, nas ruas e nos domicílios . 
O silêncio passa a ser mais escasso . O rádio traz o mundo para a sala de estar dos ouvintes, 
constrói paisagens e cenários para as novelas, como as orquestras que tocavam nos estúdios . 
Todo o desenvolvimento das técnicas de direcionamento de sons através do uso de microfones 
e outros aparelhos . As vozes do rádio liam crônicas, relatavam as notícias e passavam a ser o 
companheiro dos corações solitários em meio às multidões das cidades ou aos ermos e rincões 
mais distantes . Os jingles traziam novas necessidade de consumo para dentro dos lares e am-
bientes coletivos . A expansão territorial dos sons pós-industriais complementou as ambições 
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imperialistas das nações do Ocidente. O cinema e a televisão também fizeram e fazem uso dos 
recursos sonoros para entreter os espectadores – as músicas incidentais . Em 1969, nos EUA, 
haviam 268 milhões de aparelhos de rádio, ou seja, um para cada habitante .

• Tudo que fazemos tem ritmo? Existe um vocabulário auditivo?
Os sons são uma forma elementar e essencial da qual utilizamos para conhecer e reconhe-

cer a realidade que nos cerca . Como os animais, usamos e manipulamos os sons que são úteis 
para a sobrevivência . Fazemos conceitos e “pré-conceitos” a partir de nossa percepção sonora 
do cosmos . Os sons têm uma capacidade de nos transportar para lugares, tempos, épocas . . . No 
rádio, no cinema e na TV é grande o poder de persuasão que a relação entre palavras, música, 
efeitos sonoros e silêncio exercem sobre o ouvinte . Mas como podemos analisar as fontes sono-
ras? Em princípio temos de levar em consideração as características expressivas dos sons que 
podem ser manipuladas: altura, duração e pulsação, além de intensidade e volume . 

O ouvido identifica os diferentes sons através de uma espécie de catálogo ou vocabulário 
auditivo . Esse vocabulário auditivo varia de cultura para cultura . No Ocidente de cultura judai-
co-cristã existe uma predominância de um padrão estabelecido através de uma convenção que 
utiliza como base estruturante do conceito de música civilizada: o conceito de que a música é 
formada de 12 tons, sendo 7 tons inteiros – dó, ré, mi, fá, sol, lá, si – e cinco semitons que iden-
tificamos como sustenidos e bemóis – são notas intermediárias que se localizam nos espaços 
entre os tons inteiros – e esses tons e semitons estão organizados nos chamados Modos Gregos 
de escalas musicais: Jônio, Dório, Lídio, Mixolídio, Frígio, Eólio e Lócrio . Porém, em outras cul-
turas as convenções de identificações de tons ou notas musicais mudam. Os chineses conven-
cionaram 500 tons ou notas musicais diferentes . Onde os ocidentais só escutam variações de 
sustenidos e bemóis, os chineses escutam centenas de outras microtonalidades . No universo da 
música indígena no Brasil existem outras centenas de variações catalogadas em gravações de 
cantos e de músicas dos universos culturais dessas diferentes sociedades . 

• Nós vivemos no tempo assim como a música é uma arte no tempo . Então a vida é 
música?

O conceito de ‘tempo’ para a música, ou outros tipos de artes sonoras, está formado a partir 
de regras internas de cada obra no sentido de coerências de andamento, pulsação, ritmo, harmo-
nia e melodia, altura, timbre, volume e intensidade que uma obra musical possui e do qual depen-
de sua verossimilhança . Esse tipo de arte carrega uma autonomia de coerência temporal . 

Outros aspectos interessantes a respeito do conceito de tempo são possíveis encontrar 
no livro Introdução à estética musical, de Mário de Andrade. Segundo Flávia Camargo Toni, 
esse texto foi produzido em 1925, quando o autor lecionava essa disciplina no Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo e também das aulas que promovia em sua casa. Portanto, 
antes das experiências que o autor teria com suas posteriores viagens pelo Brasil. Em um dos 
capítulos, denominado “Ritmo”, o autor escreve que o conceito de tempo [ . . .] é a organização 
intelectual do movimento por meio de subdivisões de tempo e acentos . [ . . .] O tempo é uma enti-
dade abstrata pela qual nós compreendemos de maneira consciente a duração que é o princípio de 
todo o movimento e de toda a vida (ANDRADE, 1925, 1995) . O conceito de tempo é generalizante 
e indefinido. Para organizar e aplicar a noção de tempo de forma estruturante em nossa vida, 
criamos subdivisões do tempo como dia e noite, fases da lua ou estações do ano . A partir desses 
conceitos de duração, criamos outras subdivisões inteligíveis do tempo como as definições de 
horas, minutos e segundos. E depois da revolução da física, no início do século XX, o conceito 
de relatividade do tempo, da existência teórica de tempos paralelos . Além desse tempo externo 
a nós, também temos um tempo interno de nossos corpos, em um tempo ligado às pulsações 
do coração movimentando a corrente sanguínea . O ser humano criou uma nova noção de ritmo 
como base para a organização do tempo físico e para o tempo psicológico. 
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Conclusões
Investigar e pensar sobre a influências que os sons têm sobre nossas vidas cotidianas é 

de suma importância e urgência para que possamos compreender melhor nossa existência, en-
tender nosso comportamento e o comportamento de nossos alunos e filhos. Que possamos nos 
alertar sobre as influências positivas e negativas que as formas de mídia, estocagem e de trans-
missão sonora onipotentes e onipresentes no mundo atual têm sobre nosso sentido da audição 
e da percepção e uso que fazemos de nosso aparelho sensorial quando andamos pelas ruas com 
fones de ouvido e inibindo nosso sentido mais importante para a sobrevivência . 

Estratégias para uso da música em sala de aula:
• Sugerir a participação de alunos que toquem instrumentos pesquisarem a música re-

lacionada ao assunto ou tema: todos ou quase todos os filósofos e seus debatedores 
abarcaram debates sobre o que é e qual o sentido da música;

• Os alunos podem prepara uma apresentação musical sobre alguma música sobre o 
tema ou relacionada ao contexto;

• Os alunos podem organizar uma peça de teatro de algum autor famoso e fazer a trilha 
e a sonoplastia;

• Poesia que também é música, musicar poesia ou textos de filósofos;
• Pesquisar e organizar a produção de um audiovisual sobre o assunto; 
• A partir da pesquisa e reflexão sobre os dados compreender como a diversidade cultu-

ral e as relações entre cultura e sociedade são complexas . 
Para citar um exemplo, os pigmeus do Congo, os Aka Baraka, construíram formas de ex-

pressão musical idiossincráticas . Os cantos, repletos de técnicas vocais próprias e diferencia-
das, as batidas e os instrumentos de percussão, os instrumentos de corda rudimentares, as for-
mas de batucar na superfície da água, fazem desse povo mais um exemplo da complexidade da 
música na perspectiva da diversidade cultural . 

Considerações finais
A música e os recursos sonoros são demasiadamente fundamentais na percepção e na for-

mação humanas . O papel da escola no século XXI pode ser também o de encontrar e construir 
novas significações para os processos de ensino e aprendizagem, através do estímulo à desco-
berta do conhecimento e do saber . 

Investigar e pensar sobre a influências que os sons têm sobre nossas vidas cotidianas é 
de suma importância e urgência para que possamos compreender melhor nossa existência, en-
tender nosso comportamento e o comportamento de nossos alunos e filhos. Que possamos nos 
alertar sobre as influências positivas e negativas que as formas de mídia, estocagem e de trans-
missão sonora onipotentes e onipresentes no mundo atual têm sobre nosso sentido da audição 
e da percepção e uso que fazemos de nosso aparelho sensorial quando andamos pelas ruas com 
fones de ouvido e inibindo nosso sentido mais importante para a sobrevivência . 
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Um estudo da construção de 
posicionamentos identitários 
assumidos por estudantes pibidianos 
em relatos orais  sobre a temática do 
tornar-se professor

Robson Figueiredo Brito

Objetivo geral e específicos: Identificar e analisar, na perspectiva dos estudantes do 
Pibid,	os	posicionamentos	identitários	que	assumem,	em	seus	relatos,	ao	refletirem	sobre	
o tornar-se professor. Identificar e analisar pistas explícitas nos relatos orais que apontem 
como	esses	sujeitos	se	posicionam	em	relação	à	temática	de	tornar-se professor median-
te os seus modos de dizer e narrar; descrever e explicar, a partir das pistas encontradas 
nos relatos dos estudantes pibidianos, a relação que se estabelece entre os posiciona-
mentos identitários. 

Resumo
Inspirando-se em pressupostos teóricos e metodológicos advindos dos Estudos da Lin-
guagem	Análise	do	Discurso,	Círculo	de	Bakhtin,	em	interface	com	os	Estudos	Culturais	
e da Psicologia Social. Ocupa-se em descrever e examinar analiticamente pistas/marcas 
linguístico-discursivas, presentes em um corpus constituído de nove relatos orais, em si-
tuação	de	entrevista	de	estudantes	participantes	do	Pibid	dos	cursos	de	Letras	e	Filosofia	
da PUC Minas.

Palavras-chave: Posicionamentos identitários. Tornar-se Professor. Modos de dizer.

Introdução

Pesquisa de cunho qualitativo que apresenta um estudo da construção de posicionamen-
tos identitários assumidos por estudantes pibidianos em relatos orais sobre a temática do tor-
nar-se professor .

Evidencio que o estudo da construção de posicionamentos identitários assumidos por es-
tudantes pibidianos em relatos orais sobre a temática do tornar-se professor está em elaboração 
desde 2014, quando comecei conhecer o Pibid, seu cenário, suas condições, suas proposições e 
fundamentos, em princípio, a partir do contato com os professores coordenadores do programa 
na PUC Minas, nos cursos de Letras e Filosofia, e a entrevistar os estudantes bolsistas desses 
cursos sobre essa temática . 
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De posse dessa discussão, fui estruturando e organizando com base em estudos, pesqui-
sas sobre a formação inicial de professor, a condição da docência no nosso país, a pesquisa que 
ora apresento, uma vez que compreendi que esse programa poderia ser tomado como um lócus 
importante para investigar produções e práticas discursivas a respeito da constituição de posi-
cionamentos identitários sobre a temática em questão, tornar-se professor. 

Nesse processo, fui realizando leituras cujo foco era o entendimento de como poderia 
metodizar, na perspectiva dos estudos da língua(gem), pilares que pudessem sustentar teorica-
mente um olhar para identificar e interpretar o modo de dizer dos alunos pibidianos em direção 
à (com)posição de sentidos e significados de sua identidade de professor em formação naquele 
campo semântico discursivo que se desenhava a partir da experiência como o ser-fazer docen-
te no Pibid em escolas públicas da Educação Básica, parceiras da PUC Minas nesse projeto, na 
cidade de Belo Horizonte.

Desenvolvimento e metodologia
Para a construção do corpus deste estudo, assumiu-se como orientação metodológica os 

postulados da História Oral, por condizer com natureza da pesquisa, que é caracteristicamente 
qualitativa . A investigação construiu seu percurso sob uma direção que depreende como esses 
estudantes, inseridos nesse programa, revelam, em seu modo de dizer, posicionamentos identi-
tários e se engajam discursivamente em situações que abarcam questões da constituição de sua 
identidade de vir a ser professor .

Para iluminar este estudo sobre os posicionamentos identitários assumidos por estudan-
tes do Pibid em relação à problemática de tornar-se professor, esta pesquisa toma como referên-
cia os estudos de Davies e Harré (1990), vinculados à Psicologia Social, os Estudos Culturais, em 
destaque as reflexões de Hall (2014) sobre identidade e estudos contemporâneos da linguagem, 
especificamente, os da Análise do Discurso Francesa e os do Círculo de Bakhtin.

O que se pretende aqui, apoiado nesse enfoque da linguagem como atividade discursiva e 
lugar de construção de sujeitos e suas identidades, é compreender os jogos dos posicionamen-
tos identitários num movimento de interface entre esses estudos, que, a nosso ver, a partir de 
suas formulações teóricas, permite perscrutar a complexidade desse fenômeno discursivo .

Na perspectiva dos estudos de Davies e Harré (1990), que focaliza a questão dos posicio-
namentos, conceito construído como resultado da força social e da interação entre interlocu-
tores em uma produção discursiva como algo que não é dado a priori, fixo, fechado e pronto, 
mas sim revela e reflete a dimensão plástica da identidade dos sujeitos envolvidos em múltiplas 
práticas discursivas que delas participam .

Desse ponto de vista, em uma abordagem discursiva, considerando os pressupostos da 
Análise do Discurso, o sujeito pode assumir várias posições de sujeito, o que se caracteriza como 
sendo aquela posição que ocupa em um campo discursivo em relação aos sistemas de valor 
que aí circulam, não de forma absoluta, mas em função dos discursos que ele mesmo produz . 
Compreende-se que a subjetividade do indivíduo é gerada através da aprendizagem e da utili-
zação de certas práticas discursivas, e que saber ou conhecer algo é se apropriar dos discursos 
dos outros, ou seja, tomar posição é produto de uma força social identificável através dessas 
práticas discursivas, entendidas como maneiras como as pessoas ativamente produzem reali-
dades sociais e psicológicas . 

Prosseguindo nessa ótica da Análise do Discurso, cabe destacar que o sujeito realiza por 
meio da língua(gem) operações de sentido em direção à realidade, sempre em interação, e vai 
organizando-as em produções e práticas linguageiras revestidas de qualificações, que se cons-
tituem socialmente em um dado contexto histórico no qual está inserido . Dessa forma, sob esse 
ponto de vista teórico, a linguagem é uma atividade considerada como prática social em que o 
sujeito produz, transforma e/ou reproduz trocas simbólicas, em situação de comunicação, sem-
pre em relações sociais moventes . 
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Abordar posicionamentos identitários num prisma discursivo implica, seguindo os 
postulados Análise do Discurso, considerar que esse sujeito assume várias posições, expres-
sas pelos modos de dizer, que revelam e constituem suas identidades em suas diversidades, 
correspondendo aos valores defendidos, de modo consciente ou inconscientemente por ele, 
dado que caracterizam a identidade social e ideológica, e estão mencionados em destaque no 
capitulo quatro .

Nessa direção, sob uma orientação, a dos estudos do Círculo do Bakhtin, tem-se uma no-
ção de que o sujeito não é homogêneo, ele fala para tu e, ao falar, o faz sempre em interação, por 
isso, deve se considerar as interação verbais entre os interlocutores o princípio essencial da 
língua(gem), o que é marca fundante desse sujeito: falar em direção ao Outro . Essas interações 
do sujeito, em contextos, evidenciam que os usos da língua(gem) nunca se dão de forma dire-
ta, ou seja, não tocam o real, às vezes o tangenciam em movimentos (trans)versos . Esses usos 
são sempre enviesados, dinâmicos, dialógicos, ocorrendo pela atitude/posição social do locutor 
para com a do interlocutor, expressando valores, que são ideológicos, carregados de tensões e 
conflitos, próprios da ação humana no e sobre o mundo.

Com base nesse exercício de pesquisa é que resolvi pensar e investigar a respeito da cate-
goria de posicionamento identitário e, nessa reflexão, poder utilizá-la como ferramenta de aná-
lise no sentido de detectar, nos modos de dizer de estudantes pibidianos, dos cursos de Letras e 
Filosofia, qual seria o posicionamento identitário no tocante ao tornar-se professor. 

Para esse intento, tive que pesquisar e compreender essa categoria de posicionamento iden-
titário presente nos estudos, além de explorar os conceitos a respeito de subjetividade, identidade 
e suas possíveis crises na história do pensamento ocidental, com destaque para os estudos de 
Filosofia, os Estudos Culturais e os Estudos da Língua(gem) para fundamentar e empreender a 
análise dos modos de dizer desses estudantes sobre a temática do tornar-se professor. 

Em suma, o objetivo desta pesquisa se inscreve em uma abordagem discursiva na medi-
da em que explora os posicionamentos identitários de estudantes, partícipes do Pibid Letras e 
Filosofia da PUC Minas, considerando que os posicionamentos são construções discursivas em 
situações de interação que o sujeito posiciona sempre em atividades discursivas, marcando três 
características básicas de interação: a) as posições valorativas dos falantes; b) a força social do seu 
dizer e c) o contexto histórico em que se processam seus dizeres . Por essa razão, o conceito de po-
sicionamento contempla o modo como os sujeitos constroem suas identidades discursivamente 
nas relações com os outros, conforme indicam (OLIVEIRA; GUANAES; COSTA, 2004, p. 77). 

Considerações finais
Os resultados obtidos na pesquisa conduzem à seguinte conclusão: os posicionamentos 

identitários assumidos pelos estudantes indicam que há um movimento do sujeito, em seu dis-
curso, na perspectiva de uma identificação com as imagens, vozes de ser professor presentes na 
história dessa profissão.

Nesses relatos – gerados em interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, es-
ses concebidos por este estudo como colaboradores da pesquisa –, procurou-se, sob o recorte 
do posicionamento identitário, compreender que sentido(s) esses sujeitos constroem para a 
questão tornar-se professor e como, em termos da construção discursiva e da seleção de recur-
sos linguísticos, esses sujeitos constroem e/ou deixam entrever os posicionamentos identitá-
rios assumidos ao narrarem as experiências que envolvem o processo de refletir sobre tornar-se 
professor . 

Com esse propósito, e para a construção de seu quadro teórico, este trabalho estabeleceu 
uma interlocução com estudos contemporâneos da linguagem e da identidade, que enfatizam as 
dimensões social e histórica da relação entre sujeito, linguagem e sociedade . Nesse sentido, do 
ponto de vista metodológico, valendo-se do expediente entrevista, este estudo se orientou por 
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postulados da Metodologia de História Oral Temática, para coletar e explorar os relatos orais, 
gerados pela entrevista .

Nessa direção metodológica, os relatos, elaborados em uma interação social, são produ-
ções discursivas envoltas de memórias (de discursos) de experiências vividas por um sujeito ou 
por um grupo social, em um dado tempo histórico e espaço . Admitimos, nessa concepção, que 
esses relatos, construídos pelos sujeitos pesquisados, são produtos inscritos em uma condição 
de produção que atravessa a própria natureza da atividade – um evento de interação forjado 
para fins de pesquisa . É um evento de interação, contextualmente situado, singular, do ponto 
de vista da situação de comunicação . Mas, sob uma abordagem discursiva e dialógica que aqui 
adotamos, observa-se esse evento vinculado a um contexto sócio-histórico mais amplo, isto é, a 
um contexto institucional, ligado à esfera da universidade, da formação em licenciatura e, parti-
cularmente, às injunções político-pedagógicas do Pibid . 

Nesse sentido, este estudo explorou os relatos como eventos ligados à história de sujeitos, 
narrada, num dado momento, sobre as suas experiências nas práticas sociais da esfera das ati-
vidades ligadas a esses domínios, que envolvem outras narrativas e outros discursos, trazidos 
pelo sujeito naquela enunciação . Nesses termos, a História oral é entendida como uma metodo-
logia capaz de contribuir para apreender, por intermédio das entrevistas – os relatos –, pistas 
que sinalizem os modos como os sujeitos entrevistados constroem as suas histórias, refletem 
sobre si e sobre os outros, se posicionam, em termos identitários, ao se envolverem com as re-
flexões sobre a opção (ou não) de tornar-se professor à luz de questões ligadas à participação 
no Pibid, em especial, e à opção pelo curso de licenciatura, em geral . 

Buscou-se construir esse olhar, em sintonia com os fundamentos dos estudos do Círculo 
de Bakhtin e da Análise do Discurso no que respeita, sobretudo, ao princípio da dialogicidade 
da linguagem e ao da alteridade . Essa orientação teórica, que postula que a construção do in-
divíduo, como sujeito social, histórico e cultural, dá-se em práticas de linguagem promovidas 
pelas (e nas) interações sociais, e, em razão disso, os sujeitos não são seres adâmicos ou seres 
de uma única voz, permitiu a este estudo explorar, na atividade de análise dos dados, os relatos, 
como produções discursivas, que põem em cena vozes, discursos, explícita ou implicitamente . 
Nessa direção, considerando que a constituição do sujeito é fundamentalmente intersubjetiva, 
portanto, social, em que o “eu” só se define em relação ao “outro”, em práticas sociais, media-
das (ou não) por interações verbais, esta pesquisa, também encontrou uma sustentação teórica 
em estudos da Psicologia Social, particularmente os de Davies e Harré (1990) e nos Estudos 
Culturais Hall (2014), para abordar a problemática da identidade como posicionamento .

Sob esse enquadre, procurou-se deixar claro que a noção de identidade aqui adotada dis-
tancia daquela vista como um atributo biológico ou marca da essencialidade do sujeito . Opera-
se aqui com a noção de identidade como algo complexo, múltiplo ou heterogêneo, fluido ou 
provisório, como uma construção social, histórica e cultural . Admite-se, dessa perspectiva, que 
o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são uni-
ficadas ao redor de um “eu”. As identidades sociais – classe social, gênero, orientação sexual, 
idade, profissão, raça, nacionalidade, língua, etc. – são construídas socialmente e desempenha-
das pelas pessoas nas mesmas ou em práticas sociais diferentes .
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O uso de blog na prática extensionista: 
a experiência do projeto Ponto Jovem

Adriane Maria Arantes de Carvalho1*

Resumo
O artigo descreve a experiência de uma prática extensionista desenvolvida na disciplina 
de Tecnologias da Informação e do Conhecimento do curso de Sistemas de Informação 
e	vinculada	ao	projeto	de	extensão	Ponto	Jovem	da	PUC	Minas.	O	projeto	Ponto	Jovem	
existe	desde	2014	e	tem	como	objetivo	o	desenvolvimento	de	um	ponto	de	informação	
que contribua para a construção da cidadania a partir do fornecimento de informações 
que	permitam	aos	jovens	se	situarem	como	sujeitos	autônomos	e	de	direitos.	O	percurso	
metodológico envolveu a descrição do processo de produção dos posts na disciplina e a 
avaliação	da	qualidade	por	meio	da	realização	de	entrevistas	com	dez	jovens.	Os	resulta-
dos	obtidos	evidenciam	a	qualidade	e	relevância	dos	posts	e	a	receptividade	dos	jovens	
em relação ao tema tecnologia da informação. Do ponto da disciplina, o blog revelou-se 
como uma estratégia pedagógica positiva. Os resultados obtidos fortalecem a compreen-
são de que a empatia gerada no processo de avaliação contribui para o estabelecimento 
de uma perspectiva dialógica entre os envolvidos. 

Palavras-chave: juventude;	cidadania;	cooperação;	blog;	Ponto	Jovem.

Introdução
Desenvolvido desde 2014, o projeto de extensão Ponto Jovem da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) tem como objetivo o desenvolvimento de um ponto 
de informação que contribua para a construção da cidadania a partir do fornecimento de 
informações que permita aos jovens se situarem como sujeitos autônomos e de direitos 
(CARVALHO et al, 2016) . O público-alvo são os jovens residentes na região metropolitana de 
Belo Horizonte que participam de atividades desenvolvidas por parceiros ao longo do perío-
do de execução do projeto . 

Em 2014, para identificar os temas de interesse do público-alvo, foram realizadas uma 
série de dinâmicas . Temas relacionados à tecnologia da informação emergiram desse levanta-
mento (CARVALHO; BRANDÃO; CARDOSO, 2015). O conhecimento e o manejo das tecnologias 
da informação possuem a capacidade de contribuir para a inclusão social de indivíduos, assim 
como o seu oposto possui a capacidade de reforçar as condições de exclusão social no contexto 
de uma sociedade globalizada e digital . Tendo isso em vista foi concebida uma atividade exten-
sionista na disciplina de Tecnologia da Informação e do Conhecimento, do curso de Sistemas de 
Informação da PUC Minas São Gabriel. 

A atividade tem por objetivo desenvolver habilidades e competências relacionadas à ges-
tão da informação e do conhecimento, entre as quais se destaca a capacidade de compreender 
como desenvolver produtos de informação a partir do estabelecimento de uma relação dialógi-
ca com os usuários de informação . A atividade propõe a escrita de posts no blog de Tecnologia 
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da Informação hospedado no site do projeto Ponto Jovem (www.projetopontojovem.net), esti-
mulando o desenvolvimento de conteúdo escrito por jovens e para jovens .

A intenção de buscar uma escrita em conjunto do conteúdo do blog parte do pressuposto 
de promoção da colaboração, sendo entendida como “uma troca em que as partes de benefi-
ciam” (SENNETT, 2012, p.15). O autor enfatiza que “o que ganhamos com tipos mais exigentes 
de cooperação é a compreensão de nós mesmos . O mais importante na cooperação intensa é o 
fato de exigir habilidade” (SENNETT, 2012, p.17), no caso a habilidade dialógica. 

O objetivo desse artigo é descrever a prática extensionista desenvolvida entre agosto de 
2014 e junho de 2016. São objetivos específicos avaliar a receptividade do conteúdo produzido 
junto ao público-alvo e o processo de produção de conteúdo sob a ótica da cooperação . Optou-
se por uma abordagem descritiva da experiência por entender que esse enfoque está mais preo-
cupado com a aplicação da prática no contexto da disciplina . 

A construção de produtos de informação
Conceituar informação é uma tarefa árdua. Capurro (2003) identifica três grandes abor-

dagens: (1) informação como algo físico, destacando sua dimensão material e seu suporte; (2) 
informação relacionada a uma dimensão cognitiva, que enfatiza a mudança do estado de conhe-
cimento de um sujeito; e (3) informação como um fenômeno de natureza intersubjetiva, social, 
que parte de uma construção coletiva . No contexto desse artigo privilegia-se a terceira aborda-
gem, que destaca a importância de a informação produzida adquirir sentido e significado para 
todos os envolvidos (produtores e usuários) .

A geração de produtos de informação inscreve-se dentro do processo de gerenciamento da 
informação . Para Davenport (1998), esse processo envolve quatro passos: determinação das ne-
cessidades, obtenção, distribuição e uso da informação . A estruturação e formatação de produtos 
de informação ocorre no passo de obtenção. Busca-se como objetivo principal a assimilação e a 
atribuição de sentido por aquele que lê ou usa a informação, denominado usuário da informação .

Destaca-se a preocupação com a qualidade da informação, que, de acordo com O’Brien 
(2001), ela pode ser avaliada em três dimensões: tempo, conteúdo e forma . Na dimensão tem-
po avaliam-se critérios relacionados ao timing, à frequência e à periodicidade . Na dimensão de 
conteúdo são critérios importantes a relevância, a concisão e a precisão (isenção de erros) . A 
dimensão da forma possui como critérios a clareza, o grau de detalhamento/consolidação e a 
ordem (organização do conteúdo) . 

No contexto da ciência a construção de infográficos tem-se mostrado como uma lingua-
gem para “apresentar e significar melhor a informação” (SOUZA, 2016, p.191). Além disso, como 
destaca a autora, infografar é produzir um texto sincrético, o que implica em misturar elemen-
tos diversos – texto, imagens, figuras – para a composição de uma unidade.  

A web 2 .0 trouxe a possiblidade de criar comunidades e serviços on-line e de produzir e 
compartilhar informações . Um blog pode ser entendido como “um diário individual aberto ao 
público, que convida seus leitores a escrever comentários de interesse” (JUE et al, 2010, p .49), 
assim como pode prestar-se à criação de conteúdo de forma colaborativo, com participações e 
comentários . O conteúdo de um blog é publicado na forma de um post, sendo que as postagens 
são apresentadas em ordem cronológica – da mais recente para as mais antigas – e a frequência 
de publicação depende do tópico ou do blogueiro (JUE et al, 2010) . 

Silva, citado por Rios e Mendes (2014), destaca que os blogs podem ser utilizados como 
recurso ou como estratégia pedagógica . Quando utilizados como recurso, compete ao professor 
a seleção, edição e publicação dos conteúdos que serão utilizados nas aulas . Por sua vez, quando 
são tratados como estratégia pedagógica, os blogs podem assumir a forma de um portfólio e de 
um espaço de debate e integração, com os alunos assumindo um papel ativo que pode envolver 
a seleção e a produção do conteúdo . 
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A escrita do blog de tecnologia da informação
A proposta de prática extensionista na disciplina possui as seguintes etapas: seleção dos 

temas, produção do conteúdo e avaliação do conteúdo . No início do semestre letivo são apre-
sentados os objetivos da atividade e do projeto Ponto Jovem . Por meio de uma dinâmica os alu-
nos da disciplina elegem os temas de interesse . Depois são formados grupos de cinco alunos e 
cada grupo seleciona um tema . 

De acordo com o cronograma da disciplina, cada grupo deve realizar uma pesquisa biblio-
gráfica e produzir dois posts – um texto e um infográfico – sobre o tema selecionado. Idealmente 
os posts devem ter no máximo uma página . Os requisitos para a construção do texto baseiam-se 
no entendimento de que o sujeito receptor da informação é um sujeito ativo, o que, segundo Du 
Certau, citado por Araújo (1999), implica que ele seleciona o conteúdo a ser lido . Assim devem 
ser evitadas algumas barreiras da comunicação, como de idioma – uso de palavras em outros 
idiomas –, de sobrecarga de informação – relacionada ao excesso de conteúdo – e terminológica 
(uso de jargão) (ARAÚJO, 1999) .

Depois de validados e revistos, os posts são publicados no blog de tecnologia . A publicação 
é de responsabilidade do professor . No período compreendido entre agosto de 2014 e junho de 
2016 foram produzidos e publicados 87 posts . Os temas mais escolhidos foram internet das coi-
sas, segurança na internet, programação para iniciantes ou leigos, educação à distância, redes 
sociais e computação nas nuvens . 

Inicialmente a avaliação dos posts era realizada apenas pela professora com base nos cri-
térios definidos na disciplina.  Em junho de 2016 foi realizada uma avaliação qualitativa com 
dez jovens, com idades entre 13 e 23 anos, participantes de oficinas no programa Beira Linha, 
parceiro do projeto . Desses jovens, dois eram do sexo masculino e oito do sexo feminino . 

Foram formadas cinco duplas para leitura de dois posts, acompanhadas por um aluno de 
cada grupo temático . Os temas dos posts avaliados foram usabilidade na web, acessibilidade, 
segurança da informação, aplicações móveis e inteligência artificial.

Foi elaborado um questionário para avaliar os seguintes pontos: conhecimento do entre-
vistado sobre o tema antes do acesso aos posts; conhecimento do entrevistado após o acesso; 
avaliação da qualidade dos posts com base em critérios de qualidade . O questionário foi apli-
cado pelos alunos que também deviam relatar como ocorreu a atividade avaliativa e fazer uma 
avaliação pessoal .

Em relação aos alunos do curso de Sistemas de Informação, a aprendizagem foi significativa.

É muito gratificante construir um trabalho que leve conheci-
mento ao outro . Observar a reação do público-alvo é extremamente 
curioso, pois ter a oportunidade de um feedback, em tempo real, 
nos permite aproximar da realidade do outro e compreender suas 
necessidades . O aprendizado veio com a percepção das diferenças 
de conhecimento em cada indivíduo (ALUNO 3) .

Foi uma experiência muito bacana, pois entrevistei duas pes-
soas com perfis diferentes e que demonstraram bastante interes-
se no tema apresentado . Eu criei o conteúdo juntamente com meu 
grupo e fiquei satisfeito com o resultado e interesse por parte dos 
entrevistados (ALUNO 5) .

Minha experiência foi um pouco frustrante, já que os entrevis-
tados não se interessaram pelo tema (ALUNO 2) .  
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A experiência de validação do conteúdo propiciou aos alunos da disciplina a interação 
com jovens de uma realidade distinta e de promoção de empatia . A empatia não apenas trans-
mite reconhecimento e forja um vínculo, mas também exige que se esteja “atenta à outra pessoa 
em seus próprios termos” (SENNETT, 2012, p.34). Todos os alunos se sentiram muito gratifica-
dos pela experiência e destacaram o sentimento de partilha de conhecimento .

Os resultados obtidos junto ao público-alvo também foram positivos, assim como a ava-
liação da qualidade dos posts. Mesmo que muitos dos assuntos não fizessem parte do acervo de 
conhecimento desses jovens, a apresentação a eles foi considerada útil, reforçando a receptivi-
dade ao tema da tecnologia da informação . A maioria dos jovens entrevistados aprovou a quali-
dade do conteúdo, considerou que os assuntos abordados eram relevantes, o conteúdo conciso 
e o formato era apropriado no que se refere aos atributos de clareza, simplicidade, detalhamen-
to e ordem. Muitos sugeriram que fossem inseridas mais imagens ou vídeos para exemplificar 
os temas tratados . Das duplas de jovens, apenas duas não sugeriram novos temas para o blog e 
apenas uma revelou falta de interesse em relação ao tema tratado . 

Considerações finais
Entende-se que a apropriação do conhecimento é um elemento básico para a formação ci-

dadã do jovem e esse é o propósito do projeto Ponto Jovem . A prática extensionista de produção 
de blog tem gerado um efeito muito positivo na disciplina, permitindo trabalhar seu conteúdo 
de uma maneira diferenciada . Para a produção dos posts os alunos tiveram que se colocar no 
lugar do outro (público-alvo) e, posteriormente, escutar as críticas feitas e discutir esses resul-
tados com os seus grupos . Isso permitiu que alguns assuntos abordados na disciplina pudessem 
ser vivenciados na prática extensionista, como o conceito de informação, as barreiras da comu-
nicação e a preocupação com a produção de conteúdo . 

A utilização do blog como estratégia pedagógica na prática extensionista tem possibilita-
do a exploração de habilidades dialógicas entre os envolvidos na produção de conteúdo, inten-
sificando o processo de aprendizagem e de convivência em um ambiente de cooperação com 
jovens integrantes do público-alvo do projeto . 

Os alunos participantes da prática extensionista são jovens que vivenciam a transformação 
do mundo e das profissões. Também necessitam compreender a si mesmos e refletir sobre o 
papel que querem exercer na sociedade onde vivem . A prática contribui para a tomada de cons-
ciência e a formação cidadã desses jovens . 
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Avaliação Socioemocional: uma nova 
medida para o desempenho escolar

Isabel Castro1

Laura Ituassu2

Objetivo geral
Construir um modelo de avaliação socioemocional com a participação de alunos, pro-
fessores	e	 famílias,	verificando	seus	 impactos	para	 formar	hábitos	mentais	que	gerem	
atitudes na aprendizagem escolar.

Objetivos específicos
1.	Identificar	competências	socioemocionais	alinhadas	à	missão	educativa	da	escola.	
2.  Ouvir alunos, pais e professores em suas expectativas e temores relacionados aos 

novos modelos de ensino, aprendizagem e de avaliação.
3.  Testar o primeiro modelo de avaliação socioemocional avaliando seus impactos na 

comunidade escolar e nos resultados acadêmicos.

Resumo
O presente trabalho relata um estudo de caso desenvolvido no Colégio São Francisco de 
Assis,	em	Belo	Horizonte.	A	escola	percebeu	a	necessidade	de	buscar	um	novo	modelo	
de avaliação que contribuísse na formação integral dos alunos do Ensino Fundamental 
II,	 resultando	 em	 transformações	 internas	 significativas,	 agregando	 valores	 ao	 projeto	
político-pedagógico.	O	desafio	foi	aceito	por	alunos,	professores	e	famílias,	que	contaram	
com os recursos da plataforma Share para registrar, interpretar e consolidar resultados. 
O trabalho ocorreu no 2º semestre de 2016 e continua sendo desenvolvido com aperfei-
çoamentos. 

Introdução
A construção de um sentido
Constatando que 50% dos alunos das turmas de Ensino Fundamental II estavam com 

notas abaixo da média, e isso era reincidente, a escola fez um estudo de resultados junto aos 
professores analisando notas parciais e totais com o propósito de encontrar os motivos que 
provocavam esses resultados. Concluiu-se que a falta de hábitos de estudos, as dificuldades na 
realização de trabalhos em grupo, o não cumprimento de tarefas de casa, de exigências do coti-
diano escolar e a pouca valorização da cultura escolar comprometiam os resultados acadêmicos 
e não só as notas das provas .

1 Pedagoga, Psicopedagoga, Especialista em Metodologia de Ensino e em Gestão Pedagógica, Coaching e Consultora Educacional, Autora e 
Produtora de conteúdos didáticos e pedagógicos . E-mail: isabel@consultoriamais .com . 
2 Laura Ituassu: Psicóloga, Especialista em Psicologia Clínica, Mestre em Administração, Pesquisadora do tema competências na educação e 
integrante da equipe desenvolvedora do aplicativo Share de mapeamento de competências socioemocionais. E-mail: lauraituassu@gmail.com
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Percebeu-se a necessidade de fortalecer os vínculos na convivência escolar, possibilitando aos 
alunos que se percebessem como sujeitos do processo educativo . Para tanto seria necessário cons-
truir um novo modelo educacional, com novas práticas para ensinar, aprender e avaliar os alunos .

Desde 2012, o colégio desenvolve um Programa de Educação Internacional, de intercâm-
bio com o Canadá. Na rede de escolas da capital, Ottawa, desenvolve-se um programa de habili-
dades socioemocionais . Às escolas é atribuída a responsabilidade de promover a aprendizagem 
da criatividade, da inovação, o espírito colaborativo, a abertura a novas ideias e a capacidade 
de administrar conflitos. De acordo com a experiência dos educadores do Colégio São Francisco 
que acompanham esse programa, observou-se nos alunos canadenses atitudes de autoestima, 
respeito, compromisso e disciplina no cotidiano escolar . 

No Colégio São Francisco, 20% dos alunos que apresentavam os baixos resultados acadê-
micos eram alunos com bolsa de estudos ou com descontos em mensalidades, que são concedi-
dos apenas com os critérios socioeconômicos . Pensando neste coletivo de alunos acreditou-se 
que, encontrando um novo modelo de avaliação socioemocional, seria possível instituir uma 
política para distribuição de descontos ou de bolsas de estudos que considerasse alguns crité-
rios como: cumprimento de tarefas de casa, atendimento às solicitações e orientações dos pro-
fessores, relacionamento interpessoal, cuidado e preservação do ambiente escolar, participação 
em projetos e programas educacionais ou em movimentos que valorizam a imagem da escola . O 
pouco envolvimento das famílias em relação às metodologias ativas e inovadoras, que visam o 
protagonismo dos alunos, também são pontos a serem considerados . Os alunos e suas famílias, 
frutos de uma cultura escolar tradicional, solicitam as aulas expositivas, considerando que ape-
nas assim o professor esteja “dando a sua aula” . 

A partir dessas experiências e apoiando-se em pesquisas atuais sobre aprendizagem, so-
bre a educação católica e os desafios para a educação do século XXI, pensou-se na necessidade 
da construção de estratégias pedagógicas que ajudassem os alunos no desenvolvimento do au-
toconhecimento, da autonomia, da organização e da formação de atitudes autoconfiantes. Este 
processo demandaria envolver professores e famílias na construção de uma nova maneira de 
aprender, conhecer, ensinar, avaliar .

Situando o trabalho: as demandas para uma educação do século XXI
O mundo atual é complexo demais para caber no currículo das escolas! Morin (2000) in-

dica alguns caminhos ao propor os sete saberes essenciais à educação no século XXI: a análise 
da natureza dos conhecimentos mentais, culturais, seus processos e modalidades; a percepção 
do mundo e dos saberes de maneira global e complexa; a condição da complexidade humana; o 
destino planetário da humanidade; o enfrentamento das incertezas; o ensino da compreensão 
mútua, e a ética do gênero humano . 

Assim, a escola tem o desafio de encontrar caminhos para maior aproximação desses su-
jeitos que, muitas vezes, têm poucas oportunidades de realizar experiências significativas para 
a vida em uma sociedade tão complexa. Pesquisas promovidas pelo Instituto Ayrton Senna e 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que alu-
nos mais responsáveis, focados e organizados aprendem mais do que aqueles que apresentam 
essas competências menos desenvolvidas . Portanto, para cumprir seu papel no século XXI, a es-
cola precisa incluir em seus programas o desenvolvimento de competências socioemocionais e 
avaliá-las, garantindo o acesso ao conhecimento já existente e o desenvolvimento ético, estético 
e político dos estudantes .

Organizações nacionais e internacionais como a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE – e a agência norte-americana National Research Council 
direcionam seus estudos e pesquisas em busca da compreensão das competências para uma 
vida social mais humana no século XXI . Assim, essas e outras instituições têm trabalhado na 
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proposição de ações para identificação de competências que combinem as dimensões cogniti-
vas e socioemocionais . Nessa perspectiva, psicólogos e pesquisadores dividem as competências 
para o século XXI em três grandes grupos: cognitivas, interpessoais e intrapessoais . 

A Igreja Católica, reconhecendo o valor das competências para uma formação integral, publi-
cou em 2014 a Declaração Gravissimum educationis: Educar hoje e amanhã – uma paixão que se 
renova, apontando desafios e perspectivas para a escola católica, em busca de uma educação que vá 
além dos conteúdos, fortalecendo uma formação que insira os alunos com competências adequadas:

A aprendizagem não é só assimilação de conteúdo, mas opor-
tunidade de autoeducação, de empenho em vista do próprio pro-
gresso e pelo bem comum, de desenvolvimento da criatividade, 
de desejo de uma aprendizagem contínua, de abertura aos outros . 
(INSTRUMENTUM LABORIS, 2014 p. 12).

Este documento desafia as escolas a elaborarem suas propostas educativas priorizando o 
desenvolvimento de todos os recursos pessoais dos alunos, valorizando não só as competências 
relativas aos conceitos e teorias, mas também aquelas do viver junto com os outros e crescer 
em humanidade, enfatizando competências reflexivas, responsabilidade pelos próprios atos, ci-
dadania, consciência, pensamento crítico, ação criadora e transformadora, tão significativas em 
um mundo globalizado .

Todo esse propósito educativo demanda mudanças significativas na concepção de avalia-
ção e requer a revisão da intencionalidade do fazer pedagógico . Não basta mudar o conteúdo, a 
forma de avaliar, a metodologia de trabalho em sala de aula, a estrutura da escola. Se a intencio-
nalidade da avaliação não for mudada para uma dimensão mediadora e promotora da aprendi-
zagem, a mudança não se efetiva na escola . Este é o caráter emancipatório da avaliação . 

Os estudos de Luckesi (2005, 2011) e Vasconcelos (2003) apontam a necessidade de mu-
danças significativas, contrárias aos modelos classificatórios e excludentes, constatados nos 
exames ou testes comumente considerados como prova do que os alunos aprendem . Avaliar 
como um processo emancipador faz com que a aprendizagem humana seja essencialmente uma 
prática de liberdade, um instrumento que auxilia a aprendizagem e não uma mera ferramenta 
que aprova ou desaprova .

Portanto, é necessário que o trabalho pedagógico seja planejado e executado com a parti-
cipação de todos os envolvidos no processo: alunos, professores e famílias, em busca de resul-
tados significativos e concretos. Um novo olhar sobre o processo de avaliação exige relacionar 
competências socioemocionais ao processo complexo da avaliação .  

Análise dos resultados: o nascimento de uma metodologia para um novo modelo 
de avaliação
Para construir um novo modelo de avaliação a escola criou espaços de discussão e inter-

locução entre direção, coordenação e professores, identificando cinco competências atitudinais 
e cinco competências procedimentais relacionadas ao seu Projeto Pedagógico e à sua missão 
educativa . Foram realizadas reuniões com professores, alunos e pais, separadamente, propondo 
a experiência de avaliar comportamentos, apresentando a metodologia e ouvindo o que cada 
grupo em suas expectativas .

A metodologia consistiu em buscar uma ferramenta que pudesse avaliar todos os alunos 
do segmento, com rapidez, utilizando as competências construídas coletivamente . A plataforma 
Share foi escolhida e seu método de avaliação permite que o aluno se autoavalie em cada com-
petência, os professores avaliem os alunos e a escola mostre em que nível considera importante 
que cada competência seja desenvolvida para formar cidadãos do século XXI . Os resultados são 
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mostrados em gráficos que permitem identificar como cada aluno se vê, como ele é visto pelos 
professores e o qual a diferença entre seu desempenho e o proposto pela escola .

Os alunos mostraram preocupação em saber se os pais teriam acesso à avaliação . Foi acor-
dado que apenas o aluno teria a senha para acessar a plataforma . Os pais poderiam ver se o 
aluno permitisse, pois o objetivo desse tipo de avaliação é o autoconhecimento e o autodesen-
volvimento . Os alunos, então, aceitaram participar e colocaram uma condição: em outra rodada, 
eles também queiram avaliar os professores .

Os professores mostraram preocupação com a responsabilidade de avaliar questões sub-
jetivas, com tempo de convivência e contexto de observação restritos, mas depois de debates 
sobre o tema, aceitaram participar e serem avaliados em uma próxima rodada, caso a avaliação 
pudesse levar a uma melhoria no amadurecimento e compromisso dos estudantes .

Os pais demonstraram preocupação com a diminuição da autoestima dos filhos se forem 
mal avaliados e grande insatisfação em não participarem da avaliação, tendo acesso aos resul-
tados somente se os filhos autorizassem. Depois de explicado que esta condição desenvolve a 
autonomia do aluno, os pais aceitaram ficar “de fora” se isto os ajudasse a conhecer melhor seu 
filho em outro momento, mas pediram para avaliarem os filhos também, numa próxima rodada. 

Participaram dessa experiência 97,87% dos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, 87 .5% dos professores e 23,40% dos pais . Os resultados mostraram as competên-
cias mais e menos desenvolvidas nos alunos e deram dicas para o desenvolvimento dos pontos 
mais fracos. Percebeu-se que os alunos têm dificuldade de se verem em perfis numéricos e uma 
nova versão com perfis com avatares passou a ser desenvolvida. Esses perfis mostram o aluno 
autoconfiante, o autocrítico e o realista e dão dicas de como aprimorar cada perfil. Estão sendo 
planejadas oficinas de competências socioemocionais comandadas pelos alunos, de modo que 
os mais desenvolvidos em determinada competência ensinem aos colegas a desenvolvê-las e 
todos podem ensinar o que têm de melhor e aprendam o que precisam .

A partir dos resultados dessa experiência está em elaboração um programa de formação 
de professores para compreender, saber avaliar e desenvolver competências socioemocionais, 
bem como a criação de espaços para a aproximação dos pais na formação escolar do seu filho.

Conclusão
A comunidade escolar experimentou o primeiro modelo de avaliação socioemocional com 

intensa mobilização e decidiu expandi-la para o próximo ano, incluindo a avaliação dos profes-
sores pelos alunos e a participação dos pais ao avaliar os alunos . Os resultados dessa experiên-
cia indicam que uma avaliação pautada em competências socioemocionais só encontra signifi-
cado se construídos com a participação de todos os envolvidos .

Ouvindo a comunidade escolar em suas expectativas e temores relacionados aos mo-
delos de avaliação, foi possível criar e testar um novo modelo que considera a dimensão 
socioemocional .

Ainda há muito a caminhar para consolidar a experiência, mas este ponto de partida mos-
trou uma lacuna importante na formação escolar que até então não estava sendo percebida: 
valorizar aspectos comportamentais além dos puramente cognitivos e dar voz aos atores prin-
cipais da educação: alunos pais e professores .
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Avaliação da Educação Infantil: uma 
conexão entre pais e escola

Laura Trindade Ituassu1, 
Ana Paula Braz Maletta2 

Isabel Cristina Rodrigues de Castro3

Objetivo geral
Testar um novo modelo de avaliação na Educação Infantil para aproximar os pais do tra-
balho da escola.

Objetivos específicos
1.	Descrever	o	currículo	da	Educação	Infantil	de	forma	a	ter	significado	para	os	pais;
2. Testar o novo modelo de avaliação por meio de um aplicativo de celular;
3. Avaliar os impactos da relação dos pais com a escola.

Resumo
Estudo de caso sobre a experiência de introduzir um novo modelo de avaliação na Edu-
cação Infantil, tendo como referência a ótica dos pais e como veículo uma ferramenta ele-
trônica. Esse estudo, descreve e analisa os impactos na relação dos pais com a escola, a 
partir dos dados da avaliação das crianças. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Avaliação por competências. Tecnologias educacio-
nais. Contemporaneidade.

Introdução
Os parâmetros da avaliação na educação infantil são amplamente conhecidos, porém sua 

utilização para orientar os pais, integrando-os ao processo educativo escolar, continua a ser um 
desafio. As escolas, em sua maioria, alternam entre duas soluções: produzir relatórios avaliati-
vos e portfólios bem detalhados, mas pouco frequentes ou gerar relatórios simplistas, de pro-
dução rápida, que pouco dizem sobre a criança . Os pais nem sempre compreendem ou mesmo 
conseguem aplicar o conteúdo desses relatórios na relação cotidiana com seus filhos, perma-
necendo pouco integrados ao trabalho pedagógico desenvolvido . Pensando em contribuir para 
diminuir a lacuna entre pais e escolas, levantou-se a seguinte pergunta de pesquisa: A avaliação 
da Educação Infantil pode ser um agente de aproximação entre pais e escolas?

1 Laura Ituassu: Psicóloga, Especialista em Psicologia Clínica, Mestre em Administração, Professora e Pesquisadora do tema competências na 
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su@gmail .com
2 Ana Paula Braz Maletta: Pedagoga, Mestre e Doutora em Educação, Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Social: Teoria Critica da Sociedade, 
Cultura e Infância do PPGE da PUC Minas, Professora universitária e Consultora Educacional . E-mail: anapaula@consultoriamais .com 
3 Isabel Cristina Rodrigues de Castro: Pedagoga, Psicopedagoga, Especialista em Metodologia de Ensino e em Gestão Pedagógica, Coaching e 
Consultora Educacional, Autora e Produtora de conteúdos didáticos e pedagógicos . E-mail: isabel@consultoriamais .com
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Avaliação da Educação Infantil
A avaliação é um tema controverso, por atender a duas bases epistemológicas distintas: a 

abordagem controladora, com seu caráter classificatório, mecanicista e quantitativo; e a aborda-
gem emancipatória, com caráter transformador, democrático e qualitativo. Barbosa e Horn (2008) 
fazem uma retrospectiva histórica do tema, contando que nas décadas de 1960 e 1970, a avaliação 
da Educação Infantil baseava-se em objetivos comportamentais, fundamentados pela psicologia 
do desenvolvimento de uma criança ideal, cujo perfil se aproximava das camadas médias da so-
ciedade . Os modelos de avaliação dividiam as crianças em áreas que precisavam ser examinadas 
e a professora valia-se de situações dirigidas e artificiais para realizar testes individuais que com-
punham um relatório entregue aos pais . Esse relatório, pouco falava da criança e sua relação com 
a escola e com as pessoas, dando ênfase apenas nas habilidades que ela conseguia desempenhar .

Nos anos 1980, com o questionamento sobre poder e exclusão social, a abordagem eman-
cipatória, com pesquisas as qualitativas da psicologia genética e sócio-histórica, criou-se novas 
formas de avaliação das crianças . Foi estruturado um caráter mais subjetivista e menos compa-
rativo, com relatórios mais descritivos, porém com uma falta de rigor que muitas vezes esvazia-
va o caráter avaliativo .

Buscando superar essa polarização, o desafio que se encontra atualmente é a constru-
ção de uma avaliação consistente, significativa e dinâmica, baseada no contexto relacional e 
na experiência real da criança, com indicadores bem definidos e transparentes. Neste senti-
do a avaliação precisa ser uma atividade contínua, principalmente quando se trata de crianças 
pequenas, pois, como dizem Dassedas, Huguet e Solé (1999), a avaliação nesta idade pode ter 
consequências decisivas no processo de aprendizagem e de crescimento do aluno .

A finalidade básica da avaliação passa a ser propiciar intervenções. Os dados produzidos 
precisam servir à tomada de decisões educativas, observando a evolução e o desenvolvimento 
da criança e planejando intervenções ou modificações nas relações e nas atividades da aula.

Neste sentido, a avaliação se torna um instrumento de valor muito mais para o professor 
do que para os pais. É a partir dela que se modifica e aprimora a prática pedagógica e a apren-
dizagem dos alunos .

Bassedas, Huguet e Solé (1999) também propõem que se evitem os registros de mais in-
formações do que se pode digerir ou interpretar e recomendam esquecer a pretensão de ob-
servar tudo . O mais importante é a atitude que se tem ao avaliar, como a capacidade de ser 
receptivo, de escutar, de observar de perguntar etc . Uma postura de quem deseja compreender 
o movimento de desenvolvimento e não apenas criar um documento avaliativo . O registro da 
avaliação, sob este ponto de vista, passa a ser uma referência transitória de um processo evo-
lutivo dinâmico e contínuo . A professora deverá registrar processos, não rótulos, como lembra 
Blanc (2012), e não precisa esconder da criança que ela está sendo avaliada, ao contrário, ela 
deve saber e participar . Os quadros de progressão, com os comportamentos esperados para 
cada idade, constituem apenas orientações para o trabalho de cada período escolar .

Como se vê, os alunos devem ser avaliados em diferentes momentos e os parâmetros devem 
ser precisos o suficiente para embasar decisões e flexíveis o bastante para incluir aspectos sub-
jetivos e um olhar dinâmico sobre um processo de desenvolvimento, que é comum e singular ao 
mesmo tempo. Um grande desafio a ser abraçado no dia a dia das escolas de Educação Infantil.

A relação pais-escola
Segundo Vigotsky (apud GOULART, 2004), o desenvolvimento das crianças é um processo 

mediado social e culturalmente e a entrada da criança na escola inaugura uma ampliação im-
portantíssima do seu meio, que a leva a novas relações, novas emoções e novos conhecimentos . 
É inevitável ocorrer diferenças entre o que acontece na escola e na família, e pode-se esperar 
que pequenas divergências e algumas discrepâncias sejam abertas .
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Bassedas, Huguet e Solé (1999) consideram que encontrar critérios educativos capazes 
de eliminar essas divergências é uma tarefa da escola e seu sucesso dependerá tanto do grau de 
afinidade entre as expectativas das famílias e a filosofia educacional da escola como do grau em 
que as escolas se abram e se mostrem como são . 

As novas configurações familiares da contemporaneidade, somadas a exigências cada vez 
mais complexas do que seja uma criança bem-educada, complicam esse cenário e o caminho 
mais simples apontado por estes autores é a colaboração mútua que passa pela confiança e 
pelo conhecimento, assegurando que os dois ambientes mais importantes nos primeiros anos 
de vida da criança – família e escola – possam compartilhar critérios educativos e facilitem seu 
desenvolvimento harmônico .

Metodologia
Este trabalho constitui-se como um estudo de caso de uma escola de Nova Lima, MG, que 

atende crianças de 2 a 6 anos, de classe socioeconômica alta e acolheu a proposta de testar um 
novo modelo de avaliação da Educação Infantil, utilizando um aplicativo de celular – o Share 
Baby, por ter a inovação como um dos seus valores. O aplicativo permite que os pais recebam 
a avaliação do seu filho pelo celular e possam identificar as competências esperadas para cada 
ano da Educação Infantil bem como o nível de desenvolvimento do seu filho em cada compe-
tência . Envia, também, para a coordenadora, relatórios sistemáticos sobre evolução individual 
e por turmas . 

