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Resumo:O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da autora 

enquanto psicóloga residente técnica em assistência social, a fim de propiciar a reflexão 

a respeito das atribuições da(o) psicóloga(o) no Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Como metodologia, foram coletados dados da vivência nos diários de campo e 

nos relatórios mensais produzidos pela autora. Não houve execução de atividades 

exclusivamente da(o) psicóloga(o), tendo a maioria se relacionado com o 

assessoramento técnico aos escritórios regionais e municípios para o preenchimento de 

instrumentos de gestão. Concluiu-se que, embora a(o) psicóloga(o) já esteja inserido no 

campo da gestão do SUAS, ainda não existem normativas e discussão a respeito de sua 

especificidade. 

 

Palavras-chave: Política de assistência social; Gestão Pública; Psicologia no SUAS. 

 

Introdução: 

  O relato de experiência que se segue diz respeito à vivência de uma psicóloga 

num Programa de Residência Técnica em Assistência Social (RESTEC) por 

aproximadamente um ano e meio, programa este que era complementar à 

Especialização em Gestão Pública com ênfase em Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). 

  Assim, primeiro haverá breve explanação a respeito do SUAS e suas funções, 

com foco na atividade de gestão, seguida dos relatos de experiência, pautados nos 

diários de campo e nos relatórios mensais produzidos e, por fim, algumas considerações 

a respeito das possibilidades de atuação da(o) psicóloga(o) no SUAS. 

As políticas públicas, na atualidade, são consideradas direito dos cidadãos e 

dever do Estado. Nesse contexto está a política de assistência social, que passou a fazer 

parte do tripé da seguridade social, junto com as políticas de saúde e previdência social, 

a partir da constituição de 1988.  

Conforme disposto na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 

(BRASIL,1993), a assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado, 

sendo uma política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais 

(Art.1º). Sua organização e gestão (Art.6º) devem se dar sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, chamado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

sendo necessário um processo que substitua as instâncias administrativas verticais e 

hierárquicas por relações horizontais e compartilhadas (BRASIL, 2008).   

 Com o foco em uma formação mais específica para a Gestão, a residência em 

questão ocorreu num órgão gestor estadual da assistência social. A coordenação onde 
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atuei tinha como atribuições a execução das tarefas atribuídas aos eixos Gestão do 

SUAS nos documentos normativos do Sistema, não sendo a única responsável pela 

gestão da assistência social. 

 A coordenação em questão era responsável por, mais comumente, prestar 

assessoramento técnico às ramificações do órgão gestor no estado e aos municípios, nos 

que diz respeito à gestão municipal do SUAS. 

 Portanto, o objetivo do presente trabalho é o de socializar as experiências 

profissionais proporcionadas pela Residência Técnica em Assistência Social, com o 

intuito de levar os profissionais à reflexão a respeito da função do psicólogo na Gestão 

do Sistema Único de Assistência Social. 

 

Metodologia: 

 Por se tratar de relato de experiência, a metodologia utilizada para o trabalho foi 

a de coleta de dados nos diários de campo produzidos pela autora nos aproximadamente 

18 meses em que atuou como psicóloga residente técnica.  

 Simultaneamente à apresentação dos relatos, acontece a discussão das práticas 

adotadas e conhecidas durante esse período, bem como das possíveis contribuições da 

atuação da (o) psicóloga (o) nesse contexto.  

 

Resultados e discussão: 

Cada estudante contava com a supervisão de um profissional formado na mesma 

área que ele, não podendo ser responsável tecnicamente por nenhum ato do órgão, visto 

que o residente não se enquadra como servidor público.  

As atividades da coordenação na qual a autora atuava eram bastante variadas. 

Entre as funções da Gestão do SUAS, conforme a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social - NOB-SUAS (BRASIL, 2012), artigo 15, inciso 

VIII, está a de prestar apoio técnico aos municípios para implantação e gestão do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Seguindo essa lógica, a maioria das 

atividades realizadas, desde o início da residência, cumpriram a função de apoio técnico 

para a gestão do SUAS nos municípios.  

Uma das primeiras atividades realizadas foi o envolvimento com um curso de 

capacitação à distância ofertado pela coordenação. O conteúdo do curso já estava 

pronto, e foi produzido por professores contratados pelo estado, mas a 

operacionalização do curso ficou sob responsabilidade da coordenação. Nesse sentido, 

todo o processo de abertura do curso no sistema informatizado, divulgação, revisão do 

conteúdo e de sua operacionalização, respostas a dúvidas ou a dificuldades de acesso foi 

realizado pelo supervisor técnico e pela residente. Após a finalização do curso, houve 

também a produção de um relatório de gestão do curso, além do lançamento de notas e 

da emissão de certificados.  