O novo modelo exigiu a descrição detalhada dos critérios de avaliação para cada ano da 
Educação Infantil, de forma que estivessem alinhados com a Base Nacional Curricular, porém 
descritos de forma adequada à compreensão dos pais . Além disto, elaborou-se “dicas” de como 
os pais podem atuar para estimular as competências em desenvolvimento no cotidiano em fa-
mília e, dessa forma, dar continuidade às ações pedagógicas desenvolvidas pela escola . 

Todo o processo foi acompanhado por entrevistas e grupos focais com pais, professores 
e coordenadores, para compreender e analisar os impactos dessa experiência na comunidade 
escolar. Os grupos focais, segundo Barbour (2009), se situam no meio do caminho entre obser-
vação de campo e entrevistas individuais e fazem parte da tradição da pesquisa qualitativa .

Análise de dados: os dilemas da inclusão de novas tecnologias no ambiente de 
formação de crianças pequenas
A proposta foi apresentada à coordenadora e às professoras que aceitaram prontamen-

te o desafio. Elas relataram utilizar um modelo descritivo de avaliação, muito complexo, que 
fazia uma análise pormenorizada de cada criança e incluía também o detalhamento das ati-
vidades do planejamento pedagógico . Este relatório avaliativo chegava a ter seis páginas, era 
um retrato minucioso da criança e levava muito tempo para ser elaborado . Era feito uma vez 
por ano e elas percebiam que nem sempre os pais tinham disposição para ler . Uma ferramenta 
que trouxesse descrito os itens a serem avaliados e agilizasse o trabalho de registro da ava-
liação seria muito bem-vinda . Desta forma, as avaliações poderiam ser apresentadas aos pais 
duas a três vezes por ano, além de manter informados os pais que têm dificuldade em estar 
presentes nas reuniões da escola .

Na primeira reunião de pais do ano, o projeto piloto foi apresentado e despertou duas 
reações opostas: 1) “Um aplicativo não será algo muito frio para falar de nossas crianças?”; 2) 
“Muito interessante uma forma de tornar mais moderna a avaliação!” Estes contrastes anuncia-
vam os dilemas entre aspectos objetivos e subjetivos da avaliação. Seria possível conciliá-los?

A coordenação e as professoras revisaram a descrição das competências e ajustaram a lingua-
gem para maior compreensão dos pais . A avaliação dos alunos foi realizada na plataforma Share 
Baby e mensagens foram enviadas para os dos pais, informando como baixar o aplicativo no celular. 
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Após o período das avaliações, entrevistas individuais e grupos focais com pais e profes-
soras, levantaram-se aspectos singulares da relação pais-escola-professores .

Em entrevistas individuais os pais disseram que se interessaram pouco pelo aplicativo, 
porque o contato pessoal com as professoras supriu bem e esclareceu todas as dúvidas que 
tiveram. A grande maioria não conseguiu “enxergar” as particularidades de seu filho no apli-
cativo quando o compararam com a avaliação de outros colegas . Concluíram que as avaliações 
estavam muito parecidas e isto não diferenciava sua criança das outras . Eles não gostaram de 
ver o resultado em gráficos, preferiam algo menos matemático . Queriam ver fotos e trocar men-
sagens pelo aplicativo, mas essas funções estavam desabilitadas por opção inicial da escola, 
que preferiu introduzir uma novidade por vez . Entretanto, no grupo focal, os pais chegaram ao 
consenso de que a avaliação precisa contemplar aspectos objetivos e subjetivos . O aplicativo, 
com itens objetivos e descrição sucinta da professora pode ser útil se permitir avaliações mais 
frequentes e se não abolir o contato com a professora e as reuniões de pais . Discutiram até con-
cluir que os contatos diários com a professora são pontuais, para resolver questões específicas 
do dia a dia e o aplicativo fornece uma visão de síntese, que também é importante .

As professoras relataram que o trabalho de registrar a avaliação ficou muito mais simples, 
mas a descrição das competências avaliadas pode ser aprimorada para possibilitar maior com-
preensão e maior afinidade com as atividades que desenvolvem em sala de aula. Elas se dispu-
seram a trabalhar juntas para melhorar essa descrição .

A diretora e a coordenadora observaram que é necessária uma mudança de cultura para 
inserir novos modelos de avaliação . Na medida em que a escola manteve seu contato com os 
pais da mesma forma que vinha sendo feito, e apenas acrescentou a avaliação pelo aplicativo, 
este novo modelo não foi integrado totalmente à rotina escolar . Com esse aprendizado, planeja-
ram que as tradicionais reuniões de pais, que nesta escola se chamam plantões, passarão a tra-
tar das avaliações das crianças utilizando os mesmos parâmetros do aplicativo, ou seja, as com-
petências básicas e os comportamentos esperados por idade . Dessa forma, esperam dar maior 
objetividade às reuniões sem perder a abordagem pessoal e afetiva tão fundamental quando se 
trata com famílias de crianças pequenas . 

Considerações finais
Os resultados revelam as resistências encontradas e os dilemas da inclusão tecnológica no 

ambiente de formação de crianças pequenas, envolvendo as expectativas e temores dos pais e 
professores, bem como explicita a complexa tarefa dos professores de conciliar a objetividade 
de uma avaliação pedagógica sistemática com a subjetividade presente na ideia da educação 
infantil como continuidade do lar . 

A inserção de uma avaliação por aplicativo iniciou, nesta escola, uma revisão na forma de 
compreender, descrever e avaliar os comportamentos esperados para cada idade . A participa-
ção dos pais foi importante para reforçar a importância do contato cotidiano e pessoal da escola 
com as famílias . O envolvimento e disponibilidade das professoras abriram a possibilidade de 
construção de sínteses mais objetivas e consistentes . O olhar da diretora e da coordenadora 
ampliaram o foco de análise ao apontar a necessidade de integração do modelo de avaliação 
com as outras práticas escolares .

Respondendo à questão inicial, a avaliação da Educação Infantil pode sim ser um agente 
de aproximação entre pais e escolas, na medida em que serve como instrumento para comparti-
lhar a ação educativa. Os resultados dessa experiência geraram modificações no aplicativo e nas 
práticas de avaliação escolar que, no momento, são alvo de uma nova experiência . 
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Sistema preventivo de Dom Bosco: 
além dos muros da escola

“É preciso substituir um pensamento que isola e separa, por 
um pensamento que distingue e une .”

Edgar Morin

Maria José de Mello
Maria Rosália Melo de Sousa

Altemar Socorro Rocha Gomes
Maria Cristina Paes de  Mello

Fabíola Feitosa Carlos
Sônia Maria Alves

Resumo
A	Carta	do	 reitor-mor	 (2015),	que	convida	a	Família	Salesiana	a	 ressignificar	o	Sistema 
Preventivo de Dom Bosco,	somada	aos	Atos	do	XXIII	Capítulo	Geral/FMA,	que	(em	uma	
de suas ações) lança-nos a proposta de assumirmos o “coração oratoriano” como critério 
de renovação de nossas presenças, motivou a Comunidade Educativa do Colégio Nossa 
Senhora	Auxiliadora	(CNSA)	a	desenvolver	o	projeto	“Sistema	Preventivo	de	Dom	Bosco:	
além	dos	muros	da	escola”.	Trata-se	da	realização	de	atividades	pedagógico-pastorais	cujo	
objetivo	principal	é	atualizar,	com	dinamismo,	o	sistema	preventivo	criando	ecossistemas	
educativos	em	que	o	Oratório	Festivo	de	Dom	Bosco	ultrapassasse	os	muros	da	Escola.	

Palavras-chave: Sistema Preventivo. Educação Salesiana. Coração Oratoriano.

Introdução
Um dos objetivos principais da educação, em uma escola católica, é a formação integral 

do indivíduo, ou seja, contribuir para o desenvolvimento intelectual, humano e cristão . Assim, 
o Sistema Preventivo de Dom Bosco (baseado na razão, na religião e na amorevolezza), e o 
Oratório Festivo, espaço de acolhida, oração e convivência em que crianças, adolescentes e 
jovens se educam em clima de alegria e descontração, são legados deixados por Dom Bosco a to-
dos os educadores (leigos e religiosos) . Essa missão educativa é retomada, anualmente, através 
da Estreia: carta escrita pelo Reitor-Mor (sucessor de Dom Bosco) à família Salesiana.

No bicentenário de Dom Bosco, em 2015, a Estreia, solicita o fortalecimento do carisma 
salesiano através da releitura, aplicação e atualização do Sistema Preventivo, criando novos 
espaços e práticas educativas de aproximação com o universo de Dom Bosco. Em sintonia com 
essa Carta, o Ato do Capítulo Geral da Filhas de Maria Auxiliadora (CG/FMA), de 2014, cujo tema 
“Alargai o olhar . Com os jovens, missionários de esperança e alegria”, convida-nos a “organizar 
os tempos e espaços da comunidade em vista da missão” (CG, p . 49) . 

Inspirados nesse “Respiro missionário que caracteriza a missão de Dom Bosco e Me. 
Mazzarelo” (CG, p. 6) nasce, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (CNSA), Manaus, o Projeto 
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“Sistema Preventivo de Dom Bosco: além dos muros da escola”, que consiste na realização de 
três atividades pedagógico-pastorais com intuito de dar visibilidade às práticas educativas de-
senvolvidas no ambiente escolar e apresentar à sociedade manauara os encantos da Educação 
Salesiana: “Colóquio Literário, Amigos na Escola e Oratório Festivo: além dos muros do CNSA”. 

Desenvolvimento
O Colóquio Literário é uma exposição cultural e literária em que os alunos apresen-

tam os resultados das atividades de incentivo e valorização da leitura como: varal de poe-
sia, mesa-redonda com escritores locais, depoimentos, publicação de livros e Sarau Literário 
com declamação de poemas e encenação de clássicos da Literatura . Os destaques, em 2016, 
foram o lançamento do livro A Linguagem e a Construção Literária, de autoria da professora 
do CNSA Sônia Maria Alves (Língua Portuguesa-Ensino Médio), e o encontro de duas gera-
ções de escritores: João Santoro, aluno do 5º ano e autor do livro Elfo e o Mistério da Música 
Desaparecida, e João Bosco Botelho, médico e escritor amazonense, autor de diversos livros, 
entre eles, Entre Sombras . 

Na certeza de que os laços de amizade se constroem na convivência e nas relações do dia 
a dia, o Amigos na Escola é realizado com o objetivo de proporcionar uma manhã de convivên-
cia e partilha num clima de família, de fé e de alegria salesiana (CG, p . 49) . Iniciada, em 2016, 
a atividade se repetiu em 2017 (10 de junho), e contou com um número de participantes bem 
maior do que o ano anterior . Foi contagiante perceber o entusiasmo de todos (crianças, família 
e educadores) desde o momento da acolhida às atividades culturais e recreativas . 

O Oratório Festivo: além dos muros do CNSA consiste em buscar novos espaços de divul-
gação e apresentação da proposta pedagógica/pastoral do colégio . Em 2016, aconteceu na Praia 
da Ponta Negra e contou com a participação dos membros da Comunidade Educativa Pastoral 
(CEP). Através do testemunho, da presença, comunicação e partilha: o Carisma Salesiano tocou 
o coração de cada um que brincou, sorriu, dançou e cantou com a CEP do CNSA. 

Considerações finais
A realização do projeto Sistema Preventivo: além dos muros da Escola atende ao apelo 

do Capítulo Geral de nos “comprometer a estar com os jovens, indo ao encontro deles onde eles 
estão: além dos ambientes tradicionais” (CG. p. 49) e manter vivo o Projeto de Dom Bosco. Diante 
de tantos desafios da Era da Informação e dos Espaços Cibernéticos, que, como disse o papa 
Francisco, “aproximam quem está longe e separam quem está perto”, é preciso que as escolas 
católicas encontrem caminhos para promover a formação intelectual, ética, moral e cristã do 
indivíduo para o exercício da cidadania em sua plenitude . 

Esse objetivo da Educação, já preconizado por Dom Bosco e Me. Mazzarelo, precisa ser 
retomado em cada ação educativa dentro e fora da escola . Por essa razão, esse projeto faz 
parte do Calendário Escolar do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e será sempre atualizado 
e reformulado de acordo com a demanda de cada ano letivo . Assim, em 2017, algumas ações, 
como visita de alunos e educadores à Fazenda Esperança (casa de recuperação de dependen-
tes químicos) e os retiros espirituais em espaços fora da Escola, representam desdobramen-
tos da essência do projeto . Dessa maneira, em constante processo de evangelização e comuni-
cação – semeado por Dom Bosco e Madre Mazzarello –, a vivência e valorização da identidade 
Salesiana representam o diferencial dos serviços do CNSA, pois como afirma a profª Altemar 
Socorro - diretora pedagógica da escola: “Acreditamos que nunca, como hoje, o estilo salesia-
no de educar foi tão necessário .”
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Processo de inclusão de um aluno 
com Síndrome de Down nas aulas 
Educação Física

Tatiane Perucelli1 
Edilson de Oliveira2 

Orientador: Miguel Archanjo de Freitas Junior3

Resumo
O	objetivo	do	estudo	foi	refletir a prática pedagógica inclusiva de um aluno com Síndrome 
de Down nas aulas de Educação Física (Educação Infantil), em um colégio de educação 
católica, em Ponta Grossa – Paraná. Percebeu-se que o ambiente em que o aluno se in-
sere	influencia	em	sua	aprendizagem,	seja	ela	cognitiva	ou	motora,	neste	estudo	de	caso,	
essa	questão	ficou	mais	evidente.	Então,	cabe	ao	professor	entender	e	potencializar	as	
condições que facilitem a aprendizagem do aluno com SD.

Palavras-chave: Educação Física. Escola. Inclusão. Síndrome de Down.

Introdução
Atualmente cada vez mais estudos no campo acadêmico têm abordado a inclusão de alu-

nos com necessidades educacionais especiais na escola (CRUZ & FERREIRA, 2005). Contudo, é 
possível verificar que muitas escolas não estão preparadas para receber alunos com necessida-
des educacionais especiais, seja pelos professores que não se julgam preparados para atender 
esses alunos, pelos espaços físicos e materiais inadequados, pela falta de apoio de outro profis-
sional (professor) que auxilie no controle do restante da turma nos momentos da aula, em que 
esse aluno com necessidades especiais é atendido, entre outros (SANTOS & CARDOSO, s/d). De 
maneira específica um estudo desenvolvido por Gimenez (2007) demonstrou que os professo-
res de Educação Física (EF) ainda possuem inúmeras dificuldades para incluírem estes alunos 
em suas aulas .

Segundo Santos e Machado (s/d), quando direcionamos nosso olhar para a Síndrome de 
Down (SD) a situação agrava-se, pois a SD tornou-se uma das cromossomopatias humanas mais 
frequentes, a qual ainda é vista com preconceito e discriminação . Para reverter este cenário, 
dentre outras mudanças na escola, cabe também ao professor reavaliar sua prática pedagógi-
ca e possibilitar a inclusão desse aluno . Pois, ao entender-se a escola como um espaço social 
de promoção de mudanças sociais, a inclusão do aluno SD pode transformar essa realidade 
(SANTOS & CARDOSO, s/d). Diante deste contexto, o presente estudo busca refletir a prática pe-
dagógica inclusiva de um aluno com Síndrome de Down nas aulas de Educação Física (Educação 
Infantil), em um colégio de educação católica, em Ponta Grossa – Paraná . 

1 Pós-Graduanda em Formação de Professores para atuar no Ensino Técnico, Tecnológico e Superior, pela Universidade Positivo (UP) e em 
Educação Física Escolar, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) .
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), bolsista Capes.
3 Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Pró-Reitor de Graduação e Professor do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
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Metodologia
Para alcançar o objetivo supracitado, optou-se pela realização de um estudo de caso do 

processo de aprendizagem de um aluno com SD, que vem ocorrendo em 2017, em uma escola 
de Educação Católica, localizada na cidade de Ponta Grossa – Paraná . O estudo de caso caracteri-
za-se pela investigação empírica de um fenômeno dentro de seu contexto cotidiano (YIN, 2001) .

De acordo com Gil (2002), para realização de um estudo de caso, deve-se seguir as seguin-
tes etapas: a) Formulação do problema – etapa comum a qualquer tipo de pesquisa; b) Definição 
da unidade-caso – refere-se a escolha do indivíduo ou grupo a ser investigado em um contexto 
definido, assim definiu-se o único aluno com SD dentre as turmas que a professora trabalha, 
delimitando também a terceira etapa de um estudo de caso que consiste na; c) Determinação 
do número de casos; d) Elaboração do protocolo – esta etapa constitui segundo Yin (2001), na 
visão global do projeto, os procedimentos de campo, a determinação das questões e do guia 
para a elaboração do relatório; e) Coleta de dados – refere-se aos procedimentos utilizados no 
campo . Na presente pesquisa adotou-se a observação participante, durante os horários das res-
pectivas aulas de EF deste aluno, a qual consiste na interação cotidiana com os sujeitos de pes-
quisa. Deste modo, pode-se definir a observação participante como a técnica pela qual se chega 
ao conhecimento da vida de um grupo ou indivíduo a partir do interior dele mesmo (GIL, 2008); 
f) Avaliação e análise dos dados – esta constituiu-se pelo viés qualitativo, o qual caracteriza-se 
pela centralidade na compreensão detalhada dos significados e características apresentadas 
pelo fenômeno; g) Preparação do relatório – consiste na estruturação do texto de apresentação 
da coleta e analise dos dados .

Desenvolvimento
Em um primeiro momento, torna-se necessário compreender o que é esta síndrome e 

quais são os impedimentos na sua prática, no caso o desenvolvimento psicomotor da criança . A 
SD é provocada por uma alteração na quantidade de cromossomos, as estruturas que carregam 
as informações genéticas (BRASIL, 1994). 

Segundo o Ministério da Saúde (2013), em seu documento com orientações às equipes 
multiprofissionais para o cuidado à saúde da pessoa com SD, traz que essa condição humana 
é geneticamente determinada, sendo a alteração cromossômica mais comum em humanos . No 
qual a presença do cromossomo 21 extra na constituição genética determina características 
físicas específicas e atraso no desenvolvimento. Porém, quando as pessoas com SD são atendidas 
e estimuladas adequadamente, apresentam grande aumento no seu potencial para uma vida 
saudável e plena inclusão social . 

Para o Ministério da Saúde (2013), o potencial a ser desenvolvido é uma fronteira a ser 
cruzada diariamente, em que as pessoas com SD possuem déficit de desenvolvimento psicomo-
tor, intelectual e pondero-estatural . Na faixa etária abordada no estudo (educação infantil), esse 
cuidado com a saúde deve estar focado na manutenção de um estilo de vida saudável (alimen-
tação, higiene, sono e prática de exercícios), sempre visando no desenvolvimento da autonomia 
para atividades de vida diária, autocuidado, socialização, aquisição de habilidades sociais, esco-
laridade e acompanhamento pondero-estatural (BRASIL, 2013).

Na Educação Física destaca-se a preocupação direta com a mobilidade da criança, pois é 
nesta fase que a criança deve ser orientada quanto às questões de profilaxia de lesão cervical 
devido à subluxação atlatoaxial, mesmo para crianças assintomáticas e com radiografia cervical 
normal. Durante algumas atividades físicas, se faz necessário alertar os professores quanto ao 
risco de lesão cervical, principalmente quando se trata de cambalhotas e rolamentos (para fren-
te e para trás) na ginástica (BRASIL, 2013).

Para a inclusão deste aluno SD nas aulas de Educação Física se fez necessário aprofundar-
-se sobre a síndrome e suas implicações e adequar planejamento para o aluno SD e para os 
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demais alunos da turma, sem excluir ambos os lados. Para isso, Alves & Duarte (2012) destacam 
que o aluno SD precisa estar ativamente participando das aulas de Educação Física, pois a não 
participação acarreta ao aluno efeitos negativos, como a ausência de senso de pertencimento 
ao grupo . 

Dessa maneira, oferecer condições de compreensão e execução de atividades não é o sufi-
ciente para incluir o aluno com SD nas aulas, a concretização do processo inclusivo deve ocorrer 
em todos os aspectos da aula: o ambiente, os objetivos, conteúdos e atividades. Sempre propor-
cionando os benefícios das relações sociais com os colegas (ALVES & DUARTE, 2012). Nessas 
atividades propostas devem incluir: o equilíbrio, a coordenação de movimentos, a estruturação 
do esquema corporal, a orientação espacial, o ritmo, a sensibilidade, os hábitos posturais, os 
exercícios respiratórios etc. (BRASIL, 1994). 

No campo da Educação Física Escolar, fazemos uso de algumas abordagens ou concepções 
tentando romper com o modelo mecanicista, entre elas estão algumas principais (utilizadas 
para as aulas) . A abordagem Desenvolvimentista, voltada para crianças 4 e 14 anos, e para a 
progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e 
afetivo-social, na aprendizagem motora . Temos a abordagem Construtivista/Interacionista, no 
qual a intenção principal é a construção do conhecimento, a partir da interação do sujeito com 
o mundo . Já na abordagem Crítico-superadora busca-se a apreensão por parte do aluno, da cul-
tura corporal, como parte constitutiva da sua realidade social complexa (DARIDO, 2008) .

Com relação à prática pedagógica, conforme descrito por Soares et al. (1992), a avaliação 
do processo ensino-aprendizagem transcende o simples classificar alunos ou aplicar provas, 
inclui a análise de propostas pedagógicas e planejamento . Nesse viés, a primeira ação adotada 
pelo colégio foi realizar a anamnese para identificar os alunos com diagnóstico de patologias, 
para que o plano de ação do professor contemple as necessidades verificadas. Através dessa 
atitude identificou-se o aluno-sujeito do estudo.

Após a reflexão das abordagens citadas, as atividades trabalhadas foram: circuitos moto-
res, brincadeiras diversas, trabalhos com bolas e balões, atividades rítmicas, cantigas de roda, 
atividades para a consciência corporal, entre outras . Optando-se por adequações quando neces-
sárias, pois nem sempre uma atividade será satisfatória em todas as turmas, no qual as mesmas 
são substituídas, principalmente na turma do aluno SD. 

A guisa de exemplo, das atividades desenvolvidas no cotidiano das aulas de Educação 
Física da Educação Infantil destaca-se uma realizada com balões . Os demais alunos da turma 
executavam os movimentos conforme orientações verbais e gestuais do professor, já o aluno 
com SD aguardava o início da atividade, observando por alguns instantes a dinâmica dos colegas 
de turma, para então realizar os exercícios dentro de suas capacidades psicomotoras . Destaca-
se que durante as aulas, o aluno SD tem acompanhamento de uma estagiária, que reforça sua 
aprendizagem .  

Neste cenário, como destaca Gimenez (2007) ao demonstrar que a maior parte destes 
profissionais tem sua formação direcionada para técnicas de ensino, a atitude normalmente 
tomada seria a de insistir na explicação técnica do movimento a ser realizado, partindo do pres-
suposto que houve falta de compreensão de como o movimento deveria ser executado . Contudo, 
esse tipo de atitude certamente inibiria e traria ainda mais insegurança para o aluno com SD. 

Em outro momento, destacamos a utilização de um circuito motor, com saltos, passagem 
entre bambolês, chutes ao gol, deitar e rolar no colchão, equilibrar-se na corda etc . Neste circui-
to o aluno SD foi estimulado a participar com o professor, sendo guiado por ele, em um segundo 
momento, com a insistência de outra professora, sempre o elogiando sobre as etapas cumpridas 
(etapa que se destacou para a aprendizagem e estímulo), o aluno SD, tentava buscar maneiras 
de compreender como se concretizava as atividades . Em primeiro lugar, observava os colegas 
na execução das atividades, em seguida com o incentivo e demonstração da professora, ele for-
mava suas maneiras se saltar, rolar e completar o circuito, sendo que a maneira que encontrou 
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para saltar uma barreira era subindo nela e saltando para outro lado . Insistindo na maneira 
correta, a professora percebe que o aluno começa a lançar a perna por cima da barreira e fazê-
-lo corretamente . 

Neste trabalho contínuo de insistência dos professores, percebe-se que existe um ganho 
de confiança por parte do aluno SD no professor e em si mesmo. Possibilitando novas aberturas 
e inserção de atividades para seu desenvolvimento psicomotor . 

Diante deste entendimento, Vigotsky (1988) destaca que ao se relacionar com outras pes-
soas, o ser humano acaba se relacionando consigo mesmo, pois enquanto um ser social, ele vive 
em constante mudança pelo meio onde está inserido (família, escola, amigos) . A opção adota-
da pelo docente foi não realizar nenhuma interferência de forma imediata, permitindo que ele 
realizasse a atividade de acordo com o seu processo maturacional e motivacional, pois o gesto 
técnico era secundário frente à importância do desenvolvimento da autonomia e da inclusão 
social possibilitada pela atividade .  

Considerações finais
Percebeu-se assim que o ambiente em que a criança se insere influencia em sua apren-

dizagem, seja ela cognitiva ou motora, neste estudo de caso, essa questão ficou mais evidente, 
sendo um caso de sucesso . Então, cabe ao professor entender e potencializar as condições que 
facilitem a aprendizagem do aluno com SD. Visto que inserir este aluno no ambiente escolar re-
gular proporciona a sociabilidade, trazendo benefícios tanto para o mesmo como para as outras 
crianças, convivendo e respeitando a diversidade . 
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Objetivo geral:	Verificar	a	eficiência	de	um	programa	de	estimulação	da	consciência	fo-
nológica com escolares do Ensino Fundamental e crianças em Unidades Municipais de 
Educação Infantil (UMEIs).
Objetivos específicos: analisar o nível de leitura, escrita e consciência fonológica antes 
e depois da execução do programa de estimulação de tarefas de consciência fonológica; 
propor programa de estimulação e facilitação da apropriação da linguagem escrita por 
escolares.

Resumo
O presente estudo refere-se à análise de programa de estimulação da consciência fonoló-
gica em escolares do ensino fundamental e escolas de Educação Infantil implementando 
como atividades de estágios obrigatórios em curso de graduação em Fonoaudiologia. 
Objetivo:	Verificar	a	eficácia	de	um	programa	de	estimulação	da	consciência	fonológica	
com escolares do 1o ano do Ensino Fundamental. Métodos: Estudo transversal quanti-
tativo. Participaram da sondagem do nível de leitura e escrita 45 estudantes do 1° ao 5o 
anos	do	Ensino	Fundamental	em	dois	Centros	de	Saúde	Jardim	Filadélfia	e	Ermelinda.	Foi	
realizada uma sondagem de leitura e escrita, logo após, estimulação da consciência fono-
lógica e reavaliação em 2013 e 2014 por estagiários estudantes dessa data. A compilação 
e tabulação dos dados coletados na sondagem dos alunos e interpretação desses dados 
foram realizadas em 2015. Resultados: Em relação à comparação da leitura, escrita e 
consciência	fonológica	dos	sujeitos	antes	e	após	a	estimulação,	os	dados	mostram	que	
houve melhora na média de acertos nas três tarefas avaliadas. Conclusão: Conclui-se 
que o Programa de Estimulação da Consciência Fonológica apresentou resultados po-
sitivos,	ou	seja,	mostrou-se	eficaz	para	o	incremento	do	processo	de	aprendizagem	de	
leitura e escrita de escolares apresentou resultados positivos. 

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Linguagem. Testes de Linguagem. Estudos de Lingua-
gem. Aprendizagem e Educação.

Introdução
O presente estudo refere-se ao levantamento dos dados de um programa de Estimulação 

da Consciência Fonológica elaborado por professoras de Fonoaudiologia e aplicados por esta-
giários de fonoaudiologia em 2013 e 2014. Foi realizada análise da identificação do nível de 
leitura, escrita e consciência fonológica de um programa de estimulação das habilidades de 
escolares do 1º ano do Ensino Fundamental e de Unidades Municipais de Educação Infantil 
(UMEIs) nos Centros de Saúde Ermelinda e Filadelfia.  



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA260

Estudos têm demonstrado que as habilidades metalinguísticas, ou seja, a capacidade de 
refletir sobre a própria língua, estão atreladas à aprendizagem e ao desenvolvimento da leitura 
e da escrita (VANZO, 2005) 

A escrita e a leitura de um sujeito possuem uma dimensão social, pois é por meio delas 
que a pessoa sente a necessidade de ser funcional em meio à sociedade . O início da alfabetiza-
ção é uma condição necessária para a aquisição de leitura e escrita, onde três fatores são ex-
tremamente relevantes para a aprendizagem desse início: consciência de que é possível que a 
língua falada esteja presente em unidades distintas; consciência de que essas unidades reapare-
cem em diferentes palavras; e o conhecimento das regras de correspondências grafo-fonêmicas 
(ZUANETTI; SCHNNECK, MANFREDI, 2008). 

A leitura está diretamente relacionada ao processamento de decodificação. Os itens lin-
guísticos dependem dos processamentos da informação fonológica para seu reconhecimento, 
como as palavras de baixa frequência e pseudopalavras (MELO, 2013) .  

A habilidade ortográfica é influenciada pela consciência fonológica na compreensão e no 
progresso do princípio alfabético, principalmente a correlação entre som e letra (NEPOMUCENO; 
ÁVILA, BRANDÃO, 2013). 

Uma das habilidades metalinguísticas é a consciência fonológica, isto é, a consciência que 
permite uma atenção aos sons da fala como entidades independentes do significado, envolven-
do, portanto, a atenção para os segmentos que compõem a linguagem falada, podendo sofrer 
manipulações dos sons constitutivos da língua (BRITTO, 2006; CARDOSO, 1991). 

Há evidências científicas de que a consciência fonológica é uma preparação para as ha-
bilidades futuras na alfabetização, e indivíduos que possuem dificuldades na aprendizagem 
da leitura e da escrita demonstram desempenhos inferiores em tarefas de consciência fono-
lógica. Programas de treinamento que incluem atividades específicas com intuito de desen-
volver a consciência fonológica amplia significativamente a probabilidade de êxito na aqui-
sição da leitura e da escrita (BRITTO, 2010; BRITTO, 2006; CARDOSO, 1991). Desse modo, a 
consciência fonológica tem sido reconhecida por autores como um elemento indispensável 
para o processo de desenvolvimento da leitura e da escrita (BRITTO, 2006; CARDOSO, 1991; 
CÁRNIO, 2005).

Em 2013, foi iniciado um trabalho de sondagem do nível de leitura e escrita dos es-
colares, seguido de proposta de estimulação de habilidades relacionadas à leitura, escrita 
e processamento fonológico executado pelos estagiários de fonoaudiologia . Também fo-
ram desenvolvidas atividades nos Centros de Saúde (CS) com escolares das comunidades 
no entorno, mais precisamente com alunos encaminhados pelas professoras das escolas 
da comunidade . No primeiro semestre de 2014 foi realizada a sondagem fonoaudiológica 
em 62 estudantes do Ensino Fundamental em dois Centros de Saúde – Jardim Filadélfia e 
Ermelinda . Em seguida foi iniciado o programa de nove encontros de estimulação da cons-
ciência fonológica nos mesmos . 

Desenvolvimento e metodologia
O projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Minas – CAAE 

52944116.0.0000.5137. O presente estudo foi realizado em dois Centros de Saúde Jardim 
Filadélfia e Ermelinda. Os dados analisados nessa pesquisa foram coletados com escolares do 
Ensino Fundamental com a proposta de identificação do nível de escrita, consciência fonológica 
e leitura . Os dados foram coletados nos anos de 2013 e 2014, sendo que a primeira e segunda 
etapas do estudo foram executadas pelos estagiários presentes nos CS. Na primeira etapa da 
pesquisa foi realizada uma sondagem de leitura e escrita, utilizando os Cadernos de Sondagem, 
previamente organizado pela professora e pesquisadora responsável: um para o aplicador con-
tendo orientações sobre aplicação e um caderno para aluno, com os seguintes testes: 
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Registro de leitura de palavras:
• Alta frequência na língua portuguesa .
• Baixa frequência.
• Pseudopalavras .

Sondagem da Consciência Fonológica:
• Identificando rimas.
• Contando sílabas .
• Combinando fonemas .
• Contando fonemas .
• Comparando o tamanho das palavras .
• Representando os fonemas com letras .

Registro da escrita por meio de ditado de palavras:
• De alta frequência .
• De baixa frequência .
• Pseudopalavras .

Na segunda etapa foi realizada a estimulação da consciência fonológica em grupos de 
crianças . As atividades para estimulação foram elaboradas pela pesquisadora e demais profes-
soras dos estágios (Quadro 1) . 

Quadro 1: Descrição das atividades de estimulação de Consciência Fonológica

Encontro Atividades de estimulação

1o encontro Rima, aliteração, contagem

2o encontro Rima, substituição, aliteração

3o encontro Rima, adição, aliteração

4o encontro Rima e contagem

5o encontro Rima, aliteração, transposição

6o encontro Rima, aliteração, subtração

7o encontro Rima,	aliteração,	junção

8o encontro Rima, aliteração, substituição

9o encontro Rima, adição, aliteração

Em seguida uma nova sondagem de leitura e escrita nos alunos com o mesmo material de 
testes da primeira sondagem . Neste estudo realizou-se a tabulação e interpretação dos dados 
coletados na sondagem antes e após a estimulação realizada nos anos de 2013 e 2014 . No estu-
do foram consideradas crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, tendo comparecido 65 
alunos na avaliação e 50 na reavaliação . 

A escolha das crianças foi realizada pelas professoras das escolas, que encaminhavam para 
o projeto crianças que julgavam pertinentes . Apesar de a proposta do estudo ser a de realizar 
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a sondagem com todas as crianças e intervir nos grupos cujos resultados foram abaixo da mé-
dia dos demais, a realidade nos estágios se faz de maneira diferente. São encaminhadas para a 
Fonoaudiologia as crianças selecionadas pelas professoras. A pesquisa buscou quantificar os 
números de acertos presentes na sondagem de leitura e escrita e analisou se houve melhora na 
produtividade após o caderno de estimulação da consciência fonológica . 

Os resultados obtidos anteriormente neste estudo foram tabulados e analisados por meio 
de medidas de tendência central (média aritmética e ponderada), de distribuição de frequência 
e porcentagem . O método de inferência estatística teste de hipótese, utilizado para análise por 
meio da teoria de probabilidades, permitiu tirar conclusões em relação a essa amostra em que 
foram avaliados determinados parâmetros que são desconhecidos pela população . Para elabo-
ração dos gráficos, tabelas e cálculos de média aritmética das amostras coletadas, foi utilizado 
o Excel . O desvio padrão utilizado foi de + -2% .

Participaram do estudo crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – 65 alunos, na 
avaliação e 50 alunos, na reavaliação nos Centros de Saúde Jardim Filadélfia e Ermelinda. Ao ana-
lisar os sujeitos participantes na avaliação e na reavaliação foram identificadas crianças que par-
ticiparam da avaliação, mas não participaram da reavaliação e vice-versa . Dessa forma, optou-
-se por considerar neste estudo somente as 45 crianças que participaram dos dois processos . A 
amostra final foi composta por 45 sujeitos, 29 meninos e 16 meninas, do 1º ao 5º ano. Em relação 
à comparação da leitura, escrita e consciência fonológica dos sujeitos antes e após a estimulação, 
os dados mostram que houve melhora na média de acertos nas três tarefas avaliadas (Figura 1) .

Figura 1:	Comparação	das	médias	de	acertos	dos	sujeitos	antes	e	após	estimulação
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Analisou-se também o número de sujeitos que apresentaram resultados abaixo da média, 
ou seja, apresentaram desempenho pior que a média do grupo .  Ressalta-se que o número de 
sujeitos que se apresentavam abaixo da média do grupo diminuiu significativamente após a 
estimulação (Figura 2) . 

 Figura 2:	Comparação	sujeitos	abaixo	da	média	antes	e	após	estimulação
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Os resultados do levantamento de dados desse estudo revelaram que, após as atividades 
de estimulação, a leitura, a escrita e a consciência fonológica apresentaram uma melhora consi-
derável de acertos . Os resultados deste estudo foram ao encontro da opinião de alguns teóricos 
que defendem a ideia de que a consciência fonológica é positiva para o processo de aprendiza-
gem da leitura e escrita, e um treino fundamenta as competências no domínio da consciência 
fonológica (CAPELLINI, 2000; FRANÇA, 2004). Uma intervenção que abrange o treinamento 
da consciência fonológica resulta em benefícios na aprendizagem da leitura e escrita (CÁRNIO, 
2005; CARVALHO; ALVAREZ, 2000) . O progresso no desempenho do nível da consciência fono-
lógica deve-se principalmente à aprendizagem da leitura e da escrita . 

Considerações finais
Por meio do levantamento de dados desse estudo, podemos concluir que o Programa de 

Estimulação da Consciência Fonológica apresentou resultados positivos, ou seja, mostrou-se 
eficaz para o incremento do processo de aprendizagem de leitura e escrita de escolares. Houve 
melhora significativa da leitura, escrita e consciência fonológica nos sujeitos analisados. Dessa 
forma, o programa de estimulação em andamento nos estágios em Centros de Saúde deve ser 
mantido e aprimorado .
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Resumo
O	artigo	tem	como	objetivo	geral	relatar	a	experiência	de	atendimento	aberto	a	contribuin-
tes	para	cumprimento	de	obrigações	fiscais,	em	especial	o	Imposto	de	Renda	pessoa	fí-
sica, realizada por alunos do Curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Minas, Coração Eucarístico, desde 2016, como parte do processo de educação 
fiscal	e	cidadania	universitária.	Tem	por	objetivos	específicos:	mostrar	como	os	discentes	
se	beneficiam	ao	interagir	com	a	comunidade	e	demonstrar	como	a	Receita	Federal	efeti-
va parte de sua missão. A disciplina Estágio Supervisionado atua na perspectiva dialógica 
entre aluno, professor, governo e sociedade. 
O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é fruto de parceria entre a Delegacia da Receita 
Federal	do	Brasil,	Escola	de	Administração	Fazendária	e	Sociedade	Mineira	de	Cultura/
PUC Minas. Participam, ainda, as Secretarias Estadual e Municipal de Fazenda. O pro-
jeto	propunha	incorporar	a	temática	educação	fiscal,	 junto	aos	órgãos	que	compõem	
a IES, bem como às ações abertas à comunidade. Assim, este estudo de caso tem 
como referência as seguintes etapas: 1a – elaboração de um Plano de Ação Integrado, 
2a – seleção de alunos voluntários e criação de agenda. 3a – processos de credencia-
mento da equipe no Sistema Cuboz da Receita Federal e realização dos cursos on-line 
e presenciais das entidades; 4a – abertura do posto de atendimento a contribuintes de 
menor renda; 5a – análise de resultados. As estatísticas mostram demandas atendidas 
de microempresários individuais, abertura de empresas, aposentadoria, desonerações 
fiscais,	Imposto	de	Renda	e	outras.	Conclui	que	a	motivação	para	a divulgação da ex-
periência é a constatação de que a universidade e governo desenvolvem ações de res-
ponsabilidade e inserção social que podem ser implantadas em diferentes Instituições 
de	Ensino	Superior	do	Brasil	(IES).

1 PUC Minas – Professora e Mestre em Administração – Membro do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis – Coração Eucarístico . Coorde-
nadora do NAF/PUC
2 PUC Minas – Professora pesquisadora . Mestre em Administração Pública . Curso de Administração . Membro do NDE do Curso de Turismo . 
Coração Eucarístico . 
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Introdução
A Responsabilidade Social é um poderoso instrumento de cidadania. O Brasil tem parti-

cipado de importantes iniciativas e do desenvolvimento de programas e projetos de responsa-
bilidade social, desde os anos 1980 . Pode-se citar como exemplo a criação do Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998. O Instituto Ethos é uma Oscip cuja 
missão “é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma social-
mente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável” 
(INSTITUTO ETHOS, 2017).

Outro exemplo foi a participação da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
para integrar e liderar, junto ao Instituto Sueco de Normalização, um grupo de trabalho para 
elaboração da ISO 26000, em 2005 (GOLDSTEIN, 2007). O documento tem como objetivo traçar 
diretrizes para ajudar empresas de diferentes portes, origens e localidades na implantação e 
desenvolvimento de políticas baseadas na sustentabilidade .

Por outro lado, existem diretrizes e normas claras de sustentabilidade na Constituição 
Federal de 1988, onde está previsto uma série de dispositivos relacionados à responsabilida-
de social, como os artigos que estabelecem obrigações de combate à pobreza, à redução de 
desigualdades sociais e econômicas e uso sustentável de recursos naturais . No que se refere 
às políticas fiscais, permite a adoção de uma série de incentivos, isenções tributárias e outras 
desonerações fiscais de modo a criar estímulos ao desenvolvimento de programas, projetos e 
ações com viés sustentável . 

Nesse estudo de caso, apresenta-se a interface entre o governo, no exercício da função 
de educação fiscal, entendida como as políticas públicas de disseminação de informações, 
serviços e cursos de qualificação profissional voltados para a comunidade científica e, por 
consequência, os atores societários. A universidade filantrópica contribui com as causas so-
ciais, em especial os contadores, elo entre o contribuinte e o poder público, com obrigações 
éticas e transparentes .

Neste sentido, relata e analisa a prática extensionista, integrada ao ensino e pesquisa, rea-
lizada pelo curso de Ciências Contábeis da Unidade Coração Eucarístico, do Instituto de Ciências 
Econômicas e Gerenciais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Iceg/PUC Minas), 
por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), em parceria com os órgãos tributários na-
cionais, estaduais e municipais responsáveis pela gestão tributária e, consequentemente, pela 
função social dos tributos na satisfação dos interesses coletivos .

Desenvolvimento
Para se relatar a experiência de atendimento aberto aos contribuintes para cumprimen-

to de obrigações fiscais, realizada por alunos do Curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, 
Coração Eucarístico, desde 2016, como parte do processo de educação fiscal e cidadania univer-
sitária, faz-se necessário apresentar uma síntese do processo de estruturação e implementação 
da unidade do NAF, fruto de uma parceria interinstitucional, entre a PUC Minas e a Delegacia da 
Receita Federal em Minas Gerais e do Centro Esaf-MG .

Em março de 2016, o colegiado do curso de Ciências Contábeis, Unidade Coração 
Eucarístico, do Iceg/PUC Minas, entrou em contato com a Escola de Administração Fazendária 
– Centroesaf-MG e manifestou interesse em conhecer e implantar o NAF no Campus Coração 
Eucarístico . As informações iniciais foram encaminhadas pelo Centroesaf, mediante demanda 
do curso, que informou sobre o movimento de ampliação do NAF através do denominado NAF-
Integrado, que tem como objetivo agregar no escopo do programa as três esferas – federal, 
estadual e municipal –, bem como a área de controle dos recursos públicos . Informou, ainda, 
que o projeto contava com a parceria da Controladoria Geral da União, Receita Federal do Brasil 
(RFB), Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Segundo informe do Centroesaf, o programa é um ponto importante da difusão da 
Educação Fiscal, possibilitando o incremento da cidadania por meio da participação social dos 
professores e estudantes . 

Coincidentemente, o curso de Ciências Contábeis já realizava atividades similares à pro-
posta desenhada para o modelo NAF, que abrange atividades de ensino, pesquisa e extensão . O 
objetivo da prática pedagógica integrada é uma das diretrizes do Núcleo de Extensão do Curso 
da PUC Minas, que consiste em preparar o aluno para relacionamento com a comunidade, con-
viver com a parte social e operacional referente ao programa gerador da Declaração do IRPF, co-
nhecer e conferir os documentos necessários e certificar todos os dados e a legislação vigente. 

Ao buscar o natural alinhamento estratégico entre futuros parceiros constatou-se que os 
objetivos do Programa Nacional de Educação Fiscal são consoantes à missão da PUC Minas que 
assim se apresentam:

Missão da PUC Minas: “Promover o desenvolvimento humano e social, contribuindo para 
a formação humanista e científica de profissionais competentes, que tenha como base valores 
da ética e da solidariedade e compromisso com o bem comum, mediante a produção e dis-
seminação das ciências, das artes e da cultura, a interdisciplinaridade e a integração entre a 
Universidade e a sociedade” (PORTAL PUC MINAS, 2017).

Objetivos estratégicos dos NAFs: “Insere-se na Cadeia de Valor da Receita Federal do 
Brasil no que tange ao desenvolvimento da Moral Tributária, para o aperfeiçoamento das rela-
ções da instituição com a sociedade” (TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 2016).

Em estreita sintonia com os objetivos institucionais foi assinado, em junho de 2016, o 
Termo de Cooperação Técnica entre a Delegacia Receita Federal, em Belo Horizonte, o Centro 
de Treinamento da Escola de Administração Fazendária em Minas Gerais – Centresaf-MG e a 
Sociedade Mineira de Cultura, com interveniência da PUC Minas, que tem por objeto a conju-
gação de esforços entre os signatários para implantar, executar e monitorar o NAF junto aos 
órgãos que compõem a IES, incorporando-o aos seus programas e projetos educacionais, espe-
cialmente aos de extensão ofertados à comunidade em geral .

Na sequência, foram realizadas reuniões para elaboração do Plano de Ação Integrado, e, 
ainda, discutidas algumas metas que poderiam ser desenvolvidas, paralelamente e de forma 
integrada, pelo curso de Administração, para serem integradas ao Plano de Trabalho de forma 
transversal . Foram assim elencadas:

 i.  Identificar, discutir e encaminhar ao Núcleo de Pesquisas e Extensão do Curso de 
Administração temas de interesse de docentes e discentes, em especial, empreendedo-
rismo em micro e pequenas empresas .

ii . Estruturar serviços de atendimento aos alunos em três eixos principais: formalização de 
empresas, compras governamentais (licitação) e qualificação profissional.

Na primeira etapa do planejamento foi discutida a incorporação do Curso de Direito do 
Campus Coração Eucarístico . Todos os envolvidos receberam instruções para acessar o Cuboz 
e realizarem os treinamentos do Centroesaf . O aluno matriculado nas disciplinas de Estágio, no 
quinto e sexto períodos do curso, pode inscrever-se para atuar no NAF . A universidade assina 
um contrato de estágio não remunerado, faz o seguro deste aluno e o professor da disciplina o 
supervisiona para o cumprimento de obrigações acadêmicas .  

Compete ao NAF: Auxílio na elaboração sobre a declaração de ajuste anual de IRPF, 
Cadastro sincronizado; Auxílio à consulta fiscal; Agendamento on-line; Informações e auxílio 
à regularização de CPF suspenso, e CNPJ de empresas inativas; Auxílio à regularização de pe-
didos de isenção de IRPF para portadores de moléstia grave, pedidos de isenção de IPI/IOF 
na compra de veículos por portadores de deficiência mental ou visual; Auxílio à apresentação 
de pedidos de restituição de pagamentos indevidos nos âmbitos federal, estadual e municipal; 
Informações gerais sobre ITR, IPVA; Orientações e auxílio ao cumprimento de obrigações tri-
butarias acessórias para associações e demais entidades sem fins lucrativos; Auxílio à inscrição 
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e informações cadastrais sobre o Cafir, sobre o MEI; Emissão/atualização de Darf para paga-
mento; Parcelamento simplificado; E-social; Emissão de Darf (MEI); Orientação e auxílio para 
a elaboração de DASN-Simei.

Foram disponibilizados aos alunos vários cursos, entre eles: Cidadania Fiscal; Tributação 
na Atividade Microempresarial; Deveres Instrumentais do Contribuinte; Tributação da Pessoa 
Física; Regularização da Situação Fiscal; Disseminadores de Educação Fiscal; Processos e 
Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais; Processos e Serviços da Secretaria 
Municipal de Finanças de Belo Horizonte.

No primeiro semestre de 2017, os professores e alunos que atuaram junto ao NAF se pre-
pararam também para orientar o Imposto de Renda a ser enviado até abril de 2017 . Cerca de 80 
pessoas foram atendidas no NAF pedindo orientações sobre MEI, isenções, Simples Nacional, 
problemas de pensões e outras dúvidas gerais sobre o imposto . Outras 46 pessoas foram aten-
didas para elaboração do Imposto de Renda e respectivo envio aos órgãos arrecadadores . Vários 
usuários estavam isentos de declarar o imposto de renda .

De abril a junho de 2016, os alunos do Curso de Administração, da disciplina Gestão da 
Carreira do Administrador, realizaram pesquisa extensionista, com o uso de questionário e fol-
der do NAF, junto aos empresários informais que comercializam produtos na região do Coração 
Eucarístico, para divulgar que seriam oferecidos os serviços do NAF e mobilizá-los para forma-
lização de seus negócios por meio do MEI ou outras formas legais . Os resultados foram repassa-
dos ao NAF para fins de subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho para 2017.

Conclusões finais
Os documentos institucionais da PUC Minas revelam que a inserção das práticas acadê-

micas na vida da comunidade e a aproximação com os demais atores governamentais e empre-
sariais possibilitam sua consolidação enquanto unidade sistêmica confessional que apresenta 
importantes vantagens comparativas diferenciadas em relação a outros estabelecimentos de 
Ensino Superior localizados no seu entorno. 

Segundo Reis (2003), “Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da 
empresa de tal maneira que a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social” . A 
empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das 
diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumido-
res, comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas 
atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou proprietá-
rios (REIS, 2003, p. 3)

Os profissionais da contabilidade como detentores do conhecimento das informações e 
dos processos empresariais devem operar através de sua contribuição social, que depende da 
convicção íntima e consciência de cada profissional, fazendo com que seus trabalhos desen-
volvidos em uma empresa sejam de extrema relevância para a coletividade à qual é integrante . 
Caso haja, por parte do profissional contábil, uma gestão dessas informações de forma errônea, 
ele pode provocar a derrocada de um empreendimento, trazendo prejuízos de grande monta 
para empregados, acionistas, governos e para toda a sociedade .

Consoante a essa definição entende-se que essa experiência busca a aproximação entre os 
múltiplos atores econômicos governamentais e a sociedade civil, mediante prática de ativida-
des acadêmicas extensionsitas dentro da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão .

Referências

GOLDSTEIN, Ilana. Responsabilidade Social: das grandes corporações ao terceiro setor . 
São Paulo: Ática, 2007.



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 269

INSTITUTO ETHOS. A missão do Instituto Ethos . Disponível em:<www.ethos.org.br>. Acesso 
em: 28 jun . 2017 .

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Missão e Valores . Disponível em: 
<http://www.pucminas.br/institucional/Paginas/missao-e-valores.aspx> . Acesso em: 28 jun . 
2017 .

REIS, Luciano Gomes dos. A Contabilidade e a Responsabilidade Social nas organiza-
ções. 2003. Disponível em: <http://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/revista/ 
revista137/a_contabilidade.htm>. Acesso em: 3 maio 2017.

TERMO DE COOPERAÇAO TÉCNICA. Termo de Cooperação Técnica entre a Delegacia Receita 
Federal, em Belo Horizonte, o Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária 
em Minas Gerais – Centresaf-MG e a Sociedade Mineira de Cultura da PUC Minas. 2016.



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA270

Estudo da taxa de degradação: 
Bioplástico de farinha de trigo integral 
e Policloreto de Vinila (PVC) em 
solução de Eugenol e Óxido de Zinco 
(ZnO)

Profa. D. C: Suzana Arleno Souza Santos1

Leonardo Gomes Costa2

Gabriel B. Guimarães3 
Victor Miranda de Almeida 4

Prof. D. C.  Ana Carolina Souza Celular 5

Objetivo geral
Estudar e analisar a taxa de degradação do PVC (policloreto de vinila) e do bioplástico de 
farinha de trigo inseridos na solução do ácido Eugenol com óxido de zinco.

Objetivos específicos 
•	 Calcular a taxa de degradação do PVC e do bioplástico de farinha de trigo por meio 

do	grafico	intensidade	de	luz	x	dias;
•	 Comparar a taxa de degradação do PVC e do bioplástico de farinha de trigo;
•	 Verificar	se	a	solução	do	ácido	Eugenol	com	óxido	de	zinco	é	uma	 forma	viável	e	

sustentável.

Resumo
Devido os grandes problemas ambientais que a humanidade vem enfrentando ao longo 
dos séculos, foi necessária a implantação de ideias sustentáveis. Tendo em vista esse 
conceito, pode-se dizer que os plásticos convencionais não são considerados sustentá-
veis, pois, devido ao seu longo tempo de vida útil, se acumulam na natureza gerando po-
luição em massa e morte de muitos animais. Diante disso, atualmente há muitas pesqui-
sas sobre os bioplásticos. Estes possuem um período de degradação muito curto quando 
comparado com os plásticos citados anteriormente. Portanto, este artigo foi elaborado 
por	meio	de	estudos	que	foram	realizados	com	um	bioplástico	a	fim	de	verificar	seu	tem-
po de degradação. A solução utilizada para gerar a deterioração do material foi o ácido 
Eugenol com o Óxido de Zinco, uma vez que não são nocivos para saúde humana. Com 
isso	foram	realizadas	medições	da	transmitância	do	laser	que	atravessava	os	polímeros	
avaliados	neste	artigo	a	fim	de	estimar	sua	decomposição.

Palavras-chave: Polímero.	Bioplástico.	PVC;	Degradação.

1 Unilasalle-RJ
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3 Aluno IC – Unilasalle RJ
4 Aluno IC – Unilasalle RJ
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Introdução 
O plástico está presente no cotidiano das pessoas através de diversas maneiras, por isso 

é, provavelmente, o material mais popular da família dos polímeros (GORNI, 2010) . Diversos 
objetos e equipamentos são fabricados diariamente com esse material, os maiores exemplos 
desse uso são: embalagens, utensílios domésticos, brinquedos, eletrônicos e calçados (PIATTI 
E FERREIRA, 2005) . Devido a isso seu consumo vem aumentando ao longo dos anos em todo o 
mundo (CANEVAROLO, 2002) .

O primeiro registro da produção de um plástisco é de 1860, quando o inglês Alexandre 
Pakers iniciou seus estudos com o nitrato de celulosa, um tipo de resina que ganhou o nome de 
“Parkesina”. Após a descoberta poliestireno e um maior conhecimento sobre a polimerização, 
começou a serem introduzidos no mercado diversos outros tipos de plásticos e os principais 
foram o polietileno, o policloreto de vinila, os poliamidas (nylon) e o poliéster (PORTAL SÃO 
FRANCISCO, 2008). 

Por apresentar uma grande versatilidade, o policloreto de vinila, conhecido como PVC, se 
incorporou facilmente na vida das pessoas, isso se deve ao fato da utilização de aditivos em sua 
composição . O PVC é matéria para produção de embalagens, além de ser também utilizado na 
construção civil em tubos, conexões entre outros . Já na indústria de calçados como “couro sin-
tético” para, bolsas e estofados, entre outras diversas aplicações (ABIPLAST).

Uma das principais características do plástico é a sua pouca degradabilidade, possuin-
do uma vida útil muito extensa e gerando uma poluição visual e química do meio ambiente 
(XAVIER, 2006) . Alguns tipos de plásticos, por exemplo, necessitam de séculos para se degradar 
(PIATTI E FERREIRA, 2005) . Para agravar ainda mais esse problema ecológico, o plástico é o 
material que apresenta maior participação no mercado de embalagens, segundo a Associação 
Brasileira de Embalagens – Abre (XAVIER, 2006).

São descartadas por ano, em aterros sanitários, cerca de 14 milhões de toneladas de plás-
ticos e mais de 100 .000 toneladas por ano são descartadas no mar (REDDY, 2003) . A reciclagem 
é a prática do reuso dos plásticos são fatores que devem ser incentivados a fim de retardar o es-
gotamento dessa fonte (XAVIER, 2006) . Esse método reduz a quantidade de resíduos sólidos, a 
economia de matéria-prima e energia, o aumento da vida útil dos aterros sanitários e um maior 
rendimento do processo (VARMA, 1999) . Para o gerenciamento do lixo plástico produzido em 
sociedade, a biodegradação é uma das alternativas que tem sido proposta (PANTANO, 2002) .

Denomina-se degradação qualquer reação química que modifique a característica de um 
material polimérico (AL SAIDI, 2003). Essas reações podem ser intra ou intermoleculares, cuja 
ocorrência se dá por diversos tipos de processo, como despolimerização, oxidação, reticulação 
ou cisão de ligações químicas (DE PAOLI, 2008) . 

Os fatores como taticidade, presença de monômeros, ramificações, morfologia, grau de 
cristalinidade, entre outros, podem reduzir a energia na cadeia polimérica, facilitando a quebra 
de suas ligações (DE PAOLI, 2008) . Já a biodegradação consiste na degradação dos materiais po-
liméricos através da ação de organismos vivos. Segundo estabelecido pela American Standard 
for Testing and Methods (ASTM-D-883), polímeros biodegradáveis são polímeros degradáveis 
nos quais a degradação resulta primariamente da ação de microrganismos como bactérias, fun-
gos e algas de ocorrência natural (RAGHAVAN, 1995) .

Os problemas decorrentes da poluição ambiental gerada pelo lixo plástico têm levado a 
comunidade científica a refletir sobre possíveis alternativas para o problema (PANTANO, 2002). 
Logo o interesse por biopolímeros tem crescido muito nos últimos tempos, no mundo todo 
(MARCONATO, 2006). Bioplásticos ou biopolímeros são polímeros derivados de matéria-prima 
de fontes renováveis como milho, cana-de-açúcar, amido e entre outras (NORMA ABNT) (LEE, 
1998) . Descobertos há cerca de 10 anos, os plásticos biodegradáveis ainda possuem uma parti-
cipação muito pequena no mercado internacional (KORNER, 2005) .
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Desenvolvimento e metodologia
No trabalho proposto o PVC e o bioplástico foram preparados utilizando os seguintes ma-

teriais e equipamentos: 
• Bioplástico de farinha de trigo integral;
• Ácido Eugenol da marca biodinâmica (10 ml);
• Óxido de zinco da marca biodinâmica (10 g);
• Tubos de plástico;
• PVC flexível Água destilada (50 ml);
• Luxímetro (Hiseng);
• Banco óptico graduado;
• Becker graduado.
                
O PVC e o bioplástico de farinha de trigo integral (Figura 1) 

foram devidamente lavados com detergente líquido e depois colo-
cados em 100 ml de álcool por 24 horas . 

Após essa parte, ambos foram introduzidos em recipientes 
que continham uma solução de 10 ml de ácido Eugenol (C10H12O2), 
10g de Óxido de Zinco (ZnO) e 50ml de água destilada (Figuras 2 e 
3) . As medições foram feitas posteriormente aos processos citados 
acima usando um banco óptico graduado para fixar a distância do 
PVC ao feixe de laser de 625 nm . 

Figura 2	e	3:	PVC	e	Bioplástico	de	farinha	de	trigo	integral	inseridos	na	solução	do	Eugenol	com	óxido	de	zinco

          

Fonte: Os autores

O bioplástico de farinha de trigo integral foi feito seguindo a literatura de Azevedo (2016) . 
Com o passar do tempo foram feitas medições com o luxímetro para acompanhar a degração 
do bioplástico em função da quantidade de luz que atravessava o material . Na hora de executar 
a medição tanto o bioplástico como o PVC são retirados do suporte de plástico que contém a 
solução e são higienizados com álcool . Em seguida ambos são posicionados no Anteparo, con-
forme as figuras 4 e 5, um feixe de laser com comprimento de onda de 633 nm penetra-os. Com 
o auxílio de um luxímetro realizou-se a medição da transmitância do feixe do laser em klux.

Figura 1:	Bioplástico	de	fa-
rinha de trigo integral

Fonte: Os autores
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Figura 4 e 5: Aparato para realização do experimento com o feixe de laser passando pelo bioplástico de 
farinha	de	trigo	integral	e	PVC	flexível.

         

Fonte: Os autores

As análises das amostras depois de 80 dias geraram as figura 5, relativa aos dados do bio-
plástico de trigo integral, e a figura 6, relativa ao PVC. Tomando ϕ = Klux/dias como a taxa de 
degradação. A figura 5 apresenta no início um valor de ϕ = 0,0043, no estado intermediário um 
valor praticamente constante e ao final ϕ = 0,008 . Apresentando no início uma pequena taxa de 
degradação e ao final um aumento significativo.

O PVC (figura 6) apresenta uma curva mais moderada e uniforme no início com  
ϕ = 0,0000003, finalmente advém uma degradação mais acelerada ϕ = 0,00008 . Confrontando 
os gráficos pode-se perceber que é improvável que o PVC apresente respostas significativas em 
pouco tempo, entretanto o bioplástico de farinha de trigo integral alcançou uma degradação 
considerável, evidenciando que a solução de ácido Eugenol com Óxido de Zinco é um eficiente 
catalizador neste método .

Figura 5 – Degradação do bioplástico de farinha de trigo integral

100
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

20 30 40 50 60 70 80 90

kl
ux

Dias

Bioplástico de trigo integral

Fonte: Os autores



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA274

Figura 6 – Degradação do PVC
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Considerações finais

Este estudo analisa a taxa de degradação do PVC e do bioplástico de farinha de trigo inte-
gral sendo reforçado pelo parâmetro da medição da transmitância do feixe de laser . Ponderando 
os resultados baseados na taxa de degradação  é percebível que a solução do ácido Eugenol e 
Óxido de Zinco são eficientes no processo deteriorativo do PVC flexível e principalmente o bio-
plástico de farinha de trigo integral . Importante ressaltar que é uma solução de custo econômi-
co e não agride ao meio ambiente nem o ser humano .
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Extensão Universitária como um 
diálogo necessário: O Projeto 
Declaração de Imposto de Renda para 
Pessoas Físicas – Uma Iniciativa Pró-
Cidadania
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Resumo
Este trabalho investigou os benefícios proporcionados pelas atividades da Extensão 
Universitária do curso de Ciências Contábeis da unidade São Gabriel da PUC Minas. 
Foi	selecionado	para	essa	investigação	o	projeto	Declaração	de	Imposto	de	Renda	para	
Pessoas Físicas: Uma Iniciativa Pró-Cidadania, por estar entre as ações de extensão de-
senvolvidas	de	forma	contínua	pelo	curso.	As	edições	finalizadas	em	2015,	2016	e	2017	
possibilitam	uma	avaliação	satisfatória.	O	projeto	tem	como	objetivo	discutir	a	questão	
tributária	no	Brasil,	ao	mesmo	tempo	em	que	auxilia	os	moradores	do	entorno	da	unidade	
São Gabriel da PUC Minas no preenchimento da declaração anual desse imposto. Os 
resultados	do	projeto	apontam	que	foram	iniciativas	bastante	proveitosas	para	a	comuni-
dade, que participou ativamente das atividades previstas, tendo relatado sua satisfação 
tanto	no	que	diz	respeito	à	eficácia	das	ações	como	pela	aproximação	com	a	universida-
de.	Além	disso,	o	projeto	proporcionou	também	um	contato	desejável	entre	professores	
de	disciplinas	distintas	do	curso	de	Ciências	Contábeis	que	se	engajaram	nas	ações	junto	
aos alunos relacionando-as a outras relacionadas ao ensino e à pesquisa, trazendo dife-
rentes perspectivas para o tratamento da mesma temática. 

Palavras-chave: Educação Superior; Extensão Universitária; Processo pedagógico.

Introdução
O objetivo geral deste trabalho foi investigar os benefícios proporcionados pela extensão 

universitária através de uma avaliação do Projeto Declaração de Imposto de Renda para Pessoas 
Físicas – Uma Iniciativa Pró-Cidadania, do curso de Ciências Contábeis da unidade São Gabriel da 
PUC Minas, considerando o período de 2015 a 2017. Para tanto, foram definidos os seguintes obje-
tivos específicos: a) analisar o trabalho dos alunos extensionistas; b) examinar o envolvimento dos 
professores do curso, e c) verificar a avaliação da comunidade em relação à execução dos trabalhos.

O escopo do projeto foi definido de forma ampla: a partir da iniciativa de proporcionar 
auxílio técnico para a tarefa de preenchimento da declaração de Imposto de Renda, foram 

1 Professor do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e doutor em Ciência da Informação pela 
Universidade Federal de Minas Gerais .
2 Professor do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestre em Ciências Contábeis pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro .
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incorporadas, no momento de sua execução, discussões acerca da função social do imposto, dos 
riscos individuais e prejuízos sociais advindos da sonegação e dos ganhos advindos do monito-
ramento das atividades econômicas e financeiras realizadas no âmbito pessoal, além de ativida-
des de pesquisa sobre o tema junto à comunidade .

A questão tributária no Brasil
As ações desse projeto estão em linha com a literatura que discute os desafios que cercam 

a questão tributária no Brasil, como as considerações feitas por Barros, C. R. C. (2017) sobre a 
desigualdade e a má regulação do sistema, por Filgueiras (2009), sobre a tolerância à corrupção 
no Brasil, abordando a antinomia existente, no âmbito da opinião pública, entre normas morais 
e a prática social, e por Siqueira e Ramos (2005), sobre a “economia da sonegação”, baseada no 
comportamento do contribuinte entendido como o resultado de um cálculo racional – isto é: 
uma avaliação dos custos e dos benefícios da sonegação, e da evasão fiscal como escape a um 
sistema considerado impositivo (SIQUEIRA e RAMOS, 2006).

O imposto de renda das pessoas físicas incide sobre renda e proventos de qualquer natu-
reza, tratando-se de um imposto direto cujas implicações vão além da questão tributária – e, por 
isso, sua inserção no orçamento familiar, através do cálculo do IRPF devido por cada classe de 
rendimento afeta diretamente as despesas familiares .

Abordar essa temática implica lembrar as constatações assinaladas por Alves (2012), 
quando afirmou que, em vez de justiça social, os dados disponíveis sobre a distribuição do 
ônus tributário brasileiro indicam que o Estado segue o caminho inverso . Alves (2012) utili-
za para isso, entre outras, as informações disponíveis no trabalho do Ipea, que tem por título 
“Receita pública: Quem paga e como se gasta no Brasil”, elaborado a partir de dados do IBGE, 
da Secretaria do Tesouro Nacional e das informações acerca da distribuição da carga tributária 
bruta por faixas de renda, tomando por base os dados atualizados por meio de estimativa (IPEA, 
2017) . O mesmo autor lembra que essa anomalia só pode ser corrigida através de uma reforma 
da legislação tributária que diminua o peso da carga tributária indireta, aumente a progressivi-
dade da tributação direta e seja mais seletiva na tributação indireta .

O trabalho de Castro (2014) segue essa argumentação, ao avaliar a progressividade do 
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no Brasil, no período de 2006 a 2012 em comparação 
com outros países . Os resultados obtidos mostram que o tributo brasileiro apresenta índices 
de desvio da proporcionalidade bastante altos em comparação aos países desenvolvidos e sua 
capacidade redistributiva é limitada . 

O trabalho de Paes (2014) também assinala aspectos semelhantes, ao constatar que no 
Brasil, a tributação da renda da pessoa física está “dentro do esperado” para um país da região, 
concluindo que há amplo espaço para mudanças no IRPF em toda a América Latina .

Apresentação do projeto
O atendimento à comunidade acontece nas dependências da universidade, e a preparação 

envolve inicialmente a capacitação dos alunos para o projeto, feito através de um curso elabo-
rado em parceria com a Empresa-Júnior do curso de Ciências Contábeis, quando são estudados 
todos os passos para o preenchimento da declaração em todos os meios disponibilizados pela 
Receita Federal – incluindo os aspectos relacionados ao preenchimento via internet e dispositi-
vos móveis, assim como os problemas mais comuns que ocorrem nesse processo .

Após a divulgação feita através de veículos de comunicação e pela Pastoral Universitária, 
os interessados foram recebidos pelos alunos, assessorados por professores que lecionam em 
suas disciplinas conteúdos correlatos à temática . Aconteceram também atividades de pesquisa 
que consistiram na aplicação de questionários para o público do I Seminário de Extensão da 
PUC Minas – isto é: professores, alunos e funcionários, além dos indivíduos da comunidade 



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA278

envolvidos nos diferentes projetos apresentados naquela ocasião. Configurando uma pesquisa 
de cunho exploratório, as perguntas tinham como objetivo desenhar um retrato da percepção 
dos pesquisados sobre o alcance da questão tributária no Brasil. Dois questionários foram com-
postos por seis questões, elaboradas a partir de informações oriundas do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT, 2017) e, além da coleta de informações sobre a percepção 
que tinham da questão tributária, a pesquisa envolvia um momento de discussão sobre o assun-
to com cada pesquisado, sobre o teor das perguntas .

Análise dos resultados do projeto
O projeto foi bastante procurado pelos alunos quando houve a divulgação inicial, e o re-

sultado dessa participação foi descrito pelos próprios alunos como tendo sido de grande im-
portância para sua formação tanto acadêmica como profissional, além de ter sido destacado o 
fator da “novidade” relativo ao distanciamento dessas ações do ambiente tradicional de ensino .

As informações coletadas durante o processo revelaram a necessidade de conscientiza-
ção dos cidadãos da importância do monitoramento de suas atividades econômico-financeiras, 
como a exigência e a guarda de recibos, a formalização de contratos, os registros das operações 
que envolvam ganhos de capital ou transferências de bens, assim como dos valores efetivamen-
te pagos no caso de aquisições financiadas, entre outras. Esse entendimento acarreta necessa-
riamente uma discussão acerca do planejamento da vida econômica das famílias, do controle 
dos gastos, do crédito, dos investimentos, da previdência e de muitos outros aspectos frequen-
temente negligenciados no âmbito não profissional da vida dos indivíduos.

O contexto do imposto de renda passa a ser também cada vez mais tecnológico, já que, 
além dos programas da Receita Federal nos computadores, a era “pós-PC” já alcançou também 
a burocracia brasileira, tornando possível a declaração do imposto e o seu envio para a Receita 
Federal através de dispositivos móveis (tablets e smartphones) . Por isso a declaração “assistida” 
recebeu uma nova motivação: a de preparar os contribuintes para as potencialidades e os riscos 
dessas tecnologias emergentes, assim como de qualquer inovação colocada a serviço do cida-
dão, que precisa saber usá-la de modo eficiente e responsável.

Para a população envolvida, as conclusões tornam legítimo afirmar que a tarefa de preen-
chimento da declaração de imposto de renda é tão mais complexa quanto mais desorganizada é 
a realidade dos indivíduos (que envolve a informalidade na vida profissional e a ausência par-
cial de registros). Assim, é possível afirmar que o auxílio/aprendizado prestado no projeto foi 
bastante útil para muitas pessoas .

Finalizando essa análise cabe lembrar que, em relação à pesquisa feita na ocasião do I 
Seminário de Extensão, foi possível notar que a maior parte dos pesquisados, independente-
mente da posição social ou qualificação profissional, não tem uma percepção adequada da rea-
lidade, limitando-se a fazer afirmações genéricas sobre o tema. Sobre as normas tributárias, 
por exemplo, a maior parte dos respondentes ignora tanto a sua quantidade como sua comple-
xidade, e análise de outras questões pontuais também revelou o desconhecimento da realidade 
acerca de quem paga mais impostos no país: mais da metade dos respondentes, por exemplo, 
afirmou que a maior parte da arrecadação no país vem de pessoas que têm mais renda, o que é 
o inverso da verdade .

Esse diálogo com a comunidade do entorno da universidade não apenas reforça os seus 
laços com a sociedade, mas contribui poderosamente para a formação profissional dos alunos 
de Ciências Contábeis na medida em que os coloca, em uma perspectiva profissional, em conta-
to com a realidade na qual vão exercer suas atividades após a formatura .

Considerações finais
Para o curso de Ciências Contábeis, este projeto significou a operacionalização dos objeti-

vos relacionados à extensão contemplados no Projeto Pedagógico do Curso, visando estabelecer 
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uma comunicação útil e adequada entre os conteúdos das Ciências Contábeis e a realidade so-
cioeconômica da comunidade que abriga a unidade São Gabriel da PUC Minas.

Além disso, este projeto tratou de experiências que servem como fonte de pesquisa para 
professores e alunos – e não apenas aqueles envolvidos diretamente neste projeto . É possível 
também afirmar esse diálogo com a comunidade fortalece a participação dos alunos do curso de 
Ciências Contábeis na Empresa-Júnior, uma vez que essa integração também foi contemplada 
durante as ações . 

A atuação dos professores evidenciou a interligação entre as práticas de extensão e as 
atividades de ensino e de pesquisa acadêmica. As dificuldades relatadas pelos alunos dizem res-
peito, principalmente, à questão do tempo requerido pelas ações frente à sua indisponibilidade, 
uma vez que o curso é noturno e a quase totalidade dos alunos trabalha durante todo o dia . 
A avaliação final de todos os envolvidos foi extremamente positiva, sugerindo que devam ser 
feitos mais investimentos para a ampliação das atividades de extensão e para sua consolidação 
como prática didático-pedagógica em outros cursos da universidade .

Dentro dessa ampla temática, surgiram também perspectivas de mais trabalhos acerca 
da necessidade de formalização de trabalhos informais e do empreendedorismo social e das 
formas de controle de gastos cotidianos individuais e familiares, entre outros aspectos relacio-
nados ao que este projeto entende como uma mudança cultural, no nível individual das atitudes 
que regem a dimensão econômica da cidadania .
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O cotidiano da intersetorialidade e 
suas relações

Roberta Carvalho Romagnoli
Bruna Coutinho Silva

Objetivo geral
Analisar a intersetorialidade a partir das relações estabelecidas no Núcleo Intersetorial 
Regional	 (NIR)	Técnico	da	Regional	Barreiro	da	Prefeitura	Municipal	de	Belo	Horizonte,	
enfatizando o modo de gestão do trabalho social entre as políticas setoriais, nas equipes 
e com as famílias com o intuito favorecer a invenção de novas formas de expressão nes-
ses grupos.

Objetivos específicos
1.  Conhecer as relações estabelecidas nos NIR Técnico, produzindo conhecimentos his-

tóricos,	políticos	e	conjunturais	com	participação	ativa	dos	técnicos	de	referência	e	das	
equipes envolvidas.

2.		Investigar	 junto	aos	NIR	Técnico,	em	grupos	de	discussão	e	entrevistas,	as	práticas	
efetuadas	junto	às	famílias,	na	discussão	dos	casos	selecionados,	evidenciando	suas	
dificuldades	e	seus	efeitos	na	violação	de	direitos	apresentados,	bem	como	na	pre-
venção de situações de risco social e promoção social. Especial atenção será dada à 
atuação da Psicologia nesse contexto.

3.		Efetuar	análises	micropolíticas	junto	à	equipe	que	compõem	o	NIR	Técnico	visando	uma	
maior	efetividade	dos	encaminhamentos,	refletindo	acerca	dos	conflitos	do	cotidiano	e	
das possibilidades de buscar ativamente novas formas de lidar com os mesmos.

Resumo
Este	 trabalho	apresenta	a	pesquisa	 “Intersetorialidade,	 famílias	 e	processos	de	 subje-
tivação”	 (CNPq	e	PUC	Minas),	cujo	objetivo	é	analisar	a	 intersetorialidade	a	partir	das	
relações	estabelecidas	no	NIR	Técnico	da	Regional	Barreiro,	da	Prefeitura	Municipal	de	
Belo	Horizonte.	Para	isso,	usamos	a	metodologia	da	pesquisa	intervenção	cartográfica,	a	
partir do marco teórico da Esquizoanálise, de Deleuze e Guattari. Trabalhamos com dois 
eixos concomitantes de ação: um campo de análise – estudos do marco teórico e temas 
concernentes	aos	objetivos	da	pesquisa	–	e	um	campo	de	intervenção	–	com	a	equipe:	
contatos informais; participação nas reuniões mensais do NIR Técnico; grupo de estu-
dos; oito entrevistas semiestruturadas individuais; com as famílias: a ser constituído em 
2017. Os resultados parciais apontam para dois planos de forças (DELEUZE; GUATTARI, 
1995): a) plano de organização, que assegura a organização e reprodução do mesmo, 
através de não entendimento e/ou descrença da proposta do NIR-T; falta de comunicação 
e	seguimento	dos	casos;	pouco	conhecimento	dos	fluxos	das	políticas	setoriais;	limites	
e ausências de políticas públicas no território, em níveis federal, estadual e municipal; 
condições de trabalho precárias;	 postura	 de	 lamentação/cronificação;	 dificuldade	 de	
avaliar os efeitos dessa ação para as famílias; necessidade de maior articulação com o 
Conselho Tutelar; entre outros; b) plano de consistência, da ordem da complexidade, em 
que as relações e afetamentos produzem indeterminações e conexões expansivas, que 
agenciam:	envolvimento,	fortalecimento	e	aprendizado	dos	profissionais;	potência	para	
resolutividade	de	casos	complexos	via	estratégias	conjuntas	de	intervenção;	visibilidade	
para	a	família,	que	passa	ser	investida;	maior	envolvimento	de	gerentes;	importância	da	
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clínica ampliada. Cabe salientar que esses dois planos – o plano de organização e o plano 
de	consistência	–	se	encontram	 justapostos	de	 forma	 imanente.	Concluindo,	conside-
ramos que a intersetorialidade carece de uma produção sistemática de conhecimento 
sobre a qual se possa fundar um marco de análise para pesquisas e avaliação. Nesse 
contexto, torna-se necessário estudos/intervenções sobre o tema, para tentar dar conta 
da complexidade que atravessa a intersetorialidade. Além disso, acreditamos que a pro-
dução	de	conhecimento	nesse	campo	pode	apontar	caminhos	de	inserção	profissional	
dos	psicólogos	em	parceria	com	outras	profissões	e	atores	sociais.	

Palavras-chave: Políticas Públicas; Intersetorialidade; Pesquisa-intervenção; Família; 
Processos	de	Subjetivação.

Introdução
A Constituição de 1988 compõe um sistema de seguridade social que reconhece o direito 

às estruturas democráticas e à proteção social para toda a população, inclusive para os nãos 
segurados . Dissemina-se, a partir desse documento, resultado de intensa mobilização social, 
um padrão de proteção social mais igualitário e universalista, modificando a concepção vigen-
te das políticas públicas em nosso país. Baseadas no texto da constituição, essas passam a se 
responsabilizar pela proposição e fortalecimento de ações (planos, programas e projetos) que 
possibilitem melhorias nas condições de vida das populações . 

Analisando a intersetorialidade, Monnerat & Souza (2011) apontam para a necessidade 
de um enfrentamento intersetorial, através da conformação de uma rede de proteção social com 
a construção de interfaces entre setores e instituições governamentais (e não governamentais), 
em uma sociedade como a do Brasil, com grandes limites estruturais e desigualdades sociais. 
Essa rede tem como propósito enfrentar os complexos problemas sociais, correspondendo à 
articulação de saberes e experiências . 

Para ser uma prática efetiva, essa articulação pressupõe muito mais que agregação de se-
tores, pretendendo a integralidade como estratégia de intervenção para a superação do proble-
ma em pauta . A ação intersetorial envolve alterações nos processos institucionais, no desenho 
e nos conteúdos das políticas setoriais . Assim, a intersetorialidade também deve atuar no coti-
diano dos serviços como um dispositivo que permite o encontro com a alteridade, sustentando 
conflitos e tensões, evitando duplicidade de ações, articulando recursos e ideias. 

Essa prática apresenta desafios e um forte empecilho para sua efetivação, que é a própria di-
ferença entre os setores. Para Monnerat & Souza (2011), enquanto a saúde discute com sua traje-
tória histórica já consolidada as múltiplas e complexas determinações do processo saúde-doença 
a partir da promoção da saúde investindo na ação intersetorial, a assistência social ainda possui 
frágil institucionalização, com dificuldades na implantação de seus equipamentos e baixo percen-
tual de corpo técnico concursado devido ao seu legado histórico clientelista . Aliás, esse não é o 
único desafio da intersetorialidade. Ckagnazaroff & Mota (2003) também reconhecem divergên-
cias entre os profissionais, que vão desde os conflitos entre os diferentes tipos de conhecimentos 
até a delimitação das prioridades de cada região . Por outro lado, ao estudar a intersetorialidade 
no campo da educação Góes e Machado (2013) destacam que os próprios serviços são objeto de 
disputas e conflitos, apresentando uma série de relações de poder que atrapalha essa associação. 
Sposati (2013) ao estudar a proteção social no Brasil, nos revela que as marcas de descontinui-
dade, não integralidade, fracionamento, não igualdade de acesso e de reconhecimento ainda per-
sistem nesse campo, contribuindo para que a competição e o individualismo o invadam . Embora 
necessária, a prática intersetorial ainda é um desafio para as políticas públicas.

Desenvolvimento e metodologia
Este estudo se insere na linha de pesquisa-intervenção, que propõe romper com as dicoto-

mias teoria-prática, sujeito-objeto, articulando pesquisador e campo de pesquisa . Caracteriza-se 
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por um estudo que é realizado em conjunto com a população pesquisada, visando à geração 
de conhecimento e ação, para uma atuação transformadora da realidade . Essa modalidade de 
pesquisa utiliza uma metodologia participativa, cuja transformação é processual e se dá por in-
tervenções de ordem micropolítica nas situações cotidianas, que são em si complexas, em uma 
dimensão em que o estudo se transforma de acordo com os acontecimentos do campo, na inter-
face entre o saber e o fazer . Conhecer/intervir é rastrear os processos cotidianos, desarticular 
as práticas e os discursos instituídos e as relações que dificultam a criação, para que surjam 
outras formas de lidar com as tensões presentes na prática intersetorial . A partir dos encontros, 
das observações, dos afetamentos, da análise da implicação, entre outros, busca-se micropoli-
ticamente colocar em análise os efeitos das práticas no cotidiano institucional, desconstruindo 
territórios cristalizados e facilitando a criação de novas práticas . Romagnoli (2014) destaca 
a necessidade de estar atento aos efeitos que as instituições provocam nos pesquisadores e 
sustentá-los nos possibilita acessar a instituição através da análise da implicação . 

A partir da pesquisa-intervenção, a pesquisa apresenta dois eixos concomitantes de ação a 
serem desenvolvidos em três anos, em conjunto com a população pesquisada, compreendendo 
a formulação de um campo de análise e um campo de intervenção . Os resultados aqui discutidos 
referem-se ao primeiro ano . O campo de análise se constitui de levantamento e discussões per-
manentes da literatura sobre as ideias de Gilles Deleuze, Félix Guattari e Michel Foucault, que 
sustentam a proposta de pesquisa-intervenção desse estudo, e autores nacionais que trabalham 
nessa vertente . Efetuamos, ainda, um estudo sistemático de pesquisas e publicações objetivan-
do analisar as questões que vêm sendo levantadas no que tange à intersetorialidade, focando 
na inclusão social, na violação de direitos e nas famílias em vulnerabilidade social . As experiên-
cias e as indagações do que estudamos servem para a leitura e discussão com o NIR Técnico . 
O campo de intervenção é formado através de um projeto de trabalho coletivo com a equipe 
dos profissionais que integram o NIR Técnico, acolhendo as demandas e dificuldades locais e 
envolvendo discussões acerca da dimensão político-institucional (organização do trabalho, re-
lações entre setores e equipes, relação com as famílias, poder frente aos procedimentos) e da 
dimensão socioassistencial . Para a produção dos dados utilizamos contatos informais, grupos 
de discussão, entrevistas semiestruturadas individuais, restituições do material para análise 
conjunta. Esses procedimentos visam conhecer as questões colocadas pelos profissionais, seu 
cotidiano de trabalho nas ações intersetoriais e sua relação com as famílias . Esses dois campos 
se interpenetram a todo instante no processo da pesquisa . 

A análise dos dados produzidos nesse estudo, e apresentada em parte neste texto, foi feita 
em conjunto com a equipe do NIR Técnico através da restituição, ferramenta essencial nessa 
modalidade de pesquisa . Monceau (2012) atesta que a restituição nos possibilita fazer uma re-
visão das interpretações que fazemos como pesquisadores, além de manter ativo o pacto do tra-
balho conjunto com o campo . Esse procedimento permite aos participantes expressarem suas 
percepções, e estas sejam usadas como suporte para a reflexão coletiva e possível transforma-
ção . Questionar pressupostos acadêmicos e intervenções através do coletivo coloca em análise 
as instituições e as ações que constroem seu cotidiano . 

A produção de dados até o momento foi feita a partir de cinco observações das reuniões 
do NIR Técnico, três restituições, quatro entrevistas com a equipe fixa e seis com a equipe vo-
lante . Apresentamos as análises a seguir . Essa pesquisa foi ainda aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) sob registro número CAAE 44396415 .9 .0000 .5137 .

Considerações finais
Pensar a intersetorialidade como princípio operativo das políticas públicas exige que o 

objeto prioritário das ações sejam pessoas que, historicamente, vivem em invisibilidade, excluí-
das da vida social das cidades. Assim, o desafio da intersetorialidade está na produção de novas 
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sensibilidades e formas de subjetivação nos espaços coletivos e institucionais que promovam 
agenciamentos capazes de lidar com as imprevisibilidades, as instabilidades e as complexida-
des que o encontro com as precariedades da vida e com a loucura (excessos e desvios) produz, 
sem perder de vista os movimentos instituintes que promovem no cotidiano das relações intra e 
interinstitucionais . 

A evocação da garantia desses direitos fundamentais através da execução de políticas pú-
blicas é um grande desafio em um país como o Brasil, no qual as maiores e mais graves infrações 
aos direitos humanos são cometidas pelo Estado . Esse quadro tem se agravado nos últimos anos 
com o recrudescimento do neoliberalismo que tem como corolário, no caso brasileiro, o avanço 
do conservadorismo e o enxugamento do Estado na efetivação de direitos sociais, ao lado do 
crescimento do estado punitivo em larga escala, que tem como alvo prioritário pessoas negras 
e pobres os principais usuários das redes de saúde e assistência . A nossa aposta com relação à 
intersetorialidade não desconsidera essas contradições e desafios. Ao contrário, entendemos 
que nas brechas e fendas produzidas por esses impasses é possível articular estratégias que 
coloquem em movimento outras possibilidades, ainda que circunstanciais e momentâneas, a 
serem conquistadas e reconquistadas, inventadas e reinventadas, a cada nova experiência .
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Projeto Entrelaçar:   
Por uma prática educativa que 
ultrapasse as salas de aula

Profa . Ma . Daniela Lima Magalhães;
Profa. Esp. Érika Figueredo;

Prof . Me . Gilberto Kraisch;  
Profa. Ma. Jacqueline Crepaldi Souza;
Profa . Ma . Margareth de P . Ambrosio;

Prof. Me. Sandson Rotherdan; 
Profa . Ma . Vera Lúcia Oliveira Neiss .

Objetivo geral
Analisar a prática educativa agostiniana como busca para valores que ultrapassem a sala 
de aula, unindo conteúdo educativo e Pastoral.

Objetivos específicos
Descrever a interação entre os conteúdos da sala de aula e os trabalhos sociais; reconhe-
cer a parceria entre Pastoral e sala de aula como espaços entrelaçados de aprendizagem.

Resumo
Este	artigo	 relata	a	organização	do	Projeto	Entrelaçar	pelo	Departamento	de	Evangeli-
zação,	Pastoral	e	Ações	Sociais	(Depas)	do	Colégio	Santo	Agostinho,	unidade	Belo	Ho-
rizonte.	O	objetivo	é	analisar	a	prática	educativa,	para	além	dos	muros	da	escola.	Esse	
projeto	abarca	conteúdos	interdisciplinares	que,	junto	à	comunidade,	trabalham	em	prol	
da	busca	de	uma	vida	humana	mais	justa,	favorecendo	o	desenvolvimento	da	autonomia,	
da	responsabilidade	e	do	protagonismo	juvenil	de	forma	crítica	e	criativa.

Palavras-chave: Pastoral. Prática Educativa. Alteridade.

Introdução
O Colégio Santo Agostinho é uma instituição católica, pertencente à Ordem de Santo 

Agostinho (OSA). Orientado pelos princípios cristãos, preserva os valores humanos, buscan-
do uma educação que leve à autonomia, à responsabilidade e ao protagonismo1 de sua pró-
pria formação integral, crítica e criativa2. Enfim, é um Colégio que atua em busca da experiên-
cia da alteridade, ou seja, acolhida do outro em sua diferença, responsabilizando-se por ele . 
Ambrosio3 (2015) nos convoca a refletir sobre o mundo pós-moderno carente de “humanida-
des”. Frei Betto (2003) admite que “alteridade é ser capaz de apreender o outro na plenitude 

1  Legado do jesuíta francês Pierres Faure (1904-1988) à educação personalizada e comunitária, que defende o protagonismo do aluno no 
processo de ensino-aprendizagem, e dos conteúdos significativos. (KLEIN, 1995. p.139). 
2  Retirado da Missão do Colégio Santo Agostinho-BH/Brasil. 
3 Ambrosio (2005) . Palestra sobre “Alteridade” proferida na Reunião do Grupo Ginástico PUC-Minas em 3 de outubro de 2015 .
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da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença”. Arendt (1987) afirma que 
“o sujeito que atua necessita da co-ação de seus semelhantes”; e Cortella (2012) justifica que 
“é com o outro que a gente faz a vida” .  

Nesse contexto, a prática educativa agostiniana ultrapassa as salas de aula. Buscando 
educar os jovens e adolescentes, o Departamento de Evangelização, Pastoral e Ações Sociais 
(Depas), do Colégio Santo Agostinho-BH, articula espaços de vivência de valores humanos, cris-
tãos e agostinianos, oferecendo oportunidades de expressão de espiritualidade e o olhar para 
os mais pobres . Os membros da Comunidade Educativa são convidados a serem voluntários, 
reforçando a missão da instituição: inteligência e coração . 

Metodologia
Para “possibilitar experiências concretas de leitura da sociedade atual, atentando para os 

aspectos da solidariedade e da justiça, através da Metodologia de Projetos”4, comungando com 
suas escolhas pedagógicas, os educadores buscam “entrelaçar” conteúdos interdisciplinares – 
Ensino Religioso, Educação Física, Ciências, Português, entre outros – com as ações pastorais, 
abraçando desde cedo o “voluntariado pastoral” . Entende-se o voluntariado pastoral como doa-
ção de quem dedica o próprio tempo, a própria energia ao outro, possibilitando também a mo-
dificação do próprio caráter, alargando a visão de mundo.

O amor é a mola mestra da educação desta escola e a verdade nunca será uma conquista 
puramente intelectual porque “não se entra na verdade senão pelo amor”5 . O ser humano se 
move por amor e a partir do amor, porque o amor é o peso da alma: “meu amor é meu peso; ele 
me leva aonde sou levado”6 . Assim como Fincias (2006), acredita-se que “a educação necessita 
de uma mística, de uma espiritualidade, de uma motivação profunda, estimuladora de valores” 
(tradução nossa)7 sem, no entanto, se distanciar do acadêmico, pois o acadêmico e a Pastoral se 
entrelaçam em todos os segmentos8 . Neste âmbito, os Projetos são desenvolvidos nos diferentes 
segmentos, entendendo-se que cada um tem suas especificidades e necessidades. Muitos deles 
nasceram no coração das salas de aula, ou seja, nasceram da inquietude agostiniana dos edu-
candos e projetaram-se na sociedade . Espera-se que esses projetos sejam transformadores de 
informação em formação, de instrução em educação e de conhecimento em sabedoria, por uma 
prática educativa que ultrapasse as salas de aula . 

Detalhamento dos projetos
a. Projeto “Conviver” 
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental
Para que as crianças da Educação Infantil e primeiro ano possam compreender o signi-

ficado do conteúdo “Conviver” em sua ação transformadora da realidade, acontece o Projeto 
Conviver. O objetivo é reconhecer e vivenciar o conceito convivência. São sorteados dois alunos 
de cada sala que representarão a turma na visita à Creche Padre Eustáquio . O dia da visita à cre-
che é marcado por descobertas, como: somos pessoas, podemos amar, desejamos ser amados 
(Depas e Profa. Jacqueline Crepaldi Souza).

b. Projeto “Alteridade” 
2º ano do Ensino Fundamental
A ética da alteridade é um dos fundamentos metodológicos a orientar o diálogo inter-

-religioso e intercultural, basilares para o reconhecimento da diversidade religiosa, implicando 

4 Matriz de referência curricular: Ensino Religioso. Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima. 2014.
5 Santo Agostinho – Réplica a Fausto, o maniqueísta 32, citado pela Federação Agostiniana Brasileira – Fabra (2011).
6 SANTO AGOSTINHO – Confissões, XIII, 9, 10 .
7 “La educación necesita una mística; una espiritualidad, una motivación profunda, estimuladora de valores.” (FINCIAS, 2006. p. 39-40).
8 Discurso apresentado por Maria das Dores, coordenadora do Depas . Encontro do Grupo Entrelaçar, outubro de 2016 .
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corresponsabilidades para o bem-viver, enquanto princípio orientador de escolhas, atitudes e políti-
cas de vida coletiva . Integrando o conteúdo “alteridade” à Pastoral, pretende-se trabalhar o sentido 
da alteridade: não apenas reconhecer a pessoa surda, mas aprender Libras para se comunicar com a 
pessoa surda, responsabilizando-se por ela (Depas e Profa. Jacqueline Crepaldi Souza).

c. Projeto “Trabalhando a Vida” 
3º ano do Ensino Fundamental
Os conteúdos das disciplinas de Ensino Religioso e História do Terceiro Ano abordam o 

trabalho humano em suas dimensões social, afetiva e cultural . Pretende-se que os educandos 
aprendam esse conteúdo e exerçam seu conhecimento e solidariedade com os adolescentes que 
estudam no Lar dos Meninos São Vicente de Paulo. Dessa maneira, inteligência e coração fa-
zem parceria para a internalização do conhecimento e da prática realizada (Depas, Profa. Érika 
Figueredo, Profas . do Terceiro Ano – História) .

d. Projeto “descobrindo um novo céu” 
4º ano do Ensino Fundamental
Este projeto visa desenvolver a consciência corporal e superar preconceitos com relação às 

pessoas com deficiência. Nesse estudo, assiste-se ao curta-metragem Cuerdas, que trata da amiza-
de desenvolvida entre Maria e Nicolás, um garoto com paralisia cerebral . A partir desse estudo e 
do vídeo, alguns alunos visitam o Projeto Assistencial Novo Céu e descobrem que o seu corpo é um 
novo céu, redescoberto . Faz-se uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas para auxiliar 
na manutenção do projeto assistencial Novo Céu (Depas e Prof. Me. Sandson Rotterdan).

e. Projeto “Eu em Formação” 
5º ano do Ensino Fundamental
O conteúdo de gênero, construção e vivência de modelos e papéis sexuais, autonomia e he-

teronomia ajudam a refletir sobre a importância da autonomia na formação do sujeito e promo-
ver conhecimento e reflexão acerca da realidade de vida dos estudantes do Lar dos Meninos São 
Vicente de Paulo . Apresenta-se o Projeto por meio de vídeo institucional e pesquisa de temas . É 
realizada uma campanha solidária para o LMSVP, como forma de partilha de um pouco do que 
nos é proporcionado (Depas; Profa. Érika Figueredo – E nsino Religioso).

f. Projeto “Providência” 
6º ano do Ensino Fundamental
O ser humano encontra-se verdadeiramente consigo mesmo quando se vê diante do 

outro . “A manifestação do outro possibilita um processo de humanização . E acolher o outro 
significa acolher um mestre que possibilita abrir-se ao diálogo, à relação, à hospitalidade”9 . 
Atentando-se para os aspectos da solidariedade e da justiça, apresenta-se o Projeto 
Providência . A partir de vídeos institucionais nas aulas de Ensino Religioso – motivação 
dos educandos para o envolvimento no projeto, visita ao Projeto Providência pelos educan-
dos do 6º ano do Colégio Santo Agostinho10 e visita dos educandos do Projeto Providência 
ao Colégio Santo Agostinho-BH11 –, firma-se parceria entre juventudes diversas (Depas e 
Profa . Vera Lúcia Oliveira Neiss) . 

9 Rosa, 2011 .
10 Quando conhecerão a realidade vivenciada pelos educandos do Projeto, bem como terão momentos de brincadeiras e descontração, além 
de levarem as doações arrecadas por eles .
11 Na 3ª etapa os educandos do Projeto Providência visitarão o Colégio Santo Agostinho e vivenciarão com os educandos do 6º ano momentos 
de entrosamento e alegria .
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g. Projeto “Ser Presente” 
7º ano do Ensino Fundamental
Para experimentar a vivência da alteridade, será apresentado aos alunos o Lar de Idosas 

Frei Zacarias, e os estudantes serão estimulados a participar do programa de voluntariado do 
Depas de maneira a se fazer presente na vida das idosas . Em momentos de celebração ecumê-
nica, fraldas geriátricas descartáveis serão arrecadadas para o lar de idosas (Depas e Prof . Me . 
Sandson Rotterdan).

h. Projeto “Obra do Berço” 
8º ano do Ensino Fundamental
Considerando os conteúdos do 8º ano: Ser Humano, Desenvolvimento e Saúde, com ên-

fase na Reprodução e Sexualidade, pretende-se despertar, nos jovens, além do conhecimento 
científico, a compreensão de aspectos relacionados à sexualidade, como a construção da au-
toimagem, a dimensão da afetividade e a construção do Projeto de Vida . As gestantes da Obra 
Social São José ajudam os educandos a conhecerem mais sobre si mesmos e a compreenderem 
o verdadeiro significado da sexualidade. O projeto se faz com palestra motivacional, criação de 
página no Facebook e Instagram, palestra interativa sobre Sexualidade e Projeto de Vida, work-
shop para os educandos sobre os “Cuidados com o Bebê”, Campanha Solidária nas turmas do 
8º ano, oficinas para mamães e crianças em Marimbá/Betim, “Manhã da Mamãe” e imersão no 
Projeto original Obra do Berço na OSSJ Betim/Marimbá (Depas, Profa. Ma. Margareth de Paula 
Ambrosio, e colaboradoroes) .

i. Projeto “Vida Feliz” 
9º ano do Ensino Fundamental
“Transpor os muros da escola, movimentar-se de dentro para fora, sair de si mesmo para ir 

ao encontro do outro .”12 Essas palavras expressam a motivação e os sentimentos envolvidos no 
Projeto Vida Feliz . Visando extrapolar o aprendizado em genética e divisões celulares, as visitas 
ao Hospital Mário Penna aproximam os educandos daqueles que, de certa forma, sofreram ou 
sofrem com o câncer, permitindo dividir esperança com eles . No início do ano letivo, são apre-
sentadas aos educandos voluntários questões biológicas e comportamentais necessárias para 
a realização qualificada do trabalho desenvolvido antes e durante as visitas. Campanhas visan-
do arrecadar lanche para os acompanhantes no hospital são efetuadas . Quando o conteúdo de 
divisão celular é ministrado, a experiência vivida agrega valor significativo na assimilação dos 
conceitos biológicos trabalhados (Depas e Profa . Daniela Lima Magalhães – Ciências – 9º ano) .

j. Projeto “Vivência da Espiritualidade Agostiniana: Resgatando a Cidadania”
9º ano do Ensino Fundamental
O conteúdo de Ensino Religioso do 9º ano visa levar os educandos ao estudo do valor da 

justiça e o serviço à sociedade a partir da espiritualidade agostiniana . O Projeto visa: organi-
zação de atividades experimentais concretas (campanhas, visitas, seminários, testemunhos de 
recuperandos), realização do conteúdo da espiritualidade agostiniana, conceituação de justiça, 
apresentação do Projeto “Resgatando a Cidadania”, organização de campanha em prol das ne-
cessidades da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac), visitas e testemunhos 
de recuperandos (Maria das Dores; Fernanda Moreira Supervisora, 9º ano; Sandson Rotterdan; 
Gilberto Kraisch; Apac) .

12 SILVA, M. R. (Professor de ciências). Projeto Vida Feliz. 9º ano, 2011.
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Considerações finais
Os projetos citados nesse estudo pautam-se pelos princípios da alteridade . O trabalho visa 

a uma educação transformadora, tendo como foco o humano, as experiências de vida significa-
tiva e que faça sentido em seu aprendizado . A relação entre os conhecimentos das disciplinas, o 
contexto social e o trabalho realizado pelo Depas geraram projetos que envolvem os educandos 
em ações humanizadoras de intervenção na comunidade . À medida que proporcionam essas 
experiências, os educadores cumprem seu papel social transformador . Entendendo que valores 
devem ser trabalhados para além dos muros da escola, o grupo de professores contribuiu para 
a concretização do sonho de que quando a escola vai à comunidade o aprender torna-se mais 
prazeroso, pleno de sentido e significado.
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A Função Social da Escola na 
Contemporaneidade

Danilo Alves da Silva1

Maria Sileide Moreira2

Lucimar Almeida Dantas3

Sérgio da Costa Santos4

Introdução
No campo da filosofia da ciência e da epistemologia, a obra de Kuhn (1962) inaugurou 

um novo modo de analisar o conhecimento científico, em uma perspectiva histórica e social. 
Segundo o autor, a ciência avança seguindo períodos por ele denominados fase pré-paradigmá-
tica, ciência normal, crise paradigmática, revolução científica, novo período de ciência normal. 
A fase pré-paradigmática é caracterizada pela busca de consenso entre os estudiosos de uma 
determinada disciplina sobre os fenômenos a ser estudados, o direcionamento teórico e meto-
dológico a ser estabelecido para que a disciplina ganhe o status de ciência . Uma vez alcançado, 
entra-se na fase da ciência normal, com o estabelecimento de um paradigma, entendido como 
um grande “mapa” que fornece os fundamentos sob os quais a comunidade científica desen-
volve suas atividades, analisa os problemas que lhes são postos e oferece as devidas respostas . 
Quando esse grande modelo já não é capaz de resolver consecutivos problemas, o paradigma 
entra em crise, instalando-se um tempo de discussões sobre seus fundamentos e proposição de 
novos modelos, até que um deles seja capaz de substituir o antigo, caracterizando a revolução 
científica, que inaugura um novo tempo de ciência normal.

Com toda a redução necessária ao escopo deste trabalho, tomamos aqui, da teoria de Kuhn 
(1961), apenas os conceitos de paradigma e de quebra de paradigma para auxiliar a nossa aná-
lise sobre o lugar que ocupa a escola no contexto da contemporaneidade . 

O paradigma da Modernidade (SANTOS, 2000, 2006), a princípio pensado como a salva-
ção da humanidade, pelas luzes da razão e pela força do progresso, teve como características 
principais a distinção sujeito/objeto, a compartimentalização dos saberes e a supremacia do 
conhecimento científico sobre os demais tipos de conhecimento.

É no âmbito da Modernidade que a escola, enquanto instituição, passa a ser assumida em 
muitos países pelo Estado, rompendo um longo período em que esteve sob o direcionamento 
da Igreja. Recorrendo ao conceito de Santos (2000, 2006) de paradigma da Modernidade, temos 
o referido modelo estruturado em torno de dois pilares que se sustentam mutuamente: o pilar 
da regulação social e o pilar da emancipação social . O pilar da regulação constitui-se por três 
princípios: Estado, mercado e comunidade – cada um com seu espaço e função no processo 
regulatório das sociedades . O pilar da emancipação constitui-se pelas racionalidades estético-
-expressiva, cognitivo-instrumental e moral-prática .

A expansão da escola atendeu ao princípio de Estado, cujo objetivo é assegurar aos seus 
membros um conjunto de direitos que fortaleçam assim o princípio da comunidade . A concepção 

1 Colégio Marista Pio X. ANEC PB. Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.
2 Colégio Santa Doroteia. ANEC-PB
3 Colégio Marista Pio X. ANEC PB. CeiED – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
4 Colégio Marista Pio X .
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de Estado-Nação, realidade importante na economia capitalista, conjugava a cidadania e a in-
dividualidade em uma organização não somente burocrática, mas em uma grande comunidade 
imaginada. A escola foi, pois, central para afirmação desse conceito, funcionando como elemen-
to de homogeneização cultural e de cidadania nacional (TEODORO, 2005) .

Epistemologicamente, o modelo de escola criado tomou por base os princípios da racio-
nalidade cognitivo-instrumental, advindos do positivismo, e deixou em segundo plano a racio-
nalidade estético-expressiva e a moral-prática . Assim, os aspectos conceituais da escola se es-
truturaram em torno da racionalização, da massificação do ensino, de modo a ensinar a muitos 
de um só modo, como se fossem um só, da valorização da quantidade, da mensuração da apren-
dizagem em notas, obtidas por meio de testes . Em termos estruturais, temos a divisão do saber 
em disciplinas, horários, turmas, faixa etária e níveis . Estabilizou-se, pois, uma gramática da 
escola (TYACK & CUBAN, 1995), entendida como um conjunto de características estruturais e 
organizacionais que permanecem ao longo do tempo, apesar das várias reformas e mudanças 
por que passaram a educação e a escola . 

Com o avanço da economia capitalista, o princípio do mercado gradativamente se sobrepôs 
ao princípio do Estado e da comunidade, tornando-se o grande regulador da sociedade. Sendo o 
Estado responsável pela escola, a estrutura conceitual em que ela se fundamenta atende às neces-
sidades daquele, que por sua vez é regulado pelo mercado . Desse modo, em termos amplos, a es-
cola, através das políticas de educação, está a serviço indireto das demandas do mercado e forma 
seus cidadãos conforme o direcionamento mercadológico proposto por meio do Estado .

O enfraquecimento do pilar da emancipação pela força do pilar da regulação provocou 
uma quebra no paradigma da Modernidade, que já não se sustenta e entra em crise e, com ele, 
todo o modelo de sociedade, incluindo a escola .

Seguindo a ordem proposta por Kuhn (1962), propõe-se então que um novo modelo epis-
temológico assente em uma racionalidade científica mais ampla, que conjugue os saberes reco-
nhecidos pela Modernidade com os diversos outros saberes produzidos em espaços considera-
dos à margem da ciência (SANTOS, 2006). O modelo defende também a superação da dicotomia 
natureza/sociedade, a complexidade da relação sujeito/objeto e a reconfiguração do pilar da 
emancipação, a partir do que o autor denomina margens ou periferia, ou seja, a partir dos pon-
tos menos afetados pelo tipo de conhecimento produzido na Modernidade .

Crise da instituição escolar na contemporaneidade
O contexto sócio-político-cultural da sociedade contemporânea é marcado por profundas 

mudanças que afetam diretamente o modo de ser e de fazer das pessoas e das instituições em 
âmbito global . Um dos elementos dessas transformações encontra-se centrado na supremacia do 
presente em detrimento do passado e do futuro . Nesse espaçotemporal, o que é mais valioso é o 
“agora”, o que dá prazer, o que possibilita o máximo de experiências possíveis, o efêmero, o ime-
diato, o que pode ser desfeito. Na linguagem atual, na liquidez das relações (BAUMAN, 2004).

É nesse horizonte contextual de mudanças que se encontra a Escola enquanto espaçotem-
po de formação do indivíduo, que na sua estrutura exige a articulação do tempo e da ascese dos 
estudos para que a intenção formativa se concretize. Esse é o maior desafio da escola: como 
formar indivíduos em um ambiente em que as relações e as instituições fogem do padrão de 
unidade, do sólido, do organizado e passam a centrar-se na individualidade, no fragmentado, no 
passageiro, inclusive na própria visão multifacetada de ser humano e as suas diversas identida-
des . Isso leva a escola a repensar seu lugar e suas práticas pedagógicas que afetam diretamente 
sua identidade enquanto instituição de formação . Nesse sentido, ela tende a ser cada vez mais 
dinâmica, plural, justamente por ter o seu centro no indivíduo e não no grupo como outrora . 
Abre-se a necessidade de ressignificar o espaço escolar de formação enquanto lugar de constru-
ção de aprendizagem significativa. 
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Um dos primeiros passos para a escola contemporânea no seu processo de reconstrução 
da sua identidade é a compreensão de espaço formativo dialógico que se dá na relação entre 
as identidade e alteridades, ou seja, entre educadores e estudantes e entre estudantes e estu-
dantes . A interação desses vários autores em torno do processo educativo viabiliza um espaço 
propício para várias experiências que asseguram um conhecimento mais amplo e ao mesmo 
tempo mais comprometido .

O encontro entre a identidade e alteridade leva a vivência das diferenças, a abertura à 
diversidade dos modos de ser e de ver o mundo em construção, tecidas por muitas mãos e 
culturas .

A perspectiva dialógica implica em uma nova antropologia que orienta o fazer pedagógico 
da escola e, consequentemente, a imagem de ser humano que se deseja formar . Nesse sentido, 
Morin (2006) apresenta uma compreensão do ser humano como ser de cultura, de racionali-
dade, mas também de natureza, de emoções, paixões . Leve-se em consideração que esse ser 
humano traz no seu âmago histórias de vida que marcam a formação das suas identidades a 
partir das experiências vivenciadas no seu percurso histórico (BAUMAN, 2004). Histórias e an-
seios diferentes marcam a heterogeneidade da sala, que exige do educador uma abertura de 
compreensão e atenção da sua prática . 

A escola precisa buscar o acolhimento respeitoso e ético das diferenças e conduzi-las para 
uma perspectiva global do saber, reconhecendo suas marcas existenciais e de uma ética univer-
sal que enxergue o ser humano como um fim em si mesmo (Telos) . Essa perspectiva formativa 
dos estudantes apresenta-se como uma das grandes necessidades da contemporaneidade .

Para isso, a escola, como centro de formação, não pode descuidar da formação continuada 
dos seus educadores, como meio privilegiado de troca de experiências, construção de conheci-
mento epistemológico e metodológico, descobertas de novos recursos pedagógicos e, por fim, 
a reconstrução do seu lugar no processo de ensino e aprendizagem . O educador da escola con-
temporânea é aquele que não se enxerga como detentor do saber, mas se coloca como aprendiz, 
como mediador e, no processo de interação com os seus estudantes, constrói e reconstrói co-
nhecimento (VYGOTSKY, 1991), conduzindo-os para a construção do seu projeto de vida.

A escola e a reconfiguração da construção da aprendizagem
Segundo Dellors (2003, p. 99):

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 
pessoa – espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estéti-
co, responsabilidade pessoal, espiritualidade . Todo o ser humano 
deve ser preparado, especialmente graças à educação que recebe 
na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e 
para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder de-
cidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida .

Esse é o maior desafio da escola contemporânea, marcada pelas incertezas e incoerências 
que a sociedade vive, por causa da fragilidade das responsabilidades e das relações baseadas na 
satisfação egoica dos indivíduos . Os conhecidos quatro pilares trabalhados pelo autor nos apon-
tam para uma visão de ser humano integral, que se articula com a perspectiva do homo sapiens 
demens, e a responsabilidade da escola em contribuir para que essa aprendizagem se realize de 
maneira significativa na vida dos educandos, promovendo elaborações conceituais consistentes 
que possibilitem o pensar crítico e ético . 

 Mosé (2013) faz alguns questionamentos que nos ajudam a refletir melhor sobre essa 
crise na instituição escola . Por que a escola prepara para a vida, em vez de ser a vida exercida 
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no presente? E por que a escola não é um espaço democrático, de produção de conhecimento, 
de debates, de criação? Em vez disso, tem sido um presídio de alunos, de depósito de conteúdos 
impostos sem muito sentido, um desrespeito aos saberes que os alunos já trazem .

Enquanto continuarmos alimentando o modelo de escola que se estrutura em torno da racio-
nalização, da massificação do ensino, de modo a ensinar a muitos de um só modo, continuaremos 
reféns de “um sistema disciplinar que eliminou a filosofia e os saberes reflexivos e críticos e que teve 
na passividade, na submissão, na repetição, no medo, o seu modelo de conduta . Não a criatividade, a 
inteligência viva, mas o bom comportamento, a disciplina, a ordem” (MOSÉ, 2013, p. 47).

Com tudo isso, a instituição escola terminou transformando-se em um espaço explici-
tamente afastado das questões que movem a vida das pessoas e dos desafios da sociedade. 
Consequentemente, nossos educandos visualizam o mundo a partir de si mesmos. São ceifados 
de interpretar o mundo, como protagonistas da história .

Essa falta de conexão da escola, tanto com a sociedade quan-
do consigo mesma, não é apenas prejudicial para o desenvolvimen-
to cognitivo dos alunos, que se dá pela capacidade de fazer relações 
cada vez mais amplas e complexas, mas prejudica também as re-
lações humanas, a prática da justiça social, o exercício da cidada-
nia, implica diretamente o aumento do grau de angústia e solidão . 
Participar da sociedade, interferir em suas instâncias, construí-la, 
nos dá uma sensação de pertencimento que nos fortalecem os acor-
dos . Mas a escola foi se afastando dessa continuidade e se baseando 
em um conhecimento dividido e abstrato (MOSÉ, 2013, p. 51).

Contudo, necessitamos compreender que sem a capacidade de relacionar a experiência 
particular com o todo da vida, sem a capacidade de articular o todo da vida com o projeto social 
mais amplo, de relacionar com o planeta e a vida, nossos educandos terminam submetidos a 
processos não geradores de vida . É urgente a contemplação de projetos geradores de vida, de 
projetos arquitetados de valores e esperanças . 

Considerações finais
As realizações da ressignificação do espaço escolar como lugar de formação por meio de 

uma aprendizagem significativa que trate das questões da vida humana é um dos passos pri-
mordiais para a superação da crise da identidade escolar na atualidade .

O papa Francisco nos anima quando aponta o ato de educar como uma das artes mais 
apaixonantes da existência e requer a ampliação permanente de horizontes, passando a colo-
car-nos a caminho de modo renovado . Precisamos do bálsamo da esperança para continuar e 
da unção da sabedoria para restaurar em nós e nos nossos educandos o novo, capaz de assumir 
o melhor de nossas escolas e de reconhecer aquilo que é preciso mudar .
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Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE): Comportamento dos indicadores 
de risco das empresas brasileiras

Flávia Alves Ferreira1

Roanjali Auxiliadora Gonçalves Salviano Araújo2

Vagner Antônio Marques3

Objetivo geral
Demonstrar	o	contexto	histórico	da	sustentabilidade	empresarial,	a	sua	importância	para	
o	mercado	financeiro	atual,	como	surgiu	a	formação	dos	indicadores	do	ISE	e	como	ocor-
reu a lucratividade das empresas a partir de sua elaboração.

Objetivos específicos
•	 Identificar	as	empresas	participantes	do	ISE	nos	exercícios	de	2008	a	2015.
•	 Selecionar	as	variáveis	que	possibilitam	avaliar	o	risco	financeiro	das	empresas	sus-

tentáveis	e	verificar	o	comportamento	dos	indicadores.
•	 Analisar a associação e homogeneidade entre as variáveis utilizadas no estudo e efe-

tuar um estudo comparativo entre os indicadores das empresas pertencentes ao ISE.

Resumo
Essa pesquisa demonstra o contexto histórico da sustentabilidade empresarial, sua im-
portância	para	o	mercado	financeiro	atual,	como	surgiu	a	formação	dos	 indicadores	e,	
a partir daí, como foi criado o ISE e como se deu a lucratividade das empresas a partir 
de sua elaboração. Foram investigados o comportamento dos indicadores de empresas 
da	BM&FBovespa	que	participam	do	Índice	de	Sustentabilidade	Empresarial	(ISE).	Com	
o	objetivo	de	testar	a	associação	e	homogeneidade	das	variáveis	de	risco	e	de	compo-
sição de lucro/caixa coletou-se dados amostrais relacionados às variáveis ROE e ROA 
e, após o tratamento estatístico das informações, ora disponíveis e coletados no site da 
BM&FBovespa,	 tiveram	esboçados	seus	 resultados	em	 forma	gráfica,	permitindo	uma	
análise linear dos resultados ao longo do período estudado. Os resultados apresentados 
demonstraram uma relação negativa com o endividamento, visto que, muitas empresas 
abrem mão do retorno lucrativo para ganharem mercado e também para melhor se ade-
quarem às normas contábeis.

Palavras-chave: Índice	de	Sustentabilidade	Empresarial	(ISE).	Risco.	Comportamento
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Introdução
O termo desenvolvimento sustentável foi originado em 1987 pela ex-ministra da Noruega, 

Gro Harlem Brundtland, e pode ser interpretado como algo que atenda às demandas do pre-
sente, sem que seja prejudicial às gerações futuras, propiciando a estas atenderem às próprias 
demandas, além de ser uma maneira de aperfeiçoar o uso racional dos recursos naturais e a 
garantia de preservação e do bem-estar para as gerações futuras (COSTA, 2012). Essa definição 
acarreta um processo constante de modificação, no qual o rumo de investimentos, implantação 
de novas tecnologias e a utilização de recursos naturais estejam em conformidade com a real 
necessidade e também com as futuras que surgirão perante a sociedade .

As produções mais limpas e ecoeficientes surgiram em um novo contexto contemporâ-
neo, no qual visam contribuir de maneira eficaz contra o exercício do “fim de tubo” no intuito 
de criar uma nova concepção de integração na ótica de desempenho econômico e ambiental 
(ALBUQUERQUE et al., 2009). Exigências de mercado, pressão da sociedade e regulamentação 
ambiental fazem parte dos requisitos que vêm impulsionando as empresas em agregarem es-
forços no propósito de integrar políticas ambientais nos padrões de gestão (ALBUQUERQUE et. 
al, 2009) .

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi elaborado em 2005 e trata-se de uma 
ferramenta de análise comparativa que mede o retorno médio de uma carteira hipotética das 
empresas de capital aberto inscritas no índice BM&FBovespa com seus mais satisfatórios de-
sempenhos de sustentabilidade. Sua finalidade é elaborar uma esfera de investimentos coni-
vente com os pleitos de um desenvolvimento sustentável com o intuito de encorajar o dever 
ético das instituições na sociedade (BM&FBOVESPA, 2016).

Nunes e outros (2010) evidenciaram em seus estudos elementos que integram os indica-
dores socioambientais em detrimento às variáveis que intervêm na adesão das empresas junto 
ao ISE, podendo ser observadas, dentre as principais: o tamanho da empresa; ramo de ativi-
dade; concentração acionária e localização do controle acionário, emissão de ADR (American 
Depositary Receipt) e ser de propriedade estatal à adesão das empresas ao Índice Bovespa de 
Sustentabilidade Empresarial. Os referidos autores constataram que o tamanho da empresa e o 
ramo de atividade possuem evidências estatísticas significativas em relação à adesão ao ISE, em 
observância aos resultados positivos apresentados na pesquisa . Em contrapartida, as demais 
variáveis não apresentaram influência na adesão ao ISE.

Estudos elaborados por Teixeira, Nossa e Funchal (2010) salientam que em determinado 
grau de risco e de outros coeficientes contínuos, empresas socialmente responsáveis podem 
contar com o apoio de investidores . Esse estudo aponta as variáveis dependentes e indepen-
dentes, incluídas em seus modelos de regressão de painel como variáveis determinantes de 
endividamento e risco das empresas pertencentes ao elo entre a responsabilidade social cor-
porativa (RSC) e o ISE. As primeiras variáveis (dependentes) foram selecionadas como ponte 
da estrutura de capital (endividamento) das empresas, e as independentes foram especificadas 
pelo tamanho da empresa, sendo assertivamente relacionados ao seu endividamento; a negati-
vidade ao endividamento em detrimento ao elemento risco; na direção contrária ao endivida-
mento, a rentabilidade assim como a liquidez; e, por último, a relação do tamanho dos ativos 
tangíveis e a maneira de usá-los para reduzir o custo do endividamento .

Com o intuito de listar as empresas participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) e avaliá-las sob o aspecto dos Indicadores de Risco Financeiro esta pesquisa buscou elu-
cidar a importância da sustentabilidade empresarial, como ela vem sendo tratada no meio em-
presarial como forma de estímulo às boas práticas ambientais em prol de uma sociedade autos-
sustentável, neste sentido apresentou a seguinte problemática: 

Qual o comportamento dos investimentos sociorresponsáveis sob os indicadores de ris-
cos das empresas brasileiras no período de 2009 a 2015?
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Referencial teórico
Para definir conhecimento, foram utilizados diversos autores com conhecimentos comuns 

com o intuito de se descobrir essa definição acerca de quem o conheça (SILVA, 2010).
Logo, Silva (2010) apresenta o conceito como a maneira mais inteligível do pensamento e, 

com seu uso, efetua-se entendimentos mentais das coisas ou episódios que vivenciamos . Diante 
disso, os conceitos passam por formulações progressivas e o método de sua formação é constante . 

Assim sendo, é mister relatar que a obtenção de ciência pelo indivíduo evoca não só o 
dever de sabê-la mas também a forma como o conhecimento será incorporado, através de con-
ceitos que possam ser claros e objetivos (SILVA, 2010).

Para Silva (2010), a pesquisa bibliográfica consiste numa forma de pesquisa efetuada por 
grande parte dos pesquisadores ainda em seu início . Essa pesquisa demonstra e debate um 
tema ou problema sustentado por referenciais teóricos já veiculados em livros, revistas, artigos 
periódicos, artigos científicos, entre outros. Existem pesquisas de cunho exclusivo apoiado em 
fontes bibliográficas. 

Livros de leitura corrente; livros de referência como dicionários, enciclopédias, anuários 
e almanaques; publicações periódicas como revistas e jornais e impressos variados são as fun-
damentais fontes bibliográficas (SILVA, 2010).

A bibliografia proporciona encontrar as fontes, os livros e os materiais científicos conve-
nientes para a consumação do trabalho científico, por isso é dita como uma área auxiliadora da 
ciência (SILVA, 2010).

Com a finalidade de se facilitar uma pesquisa, Silva (2010) formulou um roteiro com in-
tenção de beneficiar suas ações, resguardando de prováveis omissões ou esquecimentos o que 
vão de acordo com os seguintes itens:

a . Listagem das publicações sobre o assunto nas bibliotecas;
b. Triagem das fontes de referência (índices, bibliografia etc.);
c. Assessoria a dicionários técnico-científicos;
d . Assessorias pessoais a estudiosos e especialistas sobre o tema;
e. Pesquisa bibliográfica propriamente dita.

De acordo com (SILVA, 2010), a pesquisa bibliográfica pode proporcionar dados para ou-
tros tipos de pesquisa ou pode exprimir-se em si mesma . Existem fontes de material de pesqui-
sa primárias e secundárias . A primeira refere-se a uma fonte a ser utilizada por demais autores 
que servirá como fonte para a descrição e análise de suas doutrinas .

Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Empresarial
Sob a ótica de Costa (2012), o desenvolvimento sustentável se traduz na capacidade de 

suprir as necessidades da atual geração, sem que haja comprometimento da capacidade para 
suprir as das gerações futuras . 

O modelo vigente de crescimento econômico produziu grandes desequilíbrios; se de um 
lado, a geração de riquezas e fartura aumentou exacerbadamente, por outro lado a miséria, de-
gradação ambiental e poluição se elevaram diariamente. Perante essa confirmação, foi elabora-
do o conceito de desenvolvimento sustentável, que visa conduzir o desenvolvimento econômico 
em prol da preservação ambiental e também coibir o fim da pobreza mundial (COSTA, 2012).

Para Costa (2012), existem seis particularidades que envolvem o desenvolvimento sus-
tentável e devem servir como objetivos:

a.  Satisfação das necessidades primárias da população (educação, alimentação, saúde, la-
zer etc .);

b .  A cooperação para com as gerações futuras (proteger o ambiente de maneira que elas 
possuam chances de viver);
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c .  A atuação popular empenhada (todos devem se conscientizar da necessidade de preser-
var o ambiente e fazer com que cada indivíduo faça sua parte que lhe cabe);

d .  A preservação dos recursos naturais (água, oxigênio etc .);
e .  A composição de um sistema social assegurando emprego, segurança social e respeito 

às demais culturas (erradicação da miséria, do preconceito e da mortandade de popu-
lações dominadas);

f .  A concretização de programas educativos .

O desenvolvimento sustentável, segundo Costa (2012), é um modo de desenvolvimento 
não agressivo ao meio ambiente de forma a não acometer o desenvolvimento futuro . Logo, o 
desenvolvimento vigente, trouxe grandes desigualdades ambientais, como o efeito estufa, o 
aquecimento global, derretimento das calotas polares, poluição, extinção de fauna e flora, além 
de muitos outros, independentemente de terem contribuído com grandes melhorias à popula-
ção . Diante desses problemas, medidas foram pensadas para produzir o desenvolvimento sem 
a degradação ambiental . Por causa disso, o desenvolvimento sustentável passou a atuar com a 
seguinte configuração:

a.  Responder às necessidades fisiológicas da população;
b .  Proteger o meio ambiente para as gerações futuras;
c .  Conscientizar a população para um trabalho em grupo;
d .  Proteger os recursos naturais;
e.  Produzir um sistema social eficaz que não consinta o envolvimento incorreto dos recur-

sos naturais .

O desenvolvimento sustentável deverá ser visualizado como uma maneira progressiva 
que evolui mais prolongado, com o intuito de incorporar o progresso ao meio ambiente com 
a finalidade de se conseguir em parceira sem degradar e não meramente com um parâmetro 
repentino, ou como uma revolução . Existem três parâmetros fundamentais para a aplicação do 
desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 
ambiental (COSTA, 2012).

De acordo com Costa (2012), o atual ponto de vista de desenvolvimento que engloba o 
meio ambiente natural contém os elementos socioculturais numa condição de destaque, evi-
dencia que a qualidade de vida dos seres humanos passa a ser a premissa para a prosperidade . 
As promessas de desenvolvimento sustentável estão embasadas na possibilidade de aplicação 
dos recursos naturais, desde que sejam resguardados para as gerações futuras . O ponto de vista 
do desenvolvimento sustentável, ainda que se trate de princípios muito compreensíveis, conduz 
ao debate sobre a questão ambiental em qualquer área das atividades humanas .

Figura 1 – Dimensões de Desenvolvimento Sustentável
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Espacial

EconômicaSocial

Cultural
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Fonte: Costa (2012) .
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Diferentemente da abordagem econômica tradicional de crescimento econômico, que por 
sua vez é direcionada para a produção, com sua ótica sobre o produto interno e limitações quanti-
tativas e qualitativas dos elementos de produção, o crescimento sustentável abrange indicadores 
de Renda Nacional revertidos para o bem-estar, tratando-se apenas de um aspecto qualitativo 
(FERREIRA, 2011) .

Conforme Sanches (2011) o desempenho global está cada vez mais acirrado a fim de pro-
mover o aumento da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, incluindo resultados e 
atos que transpareçam límpidos, além de socialmente responsáveis . Dessa maneira, as empre-
sas ficam expostas às inúmeras pressões e incertezas que circundam as partes que se interessam 
neste tipo de mercado . Dadas essas circunstâncias, de alguns anos para cá, foram implantadas 
novas práticas gerenciais conduzindo as empresas a assegurar sua permanência no mercado e 
a elevação de seus coeficientes financeiros.

Para se manter no mercado, as empresas estão sempre em busca de incansáveis mudan-
ças em seus valores, com a finalidade de assegurar espaço em um mercado globalizado e com 
a garantia de um grande potencial de expansão . Logo, em um mercado competitivo, há o envol-
vimento de atitudes que vão de acordo com as imposições mercadológicas atuais e, em relação 
à sustentabilidade, denomina-se Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e resume-se em 
“como fazer” de uma forma diferenciada pelas empresas contemporâneas (SANCHES, 2011).

Em estudos apresentados por Sousa e outros (2011), o termo responsabilidade social em-
presarial resume-se em qualquer tipo de ação que, colocada em prática por uma organização, 
beneficie a qualidade de vida da sociedade.

Formulações sobre os Stakeholders
Nas últimas décadas, as empresas estão sendo conduzidas de forma planejada seguindo 

objetivos que amparem o bem-estar social, melhorando-o através de uma administração socioe-
conômica . Isso faz com que essas empresas possuam um diferencial competitivo, uma vez que 
enxergaram nessa oportunidade a possibilidade de projetar planos que sigam não só as de seus 
acionistas, mas de todos os seus stakeholders4 que anseiam por essas medidas que manifestem 
algum comprometimento na procura por um desenvolvimento sustentável . Isso se dá por causa 
de várias mudanças ligadas a fatores sociais, às desigualdades e à pobreza vivida na sociedade, 
unindo-se às deficiências do Estado em suprir as demandas da polução (SOUSA et. al, 2011).

Para Lyra, Gomes e Jacovine (2009), pesquisas com os stakeholders buscam identificar quem 
eles são e quais as intervenções possuem; além disso, vários estudos empíricos foram elaborados 
na tentativa de listar seus tipos em detrimento à influência que possuem, de modo a avaliar se os 
stakeholders detêm impacto crucial para o efetivo sucesso ou fracasso de um empreendimento .

Lyra, Gomes e Jacovine (2009) informam sobre o estabelecimento de um plano de metas a 
serem traçados para a definição de relacionamento com os stakeholders vigentes e também com 
os que ainda surgirão, a fim de que façam parte de um processo de administração constante. 
Conhecendo as metas da empresa e como o resultado da relação entre esses stakeholders com 
unidades estratégicas corporativas e de negócio fluem de forma potencial, os gestores podem 
esquivar-se da implantação de táticas contrárias aos dos stakeholders, tornando conhecidas 
suas demandas, e transformando seus objetivos com o intuito de cercá-los e afastar a empresa 
de problemas que os stakeholders associam a ela .

Estudos anteriores apresentados por Vieira (2015) indicam que a intervenção dos sta-
keholders em uma organização acontece por influência de três atributos: poder, legitimidade e 
urgência . A associação desses atributos (Figura 2) constituem diferentes modelos de stakehol-
ders, sendo eles:

4  O termo Stakeholders vem do inglês e significa uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e possui interesse 
em determinada empresa ou negócio . Dessa maneira, os Stakeholders podem ser os clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, governo, 
comunidade, além de outros (BEZERRA, 2014).



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 299

a .  Stakeholders adormecido: possui capacidade de conduzir sua vontade na organização, 
entretanto, não existe legitimidade ou urgência. Sendo assim, sua capacidade de condu-
ção fica sem utilidade e oferece pouca ou nenhuma integração com a entidade. É neces-
sário que a empresa conheça esse tipo de stakeholders para se conseguir um segundo 
atributo uma vez que seu potencial seja acompanhado;

b .  Stakeholders arbitrário: mesmo possuindo legitimidade seu poder não influencia na 
empresa, além de não demonstrar urgência . A importância para este tipo de stakehol-
ders diz respeito à responsabilidade social corporativa, no qual possui tendência a ser 
mais suscetível;

c .  Stakeholders reivindicador: a urgência é o atributo mais significativo neste tipo de sta-
keholders, pois, ele é reivindicador . Deve ser monitorado em relação ao seu potencial 
em obter um segundo atributo, mesmo não apresentando poder e legitimidade e não 
atrapalhando a empresa;

d .  Stakeholders dominante: possui poder e legitimidade, por isso influência a empresa 
apoiando-se nesses atributos . Espera e recebe muita disposição da empresa;

e .  Stakeholders perigoso: sua característica está vinculada aos atributos de poder e ur-
gência, entretanto, não existe legitimidade . Este tipo de stakeholders coercitivo e com 
indícios truculentos para a organização, podendo ser perigoso, literalmente;

f .  Stakeholders dependente: relata possuir urgência e legitimidade, entretanto, fica vin-
culado a outro stakeholders para averiguar se suas solicitações estão tendo a devida 
atenção;

f .  Stakeholders definitivo: seus atributos são poder e legitimidade como praticamente de-
finitivo. Além disso, pode ocorrer a urgência e a atenção imediata deve ser dada a este 
tipo de stakeholders de forma prioritária .

Ainda de acordo com estudos anteriores apresentados em seu trabalho, Vieira (2015) ilus-
tra a identificação dos stakeholders que influenciam a organização seja como forma de ameaça 
ou cooperação, com o intuito de dar por concluído o entendimento sobre tema e que, segundo 
ele, possui a seguinte combinação:

Figura 2 – Tipos de Stakeholders

Poder Legitimidade

Urgência
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Dominante

Reinvindicador

DependentePerigoso
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Fonte: Vieira (2015)
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Figura 3 – Diagnóstico dos Tipos de Stakeholders
Potencial dos stakeholders em ameaçar a organização
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Fonte: Vieira (2015) .

Dadas as informações da Figura 3, Vieira (2015) diagnostica os stakeholders conforme os 
seguintes itens:

a .  Stakeholder dispostos a apoiar: apresentam baixo potencial em ameaçar e alto potencial 
em cooperar . Precisa estar envolvido com a empresa;

b .  Stakeholder marginal: apresentam baixo potencial de cooperação e também de ameaça . 
Precisa ser monitorado;

c .  Stakeholder indisposto: apresenta baixo potencial em cooperar e alto potencial em 
ameaça . A empresa precisa se defender e encorajá-lo a mudar para o tipo e;

d .  Stakeholder ambíguo: apresenta alto potencial para cooperar e ameaçar . É necessário o 
estimular sua colaboração .

A utilização dos conceitos de stakeholders em cooperar é relevante para conduzir a organiza-
ção a juntar forças e unir-se com outros stakeholders proporcionando uma administração melhor 
dos meios de negócios . Dessa maneira, é mister que a organização foque no potencial de seus sta-
keholders-chave como forma de assegurar a distinção de suas necessidades emergentes, alterando 
planos com o intuito de cerca-los e afastar problemas interligados à organização (VIEIRA, 2015) .

Formação dos indicadores de sustentabilidade
Gomes e Tortato (2011) salientam em seus estudos que diante da complexidade do am-

biente global a procura por vantagem competitiva pelas empresas é sempre uma constante prio-
ridade como forma de salvaguardar sua capacidade em produzir valor em longo prazo . Diante 
disso, a busca por um pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, meio ambiente e 
justiça social é sempre uma preocupação constante na sociedade .

Desse modo, a finalidade das empresas no contexto humano e social desenvolve uma função no 
qual dão forças a alternativas conceituais administrativas mais extensas e que resultem na importância 
em atender aos interesses dos principais stakeholders, ou seja, das partes interessadas que acometem 
ou são acometidas pelo alcance dos objetivos da organização (GOMES E TORTATO, 2011).

Os indicadores de sustentabilidade passaram a ser usuais a partir da Agenda 21 na Rio-925, 
no qual a procura por este tipo de indicador foi severamente estimulado, uma vez que, até então, 
não havia indicadores de sustentabilidade que usufruíssem de mínima aceitação (VEIGA, 2010) .

5  A Rio 92 foi uma conferência realizada pelas Nações Unidas, no Rio de Janeiro, em 1992, sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD) . Nela foi abrigada chefes de Estado de todo o planeta, no qual foi mediado acordos entre os presentes . A Agenda 21 Global foi um 
programa baseado num documento de 40 capítulos constituído da mais abrangente tentativa já realizada em promover, em escala planetária, 
um novo padrão de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2016).
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Veiga (2010) demonstra que em 1996 houve o que pareceria ser um caminho seguro para 
a adoção de métricas de monitoramento da sustentabilidade através da mensuração de balan-
ços, porém, após a avaliação de alguns deles, a conclusão foi a de que essas métricas continua-
vam imprecisas . Entretanto, o autor salienta que para se chegar às métricas de indicadores de 
sustentabilidade, ocorreram duas grandes viradas na história . A primeira em 1989, no qual 
surgiu o “Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável” (Isew, em inglês), citado pela primeira 
vez pelo economista ecológico Herman E. Daly em seu livro lançado em parceria com o teólogo 
John B. Cobb Junior, denominado For the Common Good, em 1989 . Além desse indicador, outro 
foi desenvolvido e utilizado por em torno de 11 países, e isso se deu devido à grande repercus-
são prática do ISE. Ao segundo índice desenvolvido se deu o nome de Indicador de Progresso 
Genuíno (GPI, em inglês) e foi elaborado pela ONG americana Redefining Progress.

A segunda grande virada sobre a evolução dos indicadores de sustentabilidade aconteceu 
em 2009 e nesta época já não era mais possível falar sobre esses indicadores sem haver como 
ponto inicial as mensagens e recomendações do Reportbythe Commissionon the Measurement 
of Economic Performance and Social Progress (em português Relatório da Comissão sobre a 
Medição do Desempenho Econômico e do Progresso Social – CMEPSP), um relatório desenvolvido 
pelos economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sem e Jean Paul Fitoussi, também em 2009, que analisava os limites do 
PIB como um indicador do desempenho econômico e do progresso social, além de avaliar medidas alternativas de 
desempenho (VEIGA, 2010) .

O relatório final da comissão foi concluído e a mais significativa orientação sobre a sus-
tentabilidade foi ressaltada, informando que qualquer indicador monetário deve continuar fo-
cado somente em seus aspectos especificamente econômicos. Isso ocorre porque a maioria dos 
elementos que interessa não possui preços estabelecidos pelo mercado, mas os que possuem 
preços definidos não darão garantias para que estes valores exponham a sua importância para 
o bem-estar futuro (VEIGA, 2010) .

Veiga (2010) demonstra em resumo quais foram as mensagens e recomendações mencio-
nadas pelo CMEPSP reportando-se aos indicadores de sustentabilidade, sendo eles:

a .  Mensagem 1: mensurar sustentabilidade diferentemente da prática estatística standard 
em uma questão primordial: para que seja;

b .  Mensagem 2: mensurar sustentabilidade também requer obrigatoriamente algumas 
respostas preliminares a questões normativas . Nesse enfoque há também grande dife-
rença com a atividade estatística standard;

c.  Mensagem 3: mensurar sustentabilidade também compreende outra dificuldade no ce-
nário internacional . Já que não se trata apenas de medir sustentabilidades dos países 
separadamente . Como o problema é global, principalmente porque seu aspecto é am-
biental, o que verdadeiramente mais importa é a contribuição que cada país pode está 
colaborando para a insustentabilidade global;

d .  Recomendações: a) a análise da sustentabilidade requer uma pequena parcela bem sele-
cionada de indicadores, muito diferente dos que podem determinar a qualidade de vida e 
o desempenho econômico; b) característicaprimordial dos elementos dessa parcela deve 
ser a probabilidade de interpretá-lo como variações de estoques e não de fluxos; c) um 
índice monetário de sustentabilidade pode até ser incluso, mas deve ficar exclusivamente 
focado no aspecto estritamente econômico da sustentabilidade; d) os aspectos ambien-
tais da sustentabilidade impõem acompanhamento próprio de indicadores físicos.

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE e seus indicadoes
O Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE foi criado em 2005 e trata-se de uma ação 

pioneira na América Latina que visa gerar um ambiente de investimentos compatível com as ne-
cessidades de um desenvolvimento sustentável da sociedade moderna e estimular e encorajar a 
responsabilidade ética das organizações (BM&FBovespa, 2016).
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Além de ser uma ferramenta de análise comparativa de desempenho das empresas enqua-
dradas na BM&FBovespa mediante o ponto de vista da sustentabilidade corporativa, que se emba-
sa em justiça social, equilíbrio ambiental e governança corporativa, o ISE também aumenta a per-
cepção sobre empresas e grupos envolvidos com a sustentabilidade, discriminando-os em relação 
à qualidade, o grau de compromisso com o desenvolvimento sustentável, igualdade, transparên-
cia e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nos aspectos 
econômico-financeiros, social, ambiental e de alterações climáticas (BM&FBOVESPA, 2016).

Conforme especificações da BM&FBovespa (2016), a missão do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial – ISE se fundamenta em apoiar os investidores na tomada de decisão de investi-
mentos socialmente responsáveis e incentivar as empresas a desenvolverem as melhores práti-
cas de sustentabilidade empresarial . Dessa maneira, seus fundamentos se constituem em:

a.  Transparência: oferecer transparência ao processo ISE e às respostas ao questionário 
pelas empresas;

b .  Diálogo com as partes interessadas e a sociedade: produzir e zelar por canais de diálogo 
entre partes interessadas e a sociedade como um todo, como embasamento em legitimi-
dade, representatividade e atualidade do ISE como termo das suas perspectivas sobre a 
sustentabilidade empresarial;

c .  Aperfeiçoamento contínuo do escopo e do processo: renovar anualmente o questionário 
ISE, com sustentação em pesquisa acadêmica e processos participativos, de maneira em 
preservá-lo em harmonia com o estado da arte do conhecimento em sustentabilidade e 
com as perspectivas da sociedade. Compreender os desafios e oportunidades do proces-
so ISE, atuando de maneira a aprimorar sua eficiência operacional e sua capacidade de 
atender aos objetivos estratégicos;

No Brasil, a elaboração de uma plataforma de indicadores deu origem ao Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) de 2005, tratando-se de uma ação pioneira na América 
Latina e buscando criar um ambiente de investimentos compatível com as necessidades de de-
senvolvimento sustentável, incentivando a responsabilidade ética das organizações. O ISE tor-
nou-se uma ferramenta de análise comparativa do desempenho das empresas relacionadas na 
BM&FBovespa sob o enfoque da sustentabilidade corporativa, embasada na eficiência econô-
mica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Além disso, o ISE contribui 
com a expansão do entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a causa sus-
tentável, diferindo-os em padrões de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência e prestação de contas do produto, além da performance 
empresarial nos aspectos econômico-financeiros, social, ambiental e de alterações climáticas 
(BM&FBOVESPA, 2016).

A BM&FBovespa (2016) estipulou os objetivos estratégicos do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial – ISE para o período de 2016 a 2020 e apresenta-os com as seguintes características:

a.  Elevar a importância do ISE para os investidores.
• Demonstrar as relações entre sustentabilidade empresarial e desempenho 

econômico-financeiro.
• Apontar e induzir o uso do ISE por formadores de tendência do mercado financeiro.
• Aumentar a utilidade para os agentes do mercado (investidores diretos, gestores de 

investimento, serviços de informação, agências de rating, analistas e operadores) .
b.  Consolidar o papel do ISE para uma cultura de sustentabilidade nas organizações.
• Destacar o ISE como fonte de grande competitividade na atração de capitais.
• Simplificar e estimular o uso do ISE como objeto de diagnóstico e transparência.
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A BM&FBovespa (2016) disponibiliza desde 2014 em sua plataforma de dados seus indi-
cadores ativos para pesquisa pessoas de interessadas no assunto e também para conhecimento 
geral da sociedade . Dessa maneira, pode-se vislumbrar a seguir a formação dos indicadores 
para a elaboração do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE. Lembrando que é possível 
compreender o desempenho médio, mínimo e máximo das empresas participantes do proces-
so seletivo do ISE em dez anos de existência dessa ferramenta, além de as próprias empresas 
serem participantes, o que permite que elas mesmas tenham acesso ao seu desempenho, além 
da consulta aos questionários por ela respondidos a cada ano, permitindo efetuar uma compa-
ração e reflexão das respostas dadas nesse tempo.

A lucratividade das empresas inscritas no ISE
Conforme exposição de Sousa e outros (2011), a aposta do mercado financeiro em prol da sustentabilidade 

está na questão de que em tempos não muito distantes as ações se valorizem na proporção em que as imposições 
por um mercado responsável se estabeleçam e, com isso, a propensão é de que as organizações que compõem o ISE 
usufruam de maiores investimentos .

Com a utilização de coleta feita a partir das Demonstrações do Resultado do Exercício de empresas parti-
cipantes do ISE, demonstrações estas recolhidas diretamente no próprio site da BM&FBovespa, Sousa e outros 
(2011) focaram em questões de “Lucro/Prejuízo do Período” com a finalidade se embasar seu estudo sobre a lu-
cratividade de empresas inseridas no ISE, desde antes de sua criação, tendo como base o ano de 2002 até o ano de 
2009, o que é equivalente há quatro anos após o início de suas atividades .

Para um melhor entendimento, Sousa e outros (2011) demonstraram, conforme Gráfico 1, como a impor-
tância na participação no ISE elevou a lucratividade das empresas da amostra após um ano de seu ingresso na 
carteira ISE, ou seja, a partir de 2007, e também a sua evolução no decorrer de oito anos. No Gráfico 2 há uma visua-
lização mais detalhada do comportamento em prol do resultado conjunto da carteira, no qual se atesta a concepção 
de que as empresas apresentaram uma valorização constante desde antes do ingresso ao ISE e, em 2007, houve um 
elevado avanço e, mesmo havendo queda no ano seguinte, seus resultados ainda foram bem acima aos obtidos em 
2006 . Em 2009 seus resultados voltaram a crescer .

Gráfico 1 – Comportamento do Lucro
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Gráfico 2 – Evolução do Lucro no Período Estudado
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A conclusão dos estudos de Sousa e outros (2011) foram de que a partir do momento em 
que a amostra das 28 empresas com responsabilidade social passou a compor a carteira do 
ISE (2005-2006), elas obtiveram seus resultados satisfatórios, entretanto, menores do que em 
2004, podendo ser justificado devido ao aspecto econômico incomum no mercado neste perío-
do e simultaneamente ao fato de o índice ser recentemente incorporado ao mercado e, por isso, 
sujeito ao desconhecimento por meio dos potenciais investidores financeiros.

Fatores de adesão ao ISE e sua relação com o valor da empresa
Hipóteses apresentadas por Andrade e outros (2013) para a justificativa ao desenvolvi-

mento de seu trabalho sobre fatores determinantes de adesão ao Índice de Sustentabilidade 
Empresarial – ISE e sua relação com o valor da empresa apontam diversos fatores para a justi-
ficativa de sua pesquisa, a saber:

a .  Tamanho da empresa: pode ser um fator decisivo de sustentabilidade empresarial já 
que chamam mais a atenção de governo, público em geral e demais interessados por 
serem maiores são mais perceptíveis politicamente;

b .  Endividamento: sendo fornecedores de capital para a organização, os credores inte-
gram um grupo protagonista com enorme poder para decidir suas preocupações do 
que elementos com menor influência. Deseja-se, dessa maneira, que haja uma exaltação 
sobre as exigências dos credores sobre a dos necessitantes de menos poder, caso o en-
dividamento da empresa aumente, propondo uma associação negativa entre endivida-
mento e sustentabilidade empresarial . Entretanto, essa associação negativa apresenta 
controvérsias, já que o Brasil é o país emergente que apresenta maior número de ban-
cos que preconizam os princípios de sustentabilidade e, dessa forma, seguem diretrizes 
que visam estimular linhas de financiamento que favoreçam o uso sustentável de recur-
sos naturais, bem como uma melhor qualidade de vida da sociedade . Portanto, essas 
diretrizes propõem um relacionamento positivo entre endividamento das empresas e 
a sustentabilidade empresarial, por conta dos diversos incentivos de financiamentos 
voltados para negócios que norteiam estas boas práticas;

c.  Capacidade de financiamento: em tese, os gestores devem atender a todas as necessi-
dades de seus stakeholders. Porém, em etapas de pouca rentabilidade, a necessidade 
econômica terá urgência sobre os interesses sociais e ambientais . Logo, o desempenho 
econômico da organização atua em sua capacidade de executar programas com objetivo 
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no desempenho social e ambiental. O fluxo de caixa livre é julgado como um padrão 
de liquidez da empresa e de folga financeira. Entretanto, sob o ponto de vista de sus-
tentabilidade empresarial, em concordância com o triple bottom line6 e equiparado aos 
métodos de adesão ao ISE, a empresa que obtiver maior capacidade de financiamento 
terá uma melhor predisposição em permitir novos projetos atrativos economicamente, 
principalmente aqueles ligados à sustentabilidade empresarial;

d .  Rentabilidade e crescimento das vendas: apesar de não terem sido encontradas evidências 
associadas entre práticas de sustentabilidade e indicadores de rentabilidade no Brasil são 
mencionadas vantagens em se investir em sustentabilidade empresarial, como as de em-
pregados com moral elevada, boa vontade, maior convivência com o mercado consumidor, 
transformando-se como melhor rentabilidade e facilidade de crescimento das vendas;

e.  Crise financeira mundial: a crise financeira tem sido destacada em estudos que apontam 
grande número de empresas com desempenho financeiro ruim em relação a outras du-
rante períodos de crise, entretanto, não há esclarecimentos de o porquê de isso aconte-
cer, já que todas as empresas estão suscetíveis aos mesmos eventos macroeconômicos . 
Alguns estudiosos apontam uma crise financeira como um acontecimento não previsível 
e imensamente difícil para as empresas regular suas estruturas de governança perante a 
uma possível crise financeira. Já para outros estudiosos do ramo, Andrade e outros (2013) 
salientam que os investidores tendem a desprezar ausência de uma estrutura apropriada 
de governança durante uma explosão econômica, porém, posto que a crise financeira se 
instale e as possibilidades de retorno não funcionem efetivamente, começam a questionar 
o sistema de governança . Andrade e outros (2013) mencionam que durante a crise de 
2008 a adesão ao ISE não influenciou no desempenho financeiro das empresas;

f.  Relação entre o ISE e o valor da empresa: apontamentos empíricos foram apresentados 
na literatura de forma oposta ligando o desempenho socioambiental e o desempenho 
financeiro corporativo. Porém, sob o ponto de vista do trible bottom line, acreditou no 
presente artigo elaborado por Andrade e outros (2013) que os investimentos de uma 
empresa em ramo de atividade relacionado à sustentabilidade ambiental e social são 
razões de maneira global com a concepção econômica e financeira, e não de maneira 
conflituosa entre esses aspectos. A sustentabilidade corporativa é convidativa para os 
investidores, já que possui como propósito elevar o valor das ações em longo prazo . 
Porém, no mercado brasileiro os resultados não possuem conclusão contundente .

Na conclusão de seus estudos, Andrade e outros (2013) esboçam que levando em conside-
ração as variáveis mencionadas acima na divisão de empresas relacionadas e não relacionadas ao 
ISE, o estudo de comparação de médias consentiu verificar que, para o período amostral, as em-
presas relacionadas possuem menos valor de mercado, mais rentabilidade, mais capacidade de 
financiamento, maior tamanho e menos endividamento de curto prazo, além de menor elevação 
da receita . Não foi permitida a nomeação de diferenças médias para o endividamento total .

O tamanho da empresa e o nível ambiental estão relacionados ao seu setor de atividade e são as 
mais importantes variáveis que influenciam a adesão ao ISE. A crise de 2008 teve forte relação com a 
rentabilidade, o que resultou negativamente na probabilidade de adesão ao ISE. Consequentemente, 
a métrica de valor também foi alterada pelo mesmo motivo, pois, o intervalo da crise financeira de 
2008 modificou de maneira considerável a execução da relação entre a sustentabilidade empre-
sarial e o valor . Mesmo havendo evidências de que exista relação positiva para o valor de mercado 
de empresas enquadradas no ISE, sugere-se que a fase posterior à crise de 2008 auferiu uma piora 
do desempenho das empresas se equiparadas ao valor das ações das que não se encontram lista-
das no ISE. Esses efeitos sob o aspecto de crise financeira reafirmam a tese de trabalhos anteriores 

6  Conceito criado pelo fundador da organização não governamental internacional Sustain Ability, John Elkington, nos anos 1990 e no mundo 
contemporâneo corresponde aos resultados de uma organização mensurados em termos sociais, ambientais e econômicos .
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utilizadas por Andrade e outros (2013) para embasar seu trabalho e que no enfoque prático de res-
ponsabilidade social e ambiental podem acometer diferentes sentidos .

Métricas de Risco Financeiro
Estudos elaborados por Almeida, Frascaroli e Cunha (2012) salientam que a consistência de 

um sistema financeiro pode auxiliar para o aumento econômico, tendo seus efeitos favoráveis, que 
exemplificando, trata-se da captação de recursos para investimentos na seleção e acompanha-
mento dos projetos de probabilidade econômica . Na procura por metas de lucros em curto prazo 
superior aos dos riscos sustentados, as instituições financeiras podem proceder de forma mais 
arriscada em sistemas financeiros globais. Assim, se uma força impulsionadora força para um 
lado o desenvolvimento econômico, por outro ela precisa que os mercados financeiros possuam 
instituições financeiras robustas, envolvendo um ajuste de concorrência adaptado para minimi-
zar as probabilidades de crises e contágios entre os setores e as economias dos países . Existe uma 
deficiência da frequência da regulação nas suas diferentes maneiras, em meio à contínua oferta 
de inovações financeiras, já que estas inovações favorecem muitos fragmentos e efeitos sobre o 
sistema financeiro internacional (ALMEIDA; FRASCAROLI; CUNHA, 2012).

Contudo, os riscos relacionados a qualquer atividade econômica e, em particular, às ativi-
dades financeiras, são importantes instrumentos de estudo. Suas medições e acompanhamen-
tos levam às avaliações importantes dos riscos e elevam as possibilidades de os agentes eco-
nômicos aumentarem seus retornos desejados . Além disso, auxiliam nas decisões dos bancos 
centrais dos países, na regulação das atividades financeiras. Entre as medidas mais primárias e 
mais relacionadas na literatura sobre a mensuração do risco está o Value at Risk (VaR), que per-
mite estimar a perda máxima de uma certa carteira ou portfólio, em certo intervalo de tempo . O 
VaR apareceu como medida de risco e, a partir deste momento, está sendo usualmente utilizado 
como ponto inicial para calcular e avaliar os riscos relacionados aos ativos financeiros. Uma 
vez que o acompanhamento dos riscos necessita de indicadores que considerem os efeitos das 
externalidades que constituam informações dessas integrações entre papéis financeiros em um 
ambiente adverso ou de certa firma (ALMEIDA; FRASCAROLI; CUNHA, 2012).

Para Almeida, Frascaroli e Cunha (2012), neste tipo de atividade que emana externalida-
des negativas, existe conhecimento comum, pois elas demonstram a importância do crescimen-
to de indicadores que determinem essas externalidades . Consequentemente, os indicadores 
pelos parâmetros CoVaR possuem privilégio de condicionar as medidas de risco auferidas pelo 
VaR às piores perdas também verificadas nos demais portfólios e indicadores dos mercados 
financeiros. Logo, o CoVaR trata-se de uma referência multivariada que compreende os efeitos 
de transbordamento negativo, diferentemente da medida produzida pela referência univariada 
VaR, que mensura somente o risco unitário pertinente ao método temporal, desconsiderando o 
spillover effect (em português: efeito de transbordamento) .

Em função da conveniência na elaboração das espécies de medidas para a gestão do risco do 
mercado financeiro doméstico, Almeida, Frascaroli e Cunha (2012) objetivaram seus estudos na ava-
liação geral de como um distress (em português: risco de falência) nas séries de retornos financeiros 
dos indicadores do mercado nacional e internacional e dos mais importantes papéis de empresas 
que operam na BM&FBovespa remetem e agonizam externalidades entre ambos. Três métricas de 
monitoramento e gerenciamento de risco foram conseguidas ao se estabelecer essas inter-relações: 
o risco sistêmico, o stress teste o efeito contágio . Além disso, um novo aspecto em relação à concep-
ção de uma matriz de contágios de disposição K x K para o mercado financeiro nacional, no qual 
K refere-se à quantidade de empresas avaliadas atuantes na BM&FBovespa. Essa matriz lança as 
ligações negativas entre os retornos dos papéis das empresas e aprisiona aquelas que possuem mais 
“contágio” e quais são mais “contagiadas” por um distress nos retornos dos papéis financeiros das 
demais . Como forma de entendimento da metodologia CoVaR, utilizou-se elementos das cotações 
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diárias dos ativos escolhidos de janeiro 1995 a agosto 2011 . O CoVaR estima a medida de risco e 
proporciona uma verificação de como os portfólios relacionam-se, ou seja, o que acontece com os 
retornos dos papéis financeiros das empresas, na presença de um declínio no mercado, interpreta-
dos no estudo como uma queda brusca nos retornos dos vários papéis financeiros comercializados 
na BM&FBovespa, nos grupos do Índice Bovespa e no Índice Dow Jones.

Sobre as medidas de risco e gestão financeira, Almeida, Frascaroli e Cunha (2012) expõem 
que as medidas de risco são usadas também para conduzir os mercados financeiros e com isso 
passam a trabalhar apropriadamente . A regulação, em boa parte, se reúne nos pressupostos dos 
riscos dos quais os mercados financeiros estão suscetíveis, ou seja, em pressupostos robustos 
das variâncias relacionadas às flutuações dos retornos das várias características de ativos fi-
nanceiros . A essa conduta nos retornos denomina-se como volatilidade . Esta se embasa em um 
grau de dispersão da função densidade do procedimento temporal concedido pelo retorno dos 
ativos . A regulação não exatamente percebível é vista como uma medida de risco nos mercados 
financeiros desde 1952. Além do mais, a regulação se divide em volatilidade implícita e estatís-
tica, no qual a primeira opção se relaciona aos contratos derivativos denominados de opções, 
que são calculadas ao longo de sua vida . Existem alguns perigos demonstrados em estudos an-
teriores apresentados por Almeida, Frascaroli e Cunha (2012) sobre o crescimento sem padro-
nização dos mercados financeiros sobre a economia remanescente, entretanto, apenas após a 
crise econômica de 2008 é que se intensificou a implementação de mais parâmetros cautelosos 
na administração dos problemas dos mercados financeiros e monetários.

Houve uma evolução na denominada Análise de Impacto Regulatório (AIR), formada de prin-
cípios que procuram estimular o crescimento dos mercados e, em contrapartida, fazer com que es-
ses princípios correspondam aos desejos da sociedade, é chamada de autorregulação . Este equivale 
a um tipo de regulação sugerido pelas próprias instituições financeiras, ao medir e produzir indi-
cadores quantitativos e qualitativos dos seus investimentos, favorecendo mecanismos eficazes de 
gestão de risco . Esses mecanismos são compostos de modelos, entre os quais o VaR, além de outros . 
Neste contexto, as instituições financeiras, neste tipo de regulação, produziram os próprios meca-
nismos de gestão de risco, que sejam coniventes em quantificações e previsões sobre as condutas de 
certas variáveis que sejam primordiais para sua gestão, dos quais os critérios sejam importantes e 
compartilhados com o agente regulador (ALMEIDA; FRASCAROLI; CUNHA, 2012).

A terceira edição do acordo de Basileia7 tornou-se um dos aportes da autorregulação . 
Em sua terceira edição do acordo, entre algumas sugestões, mostrou-se a inibição da elevação 
do patrimônio dos bancos em detrimento à provisão adicional do crédito, ou seja, a aplicação 
exagerada da securitização de recebíveis. Nessa perspectiva, a reclassificação das operações 
que viabilizam fundamentos em novos papéis entre aquelas de grande risco para o sistema 
(ALMEIDA; FRASCAROLI; CUNHA, 2012).

A volatilidade se manifesta de forma mais contínua na forma variável ao passar do tempo 
(clusters), em relação da forma constante, e isto se traduz, na verdade, na maior dificuldade en-
frentada no estabelecimento de critérios em relação aos mercados financeiros. Ela pode aconte-
cer em diferentes graus de variabilidade, desenvolve-se no tempo e comporta-se de maneira dife-
rente em relação a valores positivos e negativos da série de retornos, ou seja, ganhos e perdas . Isso 
acontece em razão da postura dos agentes perante às possibilidades de perdas serem diferentes 
das ações ou reações desses agentes mediante os ganhos de proporção análoga . O denominado 
efeito alavancagem8 é direcionado como um dos motivos da explicação deste acontecimento .

7  Criado em 1975, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (Base Committe on Banking Supervision – BCBS) era ligado ao BIS (Bank for 
International Settlements). O BCBS divulgou seu primeiro Acordo de Capital da Basileia em 1988, sendo oficialmente chamado de International 
Convergenceof Capital Measurementand Capital Standars, com o intuito de criar exigências mínimas de capital para instituições financeiras 
como uma maneira de fazer face ao risco de crédito (BANCO CENTRAL, 2016).
8  O efeito alavancagem relaciona-se com a questão de que em fases de quedas nos preços dos papéis, as empresas conservam seus passivos 
permanentemente no curto prazo fazendo com que a proporção passivos/patrimônio eleve-se . Dessa maneira, a empresa comporta-se com 
mais alavancagem, contribuindo para a elevação do grau de incertezas em relação ao seu futuro e como resultado a volatilidade do preço do seu 
papel no mercado (ALMEIDA, FRASCAROLI E CUNHA, 2012).
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Em conclusão aos seus estudos, Almeida, Frascaroli e Cunha (2012) demonstram após os 
levantamentos estatísticos que envolveram as variáveis apresentadas que existe uma relação 
entre os retornos dos papéis financeiros das empresas brasileiras e entre os índices Dow Jones 
e Ibovespa em detrimento a um distress financeiro, o que ocorreu após a avaliação extremos 
para o quantil 5% por meio de regressores quantílicos .

Para finalizar, Almeida, Frascaroli e Cunha (2012) encerram seus resultados com as infor-
mações acerca de alguns dos resultados encontrados que conjuram questões dignas de debates 
mais aprofundados. Entre elas, a mais importante, exemplificando, foram os motivos que levaram 
a uma contribuição marginal elevada de um distress nos retornos do Ibovespa acerca do valor em 
risco dos papéis das empresas domésticas, equiparada a um distress nos retornos do indicador 
Dow Jones, e também, mas não imprescindivelmente, dentro da matriz de contágios os retornos 
do papel que é mais influenciado não sendo aquele que mais influencia o retorno dos outros. 
Deverão integrar as indagações a serem apurados por trabalhos futuros esta e outras questões .

Pesquisas anteriores 
Estudos apresentados por Andrade e outros (2013) apresentaram resultados sobre iden-

tificação de variáveis como determinantes de adesão ao ISE e se possuem associação com o va-
lor de mercado das empresas . Os dados foram coletados anualmente entre 2006 e 2011 e se uti-
lizou da aplicação de vários métodos, bem como a análise de regressões do tipo logit e de dados 
de painel . Os resultados compreendidos determinaram que as empresas que possuem maior 
porte, maior rentabilidade e fazem parte de setores considerados de alto impacto ambiental, 
dispõem de maior tendência em aderirem ao ISE. Já em relação à análise do ISE em detrimento 
às métricas de valor da empresa, os estudos não rejeitaram a hipótese de relação positiva, foram 
verificados indícios de ligação negativa no período sequencialmente à crise de 2008.

A pesquisa de Gomes (2011) procurou investigar o envolvimento das práticas de susten-
tabilidade empresarial e a vantagem competitiva das empresas do ISE. Diante disso, buscou-se 
fundamentação teórica dos shareholders ou teoria da maximização da riqueza dos acionistas e 
dos stakeholders que se trata da teoria dos grupos de interesse . Os testes estatísticos procura-
ram comparar o retorno médio do ISE com o retorno médio do Índice Bovespa e do Índice de 
Ações com Governança Corporativa Diferenciada . Em conclusão, percebeu-se que apesar de o 
ISE ser composto de uma carteira teórica diferenciada, proporcionando uma esfera de inves-
timento compatível com as exigências de desenvolvimento sustentável contemporâneo, o seu 
retorno é similar (não muito diferente) aos índices de ações tradicionais .

As pesquisas efetuadas por Nascimento, Kroenke e Marcos (2016) procuraram demons-
trar o efeito da participação no ISE no desempenho econômico-financeiro das empresas do se-
tor de transporte pertencentes à BM&FBovespa. O resultado apresentado apresentou que no 
período de 2005 a 2014 por intermédio da Teoria dos Jogos as empresas do setor de transporte 
que eram pertencentes ao ISE e deixaram de pertencer, auferindo uma queda na disposição do 
ranking, evidenciando desta maneira, a viabilidade da influência do ISE no desempenho econô-
mico financeiro das empresas de transporte listadas na BM&FBovespa.

Desenvolvimento e metodologia
Silva (2013) salienta que para se chegar a uma classificação de risco é primordial delimi-

tar quantos indicadores serão indispensáveis e quão particulares seja a sua relativa relevância . 
Para fundamentar a pesquisa, foram selecionadas variáveis que possibilitam avaliar os 

riscos de falência (endividamento) e o potencial de geração de lucro/caixa das empresas da 
amostra. Levantamentos como os valores de receita líquida, fluxo de caixa, lucro líquido e re-
sultado antes dos tributos foram coletados com a finalidade de separar os componentes opera-
cionais que, segundo Silva (2013), viabilizem uma apropriada percepção sobre a capacidade de 
uma empresa em gerar lucro e caixa em suas operações .
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O gráfico 3 se trata de um gráfico de barras associado a um gráfico linear sendo que o pri-
meiro, de acordo com Fávero e outros (2009), viabiliza a representação dos valores da variável 
no eixo horizontal e suas frequências no eixo vertical, no qual, para cada valor da variável, se 
executa uma barra com a altura referente à sua frequência, sendo bastante utilizado por pos-
sibilitar a investigação da presença de tendência de dados. Já o gráfico linear permite exami-
nar uma sequência numérica de determinado dado em um período de tempo, com o intuito de 
assinalar evoluções (regressões) que incorrem em sequência para que o comportamento dos 
fenômenos e suas alterações possam ser examinados .

Dessa maneira, foi possível observar o desempenho gradativo da Receita Líquida ao longo do 
período, comprovando o potencial de elevação na geração de caixa das empresas participantes do 
ISE. Em contrapartida, as variáveis Lucro Líquido e Lair apresentaram estabilidade, atestando que 
as despesas operacionais e financeiras, além da alíquota do IR, não sofreram mudanças bruscas 
que impactassem no lucro gerado pelas companhias da amostra, o que poderia onerar e aumentar 
o risco das empresas da amostra, em caso contrário . Já o Fluxo de Caixa Operacional demostrou 
instabilidade, obtendo uma melhora significativa a partir de 2011, mas com queda severa a partir 
de 2014, coincidindo com o agravamento econômico do país, o que fez com que muitas empresas 
tivessem grandes desembolsos em seus fluxos de caixa. Entretanto, apenas estudos específicos 
poderão afirmar que a queda, neste aspecto, seria em detrimento a esse comportamento, mas de 
fato comprometem, independentemente dos motivos, o risco de endividamento, sendo inerente 
se o fluxo de caixa operacional perpetuar de acordo com as estimativas do gráfico.

Gráfico 3 – Evolução da Receita e Fluxo de Caixa no período de 2008-2015
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Fonte: Dados da Pesquisa
O gráfico 4 procurou esboçar a variação dos índices de endividamento e rentabilidade, 

sendo que o endividamento, segundo Assaf Neto (2014), é um indicador utilizado para anali-
sar a estrutura das origens passivas de recursos de uma empresa, demonstrando, dessa forma, 
como os recursos de terceiros das empresas são utilizados e como se dá sua participação em re-
lação ao capital próprio . Além disso, fornecem fundamentos para mensurar o grau de compro-
metimento financeiro de uma empresa em face aos seus credores e sua propensão em cumprir 
com as obrigações financeiras de longo prazo. Já a rentabilidade busca determinar os resulta-
dos obtidos em função de determinados parâmetros que melhor representam suas grandezas .

Decisões baseadas apenas no lucro líquido podem ser enviesadas, já que podem trazer 
uma compreensão do resultado gerado não refletido, caso este resultado gerado no exercício 
possa ser correspondente ou não com a capacidade econômica da empresa . Os indicadores ROA 
(Retorno sobre o ativo) e ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) procuraram demonstrar 
em quais medidas o retorno de rentabilidade produzido pelo total de suas aplicações de ativos 
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e dos recursos próprios aplicados na empresa . Já a ML (Margem Líquida) não é um indicador 
direto de rentabilidade sobre os ativos, porém, ela é calculada a partir da proporção entre o 
lucro líquido e receita operacional (ASSAF NETO, 2014).

Em relação ao ROA, Assaf Neto (2014) determina que a retorno sobre o ativo esboça um 
dos mais primordiais indicadores de rentabilidade de uma companhia, já que é calculado em 
detrimento ao lucro líquido produzido pelo ativo (lucro operacional) e o ativo total . Na realida-
de, esse indicador reflete o desempenho de duas medidas: margem líquida e giro do ativo total, 
sendo este último responsável pela identificação de eficiência com que os ativos são manusea-
dos para a execução das vendas . Isto é, demonstram o número de vezes que as vendas liquida-
ram, em certos períodos do ano, os ativos totais da empresa. Seu cálculo envolve a associação 
entre vendas líquidas e ativos totais e pode ser fragmentado da seguinte maneira:

Retorno sobre o Ativo (ROA) = 
Lucro Gerado pelo Ativos (Operacional)

Ativo Total Médio

Como forma de decisão, o ROA pode ser exposto como o custo financeiro máximo que uma 
empresa poderia se submeter nas suas obtenções de fundos (ASSAF NETO, 2014).

Sobre o retorno sobre o Patrimônio Líquido – ROE, Assaf Neto (2014) evidencia que este 
índice estima o retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários . Ou seja, para 
cada unidade monetária de recursos próprios empregado na empresa, mensura-se quanto os 
acionistas ganham de lucro . É determinado usualmente pela associação entre lucro líquido e o 
patrimônio líquido sendo calculado da seguinte forma:

Retorno sobre o Patrimônio Liquido (ROE) = 
Lucro Líquido

Patrimônio Líquido Médio

O elemento da alavancagem financeira pode ser positivo ou negativo:
• Se ROE > ROA, então a alavancagem é positiva
• Se ROE < ROA, então a alavancagem é negativa

Já a margem líquida (ML) pode ser definida como a parte que resta para os acionistas em 
detrimento às receitas com vendas e prestação de serviço das companhias . Demonstram qual o 
lucro líquido para cada unidade de venda produzida na companhia (TIBÚRCIO, 2012). 

Sua fórmula se dá da seguinte maneira:

Margem líquida = [
Lucro Líquido

Vendas
] x 100

Onde:
• Lucro Líquido = resultado líquido produzido após pagamento de impostos e despesas 

financeiras
• Vendas = atribuem-se as vendas da empresa, líquidas de impostos sobre vendas, abati-

mentos e devolução .

Tibúrcio (2012) salienta que a análise da margem líquida olha a perspectiva do acionista . 
Além disso, empresas com margem líquida elevada são mais lucrativas, entretanto, todo o con-
texto deve ser avaliado, pois, muitas empresas abrem mão da margem em prol da obtenção de 
mercado, o que pode gerar lucros futuros superiores .

A definição de Tibúrcio (2012) sobre composição de endividamento demonstra a associa-
ção entre o passivo de curto prazo e o passivo total . Isto é, a utilização do percentual do passivo 
em curto prazo a ser utilizado no financiamento de terceiros. A fórmula para isso é esboçada da 
seguinte forma:
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Composição do endividamento = [
Passivo Circulante

Passivo
] x 100

Onde, 
• Passivo Circulante – é atribuído ao passivo de curto prazo utilizado pela companhia, 

ajustado pelas duplicatas e cheques descontados .
• Passivo Total – reflete ao capital de terceiros da companhia, ajustado pelas duplicatas 

e cheques descontados .

Em conclusão, Tibúrcio (2012) faz observações de que como todo índice, a composição 
do endividamento deve ser utilizada em conjunto com outros índices, pois utilizando-o apenas 
com análise serão revelados apenas o nível de dificuldade da companhia com seus financiado-
res . Além disso, uma composição do endividamento elevado poderá assinalar um retrato da 
dívida mais perigoso . Isto pode representar, em tese, um menor custo, porém um maior risco .

No gráfico 4 a composição do endividamento não sofreu grandes alterações, demonstran-
do que as empresas da amostra possuem um grau satisfatório para quitação de suas dívidas, en-
tretanto, em relação aos demais índices apresentados até o momento, essa afirmação deve ser 
ponderada uma vez que, alguns dos resultados dos índices apresentados não foram positivos .

As empresas analisadas apresentaram em todo o período, com exceção de 2010 e 2013, 
uma alavancagem negativa demonstrando que houve grande elevação nos custos financeiros 
incorridos sobre a captação de fundos, como empréstimos, taxa de juros elevadas, entre outros, 
que impactaram no retorno gerado pelos ativos, produzindo um resultado da aplicação desses 
fundos abaixo do que deveria ser remunerado ao credor . Dessa maneira, a rentabilidade dos 
acionistas foi comprometida em função da forma como o retorno gerado pelos ativos onerou a 
empresa . Na mesma linha de raciocínio, ROE foi prejudicado, já que a lucratividade dos ativos 
não foi suficiente para se gerar lucros, o que para o acionista deixa de ser interessante, em fun-
ção do risco que se eleva ao assumirem os negócios da empresa .

Seguindo essa linha de raciocínio, a ML esboçada no gráfico 4 apresentou elevado percen-
tual, entretanto, como as empresas participantes do ISE se tornam mais competitivas, um dos 
motivos para que elas abram mão da lucratividade é a obtenção de um maior mercado com o 
intuito de ganhos futuros superiores .

Gráfico 4	–	Taxa	de	Variação	dos	Índices	de	Endividamento	e	de	Rentabilidade	no	período	de	2008-2015
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Fonte: Dados da Pesquisa

Para Fávero e outros (2009) o coeficiente de variação (CV) possui a função de mensurar 
a homogeneidade dos dados em detrimento a média e, por isso, pode ser compreendido como 
uma métrica de risco relativo. Sua fórmula pode se resumir em:
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CV = 
δ
X

 x 100

Onde,
• X = média
•	 δ	= desvio padrão

O resultado alcançado foi em obtido em percentual e, caso seja superior a 30%, o conjunto 
de dados poderá ser avaliado como heterogêneo . De outra forma, se o resultado for abaixo de 
30%, o conjunto poderá ser avaliado como homogêneo . 

Para Assaf Neto (2014), a grande finalidade da aplicação do coeficiente de variação é possi-
bilitar que se proceda a comparações mais exatas entre vários conjuntos de valores. Salientando 
que, quanto maior se demonstrar o coeficiente de variação, maior será o risco do ativo.

Em relação ao Fluxo de Caixa Operacional (FCO), o coeficiente de variação apresentou 
picos de elevação em 2010, 2013 e 2015 demonstrando que o risco do capital circulante da em-
presa foi maior nesses períodos . Em seguida, apenas a variação do Lucro Líquido (LL) apresen-
tou um pico de elevação em 2012, demonstrando que os custos incorridos ocorreram dentro do 
previsto, sem afetá-lo de fato se não no período informado anteriormente . Já a Receita Líquida 
(RL) se manteve constante em praticamente todo o período, com tendência a uma pequena 
elevação no fim de 2015, demonstrando que os impactos referentes ao pagamento de tributos 
sobre vendas e serviços não a afetaram . 

Por fim, o coeficiente de variação do Lucro antes do IR (Lair) apresentou uma baixa entre 
2011 e 2013, determinando que ocorreu queda no resultado operacional, sendo este o respon-
sável pelo verdadeiro lucro contábil em relação às atividades originalmente amarradas ao negó-
cio, ou seja, o quanto a empresa angariou de lucro se teve de lucro se considerasse as operações 
efetuadas pela atividade fim da companhia.

Gráfico 5	–	Coeficiente	de	Variações	(CV)	da	Receita	Líquida	(RL),	do	Lair,	do	Lucro	Líquido	(LL)	e	do	Fluxo	
de Caixa (FCO) no período de 2008-2015
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Fonte: Dados da Pesquisa

Conforme exposto em seu trabalho, Lyra e Moreira (2011) salientam que o alisamento de 
resultados está sendo muito discutido no meio acadêmico contábil devido aos grandes escânda-
los financeiros praticados no mercado de capitais sendo praticado por gestores que virão reduzir 
as flutuações no lucro nas demonstrações contábeis de suas companhias. Em 1981 houve uma 
proposta de Eckel no qual foi estipulada uma métrica de alisamento de resultados apoiada em 
um modelo de análise de coeficientes de variação do lucro e de vendas. A proposta para o modelo 
permitiu averiguar o comportamento das variações nos lucros e vendas das companhias . 
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O modelo de Eckel é determinado por intermédio da razão do coeficiente de variação do 
lucro anual e do coeficiente de variação da receita líquida anual. O modelo propõe que o alisamen-
to de resultado de uma companhia aconteça com a seleção de certas variáveis contábeis, de tal 
maneira que seu efeito agrupado acaba em diminuir a diversificação dos resultados publicados. O 
modelo de Eckel parte do princípio de que as receitas e os custos são contínuos ao longo do tem-
po, isto é, são constantes em aumentos e reduções na mesma medida, do contrário, poderá haver a 
intervenção dos executivos viabilizando o alisamento de resultados (PORTULHAK, ET AL ., 2014) .

Dessa forma, Portulhak e outros (2014) demonstram que, quando o coeficiente do lucro 
for menor do que o da receita, se comprova que a companhia está intervindo nos lucros de ma-
neira artificial. Assim, elucida-se a fórmula de Eckel da seguinte maneira:

CVΔ% Lucro Líquido ≤ CVΔ% Vendas = Suavização

Onde:
• CVΔ% Lucro = Lucro Líquidot – Lucro Líquidot – 1 / Lucro Líquidot – 1
• CVΔ% Vendas = Receitat – Receitat – Receitat – 1 / Receitat – 1

Baseado nesses dados determina-se a suavização de resultados, definido pela fórmula do 
índice de Eckel (IE):

IE = 
CVΔ% Lucro Líquido

CVΔ% Vendas
Como análise do resultado da fórmula acima, caso o índice averiguado seja menor que 1 

(um), a companhia demonstrará indicativos de atividades de alisamento artificial de resulta-
dos e, se o índice apresentado for superior a 1 (um), a companhia não apresenta indicativos 
(PORTULHAK ET AL ., 2014) .

Sabe-se que o patrimônio líquido é uma métrica contábil que demonstra a fração dos acio-
nistas depois de extrair do ativo, todos os passivos . Preliminarmente, o PL é composto pelo 
subsídio inicial dos sócios e, sequencialmente, se modifica com os lucros/prejuízos da acome-
tidos pela empresa . Além do subsídio inicial, podem acontecer novos aumentos de capital no 
decorrer do tempo, o que contribuirá para o crescimento do PL . Ressalta-se que o PL retrata o 
passado da empresa (PORTAL SABE CONSULTORES ASSOCIADOS, 2016).

O valor de mercado é uma métrica que mensura frequentemente o PL presente da companhia . 
É alcançado multiplicando-se a quantidade total de ações pela atual cotação da ação na bolsa . Assim 
sendo, o VM pode ser maior ou menor (PORTAL SABE CONSULTORES ASSOCIADOS, 2016).

No que tange ao assunto sobre o Price to Book (P/B) Sousa e Pinho (2008) esclarecem 
que este índice permite estipular uma proporção (ratio) entre o valor de mercado da ação e o 
patrimônio líquido . Assinala o quanto a cotação está acima do valor patrimonial da empresa, de 
modo a ser normal uma empresa com RCP – Rentabilidade dos Capitais Próprios forte possuí-
rem um P/BV muito elevado. Entretanto, se uma ação apresentar sua razão negativa, verifica-se 
que ela pode estar sendo avaliada com um valor inferior ao devido pelo mercado, ao mesmo 
tempo em que uma ação que demonstre esta proporção maior que 1 estaria superestimada pelo 
mercado . Assim sendo, para se calcular o Price to Book deve-se utilizar a seguinte fórmula:

PBj = 
Pj

PLj

Onde:
• PB = Price to Book 
• P = preço da ação

• PL = Patrimônio Líquido por Ação
• J = empresa
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O gráfico 6 demonstra a evolução do coeficiente de Eckel nas empresas da amostra pos-
teriormente a adesão ao ISE. Verifica-se que após a criação do ISE em 2008, as empresas apre-
sentaram uma tendência a melhorar o alisamento de resultados em suas demonstrações . A 
BM&FBovespa (2016) salienta que alguns dos objetivos estratégicos do ISE são aumentar a sua 
relevância perante investidores; destacar o ISE como origem de maior competitividade das em-
presas do ramo de capitais; simplificar e motivar o uso do ISE como mecanismo de diagnóstico 
e de transparência, entre outros . Isso demonstra que as empresas da amostram devem possuir 
uma maior preocupação com seus dados divulgados, uma vez que, são mais bem aceitas diante 
de investidores que procuram empresas que utilizam das boas práticas de sustentabilidade . 

Entretanto, entre 2010 e 2012 ocorreu uma queda na melhora do alisamento, o que pode 
ser justificável devido à implantação integral da IRFS que, segundo Marques e outros (2016), 
esclarece sobre a qualidade das informações contábeis mensuradas a partir de republicações e 
sofriam tendência de aumento, mas após a adoção das IFRS houve significativa redução.

Em relação ao índice P/B se observou que as empresas permaneceram em queda no preço 
de suas ações até 2013, porém, a partir do mesmo ano foi estabilizada, levando a crer que as 
ações dessas companhias eram superestimadas pelo mercado antes da adesão ao ISE.

Gráfico 6	–	Evolução	do	Índice	P/B	e	do	Coeficiente	de	Eckel	período	de	2008-2015
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Fonte: Dados da Pesquisa

Em relação à metodologia abordada nesta pesquisa classifica-se como descritiva, uma vez 
que expôs as características da amostra, permitindo a ligação entre as variáveis e a delimitação 
de seus aspectos . Quanto à abordagem do problema, estabeleceu-se a pesquisa quantitativa, 
que é objetiva e utiliza bases matemáticas para relatar os motivos de um evento entre variáveis .  
Através da identificação das métricas de risco (ROE e ROA), que são variáveis capazes de medir 
o risco de falência (endividamento) e o potencial de lucro/caixa das companhias, foi elabora-
da a coleta de dados da amostra dos componentes necessários à elaboração dessas métricas, 
publicados nas demonstrações contábeis das empresas e disponíveis no site da BM&FBovespa. 

A análise estatística se deu através da média (coeficiente de variação) de atributos que 
compõem o balanço patrimonial (ativo total, passivo circulante e não circulante), da demons-
tração dos resultados (lucro líquido, receita líquida, Lair) e da demonstração dos fluxos de caixa 
(fluxo de caixa operacional). Com o tratamento dos dados coletados e o auxílio de gráficos foi 
possível observar de forma linear o comportamento dos indicadores de risco e do potencial de 
lucro/caixa das companhias da amostra, que de forma geral, apresentaram lucratividade e uma 
capacidade de geração de caixa em ascensão . A Receita Líquida (RL) se manteve constante, le-
vando a acreditar que o impacto referente ao pagamento de tributos relacionados às vendas e 
prestação de serviços não a afetaram.  Já o Lair (Lucro antes do IR/CS) apresentou redução nos 
anos de 2011 a 2013, determinando que o resultado operacional das empresas sofresse queda 
neste período, sendo este responsável pela apuração do verdadeiro lucro contábil das ativida-
des fins de cada companhia.
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Considerações finais
Esta pesquisa buscou elucidar a importância da sustentabilidade empresarial, como for-

ma de estímulo às boas práticas ambientais em prol de uma sociedade autossustentável, consi-
derando que o mercado está apostando na sustentabilidade como medida de valorização para 
que a responsabilidade organizacional se estabeleça . O presente trabalho procurou avaliar o 
desempenho dos indicadores de risco apresentado pelas empresas participantes do ISE en-
tre 2008 e 2015 com o intuito de preparar melhor as empresas que visam participar do ISE, 
deixando-as conscientes para os futuros desembolsos que essa decisão possa vir a gerar, mas, 
futuramente, serão recompensados pelos possíveis retornos financeiros comuns aos que já par-
ticipam do programa . 

Estudos anteriores procuraram analisar as demonstrações contábeis de empresas parti-
cipantes do ISE com a finalidade de se mensurar as questões de lucro/prejuízo do período com 
o intuito de observá-lo antes e após a criação do ISE. Os resultados apresentados demonstra-
ram uma relação negativa dos indicadores avaliados com o endividamento, visto que muitas 
empresas abrem mão do retorno lucrativo para ganharem mercado e também para melhor se 
adequarem às normas contábeis .

O coeficiente de Eckel e o índice P/B permitiram comprovar questões sobre alisamento de 
informações e a quão superestimadas as ações dessas companhias possam vir a ser . Observou-
se que, em relação ao coeficiente Eckel, as empresas apresentaram estabilidade no alisamento 
de dados após a adoção integral da IRFS a partir de 2012 e o índice P/B comprovou a tendência 
de estabilização das ações a partir de 2013, demonstrando que antes dessa data as ações eram 
superestimadas . Os investimentos sociorresponsáveis foram relevantes para a avaliação dos in-
dicadores de riscos das empresas brasileiras no período avaliado, uma vez que os investidores 
verificam a qualidade dos investimentos que as entidades realizam no meio ambiente. 

Ocorreram limitações na pesquisa que se deram em virtude da não divulgação de alguns 
dados pela BM&FBovespa, que consistiram em informações contábeis-financeiras relevantes 
para a análise dos dados . Para o desenvolvimento de trabalhos futuros sugere-se a inclusão de 
novos períodos, a avaliação dos questionários do ISE e a utilização de novos critérios de men-
suração de risco .
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ANEXO 1 – Mapa de Indicadores do ISE disponíveis na plataforma de acesso público 2015
Atualizado em 23/06/2015

MAPA DE INDICADORES DO ISE DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA DE ACESSO PÚBLICO

Estão disponíveis para acesso na plataforma apenas dados dos indicadores que se encontravam ativos 
em 2014. Dados sobre indicadores descontinuados podem ser disponibilizados a pedido.

O	“X”	nas	colunas	refere-se	aos	anos	indica	desde	quando	o	indicador	consta	no	ISE.

Os nomes apresentados neste mapa e na plataforma de indicadores foram padronizados e podem ser 
diferentes dos que constam no questionário originais.

Há casos em que a padronização de nomenclatura resultou na agregação de indicadores. Para a 
correspondência entre nomenclatura original e padronizada, consulte a tabela de referência.

DIMENSÕES / GRUPOS / 
CRITÉRIOS / INDICADORES 
(NOME PADRONIZADO)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AMBIENTAL

GRUPO A

1 – Política    X X X X X X X

a – Compromisso, 
abrangência e divulgação    X X X X X X X

2 – Gestão    X X X X X X X

a – Responsabilidade 
ambiental    X X X X X X X

b	–	Planejamento    X X X X X X X

c – Gerenciamento e 
monitoramento    X X X X X X X

e	–	Certificações        X X X

f – Comunicação com partes 
interessadas    X X X X X X X

h – Compromisso global: 
biodiversidade       X X X X

3 – Desempenho    X X X X X X X

a – Consumo de recursos 
ambientais – inputs    X X X X X X X

c – Emissões e resíduos 
críticos    X X X X X X X

d – Emissões atmosféricas, 
efluentes	líquidos	e	resíduos	
sólidos

        X X

e – Seguro ambiental    X X X X X X X

4 – Cumprimento legal    X X X X X X X

a – Área de Preservação 
Permanente    X X X X X X X
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DIMENSÕES / GRUPOS / 
CRITÉRIOS / INDICADORES 
(NOME PADRONIZADO)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

b – Reserva Legal    X X X X X X X

c – Passivos ambientais    X X X X X X X

d – Requisitos 
administrativos    X X X X X X X

e – Procedimentos 
administrativos    X X X X X X X

f	–	Procedimentos	judiciais    X X X X X X X

IF (Instiuições Financeiras)           

1 – Política X X X X X X X X X X

a - Políticas e critérios 
ambientais X X X X X X X X X X

2 – Gestão X X X X X X X X X X

b – Gerenciamento e 
monitoramento de risco 
socioambiental

X X X X X X X X X X

d – Gerenciamento 
e monitoramento de 
fornecedores

 X X X X X X X X X

e	–	Engajamento	com	partes	
interessadas X X X X X X X X X X

f – Compromisso global: 
mudanças climáticas e 
biodiversidade

X X X X X X  X X X

3 – Desempenho X X X X X X X X X X

a – Produtos e serviços 
socioambientais X X X X X X X X X X

b – Consumo de recursos 
ambientais – inputs X X X X X X X X X X

c – Sistemas de gestão    X X X X X X X

4 – Cumprimento legal X X X X X X X X X X

c - Área de Preserv. 
Permanente, Reserva Legal e 
áreas contaminadas

  X X X X X X X

ECONÔMICO-FINANCEIRA

Grupo único

1 – Política X X X X X X X X X X

a	–	Planejamento	estratégico X X X X X X X X X X

b – Ativos intangíveis 
(política) X  X X X X X X X X
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DIMENSÕES / GRUPOS / 
CRITÉRIOS / INDICADORES 
(NOME PADRONIZADO)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

c – Defesa da concorrência 
(política)     X X X X X X

2 – Gestão X X X X X X X X X X

a – Risco s e oportunidades 
corporativos   X X X X X X X X

b – Crises e plano de 
contingência X X X X X X X X X X

c – Ativos intangíveis (gestão)  X X X X X X X X X

d – Gestão do desempenho X X X X X X X X X X

f – Defesa da concorrência 
(gestão)     X X X X X X

3 – Desempenho X X X X X X X X X X

a – Demonstrações 
financeiras X X X X X X X X X X

b – Lucro econômico X X X X X X X X X X

c – Equilíbrio do crescimento 
(razão g/g*) X X X X X X X X X X

4 – Cumprimento legal X X X X X X X X X X

a – Histórico X X X X X X X X X X

GERAL

Grupo único

1 – Compromissos  X X X X X X X X X

a – Compromisso 
fundamental  X X X X X X X X X

b – Compromissos 
voluntários  X X X X X X X X X

2 – Alinhamento  X X X X X X X X X

a – Consistência dos 
compromissos  X X X X X X X X X

b	–	Política	de	engajamento	
com partes interessadas      X X X X X

c – Remuneração  X X X X X X X X X

3 – Transparência  X X X X X X X X X

a – Relatórios  X X X X X X X X X

b – Divulgação       X X X X

4 – Combate à corrupção   X X X X X X X X

a – Combate à corrupção   X X X X X X X X
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DIMENSÕES / GRUPOS / 
CRITÉRIOS / INDICADORES 
(NOME PADRONIZADO)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Grupo único

1 – Propriedade X X X X X X X X X X

a – Relacionamento entre sócios X X X X X X X X X X

b – Transparência 
Atualizado em 23/06/2015 X X X X X X X X X

c – Cumprimento legal X X X X X X X X X X

2 – Conselho de 
Administração X X X X X X X X X X

a – Estrutura do Conselho de 
Administração X X X X X X X X X X

b	–	Dinâ	mica	do	Conselho	
de Administração X X X X X X X X X X

3 – Gestão X X X X X X X X X X

a – Qualidade da gestão X X X X X X X X X X

4	–	Auditoria	e	fiscalização X X X X X X X X X X

a – Prestação de contas X X X X X X X X X X

5	–	Conduta	e	conflito	de	
interesses X X X X X X X X X X

c	–	Conduta	e	conflito	de	
interesses  X X X X X X X X X

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Grupo único

1 – Política      X X X X X

a – Compromisso, 
abrangência e divulgação      X X X X X

2 – Gestão      X X X X X

a – Responsabilidade      X X X X X

c – Gestão da mitigação         X X

d – Gestão da adaptação         X X

f – Sistemas de gestão      X X X X X

3 – Desempenho      X X X X X

a – Resultados      X X X X X

4 – Reporte      X X X X X

a – Divulgação      X X X X X
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DIMENSÕES / GRUPOS / 
CRITÉRIOS / INDICADORES 
(NOME PADRONIZADO)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NATUREZA DO PRODUTO

Grupo único

1 – Impactos pessoais do 
uso do produto  X X X X X X X X X

a – Riscos para o 
consumidor ou terceiros  X X X X X X X X X

2 – Impactos difusos do uso 
do produto  X X X X X X X X X

a – Riscos difusos  X X X X X X X X X

b	–	Observância	do	Princípio	
da Precaução    X X X X X X X

3 – Cumprimento legal  X X X X X X X X X

a – Informações ao 
consumidor   X X X X X X X X

b	–	Sanções	judiciais	ou	
administrativas  X X X X X X X X X

SOCIAL

Grupo único

1 – Política X X X X X X X X X X

b – Princípios e direitos 
fundamentais nas rel. de 
trabalho (compromisso)

X X X X X X X X X X

c – Participação em políticas 
públicas   X X X X X X X X

d – Respeito à privacidade, 
uso da informação e 
marketing

  X X X X X X X X

2 – Gestão X X X X X X X X X X

b – Princípios e direitos 
fundamentais nas rel. de 
trabalho (aplicação)

  X X X X X X X X

e – Relação com a 
comunidade X X X X X X X X X X

f – Relação com 
fornecedores X X X X X X X X X X

g – Relação com clientes e 
consumidores X X X X X X X X X X

3 – Desempenho X X X X X X X X X X

b – Diversidade e equidade X X X X X X X X X X
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DIMENSÕES / GRUPOS / 
CRITÉRIOS / INDICADORES 
(NOME PADRONIZADO)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

d – Gestão de fornecedores    X X X X X X X

g – Contratação de 
trabalhadores terceirizados  X X  X X X X X X

i – Resolução de demandas 
de clientes e consumidores    X X X X X X X

4 – Cumprimento legal X X X X X X X X X X

a – Público interno X X X X X X X X X X

b – Clientes e consumidores X X X X X X X X X X

c – Sociedade   X X X X X X X X

Fonte: BM&FBOVESPA, 2016

Quadro 1 – Listagem de empresas selecionadas para a amostra

Empresa Tipo de 
papel Código Segmento econômico Nível de governança

AES TIETE E UNT N2 TIET11 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N2 – Nível 2 de 
governança corporativa

B2W	DIGITAL ON NM BTOW3 Comércio Cíclico / Comércio/ 
Produtos Diversos NM – Novo Mercado

BRADESCO ON N1 BBDC3 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa

BRADESCO PN N1 BBDC4 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa

BRASIL ON NM BBAS3 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos NM – Novo Mercado

BRASIL ON NM BBAS3 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos NM – Novo Mercado

BRASKEM PNA N1 BRKM5 Materiais	Básicos	/	Químicos	/	
Petroquímicos

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa 

BRF	SA ON NM BRFS3 Consumo não Cíclico/ Alimentos 
Processados/ Carnes e Derivados NM – Novo Mercado

CCR SA ON NM CCRO3
Construção e Transporte / 
Transporte / Exploração de 
Rodovias

NM – Novo Mercado

CEMIG PN N1 CMIG4 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa

CESP PNB	N1 CESP6 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa
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Empresa Tipo de 
papel Código Segmento econômico Nível de governança

CIELO ON NM CIEL3
Financeiro e Outros / Serviços 
Financeiros Diversos /  Serviços 
Financeiros Diversos

NM – Novo Mercado

COPEL PNB	N1 CPLE6 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa 

CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica NM – Novo Mercado

DURATEX ON NM DTEX3 Materiais	Básicos	/	Madeira	e	Papel	
/ Madeira NM – Novo Mercado

ECORODOVIAS ON NM ECOR3
Construção e Transporte / 
Transporte / Exploração de 
Rodovias

NM – Novo Mercado

ELETROBRAS ON N1 ELET3 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa 

ELETROBRAS PNB	N1 ELET6 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa  

ELETROPAULO PN N2 ELPL4 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica

N2 – Nível 2 de 
governança corporativa

EMBRAER ON NM EMBR3
Bens	Industriais	/	Material	de	
Transporte / Material Aeronáutico e 
de Defesa

NM – Novo Mercado

ENERGIAS	BR ON NM ENBR3 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica NM – Novo Mercado

EVEN ON NM EVEN3
Construção e Transporte / 
Construção e Engenharia / Material 
de Construção

NM – Novo Mercado

FIBRIA ON NM FIBR3 Materiais	Básicos	/	Madeira	e	Papel	
/ Papel e Celulose NM – Novo Mercado

FLEURY ON NM FLRY3
Consumo não Cíclico / Saúde / 
Serviços Médico - Hospitalares, 
Análises e Diagnósticos

NM – Novo Mercado

ITAUSA PN N1 ITSA4 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa

ITAUUNIBANCO ON N1 ITUB3 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa 

ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos

N1 – Nível 1 de 
governança corporativa 

KLABIN	S/A UNT N2 KLBN11 Materiais	Básicos	/	Madeira	e	Papel	
/ Papel e Celulose

N2 – Nível 2 de 
governança corporativa

LIGHT S/A ON NM LIGT3 Utilidade pública / Energia elétrica / 
Energia Elétrica NM – Novo Mercado
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Empresa Tipo de 
papel Código Segmento econômico Nível de governança

LOJAS 
AMERICANAS ON LAME3 Consumo Cíclico / Comércio / 

Produtos Diversos Tradicional

LOJAS 
AMERICANAS PN LAME4 Consumo Cíclico / Comércio / 

Produtos Diversos Tradicional

LOJAS RENNER ON NM LREN3 Consumo Cíclico / Comércio / 
Tecido, Vestuário e Calçados NM – Novo Mercado

NATURA ON NM NATU3
Consumo não Cíclico / Produtos 
de Uso Pessoal e de Limpeza / 
Produtos de uso Pessoal

NM – Novo Mercado

SANTANDER	BR UNT SANB11 Financeiro e Outros / Intermediários 
Financeiros	/	Bancos Tradicional

SUL AMERICA UNT N2 SULA11 Financeiro e Outros / Previdência e 
Seguros / Seguradoras

N2 – Nível 2 de 
governança corporativa

TELEF	BRASIL PN VIVT4 Telecomunicações / Telefonia Fixa / 
Telefonia Fixa Tradicional

TIM PART S/A ON NM TIMP3 Telecomunicações / Telefonia Móvel 
/ Telefonia Móvel NM – Novo Mercado

TRACTEBEL/
ENGIE ON NM TBLE3 Utilidade pública / Energia elétrica / 

Energia Elétrica NM – Novo Mercado

WEG ON NM WEGE3
Bens	Industriais	/	Máquinas	
e Equipamentos / Motores, 
Compressores e Outros

NM – Novo Mercado

Fonte: BM&FBOVESPA (2016).
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Reestruturação curricular marista: um 
jeito de educar e evangelizar1

Fernando Degrandis2

Objetivos: 
1. Sistematizar o processo de reestruturação curricular em uma escola marista em Porto 

Alegre nos segmentos de Anos Finais e Ensino Médio; 
2. Socializar conhecimentos; 
3. Proporcionar troca de conhecimentos acerca da gestão curricular.

Resumo
A	reestruturação	curricular	marista	é	um	elemento	estratégico,	presente	nos	planejamen-
tos estratégicos da Rede Marista e de cada unidade educativa. Em um colégio marista de 
Porto Alegre, a reestruturação foi a oportunidade de conseguir redimensionar resultados 
internos e externos. Vindo de um histórico de baixo desempenho em avaliações de lar-
ga	escala,	bem	como	nas	avaliações	internas,	de	baixa	autoestima,	fidelização	docente	
e discente e na baixa referência pedagógica da atuação dos docentes na comunidade 
escolar.

Este trabalho vista sistematizar o processo de reestruturação curricular em uma escola 
marista em Porto Alegre nos segmentos de Anos Finais e Ensino Médio, através de meto-
dologia	qualitativa,	de	caráter	monográfico,	com	fundamentação	teórica	nos	documentos	
institucionais e de outros pensadores da área. O processo de educativo em questão foi 
planejado	em	quatro	eixos:	perfil	docente,	metodologia,	espaçotempo e avaliação. Como 
resultados de três anos de reestruturação curricular, podem ser destacados um maior 
incentivo	e	 identificação	de	professores	e	estudantes	a	práticas	de	ensino	e	de	apren-
dizagem	significativos	e	 inovadores;	 a	 consolidação	de	um	planejamento	docente	por	
sequências didáticas, dinamizado por problematizações; queda no índice de reprovação; 
melhoras	significativas	nos	resultados	acadêmicos	internos	e	externos;	aumento	nos	ele-
mentos	“fazer”,	“conhecer”	e	“suporte”	pedagógicos;	maior	fidelização	docente	e	maior	
visibilidade pedagógica na comunidade escolar.

Palavras-chave: Reestruturação curricular. Problematização. Habilidades.

Introdução
Currículo é uma trajetória de construção de conhecimentos, em um determinado tempo 

escolar. Essa concepção, expressa no Projeto Educativo do Brasil Marista (UMBRASIL, 2010), 
possibilita pensarmos sobre de onde vem, ou quem determina, e quais são os saberes a serem 
“aprendidos” . Por muito tempo, em currículos tradicionais, os conhecimentos estavam “dados”, 
eram inquestionáveis, quase como uma unanimidade .

1  Trabalho baseado no artigo/trabalho final do Curso de Especialização em Gestão Curricular Marista – PUC RS, apresentado por este mesmo 
autor em 2017, sob o título “Reestruturação curricular: um case piloto” .
2  Mestre e Doutorando em Teologia – Religião e Educação pela Faculdades EST. Bolsista Capes. Vice-diretor educacional do Colégio Marista 
Ipanema – Porto Alegre . E-mail: fernando .degrandis@gmail .com .



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA328

A proposta curricular marista, expressa tanto no documento Projeto Educativo (UMBRASIL, 
2010) como nas Matrizes Curriculares do Brasil Marista (UMBRASIL, 2016), apresenta um cur-
rículo dinâmico . Neste, compreende estudantes e professores como sujeitos do processo, não 
apenas como “reprodutores” ou “receptores” dos conhecimentos, mas como construtores/
pesquisadores/protagonistas .

No processo educativo apresentado neste texto, estão registrados eixos da implantação 
da reestruturação curricular em um colégio marista da Província Marista Brasil Sul-Amazônia. 
Essa reestruturação compreende a alteração metodológica, implementação de uma estrutura 
curricular3 e uma mudança da gestão pedagógica . No texto o processo será apresentado em 
quatro eixos: perfil docente, metodologia, avaliação e espaçotempo; assim como proposto pela 
Gerência Educacional4 da Rede Marista para as escolas .

A organização das ideias e ações através de eixos é meramente didática, afim de facilitar 
tanto a sistematização do autor, como a compreensão dos leitores . Porém, é de fundamental 
importância que se compreenda que o desenvolvimento de um aspecto impacta ou interfere em 
outro; ou que, ao mesmo tempo em que se redimensiona a avaliação, por exemplo,se interfere 
no espaçotempo .

Desenvolvimento e Metodologia
A proposta das Matrizes Curriculares apresenta algumas diferenças com relação às orien-

tações anteriores institucionais da mesma área. As mais significativas que destacamos aqui são: 
o foco no desenvolvimento de habilidades e de competências; consideração de competências 
em quatro eixos (acadêmicas, tecnológicas, ético/estéticas e políticas); e unificação do docu-
mento a nível de Brasil Marista.

Para poder implementar o documento, a Rede Marista5 definiu que seria necessário rea-
lizar uma reestruturação curricular, as quais consideram os quatro eixos anteriormente apre-
sentados . Para sistematizar o processo vivenciado em uma das escolas da Rede Marista, foi 
utilizada a análise de documentos, análise de referencial bibliográfico e descrição de processos 
implementados na escola pesquisada .

Vale destacar que a reestruturação curricular foi apresentada aos colégios no mesmo pe-
ríodo em que a escola em questão estava enfrentando diversas dificuldades educacionais, como 
baixos resultados em avaliações internas6 e externas, alto índice de reprovação7, baixa fideliza-
ção discente e docente e consequente baixa autoestima da comunidade escolar . Dessa forma, a 
reestruturação curricular foi uma oportunidade tanto de inovação pedagógica como de aprimo-
ramento dos processos internos, especialmente de aprendizagem .

A reestruturação iniciou no colégio efetivamente em 2013 com as turmas de Anos Finais 
do Ensino Fundamental e com o Ensino Médio . O primeiro processo a ser implementado foi de 
uma clareza na equipe da escola sobre onde se queria chegar, alinhando o planejamento estra-
tégico da instituição com a realidade na qual se encontrava . A partir disso, os professores foram 
comunicados sobre o movimento que a escola passaria, estudando com todos a nova proposta 
de currículo e de metodologia . Especialmente aqui retratamos o eixo formação docente . 

O sujeito não é . Torna-se o que é nas tramas das relações de 
poder, das relações sociais, das enunciações, dos discursos filosó-
ficos, psicológicos, psicanalíticos, pedagógicos, antropológicos, 

3  Registradas nos documentos Matrizes Curriculares do Brasil Marista (UMBRASIL, 2016), organizadas nas quatro áreas do conhecimento: 
Ciências da Natureza; Ciências Humanas, Linguagens e Matemática .
4  É a equipe técnico-pedagógica-administrativa que acompanha, subsidia e orienta as escolas pertencentes a Província Marista Brasil Sul-
-Amazônia, com escolas no Rio Grande do Sul e Brasília.
5  Se refere a Província Brasil Sul-Amazônia, com 18 escolas, sendo 17 no Rio Grande do Sul e 1 em Brasília.
6  6 estudantes aprovaram por média no Ensino Médio de 2013, de um total de mais de 180 estudantes .
7  Em 2013, foram 55 reprovados em toda a escola .
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sociológicos e teológicos que atravessam e inundam o cotidiano e 
que subjetivam modos reconhecidos de ser homem e mulher, crian-
ça e jovem, considerando a pluralidade de discursos identitários, de 
papéis sociais e culturais nos mais variados contextos nos quais se 
situa, se forma, estando sempre incompleto e inacabado, em cons-
tante processo de constituir-se, em devir (UMBRASIL, 2010, p. 57).

Vale salientar que, além dos estudos coletivos naquele ano, foram realizados feedbacks 
individualizados. A partir de então, todos os profissionais que ingressaram na escola, entraram 
sabendo do processo que seria implementado e dispostos a serem acompanhados e a participar 
de formações sistemáticas, tanto coletivas como individuais, o que se estende até os dias atuais .

No eixo metodologia, optou-se a atuar por sequências didáticas, organizadas nas áreas 
do conhecimento, dinamizadas por situações-problemas . 

[ . . .] o planejamento, desenvolvimento e avaliação de um con-
junto de atividades ligadas entre si, garantindo a organicidade do 
processo de ensino-aprendizagem e gerando produções coletivas e 
individuais, orais e escritas, em múltiplas linguagens e gêneros . A 
Sequência Didática é uma estratégia que favorece a interdisciplina-
ridade, visto que os objetos de estudo estabelecem interfaces com 
diversos contextos, situações, componentes curriculares etc . Ela 
permite levar em conta, ao mesmo tempo e de maneira integrada, 
os conteúdos de ensino, os objetivos de aprendizagem e a necessi-
dade de variar os suportes, as atividades, os exercícios e as práticas 
dominantes nas aulas . Facilita o planejamento contínuo e a explici-
tação dos objetivos de aprendizagem (UMBRASIL, 2010, p. 84-85).

A problematização é a forma encontrada tanto para superar o ensino tradicional como 
desenvolver habilidades e competências integrais . A metodologia começou a ser implementada 
em 2014 de forma gradativa, de modo que, em 2015, os professores começaram a realizar os 
planejamentos trimestrais em grupo, por área do conhecimento, tendo como norte a situação-
-problema da sequência didática . A perspectiva integral das aulas, sequências didáticas a ações 
cotidianas da escola oportuniza um olhar pedagógico-pastoral, onde se educa evangelizando e 
se evangeliza educando .

Por consequência dos processos apresentados, foi necessário revisar a avaliação . 
Considerando que os professores realizavam atividades por componentes curriculares e por 
área do conhecimento, as avaliações seguiram este movimento . Tanto provas como trabalhos di-
minuíram sua quantidade de instrumentos, tendo os esforços investidos na qualidade deles, ora 
desenvolvidos e avaliados por um único professor, ora por um grupo de docentes . Movimento 
que valorizou as diferentes linguagens, a criatividade e o protagonismo estudantil . 

No eixo espaçotempo, pode ser destacado o envolvimento de toda a escola, com seus di-
ferentes setores e espaços, para que os estudantes estivessem o tempo todo, em todo o lugar, 
aprendendo e se expressando . Neste eixo, destaca-se o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), 
composto por estagiários de licenciatura que dão suporte tanto para professores como para 
docentes, possibilitando um dinamismo de sala de aula, valorizando integração entre docen-
tes e turmas, e respeitando os tempos dos estudantes . Também o envolvimento dos setores de 
Tecnologia Educacional (TE) e Biblioteca no cotidiano do planejamento docente, onde não só as 
turmas “se deslocam” para os setores, por exemplo, mas a biblioteca e a TE estão em todos os 
espaços da escola, garantindo interatividade e recursos o tempo todo .
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Com aulas mais dinâmicas e envolventes, o colégio pesquisado viu seus resultados cres-
cerem: melhorou em avaliações internas8 e externas, diminuiu a reprovação9, melhorou a fide-
lidade de estudantes e professores . Resultados que ganharam visibilidade nacional: a escola foi 
Medalha de ouro no Prêmio Gestão Pedagógica, do Sinepe RS, em 2016; e Medalha de prata no 
Prêmio Nacional de Gestão Educacional, em 2017 .

Considerações finais
No colégio pesquisado a reestruturação curricular cumpriu seu papel, de oportunizar 

uma escola que desenvolva os sujeitos integralmente, promovendo o protagonismo docente e 
discente, sendo uma escola em pastoral . Da mesma forma, o trabalho aqui apresentado conse-
guiu registrar os passos realizados, sistematizando processos .

Dos quatro anos de reestruturação curricular intensos, pode-se destacar, por fim, dois 
elementos . Um deles diz respeito a um processo-chave, sem o qual possivelmente não se teria 
vivenciado outros tantos: o envolvimento e a formação docente . Os professores foram acompa-
nhados sistematicamente, de forma personalizada e em grupo, o que gerou maior embasamen-
to, mas também alinhamento, liberdade para participar e o envolvimento com estudantes e o 
todo da escola .

O outro destaque foi algo que se deu ao longo do caminho que, mesmo planejado e dese-
jado, foi crescendo como uma reação em cadeia: o protagonismo estudantil . Através das proble-
matizações, os estudantes se tornaram cada vez mais críticos e sujeitos do seu processo curri-
cular, o que proporcionou, em vários momentos, um “reinventar-se” dos docentes e da gestão da 
escola . Tornando cada vez mais alta a exigência da qualidade das aulas e das ações pedagógicas, 
inclusive com a própria participação dos estudantes .

Elementos que fazem pensar ao mesmo tempo sobre o tamanho do desafio e da responsa-
bilidade de se fazer educação, bem como de que uma outra educação é possível . Ninguém nasce 
sabendo como desenvolver um processo nessa magnitude . Tampouco se encontra em manuais 
os procedimentos certos a fazer . Contudo, o respeito e a valorização de estudantes e professores 
são um caminho .
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Resumo
Este	 trabalho	objetiva	apresentar	e	discutir	os	procedimentos	utilizados	na	criação	de	
ambientes sustentáveis na PUC Minas, tendo como eixos norteadores a multidimensiona-
lidade	da	sustentabilidade	e	a	implantação	do	Projeto	Universidade	Sustentável.	

Palavras-chave: Sustentabilidade Organizacional; Ambientalização Universitária; Exten-
são Universitária; Interdisciplinaridade.

Introdução
No panorama global contemporâneo, marcado pela necessidade emergencial da incorpo-

ração da temática ambiental no cotidiano da sociedade, as dicotomias que imperavam no passa-
do e contrapunham eficiência operacional à conservação ambiental, custos financeiros a gastos 
com meio ambiente estão sendo superadas gradativamente (LEITE et al ., 2014) . 

Neste momento histórico, de ressignificação das relações homem-natureza, torna-se sine 
qua non pensar que investimentos em meio ambiente e sustentabilidade podem, ao mesmo 
tempo, garantir uma redução de custos financeiro-econômicos e assegurar práticas ambientais 
adequadas. Esse escopo reflete um ideal de fomentar, no caso da PUC Minas, uma cultura condi-
zente com as premissas de uma “Universidade Sustentável”, atentando para o papel de modelo 
das Instituições de Ensino Superior (IES) na transformação da sociedade.

Salienta-se, nesse contexto, alguns princípios fundamentais para o alcance de um “sta-
tus sustentável”: a figura do professor como alfabetizador ambiental; o envolvimento das 
universidades em pesquisa e desenvolvimento de programas acerca de sustentabilidade; o 
desenho de políticas de conservação de recursos naturais e de reciclagem e redução de re-
síduos; e o estabelecimento de parcerias com os setores primários e secundários em comu-
nidades locais para promoção de ações mais sustentáveis (DECLARAÇÃO DE TALLOIRES, 
1990) . Cumpre ressaltar, ainda, o fortalecimento da interface entre as práticas de ensino, 
de pesquisa e de extensão universitária como caminho estratégico para o alcance da sus-
tentabilidade na IES.

1 Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas – miguel.andrade.bio@gmail.com; andrefrancobio@gmail.com; souzaabraga@gmail.
com; palomafaraujo@hotmail.com; wellbrito@pucminas.br



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 333

Figura 1: O papel das Instituições de Ensino Superior (IES) na sustentabilidade.
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Fonte: Adaptado de Fouto (2002) .

Torna-se de extrema relevância, no âmbito da sustentabilidade, a elaboração de soluções 
técnicas e tecnologias sociais dentro da universidade que possam influenciar as comunidades 
acadêmica e externa, demonstrando o papel de referência da academia mediante a socieda-
de . Cabe ainda perceber a universidade como uma instância produtora do conhecimento, em 
que deve ser capaz de oferecer aos governos e à sociedade as teorias e processos, assim como 
os profissionais capazes de propulsionar o desenvolvimento sustentável. Para que esse desen-
volvimento não se restrinja à esfera econômica e tenha um caráter ético, é preciso que esses 
“produtos” estejam afinados com os valores e interesses sociais, destacando a conservação e 
a sustentabilidade ambiental como áreas de atuação prioritárias na articulação da Extensão 
Universitária com as políticas públicas (FORPROEX, 2012) .

Uma possibilidade de intervenção, nesse sentido, envolve a realização de projetos de ex-
tensão universitária que busquem envolver a comunidade acadêmica (docentes, discentes, fun-
cionários) e a comunidade externa, como segmentos sociais que interagem diretamente com o 
campus universitário, quebrando o paradigma de que a extensão somente se perfaz extramuros 
da universidade . Dessa forma, torna-se possível configurar um laboratório “vivo”, inovador, de 
pesquisa-ação e de envolvimento de diversos segmentos sociais, que permita promover a sus-
tentabilidade ambiental dentro e fora do campus como prática do cotidiano da comunidade 
acadêmica e de seus familiares e esta assumindo corresponsabilidades com o meio, proporcio-
nando a geração de benefícios para a IES e para o bem-estar de toda a sociedade.

Diante desse cenário, estruturou-se o Projeto Universidade Sustentável, que tem como 
diretrizes fundamentais para a sustentabilidade: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, o exercício da interdisciplinaridade e o diálogo entre os atores sociais envolvidos com 
o ambiente universitário .

Objetivo geral
Estruturar, implementar e monitorar ações estratégicas sustentáveis na PUC Minas para 
fomentar uma cultura condizente com o conceito de “Universidade Sustentável.

Objetivos específicos
•	 Desenvolver soluções ambientalmente corretas e economicamente viáveis que pos-

sam minimizar o gasto com recursos naturais e os custos a eles associados;
•	 Desenvolver ações e protótipos sustentáveis para cada eixo de atuação: água, biodi-

versidade e conservação, clima e energia, comunicação e gestão e resíduos sólidos;
•	 Constituir	a	Agenda	Ambiental	do	Departamento	de	Ciências	Biológicas	da	PUC	Mi-

nas, estabelecendo diretrizes, indicadores e responsabilidades em diferentes escalas 
de tempo e espaço.
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Desenvolvimento e metodologia
No âmbito metodológico, propôs-se a formatação e a operacionalização de um documento 

norteador – a Agenda Ambiental do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas –, tra-
zendo em seu escopo eixos prioritários de intervenção, definidos conforme etapa diagnóstica, 
e ações estratégicas realizadas intramuros e, também, aquelas com as comunidades do entor-
no do campus Coração Eucarístico da PUC Minas que interagem direta e indiretamente com a 
universidade . 

As ações estratégicas descritas na Agenda Ambiental encontram-se organizadas em eta-
pas de planejamento, execução, monitoramento e ação, conforme o Ciclo PDCA . Campos (1996) 
o define como “um método de gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para se 
atingirem as metas atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais” .

Para tanto, a equipe do projeto conta com professores, técnicos e discentes de inúmeros 
cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas – Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, 
Educação, Engenharias Civil, de Energia, Mecânica, Metalúrgica, Fisioterapia, Geografia, 
Psicologia, Relações Internacionais, entre outros . Além dessa participação interdisciplinar, o 
Projeto conta com a parceria com a Pró-reitora da Unidade de Betim, Pró-reitoras de Logística 
e de Infraestrutura e de Extensão, entre outros parceiros internos e externos .

A partir das premissas da interdisciplinaridade, a equipe foi organizada em grupos de tra-
balho, estruturados com base em eixos prioritários de ação (Figura 2): Água e Recursos Hídricos, 
Biodiversidade e Conservação, Clima e Energia, Comunicação e Gestão e Resíduos Sólidos.

Figura 2:	Eixos	temáticos	da	Agenda	Ambiental	do	Departamento	de	Ciências	Biológicas	da	PUC	Minas
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Fonte: Autoria própria – Equipe do Projeto Universidade Sustentável (2015).
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Na fase atual de desenvolvimento do referido projeto, as metas previstas foram alcançadas 
e superadas em diversos aspectos, como a formatação de novas ações e parcerias estratégicas 
(como escolas, cantina, cursos de graduação e pós-graduação, centros de pesquisa e outros se-
tores internos da PUC Minas) e a estruturação de novos espaços sustentáveis para o desenvolvi-
mento de ações educativas e formativas, como é possível verificar nas atividades descritas abaixo.

Implementação e manutenção do Complexo Sustentável da PUC Minas – Horta 
Universitária, Sementeira, Composteira e Mata da PUC Minas, como espaços de 
conservação, educação e sustentabilidade
Para a realização da implementação e controle desses espaços, houve participação dos 

membros do projeto, dos funcionários da jardinagem da PUC Minas e de colaboradores da co-
munidade acadêmica e externa, que, interessados nos objetivos do projeto, se sensibilizaram 
para contribuir voluntariamente com sua manutenção . Além disso, foram desenvolvidas inúme-
ras aulas práticas de disciplinas do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Ciências 
Biológicas e Geografia e do Mestrado em Educação da PUC Minas, bem como outras ações edu-
cativas que se encontram descritas abaixo .

Destaca-se, ainda, que para a obtenção das sementes e mudas necessárias para a produ-
ção de alimentos orgânicos na Horta Universitária na sementeira, foram realizadas cinco Feiras 
de Troca, em que a comunidade acadêmica e externa foi convidada para fornecer os insumos 
necessários e recebiam, em troca, hortaliças retiradas diretamente da Horta, estimulando a sus-
tentabilidade do espaço e a integração social entre os envolvidos . Quanto à estrutura dos can-
teiros, os insumos foram obtidos da composteira criada pelo projeto, da Fazenda Experimental 
da PUC Minas e de materiais que seriam descartados em caçambas – não gerando ônus para a 
universidade, como o caso das estruturas de concretos que faziam parte dos muros da univer-
sidade que foram retirados .

A partir disso, foram desenvolvidos 22 canteiros de hortaliças orgânicas e os produtos são 
repassados, periodicamente, para a comunidade acadêmica, para uma cantina da universidade 
e para grupos assistenciais localizados em seu entorno, além da utilização do espaço em aulas 
práticas e pesquisas científicas relacionadas à fenologia dos vegetais.

Formatou-se, então, o Complexo Sustentável como um espaço voltado para ações de con-
servação, educação, formação e sustentabilidade com as comunidades acadêmica e externa à 
universidade. O esquema, integrado, de funcionamento do referido complexo pode ser verifica-
do na figura 3.

Figura 3: Organograma de funcionamento do Complexo Sustentável.
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Fonte: Autoria própria – Equipe do Projeto Universidade Sustentável (2016).
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Realização de Oficinas de Agroecologia e Educação Ambiental
Buscou-se, nessas oficinas, por meio dos métodos da agroecologia e da permacultura, re-

conhecer a necessidade da conservação da biodiversidade, da criação de hábitos alimentares 
saudáveis, além do estudo da importância dos micro-organismos na produção de alimentos, 
dos processos da fotossíntese e da ciclagem de nutrientes, da identificação e taxonomia botâni-
ca e dos preceitos básicos da pesquisa e observação experimental .

Para tanto, foram realizados dez encontros da equipe do Universidade Sustentável 
com 30 crianças e extensionistas de um outro projeto de extensão da PUC Minas, intitulado 
“Enriquecimento da aprendizagem para desenvolvimento de habilidades” . Ressalta-se que a 
avaliação do processo foi realizada por registros fotográficos e por meio da produção de um 
vídeo com relatos das etapas de ensino-aprendizagem com as crianças . Posteriormente, foram 
desenvolvidas, com as crianças, ações de mobilização para limpeza e cuidados com a Horta 
Universitária .

Desenvolvimento de Práticas Extensionistas, Projetos Acadêmicos e Pesquisa 
Experimental em Espaços Sustentáveis
Além das ações supramencionadas, foram desenvolvidos projetos acadêmicos da licencia-

tura e dos bacharelados em Educação Ambiental e Meio Ambiente e Biodiversidade do Curso de 
Ciências Biológicas e outras ações com públicos específicos, sejam internos ou externos à PUC 
Minas, a saber:

• Formatação e consolidação de um Jardim Sensorial para desenvolvimento de práticas 
educativas, com diferentes públicos, voltadas para os aspectos sinestésicos da nature-
za, aguçando os sentidos dos participantes e favorecendo a interação dos participantes;

• Realização de Trilhas Interpretativas na Mata da PUC Minas com públicos variados, en-
volvendo mais de 100 participantes, entre: crianças, discentes e docentes da PUC Minas, 
estudantes de escolas públicas, moradores do entorno do campus Coração Eucarístico, 
com o intuito de despertar a consciência ecológica dos envolvidos e discutir sobre as 
funções ambientais prestadas por aquele ecossistema em nível local e regional .

É importante destacar, ainda, outras iniciativas sustentáveis realizadas no âmbito do projeto, 
que contribuem para a consolidação da sustentabilidade como pilar estratégico da PUC Minas: 

• Coleta, identificação e produção de mudas nativas da Mata da PUC Minas para recupe-
ração de áreas de risco e áreas degradadas;

• Instalação e monitoramento de um Sistema de Captação de Água Pluvial em Edificação 
para abastecimento da Horta Universitária, da Sementeira e da Composteira; e

• Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de menor consumo (LED tubu-
lar) em prédios do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas.

A institucionalização da Agenda Ambiental da PUC Minas, nesse bojo de iniciativas, é o 
grande produto, síntese de um resultado de integração almejada e necessária . Para isso, com 
base na educação, comunicação e avaliações transversais em todas as fases do Programa, essa 
institucionalização carrega um caráter de gestão e compreende as dimensões políticas, técnico-
-acadêmicas e de formação em todo o espectro dos atores da comunidade acadêmica e das co-
munidades de influência da IES.

Considerações finais
A partir da criação de um ambiente que gere bem-estar para gerações presentes e fu-

turas de um espaço de integração e educação e sustentável financeiramente, verifica-se que 
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a construção do Programa Semeando representa um avanço em direção a uma universidade 
mais sustentável . 

Acredita-se, então, que a universidade, atuando como um corpo ativo da sociedade, tem 
um dever ético e um compromisso histórico em promover práticas sustentáveis . Para o cumpri-
mento desse dever, é indispensável a realização da extensão universitária em interface com as 
práticas didático-pedagógicas do ensino e da pesquisa científica. 

De acordo com a definição de Universidade Sustentável, a instituição deve ser capaz de 
transformar padrões de vida da sociedade em geral . Nesse sentido, como exposto neste traba-
lho, a criação de espaços sustentáveis perpassa os três aspectos da universidade: ensino, pes-
quisa e extensão . Entre os três, a extensão é o mecanismo que permite o transbordamento do 
entendimento da sustentabilidade para além da comunidade acadêmica, possibilitando, assim, 
transmitir um novo padrão de vida para a sociedade . 

Isto se torna possível, pois a prática extensionista busca envolver a comunidade acadê-
mica (docentes, discentes, funcionários) e a comunidade do entorno, que interage diretamen-
te com a universidade. A partir desse envolvimento, possibilita-se configurar um laboratório 
“vivo” inovador que permite promover a sustentabilidade ambiental dentro e fora do campus. 
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Resumo
O	artigo	tem	como	temática	o	desenvolvimento	de	projetos	sociais	sustentáveis	através	
de parcerias estratégicas. Explora como campo empírico instituições de ensino superior 
católicas no estado do Rio Grande do Sul. Tem como problemática os escassos recursos 
e	apresenta-se	como	objetivo	analisar	de	como	instituições	de	ensino	superior	católicas	
no Rio Grande do Sul (RS) vêm viabilizando a formação de parcerias estratégicas para 
possibilitar	a	continuidade	e	o	desenvolvimento	de	seus	projetos	sociais.	Para	tanto,	o	
desenvolvimento do trabalho perpassa pela fundamentação teórica, metodologia e os 
achados	do	estudo	e	suas	análises.	Concluem-se	o	trabalho	pelas	considerações	finais	e	
o	referencial	bibliográfico.

Palavras-chave: Universidades	Católicas.	Projetos	Sustentáveis.	Parcerias	Estratégicas.

Introdução
As instituições católicas possuem uma identidade e responsabilidade acentuadas com o 

seu entorno social . Isso lhes motiva atender necessidades e anseios das pessoas através de pro-
cessos de transformação social e inclusão (FOSSATTI e DANESI, 2015). O problema que se esta-
belece é a escassez de recursos para essa finalidade. Na atual conjuntura política e econômica 
do país, o governo federal cada vez mais retira recursos da filantropia que eram destinados para 
projetos sociais . Também no atual momento concorrencial da educação superior, já não há es-
paços para atender responsabilidades sociais, a partir de mensalidade de alunos . Dessa forma, a 
busca de parcerias com autoridades da governança local, empresários e a própria comunidade, 
tem se revestido em alternativa viável para captação de recursos . Todavia, os projetos sociais 
têm requerido cada vez mais criatividade inovadora . Necessitam serem atrativos para desper-
tarem o interesse no desenvolvimento de parcerias estratégicas . 

Além do natural interesse de uma instituição de ensino superior em termos de fomentar 
o conhecimento e a inovação, o empreendedorismo e a diversificação de fontes de recursos 
para pesquisa e projetos extensionistas, e no caso os de caráter social, as instituições comuni-
tárias, aqui em especial as católicas, reforçam a necessidade de legitimar seu trabalho junto à 
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sociedade, que é a grande responsável pela razão de ser e a justificativa da existência dessas 
instituições (WEBSTER & ETZKOWITZ, 1991; DAGNINO, 2009).

Objetivo
Assim posto, o principal objetivo deste trabalho é o de analisar como instituições de ensi-

no superior católicas no Rio Grande do Sul (RS) vm viabilizando a formação de parcerias estra-
tégicas para possibilitar a continuidade e o desenvolvimento de seus projetos sociais . 

Desenvolvimento
• Metodologia da pesquisa
A motivação do estudo está ligada a partir da criação do grupo de pesquisa em “Gestão 

Educacional nos diferentes contextos” . Este grupo está ligado ao programa de pós-graduação 
em educação do Unilasalle do qual participam os autores deste artigo . Explorando dados de 
pesquisa anterior recente, os autores recortaram as respostas espontâneas de 13 gestores de 3 
Universidades e de 2 Centros Universitários católicos localizados no Rio Grande do Sul, em re-
lação a uma entre 18 questões a que foram submetidos . A questão abordava: de como é tratada 
a responsabilidade social, quanto aos processos de uma gestão sustentável .  

Desta forma, trata-se então de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, 
fundamentada em um estudo de caso . Um estudo exploratório busca o desenvolvimento de con-
ceitos e a abordagem de ideias, a partir de material já elaborado (MOREIRA & CALLEFE, 2006). 
O tratamento das respostas dadas pelos entrevistados foi por avaliação analítica para a com-
preensão do caso através de análise de conteúdo . Esta se constitui em um conjunto de técnicas 
de análise das comunicações . Visa a dar forma conveniente e representar de outro modo essa 
informação, por intermédio de instrumentos de transformação (BARDIN, 2011), como um arti-
go acadêmico .

• Achados do estudo 
As ICES vêm assumindo pela sua natureza comunitária a responsabilidade de propo-

rem e manterem projetos de alcance social . Incluem-se nesta responsabilidade social deman-
das ambientais que nascem da comunidade e/ou poder público e veem nas universidades o 
conhecimento necessário para tanto. Parcela significativa dos projetos sociais acaba incluída 
no orçamento da universidade . Na maioria dos casos a participação se dá como contraparti-
da junto à instituição de fomento ao projeto . Essas contrapartidas normalmente são horas de 
pesquisadores, professores, técnicos e pessoal administrativo . Alterações na legislação federal 
praticamente retiraram das comunitárias a parcela de filantropia que era utilizada para esse 
fim. Atualmente os recursos são dirigidos a concessão de bolsas de estudo.

As IES procuram agir de forma proativa no que se refere à sustentabilidade social. Os pro-
jetos em sua grande maioria envolvem a comunidade acadêmica, propiciando ações práticas 
aos alunos e beneficiando a comunidade. Os projetos sociais têm se aplicado a diversas áreas 
do conhecimento acadêmico como saúde, engenharias, educação, humanas, sociais aplicadas 
e comunicação . Assim isso inclui equipes trabalhando em unidades básicas de saúde e assis-
tência social nas vilas e periferias, equipes de esporte atuando com escolinhas para crianças e 
inclusão de deficientes, núcleos de práticas jurídicas e projetos ambientais, entre outros. Esses 
projetos se dão em sua grande maioria com instituições parceiras . A universidade entra com 
o conhecimento e a gestão de pessoas e desta forma exerce um papel importante na interface 
para com a comunidade, fazendo a ligação com outros atores sociais, governamentais, produti-
vos e econômicos . 

Sintetizando os processos de parceria diversos projetos, podemos destacar: convênios 
com o Poder Judiciário na implantação de Juizado de Pequenas Causas, com órgãos de defesa 
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do consumidor, como o Procon . Destacam-se na área ambiental acordos com prefeituras, coo-
perativas e indústria, na coleta seletiva de “matérias-primas” e arrecadação de lâmpadas e pi-
lhas no campus. Na área do esporte, por exemplo, equipes de várias categorias se beneficiam 
da infraestrutura e dos serviços acadêmicos e do campus, em parceria com o poder público e 
comunidade locais, que geram benefícios pela inclusão social que o esporte propicia. Já a par-
ticipação de empresários com aporte de recursos permite a promoção e divulgação da marca a 
um custo compatível .   

As instituições comunitárias em geral também trabalham no sentido de vincular ou ali-
nhar projetos sociais a editais públicos e privados . É uma tarefa árdua em atender uma sé-
rie de requisitos e concorrer com outras instituições, inclusive de natureza diversa . Ainda há 
uma grande dificuldade principalmente pelas autoridades públicas de entender a importância 
e extensão de projetos sociais sustentáveis . Muitas vezes projetos priorizados pela instituição 
acabam onerando ainda mais o orçamento da mesma, quando se fica impossibilitado de captar 
algum recurso externo . Enfatiza-se que os alunos são os responsáveis pela principal fonte de 
recursos, através de suas mensalidades. De uma forma ainda não significativa são apontados: 
atividades em ciência e tecnologia através dos parques tecnológicos, prestação de serviços e o 
atendimento a editais para o desenvolvimento de projetos .

Então podemos afirmar que um forte ponto que une a identidade das instituições comu-
nitárias se dá pelo viés social . As instituições católicas agregam a isso e assim se destacam pela 
humanização, espiritualidade e a fé em Cristo . Os projetos sociais vão além das atividades de 
extensão comunitária e levam o Evangelho aos acadêmicos e comunidade, praticando a inclu-
são e a fraternidade através das ações da pastoral universitária . Destaca-se ainda no papel da 
Pastoral Universitária a sua missão de acolher a comunidade externa e acadêmica, despertando 
um sentimento de pertencimento através de atos e gestos significativos na vida das pessoas e 
um trabalho de inclusão dos menos favorecidos na comunidade .

• Análise dos achados
As Ices são instituições de ensino superior voltadas a um ensino de excelência e 

responsabilidade sociais, assim reconhecidas em lei (BRASIL, 2013). A análise dos achados do 
estudo identifica políticas institucionais visando ampliar a receita e a participação em outras fontes 
que não sejam prioritariamente a mensalidade de alunos . Isto é possibilitado por uma política 
institucional de sustentabilidade (HESSELBARTH & SCHALTEGGER, 2014; ALSHUWAIKHAT & 
ABUBAKAR, 2008; DAGNINO, 2009; ELKINGTON, 1999). A preocupação com a sustentabilidade 
econômica se faz necessária para a expansão de suas atividades científicas de pesquisa e de de-
senvolvimento tecnológico, alçando condições de empregar novos conhecimentos e recursos em 
seus projetos de responsabilidade social e ambiental (HESSELBARTH & SCHALTEGGER, 2014; 
ALSHUWAIKHAT & ABUBAKAR, 2008; ELKINGTON, 1999). Relações interorganizacionais cola-
borativas através de parcerias estratégicas tanto em capital monetário, humano e intelectual fo-
mentam a instalação de parques de inovação . Gera-se conhecimento, novos serviços, emprego, 
desenvolvimento científico, produtos e serviços e consequentemente constitui-se em fontes de 
receita . Destaca-se também que os esforços conjuntos das Ices através de associações e consór-
cios estabelecem uma força política que pode influir em uma legislação que possa contemplar, 
dando mais amparo legal aos esforços aqui abordados, visando principalmente qualidade aca-
dêmica e o atendimento qualificado de suas responsabilidades com a sociedade, principalmen-
te local e regional . O investimento na estruturação de redes de relacionamento permite traba-
lhar no sentido de parcerias com a comunidade tanto externa como interna à universidade . Isto 
gera ideias e ações de engajamento em voluntariados de ações sociais (CROPPER, et . al ., 2014; 
NOOTEBOOM, 2014; TOMLINSON, 2005). Os conceitos da tríplice Hélice de Inovação (WEBSTER 
e ETZKOWITZ, 1991; ETZKOWITZ, 2002), conjugada com a tríplice hélice de sustentabilidade 
(ETZKOWITZ e ZHOU, 2006) permitem às Ices inovação e recursos para atividades extensionistas 
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de alcance social e ambiental . As comunitárias católicas agregam ao comunitário a fé em Cristo, o 
acolhimento e a inclusão (FOSSATTI, 2016; JULIATTO, 2016).

Considerações finais
O artigo abordou a viabilização de projetos sociais sustentáveis através da formação 

de parcerias estratégicas . Trata-se de um estudo de caso em instituições católicas de Ensino 
Superior no Estado do Rio Grande do Sul (RS). Para tanto se analisou como instituições de ensi-
no superior católicas no RS vêm viabilizando a formação de parcerias estratégicas para possibi-
litar a continuidade e o desenvolvimento de seus projetos sociais . 

Neste sentido considerou o conceito de sustentabilidade em termos da TBL, ou seja, nas 
dimensões da prosperidade econômica, responsabilidade social e qualidade ambiental . Que a 
qualidade do ensino, a pesquisa científica e a inovação participam efetivamente no desenvol-
vimento social através de projetos e de práticas acadêmicas, as parcerias são vitais à continui-
dade do trabalho das instituições comunitárias, aqui destacando em especial as Universidades 
Católicas . 

Entendemos, assim, que o objetivo do artigo foi atingido uma vez que possibilitou, através 
da pesquisa documental, bibliográfica e o diário de campo, apresentar as conclusões pertinen-
tes . Entende-se que pela relevância do tema, o mesmo tenha que ser continuado em nossas 
investigações .  
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Incubadora de Desenvolvimento 
Econômico com Inovação Ambiental 
e Social da PUC Minas (Ideias): um elo 
entre escola e sociedade

Prof. MSC Osvaldo Maurício de Oliveira (OMO) 
Profª. MSC. Jaqueline Silva Melo (JSM)

Objetivo Geral: Analisar	a	importância	das	contribuições	de	uma	Incubadora	de	Desen-
volvimento Econômico com Inovação Ambiental e Social como elo entre a escola e a 
sociedade.
Objetivos Específicos: Apresentar ações realizadas pela Incubadora Ideias da PUC Mi-
nas; analisar os impactos das ações no contexto das instituições pesquisadas; avaliar a 
aplicação dos pressupostos apresentados na missão da Incubadora Ideias.

Resumo
A universidade enquanto instituição educativa é ancorada sobre os pilares do ensino, pes-
quisa e extensão que, de forma indissociável, devem ser responsáveis pela formação dos 
estudantes. Para tanto, seu papel social é o de fomentar ações educativas para a constru-
ção	de	uma	cidadania	que	objetiva	a	transformação	social,	a	conquista	dos	direitos	(civis,	
políticos e sociais) individuais e coletivos de forma a manter-se em um constante diálogo 
com a sociedade. Neste sentido, entende-se que a universidade tem importante papel para 
apoiar ações empreendedoras, favorecendo o desenvolvimento econômico, ambiental e 
social locais. Para integrar às ações de apoio ao empreendedorismo e ampliar a participa-
ção	da	universidade	junto	à	sociedade,	a	PUC	Minas	criou	a	“Incubadora	de	Desenvolvi-
mento Econômico com Inovação Ambiental e Social – Ideias”. Com a proposta de atender 
as demandas das comunidades externas, a Ideias é um instrumento de fomento, desenvol-
vimento	e	integração	de	programas,	projetos	e	práticas	de	extensão	da	PUC	Minas	nas	di-
versas áreas do conhecimento. A interlocução entre extensão e pesquisa vem acontecendo 
na	Ideias	de	forma	prática	e	efetiva.	Com	esse	objetivo,	foi	desenvolvido	o	projeto	“Obser-
vatório Empresarial”, em parceria com a	Câmara	dos	Dirigentes	dos	Lojistas	de	Betim	(CDL	
Betim-MG).	Esse	projeto	objetiva	realizar	um	diagnóstico	da	rede	empresarial	da	cidade	de	
Betim,	região	metropolitana	de	Belo	Horizonte/MG.	Com	base	nesse	diagnóstico	a	univer-
sidade oferece assessorias de gestão aos pequenos negócios, atendendo também às de-
mandas de desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias inovadoras. Nesse sentido, 
o presente trabalho apresenta, por meio dos resultados do diagnóstico do “Observatório 
Empresarial”, como a incubadora Ideias tem conseguido realizar o diálogo com a socieda-
de e cumprir sua missão de desenvolvimento social. A pesquisa realizada foi de natureza 
quantitativa descritiva, tendo como método o levantamento ou survey. A coleta de dados 
foi realizada por alunos extensionistas de forma presencial nos estabelecimentos do setor 
terciário	das	áreas	definidas.	A	pesquisa	foi	aplicada	em	1.011	empresas	do	município.	Os	
resultados	apontaram	que	os	objetivos	da	pesquisa	foram	cumpridos,	fomentando	o	estu-
do e a disseminação de conhecimento visando o desenvolvimento e o crescimento social. 
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Com os dados obtidos várias ações de intervenções estão sendo desenvolvidas. Assim, 
os resultados obtidos até o momento apontam para o fortalecimento das relações entre a 
universidade e a sociedade. 

Palavras-chave: Responsabilidade social. Sociedade. Universidade.

Introdução
A universidade enquanto instituição educativa é ancorada sobre os pilares do ensino, da 

pesquisa e da extensão que, de forma indissociável, devem ser responsáveis pela formação dos 
estudantes . Para tanto, seu papel social é o de fomentar ações educativas para a construção de 
uma cidadania que objetiva a transformação social, a conquista dos direitos (civis, políticos e 
sociais) individuais e coletivos, mantendo um constante diálogo com a sociedade .

Neste sentido, entende-se que a universidade tem importante papel para apoiar ações 
empreendedoras, buscando favorecer o desenvolvimento econômico, ambiental e social locais . 
Para integrar às ações de apoio ao empreendedorismo e consequentemente ampliar a partici-
pação da universidade junto à sociedade, a PUC Minas criou a “Incubadora de Desenvolvimento 
Social – Ideias”. Criada a partir de uma proposta mais ampla de incubar projetos e negócios de 
viés sustentável gerando um impacto positivo na sociedade . 

A proposta é de atender demandas das comunidades do entorno da universidade, sendo a 
Ideias um instrumento de fomento, desenvolvimento e integração de programas, projetos e prá-
ticas de extensão da PUC Minas nas diversas áreas . Nesse contexto, a incubadora oferece supor-
te administrativo, assessoria jurídica, assessoria tecnológica e formação, para que o empreen-
dedor possa transformar suas ideias em uma empresa ou em um projeto social de sucesso .

A interlocução entre extensão e pesquisa e ensino vem acontecendo na Ideias com a par-
ticipação de alunos dos cursos de Administração, Direito e Engenharia de Produção de forma 
inter e transdisciplinar, atuando de forma conjunta no projeto “Observatório Empresarial – OE” . 
Este projeto se propôs, a priori, realizar um diagnóstico da rede empresarial da região central 
da cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Nele, buscou-se mapear e 
identificar as principais variáveis de desenvolvimento do setor terciário em Betim de forma 
sustentável; identificar demandas dos empreendedores; e propor ações direcionadas à supera-
ção de dificuldades identificadas.

Por meio do “OE” a Incubadora fomenta o desenvolvimento econômico tanto para empre-
sas como para a cidade de Betim, buscando contribuir para a capacidade organizativa das mes-
mas . Além disso, oferece assessorias de gestão de negócio, atendendo também às demandas de 
desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias inovadoras . 

Diante disso, a respeito do tripé ensino-pesquisa-extensão universitária e da sua função, 
podemos dizer que a extensão universitária ocupa lugar de destaque quando se discute o papel 
social de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Assim, o constante diálogo entre a escola e a 
sociedade se apresenta como foco principal para que esse objetivo seja alcançado . 

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta, por meio dos resultados do diagnóstico do 
“OE”, como a incubadora Ideias tem conseguido realizar esse diálogo com a sociedade e a pro-
moção do desenvolvimento local de forma sustentável com melhoria nas condições de vida das 
pessoas, fomentando o crescimento econômico, a preservação ambiental e redução das vulne-
rabilidades sociais, por meio da aplicação do conhecimento científico e da inovação tecnológica . 

Desenvolvimento
O ambiente econômico mundial tem se mostrado bastante turbulento, complexo e compe-

titivo. Assim sendo, manter um empreendimento funcionando é um desafio para os empreen-
dedores em geral .
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Uma alternativa para o número expressivo de 24% de empresas que, no Brasil, fecham as 
portas antes de completar dois anos de existência são as incubadoras de empresas, que diminuem 
em até três vezes o risco de encerramento do empreendimento nesse período, de acordo com o 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM Brasil, 2013), cujo estudo é coordenado pelo Instituto 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) e pelo Sebrae. Nesse contexto, Castro (2004) cor-
robora a importância da incubadora para a extensão universitária quando sustenta que: 

Dentre as três funções da universidade, ensino, pesquisa e ex-
tensão, a última é a mais nova e a que carece de maiores investiga-
ções . A maioria dos trabalhos realizados enfoca o processo de cons-
trução histórica da extensão e sua inserção dentro da universidade 
como uma terceira função . Porém, poucos são aqueles que investi-
gam a prática dos projetos, seu dia a dia, sua influência no processo 
de formação dos discentes e sua contribuição para a consolidação 
de um campo de conhecimento específico e das consequências des-
sas práticas acadêmicas (CASTRO, 2004. p. 2)

Dessa forma, Júnior (2013) entende a extensão universitária como um espaço de conver-
sação e de entrelaçamento de saberes e conhecimentos . Mas, como a extensão universitária 
tem um caráter de provisoriedade, a pedagogia do entrelaço de saberes também o é e depen-
de do processo de construção/superação da práxis, entendida como elemento fundante para 
se constituir enquanto parte importante e indispensável do pensar e do fazer acadêmico, que 
possibilita o entrelaço de conhecimentos acadêmicos com os populares . Para esse autor, essa 
aproximação deve resultar em um processo de adaptação e de conversação . (Júnior, 2013) .

Conforme abordado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a PUC Minas en-
tende que a necessária integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão é assumida como parte 
de sua essência e traduzida na missão de promover o desenvolvimento humano e social de alunos, 
professores, funcionários e sociedade . Assegurada no estatuto da Universidade e nas diretrizes da 
Graduação, essa integração representa o eixo da Política de Extensão da Universidade . Assim, a 
extensão universitária na PUC Minas, integrada ao ensino e à pesquisa, é, portanto, parte do fazer 
acadêmico e um dos lugares do exercício da função social da instituição (PDI, 2012 a 2016) . 

Diante do exposto, a Ideias vai de encontro aos objetivos institucionais da PUC Minas ao 
realizar esse diálogo com a sociedade, integrando os saberes advindos de ensino e da pesquisa . 
Assim, a Ideias apresenta uma proposta inovadora e visa não somente a sustentabilidade eco-
nômica, mas também a social e a ambiental da sociedade .

Metodologia
A presente pesquisa, de natureza quantitativa e descritiva, teve como método o levanta-

mento ou survey. A coleta de dados foi realizada por alunos extensionistas de forma presencial 
nos estabelecimentos do setor terciário das áreas definidas, sendo entrevistados os proprietá-
rios ou gerentes . Após as entrevistas, os questionários preenchidos foram tabulados e analisa-
dos de forma descritiva . A pesquisa foi aplicada em 1 .011 empresas, localizadas em 28 bairros 
da região central de Betim.

Resultados e discussão
O objetivo principal do diagnóstico do projeto “OE” foi o de mapear o perfil dos empreen-

dedores da cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte-MG, com o intuito de aten-
der às demandas de desenvolvimento, de gestão, de novas pesquisas e tecnologias inovadoras .
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Os resultados apontaram que, em relação ao gênero, as mulheres empreendedoras estão pra-
ticamente em mesmo número que os homens . Grande parte dos entrevistados não possui ensino 
superior completo . Um aspecto interessante a se ressaltar é que 76% não possuem sede própria . 
As empresas apresentam-se como empreendimentos com baixo índice de empregados, sendo que 
a maioria possui entre um e três funcionários. A maioria dos empresários compra fora de Betim e 
ainda não aderiu ao mercado eletrônico, apenas 30% dos entrevistados responderam que utilizam 
o e-commerce como forma de compra ou venda . Além disso, embora metade das empresas sejam 
informatizadas, elas não possuem sites e/ou forma de divulgação pela internet . Os empresários não 
possuem hábito de contratar serviços de consultoria, sendo que somente 14% já aderiram a essa 
atividade . Entretanto, nota-se um contraponto, uma vez que grande parte dos entrevistados que 
contratou serviços de consultoria, o fizeram na área de Tecnologia da Informação (TI). Mais da me-
tade dos empresários, hoje, só vende a dinheiro e com cartão, uma alternativa usada cada vez mais 
para combater a inadimplência . Quanto ao recrutamento e seleção observou-se que os proprietários 
o fazem sem ajuda de outras empresas e, devido ao fato do cenário econômico, eles próprios e fami-
liares estão assumindo seus negócios evitando assim mais custos com funcionários . 

A crise econômica é um dos problemas que vem sendo enfrentados pelos empresários, 
que afeta o fluxo de pessoas e, consequentemente, as vendas. Custos como o de impostos, alu-
guel, contas de água e luz possuem maior peso no caixa da empresa . Com isso, surge a necessi-
dade de análise do negócio no que concerne à otimização de recursos e corte de despesas . Em 
relação ao interesse em participar de eventos na PUC e CDL, essa questão se mostrou como uma 
das maiores com taxas de aceitação (83%) – isso demonstra o interesse dos empreendedores 
em se relacionarem com a universidade . Para as instituições envolvidas neste projeto, o resulta-
do acima sinaliza a continuação do relacionamento com esses entrevistados, atuando com base 
nas demandas identificadas, para poder assim criar e cultivar o hábito dessas práticas (cursos, 
palestras, treinamentos) para benefício das partes. Adicionalmente, cumpre-se um dos objeti-
vos da pesquisa, que é fomentar estudo e disseminação de conhecimento que visem o desen-
volvimento e crescimento do município . Como os resultados são preliminares, ainda não foram 
efetuados cruzamentos para uma análise mais qualitativa . Entretanto os dados até o momento 
apontam para a efetividade deste projeto para todas as partes interessadas .

Considerações finais
Acredita-se que conhecer e compreender os diagnósticos encontrados nesse universo 

apresentado pela pesquisa podem contribuir para que os problemas vivenciados possam ser 
mitigados, visando a redução da mortalidade desses empreendimentos, aumentando a auto-
nomia dos empreendedores e o consequente aumento da sobrevida desses empreendimentos . 
Investigar e analisar com maior profundidade cada um dos fatores apontados, assim como a 
integração entre eles, pode ser útil para possíveis pesquisas futuras . 

Diante do exposto pode-se concluir que a formação dos alunos se completa por meio da 
prática extensionista inserida e vivenciada na realidade social . Nesse sentido, corroborando ao 
planejamento de desenvolvimento institucional, “essa ação pedagógica extencionista favorece 
para que a universidade intensifique a convergência entre sua vocação técnico-científica, a vo-
cação humanizadora e seu compromisso social (PDI, 2012 a 2016) . A partir disso, ressalta-se a 
importante missão da Incubadora Ideias como instrumento fundamental para a operacionali-
zação desse objetivo .
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Fonoaudiologia educacional: 
intervenção junto a escolares e 
professores do Ensino Infantil

Denise Brandão de Oliveira Britto
Bárbara Alves dos Santos

Henara Rodrigues de Castro
Ana Teresa Brandão de Oliveira e Britto

Objetivo Geral: Levantar dados acerca da linguagem e do processamento fonológico de 
escolares antes e depois da execução de programas de intervenção do fonoaudiólogo na 
escola.
Objetivos Específicos:	apresentar	e	demonstrar	às	escolas	a	Fonoaudiologia	e	sua	rele-
vância	nos	processos	educacionais;	verificar	o	conhecimento	de	professores	da	educa-
ção básica acerca de aspectos fonoaudiológicos

Resumo
Trata-se	de	uma	pesquisa	de	iniciação	científica	acerca	da	atuação	fonoaudiológica	no	
ambiente escolar. 
Palavras-chave: Fonoaudiologia, Linguagem, Estudos de Linguagem, Educação, Servi-
ços de Saúde da Criança, Assistência à Saúde.

Métodos
Sondagem do desempenho das crianças no ambiente escolar. Coleta de dados por meio 
de questionários respondidos pelos professores abordando Fonoaudiologia, alfabetização e 
desenvolvimento infantil. Estimulação da consciência fonológica em grupos de escolares e 
reaplicação dos questionários e sondagem para comparação antes e depois da intervenção. 

Resultados: Constatou-se	melhora	significativa	da	análise	dos	questionários	das	profes-
soras, antes e após as orientações, e melhora nas provas de Consciência fonológica na 
maioria das turmas, principalmente nos primeiros períodos. Conclusão: A intervenção apli-
cada à consciência fonológica favorece a alfabetização trazendo grandes benefícios no de-
senvolvimento da linguagem e na aprendizagem, garantindo um bom desempenho escolar. 

Introdução
A atuação do fonoaudiólogo no espaço escolar foi regulamentada em 2010 pelo Conselho 

Federal de Fonoaudiologia por meio da Resolução nº 387 que “Dispõe sobre as atribuições e 
competências do profissional especialista em Fonoaudiologia Educacional [...]” (BRASIL, 2010).

O foco principal da atuação do fonoaudiólogo educacional se dá na promoção da saúde da 
criança, criando, assim, um ambiente favorável para que as capacidades de cada escolar pos-
sam ser bem exploradas na escola, levando sempre em conta a demanda da comunidade es-
colar, conforme relato de diferentes autores . (LUZARDO e NEMR, 2006; MARANHÃO, PINTO e 
PEDRUZZI, 2009; OLIVEIRA e NATAL, 2012; BRITTO, CASTRO, GOUVÊA , SILVEIRA, 2006).
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Além da instrumentalização dos professores, outro aspecto amplamente discutido na lite-
ratura, contribuinte para a otimização da aprendizagem, é estimulação da consciência fonoló-
gica, que se caracteriza por ser a habilidade em analisar e manipular a fala em seus componen-
tes fonológicos . Tendo em vista que o período de maior desenvolvimento dessa habilidade, em 
crianças sem alterações, ocorre entre os 4 e 6 anos de idade, mesma faixa de idade das crianças 
participantes desta pesquisa, evidencia-se a importância da intervenção e estimulação dessa 
habilidade, uma vez que a consciência fonológica é uma das principais responsáveis no pro-
cesso de aprendizagem da língua escrita (SANTOS, FRICHE, LEMOS, 2011; ROSAL, et al, 2016; 
SOARES, CARNIO, 2012; ROSAL, CORDEIRO, QUEIROGA, 2013).

Este trabalho teve por objetivo levantar dados acerca da linguagem e do processamento 
fonológico de escolares antes e depois da execução de programas de intervenção fonoaudioló-
gica nas escolas .

Desenvolvimento e metodologia
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais sob o número 49549015 .3 .0000 .5137 CAAE . 
O caminho metodológico indicado para a presente pesquisa priorizou uma análise quan-

to-qualitativa . O presente estudo foi realizado em duas escolas de Educação Infantil: Centro de 
Educação Infantil Irmão José Grosso (CEI) e Instituição Espírita de Amparo a Criança (Meimei), 
localizadas na cidade de Contagem e Belo Horizonte, respectivamente, com assinatura prévia 
do Termo de Compromisso de Instituição coparticipante . 

Os critérios de inclusão dos participantes foram: todos os professores que concordaram 
em participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e todos os 
alunos dos 1ºs e 2ºs períodos, que participaram da aplicação e reaplicação da sondagem e das 
intervenções . Foram excluídos os escolares que realizaram apenas a aplicação ou reaplicação 
da sondagem .

A sondagem que os escolares foram submetidos foi elaborada pela professora e pesquisa-
dora responsável por essa pesquisa e continha as seguintes provas: (1) Avaliação da Escrita: es-
crita do nome completo, escrita das letras do alfabeto em sequência e dos números 0 a 9 e ditado 
sob figuras; (2) Cópia de Figuras – percepção visual (CAPELLINI, 2008); (3) Prova de Consciência 
Fonológica proposta por Adams (ADAMS, FOORMAN, LUNDBERG, 2006): Identificação de rimas, 
Contando Sílabas, Combinação de fonemas, Contando fonemas, Comparando o tamanho das 
palavras e Representação de Fonemas com letras; e (4) Leitura (OLIVEIRA, CAPELLINI, 2014) . 
Essa sondagem foi subdividida, sendo aplicada em dois encontros e em grupos reduzidos de dez 
alunos . As intervenções foram realizadas semanalmente, totalizando 13 encontros . 

As intervenções foram realizadas semanalmente, a princípio com toda a turma e, após al-
guns encontros, os alunos da escola CEI foram divididos em dois grupos, sendo cada uma das pes-
quisadoras responsáveis por um grupo . Foram 13 encontros para intervenções com cada turma .

As professoras, antes e após as intervenções com os alunos, responderam ao questionário, 
que abordou os seguintes temas: consciência fonológica, desenvolvimento infantil e distúrbios 
da linguagem . Antes da reaplicação foi entregue um material explicativo produzido pelas pes-
quisadoras elucidando as questões que foram abordadas no questionário, além do esclareci-
mento de dúvidas e questionamentos em todos os encontros .

A caracterização da amostra foi avaliada pela frequência observada, porcentagem media-
na, média e desvio padrão . A diferença entre as respostas dos questionários com as explicações 
e orientações propostas aos professores foi verificada pelo teste de Wilcoxon. E esse mesmo 
teste avaliou as diferenças entre as avaliações antes e depois da linguagem e consciência fono-
lógica dos escolares. O nível de significância adotado foi de 5% com intervalo de confiança de 
95% . O software utilizado foi o IBM SPSS Statistics versão 24.
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Os resultados do estudo revelam diferença significativa (p<0.05) entre as medianas, quan-
do se analisa os questionários respondidos pelas professoras, antes e após as intervenções, 
sugerindo bom resultado das orientações fornecidas para as mesmas . 

Figura 1: Comparação resultados questionário antes e após as intervenções
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Na prova de leitura os dados coletados não demonstraram diferenças estatisticamente 
significativas antes e após as intervenções. 

Tabela 1: Resultados leitura antes e após as estimulações 

Mediana Média Desvio 
Padrão Valor p**

Leitura*

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

3,0
6,0

2,9
5,8

2,8
2,9 0,0054

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

4,5
4,0

4,6
4,7

2,3
2,2 0,938

Fonte: Escolares do Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso (CEI) e da Instituição Espírita de Amparo à Criança (MEIMEI) .
Antes: sem intervenção . Depois: após a intervenção .
* Não realizado para o 1o período .
** Teste de Wilcoxon

Estudos apontam que a melhora nas habilidades de consciência fonológica impacta direta-
mente na melhora da leitura e escrita, quando excluídas possibilidades de déficits relacionados. 
Os subtestes de consciência fonológica exigiam do aluno a capacidade de refletir explicitamente 
sobre a estrutura da palavra. Baseado nisso, estudos evidenciam a importância da consciência 
fonológica para aprendizagem da língua escrita e da leitura, visto que para a criança aprender 
a ler e escrever é necessário que perceba a relação grafo-fonêmica . Diante do exposto e por 
meio da análise dos resultados podemos concluir que ambas as turmas possuíram resultados 
estatisticamente significativos, demonstrando melhora nessa habilidade. Tendo as turmas do 
2º período apresentado médias maiores, comprovando a teoria de que a melhora nos níveis da 
consciência fonológica está diretamente relacionada ao aumento da faixa etária (BRITTO, 2006; 
SOARES e TENÓRIO, 2012).
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Tabela 2: Resultados Consciência Fonológica antes e após as estimulações

Mediana Média Desvio 
Padrão Valor p**

Id
en

tifi
ca

çã
o 

de
 ri

m
as

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

2,0
5,0

1,7
5,0

0,6
0,0 < 0,001

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

5,0
5,0

3,7
4,6

1,9
1,0 0,656

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

3,0
5,0

3,2
5,0

1,9
0,0 0,125

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

5,0
5,0

3,9
4,8

2,1
0,6 0,375

C
on

ta
nd

o 
sí

lb
as

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

0,0
4,0

0,8
3,7

1,1
1,4 < 0,001

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

2,0
4,0

2,3
3,8

1,9
1,2 0,042

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
4,0

0,0
4,1

0,0
0,8 0,008

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

3,5
4,5

2,8
3,7

1,8
1,7 0,215

C
om

bi
na

nd
o 

fo
ne

m
as

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

0,0
5,0

0,0
4,2

0,0
1,7 < 0,001

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

1,0
5,0

2,0
3,7

1,7
1,6 0,040

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
5,0

0,0
4,1

0,0
1,8 0,016

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

4,5
5,0

3,2
3,7

2,2
1,6 0,750

C
on

ta
nd

o 
fo

ne
m

as

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

0,0
1,0

0,0
1,5

0,0
0,9 0,002

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

1,0
1,0

1,1
1,5

1,3
1,4 0,819

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
5,0

0,0
4,8

0,0
0,5 0,008

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

0,0
3,0

0,4
2,9

0,6
1,2 0,001
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Mediana Média Desvio 
Padrão Valor p**

C
om

pa
ra

nd
o 

ta
m

an
ho

 
da

s 
pa

la
vr

as
CEI 1o período (antes)

CEI 1o período (depois)
0,0
4,0

0,0
3,9

0,0
0,5 0,001

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

2,0
4,0

2,1
3,5

1,5
1,7 0,079

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
4,0

0,0
3,8

0,0
1,0 0,008

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

2,5
3,5

2,3
2,8

1,4
1,8 0,473

Re
pr

es
en

ta
nd

o 
fo

ne
m

as
 c

om
 le

tra
s

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

0,0
3,0

0,0
3,0

0,0
1,5 < 0,001

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

5,0
5,0

3,3
4,5

2,4
1,1 0,313

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
5,0

0,0
4,6

0,0
0,7 0,008

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

5,0
5,0

3,7
4,8

2,1
0,6 0,156

Fonte: Escolares do Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso (CEI) e da Instituição Espírita de Amparo à Criança (MEIMEI) .
Antes: sem intervenção . Depois: após a intervenção .
* Não realizado para o 1o período .
** Teste de Wilcoxon

Em relação à escrita no subteste do Ditado sob figuras, não se observa valores estatistica-
mente significativos. Para realizar a análise foi considerada apenas aquelas crianças que apre-
sentaram a escrita alfabética e este foi aplicado somente nos 2ºs períodos de ambas as escolas, 
totalizando um número reduzido de alunos . Algumas turmas apresentaram diferenças antes e 
depois em algumas provas específicas.

Tabela 3: Resultados Escrita antes e após as estimulações

Mediana Média Desvio 
Padrão Valor p**

N
om

e

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

0,0
1,0

0,1
0,9

0,3
0,3 0,004

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

1,0
1,0

0,9
1,0

0,3
0,0 0,999

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
0,0

0,1
0,4

0,3
0,5 0,250

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

1,0
1,0

0,7
1,0

0,5
0,0 0,500
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Mediana Média Desvio 
Padrão Valor p**

Le
tra

s

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

2,5
5,0

2,8
5,1

1,9
3,3 0,063

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

8,0
12,0

10,0
14,9

7,0
7,6 0,098

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
6,0

1,1
6,4

1,9
4,0 0,004

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

5,0
25,0

5,1
20,6

4,4
6,8 < 0,001

N
úm

er
os

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

0,0
3,0

0,0
3,1

0,0
2,0 0,002

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

5,0
10,0

5,7
7,4

2,8
3,9 0,001

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

0,0
0,0

0,4
1,7

1,5
3,1 0,244

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

1,0
7,0

2,3
7,2

3,0
3,2 < 0,001

D
ita

do
 s

ob
 

fig
ur

as
* CEI 2o período (antes)

CEI 2o período (depois)
0,0
0,0

1,5
2,2

4,4
5,7 0,999

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

0,0
0,0

3,8
3,3

7,5
7,8 0,999

C
óp

ia
 F

G

CEI 1o período (antes)
CEI 1o período (depois)

1,0
3,0

1,4
2,4

0,6
1,0 0,016

CEI 2o período (antes)
CEI 2o período (depois)

3,0
4,0

2,5
3,4

1,1
0,9 0,034

MEIMEI 1o período (antes)
MEIMEI 1o período (depois)

1,0
2,0

1,3
2,2

0,9
1,2 0,031

MEIMEI 2o período (antes)
MEIMEI 2o período (depois)

2,0
4,0

2,0
3,6

1,5
0,7 0,008

Fonte: Escolares do Centro de Educação Infantil Irmão José Grosso (CEI) e da Instituição Espírita de Amparo à Criança (MEIMEI) .
Antes: sem intervenção . Depois: após a intervenção .
* Não realizado para o 1o período .
** Teste de Wilcoxon

Considerações finais
A intervenção aplicada à consciência fonológica promove benefícios para crianças, princi-

palmente nesta faixa etária em que se observa maior expansão do sistema fonológico além de 
favorecer a alfabetização, trazendo grandes benefícios no desenvolvimento da linguagem e na 
aprendizagem, garantindo um bom desempenho escolar . Diversos fatores contribuíram para 
que os resultados não fossem tão expressivos, entre eles citamos a questão do desinteresse e 
agitação extrema das crianças, tanto durante as intervenções como nos momentos de aplicação 
e reaplicação da sondagem e o grande número de alunos por sala, principalmente no CEI, em 
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que haviam 25 alunos agrupados no mesmo ambiente . O que impactou, também, diretamente 
nos resultados relativos foi às professoras, pois as mesmas necessitavam, a todo momento, dis-
ciplinar os alunos e na maioria das vezes não conseguiam se atentar às orientações .

Sugere-se que os estudos referentes ao âmbito educacional prossigam para que novas es-
tratégias de atuação, principalmente junto aos educadores, sejam propostas, levando em conta, 
particularmente, sua extensa carga horária de trabalho .
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A leitora óptica aplicada no ambiente 
escolar

Daniela Afonso Chaves Alencar de Carvalho1

Rayanne Afonso dos Santos2

Objetivo geral
Verificar	os	benefícios	da	implantação	do	sistema	digital	de	correção	de	gabaritos.

Objetivos específicos:
•	 Otimizar o tempo do professor;
•	 Diminuir possíveis erros gerados pela correção manual;
•	 Reduzir esforços.

Resumo
Existem	diversos	ambientes	e	ferramentas	específicas	que	abordam	como	complemento	
ou de forma única o aspecto de avaliação dos alunos. No processo de ensino-aprendiza-
gem, são aplicadas avaliações, consideradas como importantes recursos que possibilitam 
aos	professores	receberem	informações	sobre	o	aprendizado	dos	estudantes	e	verificarem	
se	os	objetivos	propostos	foram	alcançados.	A	avaliação	possibilita	a	exploração	e	apli-
cação de diversos instrumentos, técnicas e funções de monitoramento, gerando melhor 
acompanhamento e direcionamento dos estudantes por meio do feedback, relatórios e 
acompanhamento (CARDOSO, 2002; FISCHER e STEINMETZ, 2000). Há alguns anos, os 
professores tinham de realizar a correção das avaliações manualmente para obter os resul-
tados apresentados pelos alunos. Atualmente, empresas de software propõem ferramentas 
que agilizam o processo de correção e reduzem os esforços gastos pelo professor na im-
plementação de questões e relatórios com os resultados da avaliação do estudante. Dessa 
forma, o professor pode empregar mais tempo no acompanhamento do desempenho dos 
estudantes nas avaliações (MORAIS et al, 2005). O foco principal do Colégio Sagrado Co-
ração	de	Maria-BH,	na	implantação	do	sistema	digital	de	correção	de	gabaritos,	é	agilizar	
os	processos,	melhorar	o	planejamento	dos	professores	na	elaboração	das	avaliações,	oti-
mizar o tempo do professor, reduzir possíveis erros gerados pela correção manual e reduzir 
esforços,	maximizando	o	tempo	para	planejamento	de	processos	de	intervenção.

Palavras-chave: Avaliação, leitura óptica, relatório de desempenho, software de corre-
ção de gabaritos, intervenção.

Introdução
Na sociedade atual, a cobrança por mudanças significativas nas bases sociais e tecnoló-

gicas são as novas atribuições exigidas à escola . Dessa forma, a escola necessita desenvolver 
características para atender às exigências geradas pela sociedade, pois um dos grandes marcos 
do mundo contemporâneo é o fenômeno da mudança (DANTAS, 2014).

1 Pedagoga, Especialista em Educação, Mestre em Educação, Professional & Self Coaching, Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro 
de Coaching (IBC) e Coordenadora Pedagógica Geral no Colégio Sagrado Coração de Maria/BH.
2 Nutricionista, Especialista em Nutrição Esportiva, Especialista em Tecnologias na Aprendizagem (Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
mercial-SENAC) e Coordenadora da Informática Educativa no Colégio Sagrado Coração de Maria/BH.
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Quando se tem uma mudança em um ambiente escolar, a adaptação não é repentina . É 
necessária uma conscientização dos profissionais envolvidos sobre a importância da mudança, 
de modo que se sintam estimulados e se tornem capazes de ir além dos próprios limites .

Na maioria das instituições de ensino, o método de avaliação é fundamental em todo 
processo de ensino-aprendizagem, pois por meio deste é possível saber se os objetivos 
educacionais propostos atingiram a aprendizagem dos estudantes .

Uma das formas de avaliar esse conhecimento é a aplicação de provas de múltipla escolha, 
na qual o estudante reflete sobre um enunciado e opta por uma ou mais alternativas, dependendo 
da proposta da questão . Esse método tem como vantagem a otimização do tempo do professor 
e a facilidade de correção das avaliações . Mas, se a correção dessas avaliações for realizada pela 
correção digital de gabaritos, principalmente em avaliações que demandam grande número de 
questões, os professores e os estudantes podem ter vários benefícios (SEVERINO et al., 2004).

Inserir um software de geração de folhas de respostas e correção digital de gabaritos, em 
um ambiente escolar, realmente é um grande avanço tecnológico e uma grande mudança que 
pode causar um estranhamento e dificuldade de adaptação por parte dos professores, já que 
eles estão acostumados a realizar a correção de suas avaliações de forma manual, dentro de sua 
disponibilidade de tempo, mas essa atividade demanda maior tempo para sua execução e mais 
atenção do corretor para evitar erros durante o processo .

Mesmo com as dificuldades iniciais de adaptação, ao conhecerem os benefícios da leitora 
óptica, os professores perceberão que a implantação da correção digital de gabaritos tem muito 
a facilitar e a oferecer na rotina diária e no acompanhamento dos resultados dos alunos . Nessa 
perspectiva, o Colégio Sagrado Coração de Maria-BH apresenta a sua experiência com a implan-
tação da leitora ótica e os seus benefícios para a educação.

Desenvolvimento e metodologia
Em 2014, o Colégio Sagrado Coração de Maria-BH implantou o setor de leitora óptica para 

a criação de folhas de respostas em múltipla escolha e a correção digital de gabaritos, por meio 
do software KaptureAll . Essa implantação teve o objetivo de agilizar o processo de correção das 
avaliações e a elaboração de relatórios com o desempenho dos alunos, maximizando a possibi-
lidade da realização de processos de intervenção de forma mais acertiva . 

O KaptureAll é um software que extrai e interpreta marcações de respostas de múltipla es-
colha, letras impressas e manuscritas, números, códigos de barras e recorte de imagens, de for-
mulários e documentos . Por meio dele é possível elaborar folhas de respostas personalizadas, 
em word ou PDF, e inserir o nome da avaliação, nome do aluno, número de matrícula e turma. 
O setor de leitura óptica gerencia todas as etapas das avaliações, desde o envio dos gabaritos 
pelas coordenações até a entrega dos relatórios de desempenho para alunos e professores . 

Na primeira etapa do processo, os professores encaminham o número de questões, ga-
baritos, habilidades e nível de dificuldade de cada questão, para que a coordenação de cada 
segmento (Ensino Fundamental I ao Ensino Médio) preencha a planilha personalizada a ser 
enviada para o setor de leitora óptica . 

Na segunda etapa, o setor de leitora óptica elabora as folhas de respostas dos alunos, in-
serindo os campos de nome da avaliação, nome do aluno, número de matrícula, turma, número 
de questões e das alternativas (a, b, c, d, e), por meio do módulo Merge, que faz a junção das 
imagens (PDF) dos formulários com as informações do banco de dados dos candidatos ou alu-
nos, gerando formulários personalizados prontos para impressão . Após a criação das folhas de 
respostas, conferência e impressão, é realizada a entrega para a coordenação de segmento .

A terceira etapa é constituída pela elaboração dos relatórios de desempenho de cada alu-
no e da turma. O relatório é uma planilha em Excel, criada pelo Colégio Sagrado Coração de 
Maria-Brasília e implementada por todas as unidades da Rede Sagrado no Brasil. Cada unidade 
tem sua especificidade, mas a base e o layout do relatório são os mesmos para todos os colégios . 
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O setor de correção organiza o relatório com os alunos da turma, nome da avaliação, nú-
mero de questões, gabarito, nível de dificuldade e habilidades. Dessa forma, ele já fica prepara-
do para receber as respostas dos alunos .

Na quarta etapa, as folhas de respostas, preenchidas pelos alunos na aplicação das avalia-
ções, são entregues ao setor de leitora óptica, para que seja feita a extração dos dados contidos 
nestas para o documento em Access ou Excel, por meio do software KaptureAll . A exportação 
acontece com o auxílio dos módulos Config e Extractor. 

O Config configura as áreas de leitura do formulário baseada em uma imagem digitaliza-
da . Com ele são definidos os campos de marcas ópticas, letras impressas, letras manuscritas, 
números e recorte de imagens que o software deve extrair dos formulários e documentos . Já o 
Extractor extrai das imagens de marcações de múltipla escolha, caracteres numéricos ou alfa-
béticos, informações processáveis e armazena em um banco de dados, para serem processadas . 

Após a exportação das respostas, acontece a quinta etapa, em que temos a construção dos 
relatórios com diversas análises acerca do desempenho dos alunos . Nesses relatórios, além do 
resultado e da nota propriamente ditos, são disponibilizadas também informações sobre o de-
sempenho geral e por habilidade do aluno (autônomo, mediano e baixo desempenho), e de cada 
habilidade dentro da turma . Essa última análise é de fundamental importância para direcionar os 
professores sobre quais habilidades necessitam de intervenção (considera-se com necessidade 
de intervenção aquela (s) habilidade (s) cuja média da turma foi inferior a 80%) .

Outra informação que pode ser aferida a partir da criação dos relatórios diz respeito ao 
índice de atratividade das questões da avaliação aplicada, em que é feita uma análise completa 
das respostas dos alunos, com foco nas respostas incorretas, para diagnosticar os principais 
pontos de dúvida de cada questão. Exemplificando: se determinada questão tem como resposta 
a opção B, mas 80% daqueles que responderam de forma incorreta optaram pela letra C, pode-
-se concluir que essa é uma dúvida recorrente naquela turma e esse conteúdo deve ser mais 
bem trabalhado . Pode-se concluir, também, que pode ter havido algum erro na construção da 
questão ou da alternativa . 

Nos Simulados Específicos, aplicados durante o ano letivo, por exemplo, o foco da pon-
tuação é mensurar o aproveitamento do aluno e da turma, sem haver ênfase em uma ou outra 
habilidade . Para esses casos, o resultado é divulgado aos professores no formato a seguir:

Quadro 1

Aluno Nota final Classificação

Aluno A 12,0 Autônomo

Aluno	B 11,0 Autônomo

Aluno C 9,0 Mediano
Fonte: Setor de leitora óptica do CSM-BH

Já nos Simulados Gerais, há uma atenção especial em relação às especificidades em que 
alunos e turma necessitam de maior ponto de atenção . Para esse tipo de atividade, cada disci-
plina é subdividida em habilidades e cada uma delas demonstrada de maneira individual, con-
forme pode ser observado no modelo a seguir .
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Quadro 2

Aluno Nota	final Habilidade 1 Habilidade 2 Classificação

Aluno A 12,0 6,0 6,0 Autônomo

Aluno	B 11,0 5,0 6,0 Autônomo

Aluno C 9,0 6,0 3,0 Mediano
Fonte: Setor de leitora óptica do CSM-BH

No Quadro 2, apesar de o Aluno C ser considerado Mediano, ele precisa de atenção espe-
cial em relação à Habilidade 2, no qual apresentou baixo desempenho .

Os pontos citados anteriormente, nos quadros, são as principais informações disponibili-
zadas a professores e coordenadores em relação às avaliações aplicadas . Contudo, esses parâ-
metros podem ser facilmente ajustados conforme a necessidade ou de acordo com o objetivo 
da atividade .

Após a entrega dos resultados aos professores e coordenações, em reunião semanal, a 
equipe pedagógica do segmento se reúne com os professores para explorarem os resultados, 
analisando os dados e estabelecendo intervenções a partir dos dados que são gerados .

Considerações finais
Existe a necessidade do desenvolvimento de novas ferramentas para melhores experiên-

cias da tecnologia no processo de ensino/aprendizagem. Em vista dos benefícios que podem 
ser obtidos, o Colégio Sagrado Coração de Maria investe no desenvolvimento de técnicas e fer-
ramentas que proporcionem a elaboração de avaliações e do feedback do desempenho dos alu-
nos, com melhores resultados por meio da utilização da leitora óptica, agilidade na geração de 
relatórios, otimização do tempo dos professores e proposição de intervenções de forma mais 
efetiva .  
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“Mão nos Blocos”
Um relato sobre protagonismo, criatividade e 
aprendizagem significativa

Ana Flávia Colen1

Elaine Cecília Lima Oliveira2

Felipe Marçal3

Objetivo geral
Promover a aprendizagem a partir da utilização de recursos tecnológicos.

Objetivos específicos
•	 Utilizar as tecnologias para o exercício da criatividade, solução de problemas e pen-

samento crítico.
•	 Administrar, trocar e interagir informações na rede, a internet.
•	 Desenvolver metodologias relevantes no uso da tecnologia para a promoção de atitu-

des proativas de aprendizagem.

Resumo
Este	trabalho	busca	refletir	sobre	propostas	pedagógicas,	a	partir	do	uso	de	linguagem	de	
programação, mediado pela plataforma on-line/software denominada Scratch, e da valori-
zação da aprendizagem da prática da tecnologia (o fazer/o programar), permitindo espa-
ço para o erro educativo que propicie aos alunos adolescentes do Ensino Fundamental, 
protagonismo	 e	 aprendizagem	 significativa,	 além	de	desenvolver	 uma	 abordagem	cola-
borativa e transdisciplinar. Trata-se do relato de experiências vivenciadas na prática com 
alunos, da faixa etária de 12 e 13 anos, matriculados no 7.º Ano do Ensino Fundamental, 
em (2) Unidades de Colégios de uma mesma rede de ensino privado Confessional 
Católico. Uma instituição, que tem em sua trajetória mais de duas décadas, dedicada 
à pesquisa e desenvolvimento de projetos, com alunos de educação básica, envolven-
do, entre outras questões, a linguagem de programação em Laboratórios de Informática. 
O	avanço	tecnológico	e	o	fascínio	que	os	jogos	digitais	promovem	entre	os	adolescentes,	
enquanto campo pedagógico a valorização das vertentes educacionais que incentivam 
estudantes	 a	 tornarem	protagonistas	de	 seu	 aprendizado	 são	alguns	dos	objetivos	das	
propostas,	utilizadas	pelos	proponentes	deste	trabalho,	como	meio	para	esta	reflexão.	A	
utilização da linguagem de programação em blocos e o programa Scratch, com ênfase na 
aprendizagem	de	um	novo	“idioma”,	a	tecnologia	a	serviço	da	educação	para	o	século	XXI.	
É	também	objeto	desta	reflexão	a	visita	a	um	espaço,	com	vistas	ao	Movimento	Maker, um 
Laboratório	FabLab,	localizado	em	um	Centro	Universitário	de	BH.	Espaço	reservado	ao	
desenvolvimento da inovação, invenção, empreendedorismo e aprendizagem.

Palavras-chave: Programação. Linguagem. Aprendizagem. Interatividade.
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Introdução
Vivemos em uma sociedade denominada sociedade da informação, caracterizada por sua 

complexidade e ampla utilização de tecnologias de armazenamento, processamento e transmis-
são de dados. Sociedade essa que deve assentar-se nos princípios da igualdade de oportunida-
des, participação e integração de todos .

Nenhum aspecto importante da vida moderna fica intocado pela maneira em que muitos 
de nós hoje em dia usamos as tecnologias de informação, e o mais incrível, no entanto, é a ma-
neira em que a era digital transformou o modo como as pessoas vivem, se relacionam umas com 
as outras e com o mundo .

Desse modo, a escola se vê diante de diferentes desafios, considerando-a o local onde os 
fenômenos sociais e as diversas maneiras e concepções de vida social são trabalhados, analisa-
dos e discutidos . Assim, o impacto da tecnologia vem adquirindo cada vez mais relevância no 
cenário educacional, pois a tecnologia não causa mudanças apenas no que fazemos, mas tam-
bém em nosso comportamento e na forma como elaboramos conhecimentos . 

Atualmente, as práticas cotidianas determinam o movimento do indivíduo, permitindo 
uma relação entre fatores sociais e de espaço – tempo em que a linguagem obedeceu a tendên-
cias, não surgindo do acaso .

A história do registro do conhecimento e o processo de construção da linguagem, que é o 
segredo da explicação do homem, fez com que o mesmo sentisse a necessidade de criar um am-
biente que permitisse armazenar, organizar, processar, controlar e recuperar as informações . 
Armazenada de forma digital, exige sempre um artefato como suporte. Formado por uma série de 
códigos informáticos, somente pode encontrar sua tradução em sinais alfabéticos por meio de um 
objeto, como, por exemplo, o computador.

Estamos frente a várias linguagens existentes. A linguagem digital é única e encontra-se 
ligada às possibilidades de combinação algorítmica, a qual utiliza quantidades variáveis que são 
representadas por códigos numéricos . 

Submetido a essa nova linguagem, a digital, o homem, principalmente o educador, enfren-
ta o desafio da apropriação das mais fortes expressões da sociedade contemporânea, elemento 
tão importante de comunicação que faz parte do cotidiano das crianças e dos adolescentes .

Desenvolvimento e metodologia
Para o acesso a essa linguagem chamada digital, é necessário conhecer o conjunto de re-

gras sintáticas e semânticas para “conversar” com a máquina, ou seja, programar para especifi-
car quais ações deverão ser tomadas sob circunstâncias que vão variar de acordo com a expec-
tativa da pessoa que está programando .

A utilização da programação pode enriquecer os ambientes de aprendizagem no momento 
em que os alunos, interagindo com os objetos desse ambiente, terão possibilidade em construir 
seu conhecimento . Nesse caso, o aluno não é mais instruído, ensinado, pode ser considerado 
um construtor . Esse é o paradigma construcionista em que a ênfase está na aprendizagem em 
vez de estar no ensino . É importante destacar que aprender linguagem de programação é falar 
a mesma língua dos gadgets, considerado um novo idioma .

Papert (1994), matemático e um dos principais pensadores sobre as formas pelas quais 
a tecnologia pode modificar a aprendizagem, denominou de construcionismo a reconstrução 
teórica a partir do construtivismo piagetiano . Faz a abordagem pela qual o aprendiz constrói o 
conhecimento por meio do computador ou um recurso tecnológico, defendendo o aprendizado 
através do fazer, “colocar a mão na massa” e também construir algo do seu interesse – utiliza-
ção da máquina enquanto ferramenta de aprendizagem . Criador da linguagem de programação 
para uso na educação, o LOGO, sempre se preocupou com a maneira como o aluno aprende .
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A linguagem LOGO propõe que o aluno seja ativo, mediado pelo professor (conhecedor da 
linguagem), desenvolvendo assim sua capacidade intelectual . O aluno, através de um resultado 
não esperado (“erro”), é levado a refletir novas formas de resolução do problema, ou seja, bus-
car novas estratégias, investigando, explorando, modificando e descobrindo novas formas de 
ação para atingir o objetivo final (aprendizagem pela descoberta).

A partir da utilização da linguagem, o aluno envolve criticamente sua alfabetização com 
o uso de ferramentas informáticas, segundo o próprio ritmo de aprendizagem . “A verdadeira 
alfabetização computacional não é apenas saber como usar o computador e as ideias computa-
cionais . É saber quando é apropriado fazê-lo” (PAPERT, 1985, p . 187) . 

Reforçando esse ponto de vista, Castells (1999, p . 55) alerta para a diferença entre o 
aprender “fazendo” e o aprender “usando” as novas tecnologias .

Com o objetivo de trabalhar o aprender “fazendo” usando a tecnologia, a linguagem de 
programação em blocos, que lembra o brinquedo Lego, muito usado pelo público infantil, foi a 
linguagem escolhida para trabalhar com os alunos, por estar mais próxima da que as pessoas 
usam para se comunicar. Baseada também na linguagem LOGO, o programa que permite a utili-
zação dessas linguagens é o Scratch . Desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Massachussetts 
(MIT, experiente no desenvolvimento de ferramentas educativas para crianças na idade escolar) 
e pelo grupo KIDS da Universidade de Califórnia, Los Angeles, permite um contexto de progra-
mação visual e multimídia baseado em Squeak . Está destinado à criação de sequências anima-
das para a aprendizagem, que pode ou não estar contextualizada com o conteúdo que o aluno 
está vivenciando nas disciplinas da grade curricular .

A disciplina de Informática, no Colégio Santa Maria, tem como objetivo promover a apren-
dizagem a partir da utilização dos recursos tecnológicos . O compromisso com a inclusão digital 
e sua importância para toda a sociedade faz a disciplina fomentar o uso produtivo dos suportes 
digitais . De acordo com a relevância do uso das tecnologias e o seu uso difundido, é necessá-
rio associar essas ferramentas ao processo de aquisição do conhecimento . O trabalho com a 
Informática permite ao aluno interpretar e desenvolver habilidades em variados conteúdos . 

Depois de explicar o porquê de utilizar o programa Scratch, quem criou e a apresentação 
da interface, deu-se início à apresentação dos comandos iniciais e de como fazer um objeto 
(ator) ser orientado pela linguagem em blocos . No mesmo momento foi apresentada a possibili-
dade em colocar cenários (pano de fundo) para enriquecer a animação . Caso o aluno precisasse 
de uma imagem que não tivesse na biblioteca do programa, foi apresentado como utilizar figu-
ras capturadas na internet. Nas aulas seguintes foram realizados três desafios para trabalhar 
com o máximo de comandos para os alunos visualizarem as possibilidades que o programa 
permitia em termos de animação e som .

Os alunos foram orientados a navegar na página http://www.scratchbrasil.net.br/ para  
terem a oportunidade de conhecer jogos que se encontram publicados na plataforma, vislumbran-
do o que é possível fazer usando o programa (aprendizagem com o projeto dos outros – remixing) . 

No presente momento foi feita a proposta da criação de um jogo interdisciplinar, um 
Quiz – jogo de perguntas e respostas para testar o conhecimento sobre o conteúdo das regiões 
Nordeste e Sudeste, envolvendo as disciplinas de Geografia (GE) e Introdução à Informática 
(IF) . Para isso, os alunos contaram com a colaboração da professora de GE para a criação das 
questões e com a orientação do professor de IF para a produção da atividade, considerando que 
as atividades propostas para esse programa permitem aos alunos identificarem elementos ca-
racterísticos dos sistemas de comunicação e a compreensão do funcionamento das tecnologias 
que o cercam . A atividade interdisciplinar, a produção do jogo está sendo criado em dupla, com 
todas as turmas do 7º Ano do Ensino Fundamental . O jogo está sendo estruturado da seguinte 
maneira: animação com apresentação do tema e conteúdo, instruções e objetivos – oportuni-
dade na qual o aluno precisa utilizar verbos no imperativo, as questões de Geografia com a va-
riável de acertos e erros e a finalização com os créditos e referências. Nesse jogo, é necessário 
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identificar a alternativa correta de cada questão e contabilizar o número de acertos do joga-
dor . Tudo isso é feito a partir da utilização dos comandos da linguagem de programação . Desse 
modo, as tentativas de erro e acerto na invenção do algoritmo no jogo permitem que os alunos 
relacionem as informações geradas a partir do desenvolvimento do trabalho . Para o funciona-
mento correto do Quiz, os alunos analisam e testam as possibilidades de erro e acerto a partir 
da programação . Diante das tentativas, os educandos recorrem a conhecimentos da linguagem 
de programação e consequentemente exercitam a lógica para a resolução dos problemas encon-
trados . A possibilidade desse tipo de exercício permite que os alunos compreendam as perspec-
tivas da criação . Mesmo seguindo um roteiro de estrutura do jogo, os alunos criam “atores” e 
diversas animações permitindo uma produção criativa e personalizada .

A dinâmica final será a troca de arquivos para que, jogando, estudem para as atividades 
avaliativas de Geografia, a publicação e compartilhamento dos jogos na rede, a internet.

Considerações finais
Neste texto chamamos a atenção para a possibilidade de vivenciar situações de aprendiza-

gem em que o aluno é o protagonista da aprendizagem, utilizando recurso tecnológico gratuito 
(programa), de forma interativa e colaborativa, além da vontade do aluno em fazer e não parar 
enquanto não vê algum resultado de sua produção . 

Porém, dificuldades existem e esforços necessários para o entendimento que não somente 
conteúdos específicos das disciplinas são importantes quando falamos de uma educação eman-
cipadora e com resultados a longo prazo .

Frente a tantas diversidades da utilização dos recursos das tecnologias na educação, po-
demos verificar que a linguagem de programação propicia a interligação de atividades curricu-
lares, atribuindo significado ao seu uso não como um fim em si mesmo, mas como uma forma 
de promoção e estímulo à criatividade e à livre expressão das crianças e dos adolescentes tra-
balhando com a “mão nos blocos” .
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Concepções do uso das tecnologias 
na formação de jovens e adultos

Elaine Cecília Lima Oliveira1

Objetivo geral
Refletir	sobre	o	uso	da	tecnologia	como	recurso	de	aprendizagem	na	EJA.

A educação como um direito tem sido discutida nas sucessivas Conferências Internacionais 
de Educação de Adultos (confintea), organizadas desde 1949, na Dinamarca. Nesse momento, 
o contexto internacional era marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e pela criação da 
Unesco e, por isso, essa conferência debateu questões relativas à reconciliação e à paz . Os temas 
em debate diziam respeito à educação de adultos, ao entendimento internacional e à coopera-
ção necessária para desenvolver a educação desses sujeitos . 

Estados signatários. Considerando as especificidades da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), na Confintea, realizada em 1997, em Hamburgo (Alemanha), agentes governamentais e 
não governamentais de diversos países firmaram compromissos para a formulação de políticas 
de acesso às novas tecnologias, incluindo o Brasil. Segundo a “Agenda para o Futuro”, que deta-
lha esses compromissos para a EJA, as chamadas TICs devem promover, na educação de adultos, 
uma comunicação interativa, criações culturais e modos de vida dos alunos, o acesso à educação 
à distância, a exploração de novas modalidades de aprendizado, o exercício crítico a partir de 
análises dos meios de comunicação, a divulgação de material didático, a promoção do uso le-
gal de propriedade intelectual e o reforço a bibliotecas e instituições culturais (CONFERÊNCIA, 
1999, p . 49-50) .

O Brasil como signatário se comprometeu a melhorar as condições de trabalho e as pers-
pectivas profissionais dos educadores de adultos, introduzindo, no campo da educação perma-
nente, métodos inovadores de ensino e aprendizagem, recorrendo especialmente às tecnologias 
interativas e aos métodos indutivos que suponham uma estreita colaboração entre a aquisição 
de experiência profissional e a formação. 

Estamos inseridos em uma sociedade que tem sido denominada de dialógica e, por isso, 
é mais reflexiva e mais crítica. As tecnologias colocam a escola hoje, ou mais especificamente a 
EJA, frente a novos e grandes desafios, tendo em vista a generalização da informação na socie-
dade atual . Para Gadotti (2005), as cidades estão se tornando educadoras e aprendentes, mul-
tiplicando seus espaços de formação, nesse novo contexto de impregnação de conhecimento .

Na gestão do conhecimento, a Educação e as Tecnologias na EJA caminham juntas na cons-
trução da cidadania, no resgate dos valores e na construção de uma consciência crítica e reflexiva 
da realidade onde vivem . Ou seja, na perspectiva freiriana de alfabetização conscientizadora da 
realidade, para que os educandos da EJA sofram menos e participem mais das decisões nacionais .

1 Mestre em Educação e Engenheira Mecânica pela PUC Minas. Licenciada em Matemática e Pedagogia pela UNI BH. Diretora e Coordenadora 
de Ensino do Colégio Santa Maria Betim. E-mail: elainelima@pucminas.br
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Fazem-se necessárias políticas públicas que possibilitem aos educadores da EJA, também 
na perspectiva freiriana, entender as ameaças causadas pela exclusão digital2 de jovens e adul-
tos, conscientizar-se da ampliação das injustiças que essa exclusão causa para os sujeitos de di-
reito e desenvolver ações concretas de inclusão e conscientização política, para o uso das TICs, 
desses educandos .  

 As tecnologias podem contribuir para inclusão de jovens e adultos no seu tempo, no seu 
momento. Para Arroyo (2006) apud Coelho e Cruz (2008), é preciso estreitar o diálogo entre os 
saberes e significados acumulados na trajetória de vida dos jovens e adultos e os conhecimentos 
científicos sociais, ampliando-os e propiciando o acesso e a garantia do direito ao conhecimen-
to, à ciência, à tecnologia e às ferramentas da cultura universal . Pensar o cidadão como sendo 
o principal agente de mudança da realidade onde vive é pensar em uma educação libertadora 
(FREIRE, 1985) em que os conhecimentos construídos pelo sujeito aprendiz são a possibilidade 
de compor e transformar a si próprio e o meio com o qual se relaciona .  

Para Kenski (2008), interagir com as informações e com as pessoas para aprender é funda-
mental . Os dados encontrados livremente na internet transformam-se em informações pela ótica, 
pelo interesse e pela necessidade, com que o usuário o acessa e o considera. Segundo essa autora:

Para a transformação das informações em conhecimentos é 
preciso um trabalho processual de interação, reflexão, discussão, 
crítica e ponderações que são mais facilmente conduzidos, quando 
partilhado com outras pessoas . As trocas entre colegas, os múltiplos 
posicionamentos diante das informações disponíveis, os debates e 
análises críticas auxiliam à compreensão e elaboração cognitiva do 
indivíduo e do grupo (KENSKI, 2008, p.12).   

As múltiplas interações e trocas comunicativas entre parceiros, nas redes sociais por 
exemplo, do ato de aprender possibilitam que esses conhecimentos sejam permanentemente 
(re)construídos e (re)elaborados .

As propostas de uso das tecnologias digitais com os jovens e adultos, na perspectiva da pe-
dagogia da autoria de modo colaborativo, deve constituir-se como um trabalho complementar as 
proposições para a EJA, fundamentada nas dimensões formadoras da vida adulta . Considerando 
a subjetividade dos sujeitos, suas histórias de vida e suas expectativas em relação à escola . 

A inserção das TICs na educação, com ênfase no computador conectado à internet, torna-se 
fundamental, uma vez que os educandos já exploram no cotidiano as inúmeras possibilidades 
disponibilizadas pelas novas tecnologias e tudo o que elas representam em termos de potenciais 
para a produção e veiculação do conhecimento, bem como outras facilidades relacionadas à 
vida/trabalho. São bancos, farmácias, supermercados, lojas, ônibus e outros serviços ampla-
mente informatizados [ . . .] (LUCENA, 2003 p . 233) .

Nesse sentido, os educandos da EJA possuem conhecimentos que, mesmo não sendo es-
colares, são conhecimentos de mundo, de uma vida cheia de momentos e relações significati-
vas. Na teoria vygotskyana, o aprendizado e o desenvolvimento estão inter-relacionados, sen-
do assim, é possível afirmar que os alunos da EJA, pelo seu desenvolvimento, possuem muito 
aprendizado .

Diante disso, e trazendo os ideais de Vygotsky para nortear a utilização das tecnologias di-
gitas na EJA, é fácil perceber que o indivíduo passa por mudanças sociais e culturais a partir do 
momento que explora o uso de novas ferramentas ao longo do tempo . E ao interagir com essas 
possibilidades transforma seu comportamento e também promove transformações .

2  A definição do termo exclusão digital, utilizada nesse texto passa, no mínimo, pelo acesso ao computador e aos conhecimentos básicos para 
utilizá-lo . Atualmente, começa a existir um consenso que amplia a noção de exclusão digital e a vincula ao acesso à rede mundial de computadores . 
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O trabalho com as tecnologias na EJA não pode se resumir à transmissão de conteúdos de 
informática ou treinamentos de programas operacionais, pois, além do aprendizado de software, é 
preciso construir uma proposta pedagógica articulada a dimensões formadoras para esse segmento . 

LOGO é uma linguagem de programação que torna exequível a comunicação com o 
computador. Os primeiros trabalhos com essa linguagem de programação surgiram no Brasil, 
na década de 1980, e, a partir daí, tanto as pesquisas sobre o ambiente Logo quanto as formas 
de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, utilizando o Logo, vêm sendo discutidas 
por vários estudiosos ligados à Educação .

O uso de computadores nessa perspectiva, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crí-
tica e criativa [ . . .] . “Depende de quem usa a favor de quê e de quem e para quê ” (FREIRE, 1995, p . 98) . 

Posteriormente, com a ampliação de uso do computador e o acesso à internet, a ideia de 
construcionismo foi expandida, deixando de representar a proposta inicial de Papert a respeito 
da programação em Logo e da relação concreto-abstrato (ALMEIDA, 1996; VALENTE, 2002) . 
Pesquisas atuais (RESNICK, 2007a; RESNICK, 2007b; RUSK, 2007) propiciaram uma nova refle-
xão sobre as ideias construcionistas de Papert no uso da linguagem Logo associada à partilha de 
saberes, a partir de uma comunidade on-line em torno de interesses comuns . 

O educando que programa o computador não recebe passivamente a informação . Para que 
esse processo ocorra, é necessário que o educador crie um ambiente que o estimule a pensar, 
que desafie o educando a aprender e construir conhecimento individualmente ou em parceria 
com os colegas, propiciando, assim, o desenvolvimento da autoestima, do senso crítico e da 
liberdade responsável .

No ambiente de aprendizagem informatizado, é essencial incentivar a compreensão atra-
vés da reflexão e da depuração, uma vez que, nas atividades de programação, a reflexão propicia 
a assimilação de conceitos ou de estruturas através da resolução de problemas ou da implemen-
tação de projetos . A depuração implica a aplicação de conceitos ou de estruturas que podem ser 
revistos, explicitados ou mesmo reelaborados em outro nível de compreensão .

Entretanto, o fazer e o compreender estão vinculados aos problemas com que o sujeito se 
depara em sua realidade física ou social. Mas a teoria piagetiana, embora considere as condi-
ções sociais, não as enfatiza. Porém, a internalização cultural estudada por Vygotsky, bem como 
seu constructo da “zona proximal de desenvolvimento (ZPD)”, pode ser articulada aos estudos 
piagetianos, integrando, assim, aspectos cognitivos e sócio-históricos . 

É fundamental que o educador se esforce por reconhecer os temas de interesse dos jovens 
e adultos para que possa intervir, com atividades eficazes, pois, embora não exista nenhuma 
regra, pode-se dizer que a adequada atuação do educador é, sobretudo, uma ação pessoal, in-
tuitiva e subjetiva . 

Surge, portanto, um novo papel para o educador no sentido de ampliar as interações entre 
os educandos, fundamentado em propostas curriculares inovadoras .

O Scratch é uma nova linguagem gráfica de programação, inspirada nas linguagens Logo e 
Squeak3(Etoys), mas com a intenção de ser mais simples, fácil de utilizar e mais intuitiva. É resul-
tado de uma atividade continuada de investigação e aperfeiçoamento de linguagens e ambientes 
de programação para jovens e ou adultos. Possui um ambiente gráfico de programação inovador 
que permite trabalhar cooperativamente e utiliza mídias diversificadas. Possibilita a criação de 
histórias interativas, animações, jogos, músicas e o compartilhar dessas criações na internet . 

A programação no Scratch é feita a partir de blocos gráficos que se encaixam uns nos ou-
tros, formando empilhamentos ordenados . Esses blocos foram criados de modo a encaixarem-
-se apenas de forma a trazer sentido sintaticamente . Além do mais, seus idealizadores acreditam 
que, desenvolvendo projetos com o Scratch, os usuários podem vivenciar múltiplas linguagens. 

3 Ressaltamos que a linguagem Squeak não foi objeto da presente investigação. Squeak Etoys é um sistema de autoria multimídia especial-
mente destinada a ajudar crianças, na construção de poderosas ideias. Foi inspirado no Logo, Small-talk, Hypercard e Starlogo e apresenta um 
estilo unificado. É gratuito e de fonte aberta, e pode ser descarregado a partir de várias plataformas. Squeak é extremamente portátil (ABOUT 
Etoys, 2009).
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Experienciar a manipulação diversificada de mídia, a construção de programas que controlam e 
misturam gráficos, animação, música e som. Portanto, tirando proveito da convergência de mídias, 
esse programa amplia as atividades de manipulação de mídia que são populares na cultura atual .

Os Mapas Conceituais são utilizados como uma linguagem para descrição e comunicação 
de conceitos . Representam uma estrutura que vai desde os conceitos mais abrangentes até os 
menos inclusivos. São utilizados para auxiliar a ordenação e a sequenciação hierarquizada dos 
conteúdos propostos, de forma a oferecer estímulos adequados ao educando . 

Em ambientes educativos, os mapas conceituais têm ajudado a pessoas de todas as idades 
a examinar os mais variados campos de conhecimento . Em sua essência, provêem representa-
ções gráficas de conceitos em um domínio específico de conhecimento, construídos de tal forma 
que as interações entre os conceitos são evidentes . Os conceitos são conectados por arcos, for-
mando proposições mediante frases simplificadas. O Mapa Conceitual mais simples se consti-
tuiria de dois nós conectados por um arco representando uma frase simples .

Os mapas conceituais foram, originalmente, desenvolvidos por Joseph Novak, para dar su-
porte à Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1978). Eles podem ser utilizados por educandos 
e educadores como uma linguagem para descricão e comunicacão de conceitos e como esses se 
relacionam . 

Para Moreira (2000), o conceito básico da teoria de Ausubel é o de aprendizagem signifi-
cativa. A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, propo-
sição) adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos 
relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, propo-
sições já existentes em sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado 
grau de clareza, estabilidade e diferenciação .
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Planejamento da implantação das 
disciplinas semipresenciais nos 
cursos de graduação

Marcos André Silveira Kutova 1

Objetivo geral
Definir	um	método	para	a	criação	de	disciplinas	semipresenciais	nos	cursos	presenciais	
de graduação.

Objetivos específicos
•	 Elaborar um roteiro que oriente o uso do método;
•	 Empregar	o	método	em	um	projeto	piloto;
•	 Estabelecer	um	conjunto	de	diretrizes	para	os	novos	projetos.

Resumo
As disciplinas semipresenciais representam um primeiro esforço das instituições de edu-
cação superior para alcançarem um modelo de educação híbrida. Não existe, porém, um 
modelo único de disciplinas semipresenciais ou mesmo regras universais aplicáveis em 
qualquer contexto. Assim, propomos um método para a criação de disciplinas semipre-
senciais baseado nas pessoas e no contexto institucional. Esse método foi aplicado na 
elaboração da primeira disciplina semipresencial de um curso de graduação, trazendo 
clareza e segurança para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Tecnologias educacionais, educação híbrida, disciplinas semipresen-
ciais.

Introdução
Educação híbrida é uma forma de educação que busca combinar as melhores práticas da 

educação a distância com as melhores práticas da educação presencial . Experiências de educa-
ção híbrida, indo desde as aulas invertidas até a aprendizagem adaptativa, têm sido realizadas 
em instituições educacionais de diversos países, na busca de um modelo que permita aos pro-
fessores atender as diversas necessidades dos alunos (ADAMS BECKER et. al., 2017). 

A implantação da educação híbrida, no entanto, deve ser bem planejada para não ter o 
efeito oposto: combinar os problemas de cada modalidade . Esse planejamento deve considerar 
a infraestrutura tecnológica disponível, a cultura institucional, o desenvolvimento do corpo do-
cente, entre diversos outros aspectos . 

Não há, porém, um modelo único de educação híbrida, devido à diversidade de recursos 
tecnológicos e de abordagens metodológicas que podem ser empregadas. São tantas alterna-
tivas, que a definição de um modelo para uma instituição deve ser baseada em um método de 

1 PUC Minas
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resolução de problemas como, por exemplo, o Design Thinking, que permita considerar, entre 
outros, os interesses, a cultura e as características institucionais .

Geralmente, os esforços de implantação de uma educação híbrida se iniciam com as disci-
plinas semipresenciais . Neste trabalho, propomos um método para criação dessas disciplinas, 
apresentado na forma de um roteiro para a equipe de trabalho responsável pelo projeto .

Desenvolvimento e metodologia
De acordo com Christensen, Horn e Staker (2013), existem vários modelos de educação 

híbrida, cada um planejado a partir de uma determinada composição entre as ações presenciais 
e as ações on-line. No entanto, eles sugerem que qualquer classificação ou nomenclatura atual é 
imperfeita e que apenas oferece um ponto de partida para a reflexão sobre a modalidade. Cada 
instituição educacional deve, por conta própria, avaliar as alternativas e fazer as suas escolhas 
para o seu modelo .

Buscando apoiar essas escolhas, propomos um método de criação de disciplinas semipre-
senciais para as instituições que as adotem como parte da sua estratégia de educação híbrida . 
Esse método se apoia nas ideias centrais do Design Thinking – uma forma consolidada de inova-
ção em produtos e serviços que tem como diferencial ser uma metodologia focada nas pessoas, 
isto é, em suas necessidades e motivações (VIANNA et.al., 2012) . 

O método, que ora propomos, está organizado em cinco etapas, descritas a seguir .

1. Análise de contexto
Uma proposta de criação de uma disciplina semipresencial pode ter diversos pontos de par-

tida como, por exemplo, os gestores da instituição, a coordenação de um curso ou o professor 
de uma disciplina . Provavelmente, os interesses de cada um deles serão diferentes, mesmo que, 
como resultado, todos esperem a melhoria da qualidade do ensino . Assim, independentemente 
da origem da proposta, o planejamento de uma disciplina semipresencial deve levar em conta os 
interesses de cada participante para que, em seguida, esses interesses possam ser padronizados .

Porém, apenas interesses não são suficientes para assegurar a viabilidade da proposta. 
Recursos materiais e tecnológicos, cultura organizacional e experiências prévias, entre outros, 
são igualmente importantes e devem ser considerados no planejamento .

O objetivo da análise de contexto, primeira etapa do planejamento da disciplina semi-
presencial, é exatamente esse: identificar interesses, condições, recursos, oportunidades e di-
ficuldades para o projeto. Para ser completa, essa análise deve ser feita em quatro dimensões: 
a institucional, a do curso, a da disciplina e a dos alunos . Na dimensão da instituição, busca-se 
conhecer: (a) quais são as expectativas dos dirigentes da instituição para as disciplinas semi-
presenciais; (b) que recursos pedagógicos e tecnológicos a instituição disponibiliza para a cria-
ção e a execução das disciplinas; e (c) qual o seu paradigma de educação (aulista, de pesquisa, 
centrado no aluno etc .) .

Na dimensão do curso, busca-se conhecer: (a) o perfil do egresso; (b) as metodologias 
adotadas pelos docentes; (c) os recursos tecnológicos usados nas disciplinas; (d) os projetos e 
trabalhos interdisciplinares; e (e) as relações do curso com a sociedade . Também é importante 
se conhecer as expectativas do corpo docente sobre o formato semipresencial .

Na dimensão da disciplina, busca-se conhecer: (a) as competências a serem desenvol-
vidas; (b) a metodologia de ensino; (c) os materiais didáticos; (d) os critérios e instrumentos 
de avaliação; e (e) as habilidades e experiências do docente com metodologias e tecnologias 
educacionais. Neste ponto, é importante identificar os interesses e expectativas do professor 
selecionado para a versão semipresencial da disciplina. Se mais de um professor for participar 
dela, como nos casos em que um professor assume a parte on-line e outro a parte presencial, é 
importante incluir ambos na análise, a fim de se evitar conflitos e desencontros.
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Quanto aos alunos, deve-se preferir aqueles que já cursaram a disciplina . Deles, busca-se 
conhecer: (a) as experiências com tecnologias educacionais; (b) a disponibilidade de equipa-
mentos pessoais, como notebooks e smartphones; (c) os pontos fortes e fracos da disciplina; e 
(d) suas expectativas para a modalidade semipresencial .

Os fatores sugeridos para análise aqui não são exaustivos e, portanto, podem ser amplia-
dos de acordo com a necessidade ou com as características do projeto .

Na fase de coleta de dados, sugerem-se as técnicas de entrevistas, de grupos focais e de 
análises documentais (inclusive de sistemas) . Essas técnicas são exploratórias e têm como ob-
jetivo ampliar a compreensão sobre um objeto de estudo .

Espera-se que os responsáveis pelo planejamento de uma disciplina semipresencial já te-
nham conhecimento sobre educação a distância e educação híbrida . Caso contrário, é neste 
momento que eles devem buscar conhecer essas modalidades, por meio de estudos e de entre-
vistas com especialistas .

2. Definição do projeto
A próxima etapa do planejamento de uma disciplina semipresencial é a definição de obje-

tivos, resultados esperados, restrições e indicadores de sucesso, a partir das informações obti-
das na análise de contexto . Geralmente, a proposta inicial de uma disciplina semipresencial se 
manifesta mais como um desejo bem-intencionado do que como um projeto . Assim, não é raro 
que ainda ignore os diversos desafios e obstáculos que surgirão em seu caminho.

A definição do projeto busca esclarecer, para todos os interessados, o que será feito e em 
que condições . A primeira ação aqui é delimitar os objetivos do projeto . Por exemplo, o esforço 
pode ser para se criar uma disciplina com ações on-line e presenciais articuladas ou pode ser 
apenas para a produção e publicação de materiais didáticos digitais, aliviando a sobrecarga so-
bre a estrutura presencial . Também pode envolver o uso de metodologias ativas de aprendiza-
gem, pode considerar as interfaces com outras disciplinas e pode estimular o compartilhamento 
desse esforço com outros cursos . Obviamente, essas decisões dependem do que foi observado 
(e demandando) na análise de contexto, isto é, fatores como os interesses e as expectativas dos 
proponentes, os recursos tecnológicos disponíveis e a cultura organizacional .

Em seguida, é importante se registrar quais são os seus resultados esperados, isto é, o 
que será produzido durante a implantação da disciplina semipresencial . Isso pode incluir pla-
nos de ensino, materiais didáticos, atividades, avaliações e aquilo mais que se fizer necessário.

Também se deve listar as restrições que limitam as ações no projeto . As restrições mais 
comuns são as financeiras e de disponibilidade de recursos, como os tecnológicos, mas podem 
surgir restrições relacionadas à metodologia de ensino, ao processo de avaliação e a outras re-
gras institucionais .

Finalmente, é importante se definir quais são os indicadores de sucesso para o projeto, 
isto é, quais são as métricas e as metas para se avaliar se o projeto foi bem-sucedido . Nesse 
momento, recomenda-se se pensar nos possíveis riscos ao projeto, como, por exemplo, a baixa 
adesão dos alunos .

Antes de se avançar para a etapa seguinte, é importante que a definição do projeto seja 
validada com os interessados .

3. Elaboração da proposta
A próxima etapa, elaboração da proposta, busca explicar como os objetivos serão alcança-

dos . A ação agora é a geração de ideias para o projeto, isto é, a sugestão livre de técnicas, recur-
sos, materiais e ações para a versão semipresencial da disciplina. São seções de brainstorming 
em que é importante se estimular a participação de todos os envolvidos e se evitar qualquer 
julgamento prévio das ideias sugeridas . Quanto mais ideias forem geradas, maiores serão as 
chances de sucesso do projeto .
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As ações seguintes são a organização, a discussão e a avaliação dessas ideias . Aquelas se-
lecionadas formarão a base do plano da disciplina, que será um plano de ensino ampliado, in-
cluindo, entre outros, as previsões de construção de materiais didáticos, de implantação de recur-
sos tecnológicos e de elaboração de atividades . Para tanto, será essencial que o plano relacione 
quem são os participantes do projeto (além dos docentes) e quais são as suas responsabilidades . 
Recomenda-se a construção de um cronograma que estabeleça os prazos de cada ação .

4. Projeto piloto
O planejamento de uma disciplina semipresencial não se encerra com a elaboração do 

plano da disciplina, pois deve considerar a experimentação das ideias elencadas na proposta e 
a avaliação dos seus resultados, ou seja, a execução da proposta .

Essa execução deve ser feita em um projeto piloto, que tornará a proposta tangível e per-
mitirá a discussão da modalidade com os demais professores outros interessados .

O projeto piloto deve permitir o feedback dos alunos e outros envolvidos . É importante, 
assim, que o planejamento preveja instrumentos e forma de obtenção desse feedback, conside-
rando as métricas e as metas pensadas na elaboração da proposta .

5. Definição de diretrizes
Ao término do piloto, os feedbacks devem estimular os ajustes necessários ao plano da 

disciplina . Na verdade, a avaliação do planejamento deve ser periódica, considerando as fre-
quentes mudanças na educação superior . Isso demandará um plano contínuo de revisão do 
planejamento .

As experiências obtidas no projeto serão úteis para orientar a criação de outras discipli-
nas semipresenciais . Portanto, o planejamento não deve se limitar à implantação de uma única 
disciplina e deve considerar o estabelecimento de diretrizes para a implantação de discipli-
nas semipresenciais na instituição .

Esse método foi usado no planejamento da primeira disciplina semipresencial do curso 
de Ciência da Computação . Mesmo sem descrever os detalhes do trabalho realizados, é possível 
apontarmos alguns resultados importantes .

Na análise de contexto, ficou clara a diferença entre as expectativas dos gestores e dos do-
centes . Enquanto os primeiros viam o projeto como uma forma de se conhecer a modalidade, os 
professores já tinham propostas concretas para suas disciplinas e ansiavam pela implantação . 
A análise foi essencial para se identificar oportunidades e riscos e para a elaboração de uma 
proposta que atendesse aos dois grupos .

Na definição do projeto, a declaração de resultados esperados foi fundamental para manter 
o alinhamento da implantação com a proposta inicial e também para que a avaliação dos resul-
tados ficasse dentro do que foi planejado. Isso não impediu, porém, ajustes no meio do caminho.

N elaboração da proposta, a liberdade para as sugestões de recursos, materiais e práticas 
permitiu que se adotasse uma abordagem baseada em projetos, de tal forma que, orientados 
pelo professor, os alunos pudessem experimentar os conceitos trabalhados na disciplina em 
softwares concebidos por eles mesmos . Nesse momento, percebeu-se a possíveis contribuições 
da disciplina de Empreendedorismo e o projeto foi criado como um trabalho interdisciplinar .

O feedback dos alunos foi importante para que se pudesse fazer correções para próxima 
oferta da disciplina . Em particular, foi possível observar que os alunos, por conta própria, ultra-
passaram os conteúdos da ementa. A partir de uma pesquisa no fim do semestre, cerca de 1/3 
deles se mostrou inseguro com a modalidade . A análise das respostas individuais (anônimas) 
mostrou que, em grande parte, esses alunos também não haviam acompanhado as videoaulas e 
realizado as atividades on-line nos prazos previstos .
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Finalmente, após o encerramento do semestre, foram criadas orientações para o modelo se-
mipresencial, usadas pela equipe para apoiar a construção de novas disciplinas semipresenciais .

Considerações finais
As instituições de educação superior valorizam os trabalhos metodológicos . Eles trazem 

organização e clareza para quaisquer projetos, como também fazem parte da prática acadêmica . 
Assim, a proposta de criação de um método para o planejamento de disciplinas semipresenciais 
se encaixa nesse tipo de trabalho . Ao término da primeira experiência com o método, foi possí-
vel se perceber, com bastante clareza, o conforto e a segurança de todos envolvidos no projeto .

A flexibilidade para que as propostas pudessem ser pensadas de acordo com as particula-
ridades de cada curso ou área de conhecimento foi um estímulo extra para que os participantes 
não se limitassem a cumprir uma simples obrigação .
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O Fator Minecraft e a Aprendizagem 
Ativa na Educação Bilíngue

Maya Ortiz
Ana Maria Menezes

Resumo
A	escola	de	hoje	busca	formas	de	atender	às	necessidades	de	alunos	para	enfrentar	um	
mundo	desafiador,	que	demanda	competências	mais	complexas	do	que	a	mera	memo-
rização	de	datas	ou	nomes.	Hoje,	valoriza-se	o	pensamento	crítico	e	a	capacidade	de	
solução	 de	 problemas.	 Para	 isso,	metodologias	 ativas	 que	 incentivam	o	 engajamento	
dos alunos na própria educação têm sido estudadas e defendidas por diferentes autores 
(RESNICK, 2004; MORAN, 2015) colocando o aluno no centro da aprendizagem.
O	jogo	Minecraft,	bastante	popular	entre	crianças	e	adolescentes,	vem	sendo	adotado	
em escolas como ferramenta de educação, devido à sua contribuição para o desenvol-
vimento de várias habilidades como o raciocínio, a lógica, o pensamento estratégico e 
habilidades de matemática e engenharia. Ademais, a educação bilíngue vem crescendo 
no cenário brasileiro, pautando-se na integração de áreas do conhecimento aliada ao 
ensino de um segundo idioma. 
Como estimular uma postura ativa dos alunos envolvendo-os na construção do próprio 
conhecimento?	Qual	seria	a	finalidade	de	se	introduzir	o	Minecraft	na	educação	bilíngue?	
Essa	apresentação	 tem	o	objetivo	de	 levantar	 reflexões	acerca	do	 tópico	por	meio	do	
estudo de casos e a aplicação prática.
Palavras-chave: Minecraft, aprendizagem ativa, metodologias ativas, educação bilíngue.

Panorama geral
Muito se fala atualmente sobre a preparação dos alunos e, ao mesmo tempo, espera-se que o 

aluno receba o ensino tradicional, ainda que seja considerado ultrapassado. Afinal, deseja-se que 
o aluno ingresse na universidade, e a premissa para atingir esse objetivo seria a construção de 
um vasto cabedal de informações memorizadas por meio de estudo . É esperado obviamente que 
a escola ofereça uma formação completa, desenvolvendo habilidades comportamentais e sociais, 
além de conhecimentos teóricos dentro das disciplinas estudadas, mas o caráter de difícil siste-
matização do ensino dessas habilidades torna a gama de informações memorizadas e armazena-
das pelo aluno o fator predominante em sua formação perante pais e instituição de ensino .

Ao ingressar no mercado de trabalho, no entanto, todo o conhecimento adquirido pelo 
jovem profissional já não é suficiente para cumprir suas funções, pois, mais do que utilizar in-
formações armazenadas – informações essas facilmente acessíveis e em rápida velocidade –, 
esse profissional encontrará desafios para os quais nenhum curso ou universidade será capaz 
de prepará-los ou mesmo graduá-los com certificação.

Além disso, há os alunos que falham nessa mesma formação, por faltarem-lhes recursos e 
capacidade para a memorização de fatos e números através do ensino tradicional .

Passada a era da informação, que já se tornara amplamente acessível, o mundo e a so-
ciedade ingressam na era da criatividade, na qual há vasta fonte de informações, de variadas 
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formas, representando diferentes verdades . É nesse meio abundante de ideias, muitas vezes se-
melhantes, que os alunos de hoje buscarão se destacar, o que será possibilitado essencialmente 
por meio da inovação . Entre as habilidades necessárias, ressalta-se, portanto, a criatividade; 
tornando papel da escola preparar o aluno de forma integral .

Nesse sentido, as investidas das escolas por inovações no sistema de ensino tradicional 
buscam suprir essa demanda . Consequentemente, a aprendizagem ativa ganha forças, sendo 
difundida como abordagem de grande relevância nesse contexto (MORAN, 2015) .

A aprendizagem ativa
O conceito de ensino tradicional nos remete a aulas expositivas, em que a participação do 

aluno consiste basicamente em tomar nota e levantar questões pontuais para esclarecimentos 
das ideias e conteúdos apresentados .

Há muito, se discute a eficácia desse modelo, questionado por diversas teorias de ensino 
fundamentadas nas diferentes formas de aprendizado, na interação do aluno, no ambiente de 
exposição ao aprendizado, entre outros fatores . No entanto, é comum ainda hoje, na realidade 
das escolas, observar alunos posicionados em fileiras, direcionados ao ponto em que o profes-
sor transmite conteúdos para os ouvintes, que procuram tomar notas e memorizar informações .

Em contrapartida, a aprendizagem ativa, com sua proposta de mudança de foco na direção 
da construção do conhecimento, vem promover mudanças significativas e de grande impacto na 
formação integral desses alunos . 

O aluno passa a ser o centro da experiência em sala de aula e se torna responsável pelo 
próprio aprendizado . Diferentes fontes de informação podem ser introduzidas, alterando de 
forma profunda o papel do professor nesse processo, tornando-o um ativador ao oferecer opor-
tunidades para o desenvolvimento do aluno .

Ao tornar o aluno cada vez mais ativo durante a aula, promovendo atividades que o levem 
a explorar, elevar o pensamento crítico, compreender através da experiência e vivenciar o tema 
estudado, a apropriação das informações identificadas pelo próprio aluno adquire maior con-
sistência . Conforme ilustrado pelo cone da aprendizagem (Figura 1), a retenção da informação 
pode ser potencializada de maneira significativa, estimulando a participação ativa do aluno na 
construção do conhecimento . 

Figura 1 - Cone da Aprendizagem

Alunos tendem a se lembrar
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Fonte: Imagem traduzida por Ana Maria Menezes baseada em Dale (1969)
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Pautada na linha construtivista, a aprendizagem ativa proporciona ao aluno a oportunida-
de de compreender de forma substancial seu objeto de estudo, utilizando conhecimentos pré-
vios nessa construção . O aluno atinge uma compreensão da aplicação real dos conhecimentos 
adquiridos e consegue aplicá-los em diferentes contextos, o que os torna mais aptos a encontrar 
soluções ao se deparar com situações problema semelhantes .

Esse modelo de instrução oferece condições favoráveis à integração de ferramentas tec-
nológicas que podem promover práticas férteis para a ativação de conteúdos, além de natural-
mente estimular o interesse das crianças . Uma delas é o jogo Minecraft .

Minecraft na educação e na aprendizagem ativa
É de amplo conhecimento que a maioria das crianças e adolescentes se interessa por jogos 

de videogame e outras tecnologias que são elementos naturais presentes no cotidiano desses 
jovens . No entanto, jogos de videogame ainda são considerados uma ferramenta de diversão por 
parte de escolas e professores que resistem em admitir seu potencial educacional . Ao contrário, 
o jogo ainda é visto no contexto educacional como ferramenta de distração, voltada ao entrete-
nimento, incitando a violência e a competição exagerada .

Ademais, as experiências de aprendizado com diversão1 (RESNICK, 2004)), fazendo uso 
de jogos educativos, brinquedos, LEGO®, a gamificação de atividades didáticas etc. são geral-
mente direcionadas aos alunos mais jovens, crianças dos segmentos Infantil e Fundamental 1 . 
Ao avançar nas etapas escolares, no entanto, os alunos são expostos a poucos estímulos que vão 
de encontro aos seus interesses e conhecimentos de significados reais; as aulas se tornam cada 
vez mais expositivas e os conceitos e conteúdos adquirem um caráter mais complexo e de difícil 
percepção significativa – o uso real parece distante da realidade do aluno. Isto posto, o desinte-
resse pelos estudos passa a se intensificar nessa fase.

O uso de videogames, entretanto, apresenta potencial de “desenvolver práticas peda-
gógicas capazes de combinar o pensar, o fazer (em especial, fazer novos games) e o brincar” 
(SCHWARTZ apud SMOSINSKI, 2012). O mundo acerca dos estudantes oferece atrativos de inú-
meras possibilidades interessantes. Portanto, a escola se beneficia em se aproximar desse aluno 
buscando compreender seu mundo e desenvolvendo um modelo de educação adequado ao seu 
perfil, à sua forma de pensar, agir e construir.

De fato, o jogo Minecraft vem conquistando milhares de jogadores desde sua criação, em 
2009, tornando-se um dos jogos de maior sucesso em escala mundial . Nele, o jogador pode 
criar, produzir, evoluir, construir – é um jogo com gráficos de pouca complexidade e de jogabili-
dade extremamente simples, cujo sucesso reside nas possibilidades infinitas para interagir com 
um mundo virtual e explorar a criatividade .

Por conseguinte, seu caráter educativo lhe rendeu a criação de uma versão do jogo espe-
cífica para esse fim, o MinecraftEdu, resultando na integração entre entretenimento, tecnolo-
gia e educação – uma excelente ferramenta de motivação favorável no sentido de desenvolver 
o raciocínio lógico, o pensamento estratégico, habilidades de matemática e engenharia, entre 
outras . Nesse sentido, o Minecraft torna-se pioneiro como um jogo comercial de forte apelo pe-
rante o público-alvo a ser incorporado como ferramenta de educação .

Ao ser utilizado em sala de aula, o Minecraft contribui muito para uma aprendizagem 
ativa, na medida em que propõe a interação e colaboração entre os participantes, que podem 
construir e interagir com o espaço de diversas formas . Além disso, com estímulos e orientação 
do professor, os alunos podem atuar de forma significativa em soluções de problemas depen-
dendo da atividade proposta . 

Ao redor do mundo, no meio escolar, o jogo Minecraft vem sendo aplicado em áreas como 
biologia e ecologia, química, geografia, história e matemática, em de atividades que exploram 
moléculas, fazem cálculos de terrenos e os reproduzem, estudam o desenvolvimento de civili-
zações, entre muitas outras possibilidades .

1 Playful Learning em inglês .
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O ambiente do jogo tende a ser colaborativo, não se tratando de disputas, o que pode pro-
mover o trabalho em equipe .

Quanto ao professor, conforme o modelo mencionado anteriormente na aprendizagem 
ativa, seu papel é o de promover atividades que potencializem o aproveitamento durante a ativi-
dade Minecraft e o de incentivar o aluno a manter o foco. O trabalho poderá oferecer um desafio 
aos alunos, exigindo dos participantes a solução de problemas, e o professor deverá se abrir 
para uma nova dinâmica, também com abertura para aprender com o aluno, pois este provavel-
mente apresentará maior habilidade contribuindo com o gerenciamento do jogo .

A abordagem ativa de aprendizagem encontra no jogo Minecraft uma vasta fonte de opor-
tunidades à apropriação de conhecimentos em diversas áreas . Da mesma forma, a educação 
bilíngue também tende a se beneficiar ricamente da ferramenta.

O Minecraft na educação bilíngue
A educação bilíngue propõe uma forma de ensino que visa à aprendizagem significativa, 

cuja fundamentação pedagógica reside na integração entre linguagem e conteúdo, dotando os 
alunos de vasto repertório e uma apropriação profunda de conhecimentos, o que lhes permite 
levá-los a diferentes contextos (GARCIA, 2011) . 

Com base nessa concepção, a utilização de tecnologias como o jogo Minecraft promove um 
ambiente em conformidade com seus objetivos . O uso do jogo oferece diversas oportunidades 
para a abordagem de diferentes conteúdos, utilizando o segundo idioma como meio de comu-
nicação ao inserir os alunos em um contexto de forte apelo motivador, dotado de intensa oferta 
de atividades que estimulam as diversas habilidades promovidas por uma aprendizagem ativa .

A utilização do jogo Minecraft na educação bilíngue surge como uma solução tecnológica 
de grande impacto para os alunos a partir do Fundamental 2, pois trata-se de ferramenta moti-
vadora e desafiadora com propostas de problematização e resolução de problemas.

Como exemplificação, cita-se a observação de aulas ministradas em programa bilíngue em 
escolas privadas no Brasil, onde os alunos trabalham a atividade Minecraft, com o suporte – ou 
melhor, a mediação do professor .

Durante a aula Minecraft, os alunos trocam informações, auxiliam-se uns aos outros, ava-
liam os resultados ruins, podendo corrigir os erros, e chegam a conclusões com base em uma 
vivência em um ambiente semelhante ao mundo real .

Nessa forma de aplicação, o papel do professor é tão ou mais relevante que em outras dis-
ciplinas, pois se soma à aplicação e exploração de diferentes conteúdos a uma exposição intensa 
ao segundo idioma. Sua função é a de propor desafios, estimular a interação e a colaboração, 
oferecer o suporte na organização do trabalho operado pelos alunos e, principalmente, garantir 
o uso do idioma para mediar toda essa dinâmica . 

Além do professor, o suporte do material didático apresenta grande relevância para es-
tabelecer a intencionalidade pedagógica da atividade, evitando o desinteresse do aluno caso o 
caráter da atividade seja exclusivamente didático . O aspecto de diversão é mantido ao estimular 
o interesse e o desafio atingível, como no caso dos videogames para entretenimento .

Na metodologia do programa bilíngue observado, a atividade proposta é dividida em qua-
tro etapas. São elas a situação (Situation), que apresenta o tema abordado e contextualiza a 
atividade; o desafio (Challenge), no qual uma questão é levantada e o aluno ingressa no jogo 
em um mundo preestabelecido pelo professor para realizar a atividade proposta; a solução 
(Solution), nesse momento, o professor congela o jogo e o aluno responde a questões relaciona-
das com a atividade que acabara de realizar, refletindo e avaliando sua estratégia e seus resul-
tados; e a continuação (Follow-up) que propõe, obviamente, uma nova atividade dando pros-
seguimento ao que o aluno realizara, retomando o jogo e potencializando os resultados após a 
avaliação sistematizada pela etapa anterior .
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Imagem 1 – Metodologia Minecraft no programa bilíngue

Fonte: Imagem retirada do livro Xchange da International School

As quatro etapas essenciais da atividade Minecraft impulsionam o maior aproveitamento 
da experiência do aluno, em perfeita adequação dentro das estratégias de uma aprendizagem 
plenamente ativa .

Considerações finais
A educação enfrenta o desafio de acompanhar transformações de forma a preparar os 

nossos alunos para demandas do mundo moderno. A fim de adotar práticas mais condizentes 
com a atualidade, o Minecraft como ferramenta de ensino aliado à motivação pelo aprendizado 
tem muito a contribuir para potencializar habilidades . A criatividade e a inovação certamente 
serão estimuladas com a adoção de ferramentas igualmente inovadoras e criativas, tornando a 
sala de aula atraente dentro dos objetivos de aprendizado .

Entretanto, identificam-se alguns desafios que devem ser superados ao se adotar essa 
ferramenta .

Escola e professores devem estar alinhados nesse sentido e preparados para uma nova 
concepção de ensino, no qual o preparo do professor mantém-se fundamental em seu caráter 
técnico, mas sua função vai muito além de reproduzir seus conteúdos . O aluno tomará o lugar 
de destaque e construirá seu conhecimento, cabendo ao professor tirar máximo proveito desse 
processo . Além disso, eles deverão expandir seus recursos para além das barreiras tecnológicas, 
aproximando-se do aluno e conhecendo-o melhor, de forma a lidar com suas especificidades.

À instituição de ensino caberá oferecer a infraestrutura e a disposição em empenhar 
esforços no sentido de desenvolver um programa de aprendizagem ativa dentro do currículo 
escolar e adotar ferramentas tecnológicas como o Minecraft e outros . 

Aula com metodologia inovadora exige docente com atitude 
inovadora (MARCILENE RODRIGUES PEREIRA BUENO, Unisal, so-
bre aprendizagem ativa) .
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Um recorte exploratório do Blended 
learning nos repositórios brasileiros

Saulo Furletti1

José Wilson da Costa2

Resumo
Este artigo apresenta uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório nos repositórios e 
bibliotecas	virtuais	de	instituições	públicas	e	privadas	do	Brasil,	Banco	de	Teses	e	Disser-
tações	da	Capes,	Biblioteca	Digital	de	Teses	e	Dissertações,	Biblioteca	Virtual	da	Fapesp	
e o Portal domínio público de Teses e Dissertações. Nesses ambientes foram pesquisados 
trabalhos que apresentaram pelo menos um dos termos: Blended Learning, “Ensino Hí-
brido”, “Educação Híbrida” ou “Aprendizagem Híbrida”. A primeira parte da interpretação 
foi realizada com todas as teses e dissertações encontradas, sem distinção do programa 
de pós-graduação; com este cenário é possível apontar uma tendência de crescimento 
na produção e que a concentração de trabalhos ocorre nas instituições públicas. Em 
seguida, realiza-se uma análise nos trabalhos produzidos exclusivamente nos programas 
de	pós-graduação	de	Educação	ou	Ensino,	sendo	utilizadas	as	categorias	identificadas	
como	demográfica,	aplicabilidade	e	tipo	de	pesquisa.	Com	esse	novo	recorte	aponta-se	
que os trabalhos desses programas são predominantemente de abordagem qualitativa, 
na forma descritiva, e utilizam como procedimento de pesquisa o estudo de caso.

Palavras-chave: Blended	Learning.	Educação.	Ensino.

Introdução
Em educação, a utilização de abordagens pedagógicas inovadoras gera situações desa-

fiadoras para os protagonistas do processo educativo, uma vez que provoca a reinterpretação 
do trabalho pedagógico em relação ao tempo, espaço, metodologia, tecnologia e posturas dos 
envolvidos . Neste cenário, o professor deixa de ser uma fonte exclusiva de transmissão do con-
teúdo para tornar-se um sujeito provocador, articulador, regulador e mediador do processo de 
conhecimento. Na perspectiva de Silva (2007), a aprendizagem deixa de ser uma construção 
individual do conhecimento, para ser um processo social, no qual o professor não é a fonte única 
de conteúdos e saberes, a interação social, o desenvolvimento de novas formas de linguagem, a 
tecnologia e a comunicação também são condições relevantes para a aprendizagem .

Assim, entende-se o processo ensino-aprendizagem como dependente da ação colabora-
tiva entre os sujeitos envolvidos, que são os produtores e ao mesmo tempo os consumidores 
de conhecimento e informação, com o objetivo de criar novos conhecimentos . E, dentro desse 
contexto inovativo em educação, faz-se necessária a investigação de práticas educativas que 
trabalhem com a premissa de educação . Principalmente quando se apropria das tecnologias 
digitais para a construção de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (Avea) .

Esse panorama enseja a investigação da proposta pedagógica conhecida como blended 
learning ou ensino híbrido . Moran (2015) refere-se ao blended learning como um conceito rico, 

1 Instituto de Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) . E-mail: saulofurletti@gmail .com .
2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: jwcosta01@gmail.com.
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apropriado, porém complicado, pois tudo pode ser misturado, o complexo reside em como rea-
lizar a integração do que é importante aprender . 

Para Graham (2013), a literatura não oferece um consenso em relação aos conceitos de 
blended learning; esse autor entende que são sistemas de aprendizagem misturados que com-
binam instrução presencial com instrução mediada por computador, chama a atenção, ainda, 
para a existência de conceitos que criam uma abrangência muito ampla, como combinações de 
modalidades de ensino ou meios de entrega, combinação de métodos de ensino ou combinação 
de instrução presencial e on-line . 

Frente à diversidade de conceitos encontrados, os autores deste trabalho entendem que 
blended learning é a integração, pedagogicamente planejada, do processo ensino-aprendizagem 
presencial e virtual . Esse conceito apresenta duas premissas essenciais para o entendimento de 
blended learning, ou seja, a integração que diz respeito ao trabalho pedagógico que não separa 
o presencial e o virtual, mas procura construir articulações de conteúdos, de atividades e de 
recursos mais convenientes para cada espaço . E o planejamento, concebido como dimensão 
necessária para o desenvolvimento da integração .

Essa perspectiva conceitual não permite estabelecer parâmetros em relação às dimensões 
virtual e presencial, não direciona para uma quantificação de representatividade de cada uma 
das partes, porém, a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) sugere que entre o 
uso do espaço presencial e o do virtual pode-se ter variação de 30 a 70% entre os mesmos . 

Graham (2013) reconhece a dificuldade de mensurar, precisamente, o quanto será virtual 
e o quanto será presencial, pois a entrega de material virtual não é facilmente quantificável. Os 
autores deste trabalho vão um pouco mais além dessa visão, pois o planejamento pedagógico 
é que irá promover a integração do trabalho pedagógico virtual e presencial sem, necessaria-
mente, estabelecer quantidades mínimas e máximas . Na verdade, em cada espaço (virtual ou 
presencial) deve-se explorar o que for mais conveniente do ponto de vista da promoção do 
conhecimento . 

De acordo com Graham (2013), o blended learning pode ser considerado uma tendência 
para educação, com perspectivas de ser o novo modelo tradicional que converge no entrelaça-
mento entre virtual e presencial, modalidades instrucionais e mídias ou os métodos de ensino 
– destaca-se que a forma como ocorre o entrelaçamento, é o fator de maior relevância . 

Corroborando com Graham, Bonk (2009) apresenta que o blended learning é uma tendên-
cia pela sua condição de impacto no processo de ensino e aprendizagem; Christensen, Horn e 
Staker (2015) discutem o modelo híbrido na forma da inovação sustentada e disruptiva como 
uma tendência que modificará significativamente a sala de aula; Horn e Staker (2015) apresen-
tam um panorama de avanços e resultados positivos do blended em escolas norte-americanas; 
anteriormente, Vaughan (2007) já apontava resultados favoráveis entre os estudantes, os pro-
fessores e também gestores que utilizaram o blended learning nas universidades americanas . 

Diante desse quadro de potencialidades e de tendências para o ambiente educacional, 
este artigo tem, como proposta estruturante, fazer levantamento e interpretação quantitativa 
de teses e dissertações nos repositórios de pesquisa de instituições brasileiras, com o objetivo 
de traçar um desenho, dentro de um recorte temporal, de como a pesquisa nacional na área de 
blended learning está sendo desenvolvida .

Método e resultados
Esta é uma pesquisa exploratória que foi realizada a partir do levantamento da produção 

acadêmica em relação ao blended learning que se consolida com a organização quantitativa dos 
dados e uma análise qualitativa relativa à realidade da investigação científica na área no Brasil. 

Nessa perspectiva realizou-se o levantamento quantitativo das teses e dissertações 
em repositórios ou bibliotecas virtuais de universidades federais, universidades católicas, 
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universidades estaduais, Banco de Teses e Dissertações da Capes, Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações, Biblioteca Virtual da Fapesp e Portal Domínio Público de Teses e Dissertações. 
Algumas escolhas de bases repercutiram redundâncias de informações, que assim foram reali-
zadas com vistas a estudo mais completo possível .

O recorte determinado foram os trabalhos que apresentam, em seu corpo textual, por com-
pleto e nesta ordem, pelo menos um dos termos: Blended Learning, “Ensino Híbrido”, “Educação 
Híbrida” ou “Aprendizagem Híbrida” . Os trabalhos que apresentaram alguns desses termos ape-
nas nas referências bibliográficas ou nas notas de rodapé ou ainda apresentaram no corpo do 
texto, porém sem nenhum tipo articulação teórica ou conceitual, não foram selecionados para 
estudo . 

Para o levantamento dos dados não existiu um recorte cronológico estipulado previamen-
te. Assim buscou-se todas as teses e dissertações defendidas no Brasil até o setembro de 2016 e 
disponíveis nos repositórios virtuais, destacando-se que o limite inferior do recorte é dado pela 
existência de publicação que atenderam à busca com os termos determinados .

Com base nessas orientações, a busca teve como retorno 86 trabalhos, conforme detalha-
mento na Tabela 1 .

Tabela 1 – Número de teses e dissertações sobre blended learning

Instituição No de teses No de dissertações
Federal
Estadual
Municipal
Privada

15
15
-

03

35
10
01
07

∑	=	33 ∑	=	53
Fonte: Elaborado pelos autores

É possível identificar que as instituições públicas concentram, em valores aproximados, 
91% das publicações de teses e 87% das publicações de dissertações. Sendo que 45% das 
Universidades Federais e apenas 10% das Instituições Estaduais apresentam publicações den-
tro do recorte pesquisado, ou seja, em um total de 39 instituições estaduais apenas quatro uni-
dades possuem trabalhos publicados – destaca-se que a maioria dos trabalhos está localizada 
na Região Sudeste; em relação às federais, de um total de 46 instituições, 20 possuem trabalhos.

A análise dos resultados obtidos foi desenvolvida a partir de três categorias que se dividi-
ram em subcategorias .

Categoria 1 – Demográfica
Essa categoria pretende analisar como as teses e dissertações estão distribuídas pelas 

instituições, considerando os programas de pós-graduação, a ordem cronológica e a frequência 
de utilização dos termos . Para isso, foram utilizadas as seguintes subcategorias .

1 . Produção em relação ao tempo
No levantamento realizado na base de dados ProQuest, Drysdale et al. (2013) aponta que 

a produção de teses e dissertações norte-americanas apresentam tendência de crescimento no 
período de 1999 até 2011 . 

Em relação às publicações brasileiras, observa-se também uma tendência de crescimento ao 
passar do tempo, isso pode ser evidenciado pelos dados quando se atém à observação sobre as 
linhas exponenciais de tendências, no qual é possível verificar características de crescimento no in-
tervalo pesquisado, tanto para teses como para dissertações. O Gráfico 1 apresenta essas tendências.
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Gráfico 1 – Produção em relação ao tempo
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Fonte: Elaborado pelos autores

Neste cenário de crescimento, vale destacar a não existência de uma legislação regulatória 
específica para a modalidade blended no Brasil, assim o seu amparo legal é dado pela modalida-
de de Educação a Distância . Com este panorama busca-se um comparativo da variação do nú-
mero de publicações (teses e dissertações) no decorrer do tempo com os cursos autorizados/
reconhecidos existentes nos relatórios analíticos da aprendizagem a distância no Brasil (censo 
de 2010 até o censo de 2014) realizados pela Abed, que considera os cursos na forma blended, 
híbrido ou semipresencial aqueles que combinam atividades presenciais e atividades a distân-
cia, cuja proporção varia entre 30 e 70% de umas em relação às outras .  

Analisando os relatórios Abed (2011), Abed (2012), Abed (2013), Abed (2014) e Abed 
(2015), é possível observar a aderência das instituições e o crescimento dos cursos na forma 
blended, concentrados nas regiões Sul e Sudeste para os níveis de graduação e pós-graduação 
nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. 

O panorama que aponta tendência de crescimento da produção de teses e dissertações 
pode ser reflexo da aderência às propostas que misturam recursos on-line com o presencial, 
pois cria maior difusão da modalidade e consequentemente uma atratividade da academia para 
o seu estudo e entendimento de potencialidades e fragilidades .

2 . Ocorrência dos termos pesquisados
Apesar dos termos blended learning, Aprendizagem Híbrida, Educação Híbrida ou Ensino 

Híbrido apresentarem convergência para um mesmo significado, percebe-se uma preferência 
da academia pelo termo blended learning, que é utilizado em 84% das vezes, enquanto todos os 
demais somados resultam em 16% de ocorrência .

De acordo com Tori (2009) e Moran (2002), a convergência entre virtual e real é objeto 
de discussão no meio acadêmico, a abordagem tem se popularizado, e o termo blended learning 
começa a se consolidar . O resultado encontrado nesta pesquisa está em consonância com estes 
apontamentos, pois 72 dos 86 trabalhos utilizam predominantemente o termo blended learning 
– analisando-se somente os trabalhos na área de Educação e Ensino, tem-se 86%, que represen-
tam 19 trabalhos, também usam o termo e o restante, três trabalhos, utilizam Ensino Híbrido . 

Segundo Garnham e Kaleta (2002), o termo não é tão recente como se pode imaginar, 
existem experiências exitosas desde a década de 1990, na Universidade de Wisconsin, em 
Milwaukee, que já o utilizavam blended learning.

3 . Produção por instituição
A pesquisa teve como base um grande número de instituições, entretanto não obteve re-

torno de uma parcela significativa, de 82 instituições mais o Banco de Teses e Dissertações 
da Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual da Fapesp e o Portal 
Domínio Público de Teses e Dissertações, apenas 32 possuem pelos menos um trabalho na área; 
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se analisarmos as que possuem dois ou mais trabalhos, esse número apresenta uma queda ex-
pressiva, pois apenas 8 instituições se enquadram nesta situação . Cabe destaque para a UFPE e 
UnB com 14 trabalhos cada e USP com 17 trabalhos.

Frente a essa situação de pulverização da produção de teses e dissertações entre os diver-
sos programas de pós-graduação do Brasil, o foco da análise nas categorias 2, 3 concentra-se 
nos trabalhos defendidos nos programas de Educação ou Ensino nas suas diversas áreas . 

Esse recorte representa, em percentual relativo ao total das publicações, 20% na área de 
Educação e 6% na área de Ensino, que traduzidos em valores absolutos resultam em 17 traba-
lhos na área Educação e 5 na área de Ensino, distribuídos em 7 teses e 15 dissertações .

Categoria 2 – Aplicabilidade
Esta categoria pretende analisar nas teses e dissertações como o conceito de blended lear-

ning está presente no trabalho, ou seja, se ele é uma parte estruturante, complementar ou ape-
nas acessória . Analisa também o segmento de aplicação dos trabalhos . Para isso utilizou-se as 
subcategorias: articulação termos/conceitos e segmentação dos trabalhos

1 . Articulação dos termos/conceitos
Esta subcategoria avalia se o blended learning ou Ensino Híbrido é o elemento estruturan-

te para o desenvolvimento do trabalho ou se é apresentado de forma complementar ao desen-
volvimento do texto ou, se ainda, o termo é acessório ao seu desenvolvimento .

Dos 22 trabalhos analisados, percebe-se que, em 63%, o blended learning e/ou Ensino 
Híbrido está presente como estruturante, ou seja, está articulado teoricamente/conceitualmen-
te e é fundamental para a proposta do trabalho, enquanto em 13%, os termos são categorizados 
como complementares, ou seja, existem no trabalho, porém não fazem parte da estrutura que 
o direciona; nessa categoria o trabalho busca, nos termos/conceitos, algum tipo de suporte ou 
complemento para sua estrutura teórica/conceitual; nos 22% restantes, os termos figuram de 
forma acessória, ou seja, não existe articulação teórica/conceitual para a estrutura do trabalho, 
os termos aparecem como exemplos, ou não são claramente definidos, ou não possuem autores 
como referência . 

2. Segmento de aplicação do trabalho
Busca-se nesta subcategoria, compreender o público para o qual os trabalhos foram di-

recionados, assim a análise refere-se aos segmentos formativos em educação para os quais as 
teses/dissertações foram direcionadas . 

Como resultado da análise, temos que a principal concentração de trabalhos ocorre no 
Ensino Superior com percentual aproximado de 41%; observa-se também uma concentração 
no segmento formação de professores com aproximadamente 32% dos trabalhos – vale desta-
car que dos 7 trabalhos que tratam da formação de professores 5 deles são direcianados para 
o Ensino Superior, assim, a pesquisa no Ensino Superior e na Formação de Professores para o 
Ensino Superior alcançam valores percentuais aproximados de 64%; em contrapartida apenas 
14% são direcionados para o Ensino Básico, sendo todos no âmbito do Ensino Médio. 

Esses resultados corroboram com uma análise realizada em 2012 por Drayscale que foi 
publicada em artigo de nome “Analysis of research trends in dissertations and theses studying 
blended learning”, que apresentou um estudo com 205 teses e dissestações da base Proquest na 
qual obteve que 77% (158 trabalhos) eram direcionados para do Ensino Superior e apenas 8% 
para o Ensino Básico norte-americano (K-12)3, o que é equivalente a o ensino básico brasileiro .

3  Kay twelve, corresponde ao ensino norte-americano de 6 a 18 anos de idade.
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Categoria 3 – Pesquisa
A partir desta categoria faz-se uma análise das teses e das dissertações na perspectiva de 

como elas se caracterizam ou se autodenominam do ponto de vista da forma de abordagem, ob-
jetivo e procedimento utilizado na pesquisa . O Quadro 1 apresenta as abordagens observadas 
nos trabalhos e a respectivas quantidades .

1 . Tipo de pesquisa – Abordagem
Segundo Trivinos (1987), a pesquisa com abordagem qualitativa expressa um importante 

espaço no campo da investigação educacional, assim destaca-se que alguns pesquisadores pri-
vilegiam o ângulo subjetivo e a interpretação qualitativa em detrimento à análise quantitativa 
ou quantitativa e qualitativa . Esse mesmo autor aponta que é outorgado à pesquisa qualitativa 
o potencial de descrever, narrar ou ilustrar os fenômenos, dando-lhes consistência, coerência e 
lógica. De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre 
as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 
intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes . 

Pelo Quadro 3, é possível observar que aproximadamente 22 trabalhos, 73% possuem a abor-
dagem qualitativa, enquanto 23% são qualitativas e quantitativas e apenas em 5% a abordagem 
é quantitativa . Destaca-se que na parcela caracterizada por quali-quanti, 80% dos trabalhos não 
trazem uma abordagem estatística com aprofundamento, apresentam apenas gráfico e/ou tabelas 
que refletem uma análise estatística descritiva, com o objetivo de ilustrar a informação trabalhada.

Quadro 1 – Abordagens de pesquisa observadas nas teses e nas dissertações

Subcategoria Detalhamento Quantidade

Quantitativa Apresenta	aprofundamento	na	quantificação	
e correlação dos dados para interpretação.

Teses: 1
Dissertações: 0

Qualitativa Apresenta categorização, compreensão e 
explicação ou descrição do estudo.

Teses: 5
Dissertações: 11

Qualitativa e Quantitativa
Apresenta	quantificação	dos	dados	como	complemento	ou	suporte	para	categorização,	
compreensão e explicação ou descrição do estudo.
Teses: 1
Dissertações: 4

Fonte: Trivinos (1987), Gil (2008)

2 . Tipo de pesquisa – Objetivo
O Quadro 2 apresenta o objetivo da pesquisa utilizadas nas teses e dissertações e a res-

pectivas quantidades .

Quadro 2	–	Tipos	de	pesquisa	–	Objetivo

Subcategoria Detalhamento Quantidade

Exploratória
Proporciona maior familiaridade com o problema a 
fim	de	torná-lo	mais	explícito,	tem	como	objetivo	o	
aprimoramento de ideias ou intuições.

Teses: 2
Dissertações: 2

Descritiva

Descreve as características de determinada população 
ou fenômeno, busca estabelecer relações, uma de suas 
características	mais	significativas	está	na	utilização	de	
técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 
questionário e a observação sistemática.

Teses: 5
Dissertações: 13

Fonte: Trivinos (1987), Gil (2008)
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Nas Ciências Sociais vale destacar, com referência em Gil (2008), que a realização de pesquisas 
com proposta rigidamente explicativa implica em algumas dificuldades relativas à impossibilidade 
de um elevado nível de controle do objeto em estudo, assim nem sempre se torna possível sua rea-
lização. Segundo Trivinos (1987, p. 100), “a maioria dos estudos que se realizam no campo da edu-
cação é de natureza descritiva” . Como resultado percebe-se uma aderência da comunidade de pes-
quisadores em realizar pesquisas com o objetivo de descrever as informações coletadas no campo .

Conforme o Quadro 4, aproximadamente 18% dos trabalhos são pesquisas explorató-
rias, enquanto o objetivo descritivo está presente em aproximadamente 82% dos trabalhos, 
que apresentam detalhes dos processos educacionais relatando as formas e as condições de 
implementação de ambientes ou descrevem o retorno e as impressões de alunos, professores 
e gestores, ou ainda as potencialidades e fragilidades da aplicação das propostas . Não foram 
identificadas pesquisas com objetivos explicativos. 

3 . Tipo de pesquisa – Procedimentos
Quanto aos procedimentos de investigação, o Quadro 3 apresenta algumas subcategorias 

que orientaram as investigações nas teses e dissertações .

Quadro 3 – Procedimentos de pesquisa

Subcategoria Detalhamento Quantidade

Pesquisa Quase 
experimental

Estudo de natureza empírica sem um controle 
completo e sem aleatoriedade na seleção da 
amostra.

Teses: 1
Dissertações: 0

Estudo de Caso
Estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos,	de	maneira	que	permita	seu	amplo	e	
detalhado conhecimento.

Teses: 4
Dissertações: 9

Estudo de 
Campo

Estudo profundo focalizado em uma comunidade, 
por meio da observação direta das atividades do 
grupo estudado.

Teses: 0
Dissertações: 1

Pesquisa 
intervenção

Busca	investigar	um	grupo	na	sua	diversidade	
qualitativa, assumindo uma intervenção de 
caráter sócio analítico.

Teses: 1
Dissertações: 0

Pesquisa ação
Estudo de natureza empírica que exige o envolvi-
mento ativo do pesquisador e a ação por parte das 
pessoas ou grupos envolvidos no problema.

Teses: 0
Dissertações: 2

Pesquisa 
bibliográfica

Desenvolvida exclusivamente com base em 
material	já	elaborado,	constituído	principalmente	
de	livros	e	artigos	científicos.

Teses: 1
Dissertações: 1

Pesquisa 
participante

O pesquisador, para realizar a observação dos 
fenômenos,	compartilha	a	vivência	dos	sujeitos	
pesquisados, participando de forma sistemática e 
permanente.

Teses: 0
Dissertações:1

Documental

Estudo	de	cunho	essencialmente	bibliográfico	
realizado em materiais que não receberam um 
tratamento analítico que registram fatos, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os 
objetos	da	pesquisa.

Teses: 0
Dissertações: 1

Fonte: Severino (2007), Gil (2008)
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Quanto aos procedimentos de pesquisa, o método de estudo de caso representa 55% dos 
trabalhos publicados, enquanto 10% são de pesquisa ação . Os outros procedimentos de pesqui-
sa foram muito pouco utilizados, conforme pode ser percebido no Quadro 5 . Yin (2001) aponta 
que grande número de teses e dissertações nas áreas social e humana utilizam o Estudo de Caso 
como método para desenvolvimento da pesquisa e destaca que permite ao pesquisador uma 
interpretação mais aprofundada sobre o fenômeno; este mesmo autor, também aponta a exis-
tência de uma estereotipização sobre a fragilidade de rigor atribuída ao método, porém mesmo 
assim continua sendo muito utilizado pela comunidade acadêmica . 

O estudo de caso, segundo Gil (2008), é um dos principais recursos quando o pesquisador 
procura desenvolver estudos com características exploratórias e/ou descritivas, assim observa-
-se coerência com os resultados obtidos, pois temos uma quantidade relativamente significativa 
das pesquisas descritivas .

Considerações finais
Os avanços no emprego de tecnologias para potencializar o processo de ensino e a apren-

dizagem requerem da comunidade acadêmica um claro entendimento sobre seus diversos re-
cursos, suas formas de utilização e seus respectivos limitadores . Para atender a isso é relevan-
te entender como as pesquisas sobre determinado tema estão sendo desenvolvidas . Com este 
cenário temos um levantamento de 33 de teses e 43 dissertações que tiveram como proposta 
o blended learning, Ensino Híbrido, Educação Híbrida ou Aprendizagem Híbrida, no qual é pos-
sível observar uma grande amplitude quanto o entendimento da definição dos termos e suas 
formas de emprego na educação . A comunidade acadêmica apresenta convergência para a utili-
zação do termo blended learning em relação aos demais . 

Quanto à produção de teses e dissertações que abordam o blended learning, identifica-se 
um crescimento, mesmo de forma discreta, tendo como grandes responsáveis as instituições 
públicas, com destaque para a UFPE, UnB e USP. Os trabalhos sobre o tema em estudo são pul-
verizados pelos programas de pós-graduação, com destaque para uma pequena concentração 
na área de Educação e Engenharia .

Restringindo a análise nas teses e dissertações dos programas de pós-graduação em 
Educação ou Ensino nas suas diversas áreas, resulta em um total de 22 trabalhos . Neste ce-
nário percebe-se o reduzido número de trabalhos direcionados para a Educação Básica, em 
contrapartida existe uma parcela relevante direcionada para o Ensino Superior ou formação de 
professores para o Ensino Superior. Os trabalhos são predominantemente de abordagem quali-
tativa, na forma descritiva e utilizam como procedimento de pesquisa o estudo de caso . 

O quadro levantado nesta pesquisa permite inferir que o blended learning tem sido uti-
lizado principalmente na educação superior e na formação de professores com referências ao 
ensino superior . É importante destacar a necessidade de novas experiências como o blended 
learning em outros níveis de ensino .
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Resumo
O	presente	trabalho	teve	como	objetivo	elaborar	um	Questionário	Histológico	on-line para 
a orientação do estudo prático extraclasse dos estudantes da PUC Minas, por meio da 
plataforma Google Forms, que se encontra no contexto das Tecnologias da Informação e 
Comunicação	(TIC).	A	percepção	dos	alunos	do	curso	de	Ciências	Biológicas	Licenciatu-
ra	e	Bacharelado	–	Gestão	Ambiental	e	Medicina	Veterinária,	que	já	cursaram	a	disciplina	
de Histologia, foi coletada previamente por meio de uma pesquisa quantitativa e qualita-
tiva, na qual foram respondidos 46 questionários. Com avaliação de percentual, foi possí-
vel	documentar	a	existências	de	dificuldade,	por	parte	dos	discentes,	com	estudo	prático	
da disciplina, quando a cursaram. Para a criação do Questionário Histológico on-line, as 
lâminas	referentes	ao	conteúdo	de	Tecido	Epitelial	de	Revestimento	foram	fotografadas	e,	
posteriormente,	as	fotos,	somadas	a	um	conjunto	de	nove	questões	referente	ao	conteú-
do prático da disciplina, foram inseridas na plataforma. O modelo elaborado pode reduzir 
as	dificuldades	de	localização	e	identificação	de	estruturas,	além	de	facilitar	a	compreen-
são	e	classificação	dos	tecidos	biológicos,	auxiliando	o	estudo	autônomo	dos	discentes.	
Os docentes possuem acesso às respostas dos alunos, podendo repensar sua prática, 
assumindo	uma	posição	de	professor	reflexivo	e,	com	isso,	contribuindo	de	maneira	mais	
efetiva para a formação dos seus alunos. Favorecendo, com isso, que o processo de 
aprendizagem ocorra de forma ativa por parte do discente.

Palavras-chaves: Histologia, Aprendizagem, Tecnologia de Informação.

Introdução
Histologia é o ramo da morfologia que estuda os tecidos biológicos, compreendo-os desde 

suas origens . Alguns são formados por células que possuem a mesma estrutura e outros são 
formados por células que têm diferentes formas e funções, mas, juntas, realizam uma função 
geral (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008) .

 A disciplina de Histologia faz parte da grade curricular dos cursos ligados à área biológica 
e da saúde, pois é uma disciplina de fundamentação. Baptista (2006) explica que essa disciplina 

1 Graduando em Ciências Biológicas – Licenciatura pela Pontifícia Universidade de Minas Gerais. 
2 Professora Assistente IV – Departamento de Ciências Biológicas – PUC Minas
3 Profa. Adjunto IV – Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação – PUC Minas 
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deve ser ministrada associando teoria e prática, uma vez que se busca formar profissionais 
e pesquisadores habilitados ao exercício de profissões, com conhecimento teórico e técnico. 
A disciplina, presente no primeiro período dos cursos de Ciências Biológicas – Licenciatura 
e Bacharelado em Gestão Ambiental da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 
Betim, busca oferecer competência científica na área de morfologia microscópica. Ao longo dos 
anos, o estudo prático da disciplina tem se tornado difícil para muitos alunos. As dificuldades 
iniciam-se com manuseio do equipamento . Apesar da utilização de roteiro de aulas práticas, os 
discentes apresentam dificuldade em localizar o que deve ser observado nas lâminas, levando 
ao desinteresse pela disciplina (NEVES et al., 2008).   

Para que ocorra maior aproveitamento do conteúdo estudado, se resolva os problemas 
enfrentados pelos estudantes e coloquem os estudantes como sujeito ativo dentro do processo 
ensino-aprendizagem, se faz cada vez mais relevante a busca por métodos que facilitem o pro-
cesso de aprendizagem (ANDRADE; FERRARI, 2014) .

Alves Esmeraldo et al. (2014) relata que, no Brasil, existiam, em 2014, 11 sites on-line re-
lacionados ao conteúdo de histologia e hoje são encontrados 17 sites on-line que disponibilizam 
atlas para o estudo prático da disciplina . Mas quando se busca por quiz, que envolve a disciplina, 
há seteplataformas on-line que apresentam questões teóricas da disciplina, não sendo encon-
trados sites ou blogs brasileiros que trabalhem o conteúdo prático da disciplina . 

Baseando-se nessas informações, o presente trabalho teve como objetivo elaborar um 
Questionário Histológico on-line, que possa auxiliar o estudo prático extraclasse dos estudantes 
da PUC Minas, por meio da plataforma Google Forms (Formulários do Google), que se enqua-
dra no contexto das TIC . Os alunos terão acesso a imagens das lâminas histológicas utilizadas 
durante as aulas práticas, poderão revê-las e, ao clicarem em um endereço eletrônico (link), 
poderão responder às perguntas de cunho prático sobre o conteúdo estudado . O modelo criado 
aborda o conteúdo do Tecido Epitelial de Revestimento e este trabalho foi apresentado ao curso 
de Ciências Biológicas – Licenciatura da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-Betim 
como trabalho de conclusão de curso (TCC) .

Material e métodos
A metodologia utilizada para realização deste trabalho foi baseada na percepção dos estu-

dantes da PUC Minas-Betim do curso de Ciências Biológicas, que já haviam cursado a disciplinas 
de Histologia Geral. Estimou-se documentar a presença de dificuldades quanto ao estudo práti-
co . Para isso, foi aplicado um questionário quantitativo e qualitativo .

Em um segundo momento, objetivou-se a criação do Questionário Histológico on-line para 
a orientação do estudo prático extraclasse dos acadêmicos, por meio do Formulários do Google, 
que é uma plataforma que utiliza a memória de servidores on-line, tornando possível o acesso 
remoto de computadores ou smartphones por meio da internet .

Para a criação do modelo, foram fotografados os tecidos epiteliais de revestimento da tra-
queia, esôfago, pele e bexiga . As imagens foram sinalizadas e tratadas . Foram elaboradas nove 
questões de múltipla escolha, pautadas nos questionamentos práticos . Esse conjunto de ima-
gens e suas questões foram inseridos na plataforma, gerando o formulário do Google .

Resultados e discussão
Totalizaram-se 46 questionários respondidos entre as turmas de 5°, 7° e 9° períodos do 

curso de Ciências Biológicas PUC Minas-Betim. Os dados foram transformados para porcenta-
gem para uma melhor análise dos resultados .

Em 57% dos questionários respondidos, os estudantes afirmaram ter dificuldade com o 
estudo da disciplina, sendo que 70% afirmaram possuir dificuldade com a parte prática da dis-
ciplina . Quando foram indagados sobre a capacidade de visualização nas lâminas histológicas 
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durante as práticas, 71% manifestaram que apresentavam dificuldade. Santa-Rosa e Struchiner 
(2011) relatam que os fatores limitantes na aprendizagem da histologia, por partes dos estu-
dantes, estão ligados à necessidade de se identificar estruturas e na manipulação do microscó-
pio óptico . Por serem alunos do primeiro período, muitas vezes não possuíam contato prévio 
com o equipamento, mostrando-se então, pouco à vontade com a manipulação deste, levando à 
limitação na capacidade de visualização .

Sobre a atividade de monitoria presente nos cursos, 74% dos alunos que responderam ao 
questionário afirmaram que a frequentaram quando cursaram a disciplina. Os estudantes pro-
curaram a monitoria para reverem as lâminas histológicas trabalhadas nas aulas práticas, assim 
poderiam, com ajuda do monitor, fazerem a identificação correta dos aspectos morfológicos 
observados . Contudo, alguns alunos relataram não poder frequentar a monitoria . 

Por meio do acesso à internet, os discentes poderão entrar em contato com o endereço 
eletrônico link, previamente cedido pelo professor . Os discentes participam respondendo às 
perguntas elaboradas e, após o término da atividade, enviam suas respostas ao professor cria-
dor do Quiz Histológico . 

Para Palloff e Pratt (2002), é preciso escolher bem a TIC que será utilizada como recurso 
para o ensino de um conteúdo . Pois, independentemente da sua escolha, se sua utilização, por 
parte dos usuários, implicar em conhecimentos específicos da tecnologia que se pretendem 
usar, ou ainda, necessitar de comandos difíceis de serem executados, a mesma poderá causar 
frustração e desinteresse, não contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem .

O Quiz Histológico elaborado busca auxiliar os discentes na aquisição das competências 
demandadas pela disciplina . Por meio das questões de múltipla escolha elaboradas, o estudante 
precisa visualizar as imagens e reconhecer a morfologia das células do tecido epitelial de reves-
timento, bem como o seu número de camadas, identificando ainda a presença ou ausência de 
especializações no tecido . Ao término do questionário o aluno envia suas respostas ao professor 
criador do quiz . Após, o envio o estudante poderá clicar no link “Ver as respostas que você acer-
tou”, onde serão exibidas todas as perguntas do questionário, mas apenas a alternativa correta 
de cada questão aparece destacada somada a textos descritivos . Assim, o discente aprende com 
as perguntas que errou e confirma as que acertou, contribuindo para a formação e assimilação 
de um conhecimento significativo.

O modelo proposto pode auxiliar na aprendizagem dos alunos, uma vez que conta com 
imagens de lâminas histológicas que os mesmos utilizam durante as aulas práticas. Ackermann 
(2004) fala sobre a existência de problemas que dificultam o ensino e aprendizagem da prática 
em histologia . Explica que nem todas as lâminas histológicas disponíveis para os discentes pos-
suem a mesma qualidade . Esse problema pode ser agravado quando se compara as lâminas dos 
alunos com a dos professores . Durante a primeira parte da pesquisa, percebe-se que este fato 
esteve presente durante as justificativas dos acadêmicos, sobre as dificuldades com a disciplina.

As setas e barras que apontam ou atravessam células e tecidos não descrevem as estrutu-
ras visualizadas, mas, sim, direcionam o aluno para o que deve ser observado durante seu estu-
do prático, bem como o que será cobrado dele, de acordo com o objetivo específico da disciplina. 
Com a exibição dos textos que explicam a resposta correta, o aluno pode conseguir identificar, 
pontos-chaves no estudo prático da disciplina . Além disso, faz-se uma associação entre os con-
teúdos teóricos e práticos .

O Quiz Histológico pode ser utilizado como um material didático, já que contribui para o 
direcionamento do estudo prático dos discentes. Para Borges (2012), é considerado como ma-
terial didático um recurso que seja acessível para o professor, onde o mesmo conheça as ideias a 
serem difundidas pelo modelo que se pretende desenvolver, sendo o material adequado ao que 
se pretende ensinar por meio dele e disponível para os alunos . 
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Considerações finais
Por meio da pesquisa elaborada foi possível identificar que existem dificuldades no estu-

do prático da disciplina de Histologia Geral . Assim entende-se que é necessário buscar métodos 
e modelos didáticos que possam favorecer o processo aprendizado de competências específicas 
para a disciplina, de modo que estes possam resultar em um conhecimento significativo e pro-
fundo para o aluno, permitindo a utilização de uma metodologia ativa .

Nesse contexto as TIC aparecem como forte apoio no processo ensino-aprendizagem . 
Possuem infinitas possibilidades e ações pedagógicas, sendo crescente seu uso nas atividades 
educacionais . 

Refrências
ACKERMANN, Pieter . The suitability of a multimedia resource for teaching undergraduate  
histology in a developing country. 21 f. University of Pretoria etd Ackermann, P C (Doutorado) –  
Faculty of Engineering, the Built Environment and Information Technology , University of Pretoria, 
[S.l.], 2004. Disponível em: <http://repository.up.ac.za/handle/2263/24565>. Acesso em: 12 mar. 
2017 .
ALVES ESMERALDO, Arthur Rafhael Amorim et al. A importância do Atlas Virtual de Histologia 
no ensino-aprendizagem no curso de Medicina da UFCA . Extensão em Ação, Fortaleza, v . 
1, n. 6, p. 96-102, jan./jul 2014. Disponível em <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/
riufc/13328/1/2014_art_araaesmeraldo.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2017.
ANDRADE, Fábio de Goulart; FERRARI, Osny. Atlas Digital de Histologia Básica . 1 . ed . Londrina: 
Universidade Estadual de Londrina – Centro de Ciências Biológicas – Departamento de Histologia. 
2014. Disponível em: <http://www.uel.br/ccb/histologia/portal/pages/arquivos/Atlas%20
Digital%20de%20Histologia%20Basica.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.
BAPTISTA, Maria Antonieta Josefina Sabina. Elaboração de protocolos estandardizados para as 
aulas práticas da disciplina de Histologia Geral Humana . 2006 . 9-10 p . Dissertação Apresentada 
para a Obtenção do Título Acadêmico de Mestre em Ensino das Ciências Opção – Biologia (Mestrado 
em Ensino de Ciências) – Universidade Agostinho Neto Centro Universitário da Huíla Instituto 
Superior de Ciências da Educação, Lubango, 2006. Disponível em: <http://br.monografias.com/
trabalhos-pdf/elaboracao-protocolos-aulas-disciplina-histologia/elaboracao-protocolos-aulas-
disciplina-histologia.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2017.
BORGES, Gilberto Luiz de Azevedo. Caderno de formação de Professores. São Paulo: 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012 . 142 p . Disponível em: <https://acervodigital .
unesp.br/bitstream/123456789/47355/1/u1_d23_v10_caderno.pdf>. Acesso em: 25 maio 2017.
FILATRO, Andrea . Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. 3. ed. São Paulo: 
Senac, 2003. 15 p.
JUNQUEIRA L .C; CARNEIRO, José . Histologia básica . 11 . ed . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008 . 01 p .
NEVES, Flávia Branco Cerqueira Serra et al. Impacto da introdução de mídia eletrônica num 
curso de Patologia Geral. Revista Brasileira de Educação Médica, 16 jan . 2008 . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n4/v32n4a04>. Acesso em: 22 mar. 2017.
PALLOFF, Renata . M .; PRATT, Keith . Construindo comunidades aprendizagem no ciberespaço: 
estratégias eficientes para as salas de aula on-line. Porto Alegre: Artmed, 2002 . 30 p .
SANTA-ROSA, José Guilherme. STRUCHINER, Miriam. Tecnologia Educacional no Contexto do Ensino 
de Histologia: Pesquisa e Desenvolvimento de um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem . 
Revista Brasileira de Educação Médica .2011 . Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbem/
v35n2/20 .pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 393

Gamificação como Ferramenta de 
Ensino Aprendizado

Profa . Danielle de Almeida Moreira Candelária Martins

Atividade de Ciências com games de dispositivos móveis – 
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Resumo
Descrição da aplicação e do sucesso de atividades envolvendo Apps de dispositivos mó-
veis, sem relação direta com a educação, como excelentes ferramentas motivacionais, de 
aprofundamento	e	reflexão	de	conteúdos	de	Ciências	do	7º	ano	do	Ensino	Fundamental	
das	séries	finais.	A	aplicação	e	o	sucesso	dessas	atividades	ressaltam	a	importância	de	o	
profissional	de	educação	estar	atualizado	ao	universo	do	estudante,	de	modo	a	atender	
as necessidades educacionais dos dias atuais.  

O trabalho desenvolvido visa permitir que outros colegas da área possam aplicar as ativi-
dades desenvolvidas para auxiliar a construção dos conteúdos relacionados aos games.

Palavras-chave: Gamificação.	 Ferramentas	 de	 aprendizagem.	 Tecnologia.	 Motivação.	
Inovação. Dispositivos móveis. Jogos.

Abstract
Description of the application and success of activities involving Mobile Apps, without 
direct	relation	to	education,	as	excellent	motivational	tools,	for	deepening	and	reflection	
of contents of Science of the 7th year of Elementary School. Application and success of 
these activities underscore the importance of the education professional to be updated to 
the universe of the student, to meet the educational needs of the present day.

The work developed aims to allow other colleagues in the area to apply the activities de-
veloped to assist the construction of content related to the Games.

Introdução
A maioria dos estudantes e pais possuem smartphones, dispositivos móveis, consoles va-

riados. Por isso, talvez, essa seja a forma mais eficaz e barata de aumentar a interação estudan-
te/escola, sem contar que os jovens, nativos neste tipo de tecnologia, têm uma relação muito 
intensa com a tecnologia e, muitas das vezes, até nociva . Transformar esses aparelhos em fer-
ramentas que ampliem a construção do saber, de forma agradável e eficiente, é uma forma de 
exemplificar como a tecnologia pode ser trabalhada de forma responsável e coerente, trazendo 
benefícios para estudantes, famílias e escola.
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Para Gadotti, a virada do milênio é razão oportuna para um ba-
lanço sobre práticas e teorias que atravessaram os tempos . Falar de 
“perspectivas atuais da educação” é também falar, discutir, identificar 
o “espírito” presente no campo das ideias, dos valores e das práticas 
educacionais que as perpassa, marcando o passado, caracterizando o 
presente e abrindo possibilidades para o futuro . Algumas perspecti-
vas teóricas que orientaram muitas práticas poderão desaparecer, e 
outras permanecerão em sua essência (2000, p . 4)

A educação opera com a linguagem manuscrita, enquanto nossa cultura atual dominante 
vive dominada por uma nova linguagem multifacetada – a da televisão e a da informática, a se 
destacar – a linguagem da internet, a dos smartfones. A cultura manuscrita, fincada no papel, 
representa talvez o maior obstáculo ao uso intensivo da internet e de Apps . Assim, os jovens que 
ainda não internalizaram inteiramente essa cultura, adaptam-se com mais facilidade do que 
os adultos, ao uso do computador e dispositivos móveis . Eles já estão nascendo com essa nova 
cultura, a cultura digital .

Sem dúvida, a possibilidade de atuar sob a perspectiva de novas tecnologias trouxe gran-
de impacto para a educação, no momento em que abriram discussão sobre diferentes formas 
de aprendizagem, ampla difusão do conhecimento e estabelecimento de novas relações para o 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem .

Por essa perspectiva este trabalho foi desenvolvido utilizando games de dispositivos mó-
veis como ferramentas de ensino, tanto como motivadores, como desenvolvedores de conteú-
dos aplicados .

Desenvolvimento
Foram utilizados três games de dispositivos móveis ao longo de 2016 para desenvolver 

conteúdos do currículo de Ciências do 7º ano do Colégio Notre Dame Ipanema . Cada jogo se 
relacionou a um conteúdo específico, diretamente voltado ao enredo ou personagens do jogo 
aplicado naquele momento .

Em todas as etapas foram desenvolvidas atividades guiadas, na forma de formulários, re-
latórios ou mesmo atividades roteirizadas, que visavam a fixação dos conteúdos trabalhados ao 
correlacioná-los aos jogos (em anexo) .

Também foram aferidos os níveis de satisfação dos estudantes e o aproveitamento dos 
conteúdos a partir da análise do rendimento dos mesmos nas avaliações tradicionais da escola .

Os registros de duas atividades foram documentados pela equipe de Marketing da escola, 
que postou no site oficial da instituição matérias sobre o que foi desenvolvido com os estudan-
tes, os objetivos e analogias . Posteriormente, a mesma equipe, registrou na revista anual da 
instituição os eventos, a fim de divulgar a realização deste tipo de trabalho para motivar outras 
instituições, professores e até mostrar às famílias de forma mais ampla que a tecnologia pode 
trabalhar em prol da educação .

O primeiro jogo utilizado foi o Plague Inc, um jogo estratégico de infecção, evolução e 
extinção com mais de 65 milhões de jogadores no mundo . Os alunos trouxeram seus dispositi-
vos móveis para a aula, com autorização da escola e das famílias, para desenvolver as atividades 
em sala . Foram necessárias três aulas, duas para que eles realizassem partidas e analisassem o 
jogo e uma para discussão e desenvolvimento do relatório . 

O jogador – estudante – atuou como uma doença mortal que teve de espalhar-se pelo 
mundo, para isso precisou desenvolver novos sintomas, habilidades e métodos de transmissão 
e, finalmente, acabar com a humanidade. Começaram o jogo com um único infectado e sua mis-
são foi espalhar sua infecção em todo o mundo, infectando pessoas e novos países . Para isso, 
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teve de ganhar pontos de DNA para adquirir novas adaptações (mutações) que vão desde novas 
habilidades, como embaralhamento genético (que dificulta a busca pela cura) a novos sintomas, 
como tosse e espirros (que aumentam as chances de transmissão) . 

Para iniciarem o jogo, tiveram que escolher um país como ponto de partida . Foi necessário 
considerar o clima, o desenvolvimento populacional (desenvolvido ou em desenvolvimento), a 
presença de portos e aeroportos, tipo de alimentação, comportamento social etc . 

Também tiveram de estar atentos às notícias, como enchentes, ventanias, que podem con-
tribuir para evolução de sua pandemia . Todas essas informações foram necessárias para bolar 
uma estratégia de vencer o jogo, contando que precisam de vetores para espalhar a doença, 
lutar contra a cura em um curto espaço de tempo .

Todo esse cenário contribuiu para o desenvolvimento e fixação de conceitos voltados à 
Mutação, Seleção Natural, Microbiologia de alguns patógenos (vírus e bactérias causadores de doen-
ças), comportamento de epidemias e pandemias – inclusive sendo feita na época uma analogia com 
a Dengue, Zika e Chikungunya, epidemias no Brasil na época de desenvolvimento da atividade.

Foi realizado um relatório das atividades e reflexões desenvolvidas ao longo do jogo, com 
correlação direta aos conteúdos teóricos desenvolvidos em sala de aula . Também foi avaliada 
a retenção dos conteúdos teóricos com associação com o jogo, atingindo excelentes níveis de 
rendimento, fora a satisfação dos estudantes por terem realizado essa atividade diferenciada .

Houve um desdobramento do conteúdo abordado no jogo com as disciplinas de História e 
Matemática em um projeto Multidisciplinar que comparou as doenças da Antiguidade com as 
do mundo moderno, algumas que serviram de inspiração para o jogo, como a Peste Negra e a 
Gripe Espanhola, com culminância do material confeccionado pelos estudantes em Mostra 
Cultural (evento institucional) .

Nesse ano, a instituição contava com quatro 
turmas de 7º ano, um total de 117 estudantes . Foi 
compilado o percentual de rendimento na avaliação 
tradicional da escola, que contou com questões volta-
das ao conteúdo desenvolvido com o jogo, bem como 
as estratégias utilizadas . Também foi considerado o 
nível de satisfação de realização da atividade, como 
atividade pedagógica .

O segundo jogo trabalhado com os estudantes 
em 2016 foi um lançamento da época, o Pokemon Go, 
muito aguardado pelos jovens, pois a saga da série Pokemon, série e game, já fazia sucesso em 
consoles domésticos e de mão, porém sem a interatividade prometida para a nova versão . Na 
versão de game para dispositivo móvel – Android e IOS – o jogador precisa sair de casa para 
caçar os monstrinhos e capturá-los em suas pokebolas . E os monstrinhos estão distribuídos por 
diversos locais do mundo e para procurá-los é necessário orientação por GPS. Geralmente esses 
monstrinhos se encontram distribuídos em locais condizentes com suas características, mas 
também é comum encontrar pokemons em locais inusitados .

Os estudantes foram convidados a trazer novamente seus dispositivos móveis e sair em 
busca de pokemons em uma praça próxima da escola – por ser mais segura e por oferecer me-
lhor controle do grupo – novamente com autorização da instituição e das famílias . Foram se-
parados por turma e acompanhados pela professora de Ciências (a autora), um inspetor e a 
auxiliar de Coordenação .

Na atividade, os estudantes trabalharam conceitos ligados ao Reino Animal e Vegetal, cor-
relação do pokemon capturado e suas características ao local em que se encontrava, híbridos 
e transgênicos, evolução versus diferenciação; além do funcionamento e aplicação do sistema 
GPS. Também foi feito um desdobramento com Matemática, que na época trabalhava o conceito 
de razão e proporção, contando como atividade multidisciplinar .

muito 
satisfatório
80%

satisfatório
17%

insuficiente
3%
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Os registros se iniciaram desde a sala de aula, até o percurso do portão da escola . Paramos 
para guardar os dispositivos para seguir pela rua até a praça – neste momento trabalhamos as ques-
tões de segurança que envolvem desde a distração ao caminhar pela rua interagindo ao dispositivo, 
até mesmo o aumento de chances de ser vítima de roubo, furto ou qualquer tipo de violência .

Quando chegaram à praça, os dispositivos foram sacados e a atividade deu seguimento, 
explorando os quadrantes previamente definidos no roteiro de atividade. À medida que os po-
kemons iam surgindo, eles eram registrados e contabilizados no roteiro, posteriormente os es-
tudantes levaram o roteiro para realizar as conclusões finais em casa. Para retornar à escola, 
novamente foi pedido que guardassem o dispositivo .

Os conteúdos abordados na atividade foram tam-
bém contabilizados com a avaliação tradicional da 
instituição, bem como em atividade diversificada com 
nota formal, com o professor de Matemática .

Outro projeto que se desdobrou da atividade foi a 
construção de um habitat, dentro de um Bioma predefi-
nido pela professora de Ciências (autora) – conteúdo do 
7º ano – onde os estudantes colocaram pokemons com ca-
racterísticas adaptativas correspondente ao Bioma, mes-
clado a animais e plantas da vida real . O trabalho foi posto 
para apreciação, e os visitantes deveriam tentar descobrir 
quem era pokemon e quem era ser vivo de verdade .

O último jogo contemplado foi o Plants vs Zombies, 
um jogo de videogame de tower defense desenvolvido e publicado pela PopCap Games para 
Windows, Mac OS X, Android, iPhone e inclusive para Nintendo DS . O jogo envolve um morador 
que utiliza uma variedade de plantas para reter uma horda de zumbis que querem atacar sua 
casa. O morador, com a ajuda de seu vizinho chamado “Crazy Dave”, deve defender a casa dia e 
noite, no jardim da frente e no quintal, ou até mesmo no telhado .

Novamente, os estudantes trouxeram seus dispositivos móveis, com o jogo previamente 
instalado. Jogaram algumas partidas do jogo, no qual tiveram de identificar as plantas usadas 
para defender a casa do ataque zumbi – suas partes (órgãos vegetais), sua utilidade no jogo 
comparada à vida real (utilizada como arma de defesa – utilizada como alimento ou ornamen-
to, ou na produção de insumos) . Fizeram então uma analogia com a utilidade das plantas pelo 
homem atual, partindo da realidade fictícia do jogo e como nas outras atividades, os conteúdos 
trabalhados no jogo foram avaliados na prova tradicional da instituição .

Conclusões finais
Pelo nível de satisfação, tanto motivacional como quantitativo da experiência para os estu-

dantes, há de se afirmar que toda atividade foi gratificante. Encantar os jovens com ferramentas 
modernas, voltadas à sua realidade e fazer delas instrumentos que tragam o prazer de aprender 
é de fato o que a autora esperava ao fim de todo o processo.

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele 
me adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem 
um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade 
que tenho para não apenas falar de minha utopia, mas participar de 
práticas com ela coerentes” (PAULO FREIRE) .
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83%

gostou da
atividade

11%

achou
irrelevante
6%

não gostou
0%



IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 397

É função do educador transformar realidades, mas para isso ele precisa imergir na 
realidade de seus estudantes para encontrar o caminho . Vivemos em um mundo onde a reali-
dade virtual se faz cada vez mais presente, e, naturalmente, os jovens são os principais afetados, 
uma vez que nascem neste contexto . A educação precisa sorver esse fato e criar formas de re-
novar sua metodologia .

Inscrever esse projeto em um congresso é uma das formas que a autora encontrou de 
amplificar suas ações, mostrando para a comunidade pedagógica que é possível fazer, que se 
pode apropriar de tecnologias que não necessariamente estão voltadas à educação para gerar 
conhecimento . 

Este trabalho continua com a utilização de novos games em novos conteúdos em séries 
diferenciadas . Novas publicações são necessárias, e desejáveis, para aos poucos, transformar a 
forma como educamos .

Anexos
Imagens de trechos de relatórios e avaliações aplicados na instituição relacionados aos 

jogos .

Material voltado ao Plague inc
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Material voltado ao Pokemon Go
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Material voltado ao Plants vs Zombies
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Imagens da aplicação de algumas atividades, bem como das matérias produzidas pelo se-
tor de marketing da escola.

Imagens da aplicação da atividade com Plague Inc
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Imagens da aplicação da atividade com Pokemon Go
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Revista Institucional
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