Quando se iniciava o prazo para preenchimento de algum instrumento de gestão 

do MDS (Senso SUAS, Plano de Ação, Plano Municipal de Assistência Social, IGD 
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SUAS, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, etc.), a função da 

coordenação era a de informar os escritórios regionais, para que eles informassem e 

assessorassem esse preenchimento pelos municípios.  

Frente a isso, seguia-se um fluxo de trabalho: o recebimento de informações do 

MDS, como prazo de preenchimento e manual, a realização de videoconferência para 

orientar e tirar dúvidas, o envio dos manuais e de notas técnicas, e o auxílio a dúvidas. 

Enquanto corria o prazo de preenchimento, a coordenação fazia o monitoramento, via 

sistema, dos municípios que ainda não tinham preenchido, e enviava esses dados aos 

escritórios regionais. À medida que os municípios iam dando conta dos preenchimentos, 

a equipe também enviava mensagens de agradecimento e valorização do trabalho 

efetuado pelos escritórios.  

Em todo momento, a coordenação fazia o atendimento a dúvidas vindas 

principalmente dos escritórios. Nesse caso, eram questões relacionadas à aplicação de 

recursos específicos, à contratação de profissionais, à execução de alguma atividade da 

política que era transversal aos níveis de atenção. Assim, o trabalho era o de informar, 

pesquisar materiais, mediar o contato com o MDS e, muitas vezes, elaborar notas 

técnicas que pudessem orientar a execução da política. Essas atividades corresponderam 

à função de apoio técnico preconizada pela NOB/SUAS (BRASIL, 2012). 

Em relação ao Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) houve um fluxo 

diferenciado de trabalho: após a postagem dos planos, a equipe da coordenação analisou 

seu conteúdo, sugerindo alterações que permitissem a adequação do plano à Norma 

Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), ou então parabenizando pela elaboração 

do Plano. Além disso, foi elaborado um questionário a respeito da elaboração do 

PMAS, com vistas a aprimorar o trabalho de assessoramento técnico da coordenação. 

Os dados desse questionário foram tabulados para ser retornados aos municípios que 

responderam. Entretanto, a residente se desligou do programa antes desse retorno, não 

havendo dados da conclusão desse processo. 

É possível notar que, apesar de haver a presença de profissionais de nível 

superior (psicólogo, pedagogas, assistentes sociais, administrador), além dos de nível 

médio, não existia, à época, funções exclusivas desses servidores em relação à gestão. O 

que havia era a divisão definida entre a própria equipe das atividades possivelmente 

mais relacionadas à área de formação de cada um, mas a maioria dos componentes da 

equipe executavam tarefas semelhantes ou a mesma tarefa, consideradas função de todo 

servidor público. A respeito das atribuições de cada profissional de nível superior, a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS define essas questões, mas 

a definição é apenas para a execução da política em nível municipal, e não para a gestão 

(FERREIRA, 2011). 

Dessa forma, considerando a especificidade da formação em psicologia, 

começou a ser desenvolvido um catálogo de textos sobre a atuação da(o) psicóloga(o) 

no SUAS. O supervisor e a residente selecionavam textos, liam-nos e faziam um 

pequeno resumo, apontando qual o tema abordado, de que maneira e qual o referencial 
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teórico utilizado. De tempos em tempos, esse catálogo era socializado com as(os) 

psicólogas(os) do SUAS, via e-mail. 

Outra função absorvida pelo psicólogo do setor era o processo de seleção para 

estagiários da coordenação, sendo uma atividade bastante pertinente à formação em 

psicologia e ao campo de atuação da gestão do trabalho no SUAS. Ela ressalta a 

importância da responsabilidade e seriedade no processo de escolha dos profissionais 

que comporão o setor, objetivando subsidiar uma escolha baseada em critérios 

relacionados ao trabalho a ser desenvolvido pelo futuro estagiário.  

Além do já citado, foram executadas outras atividades esporádicas, de acordo 

com as necessidades surgidas do cotidiano. Entre essas, pode-se citar levantamento de 

dados dos municípios para elaboração de relatórios estaduais; leitura sobre novas 

funções a serem incorporadas; participação e apoio técnico em reuniões de equipe, 

macrorregionais, ou do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS); produção e 

revisão de textos e apresentações para eventos ou capacitações; reformulação e 

alimentação de planilhas de controle interno etc. 

A maior contribuição da residência foi a de propiciar a reflexão das políticas 

públicas com base na sua operacionalização. Ler o conteúdo de uma política e saber 

como isso é praticado no cotidiano, é bastante importante, pois conforme Dejours 

(1992), o trabalho prescrito e o trabalho real se contrapõem no dia a dia. Outra questão 

que a residência proporcionou e que se relaciona ao trabalho do psicólogo foi pensar no 

sentido do trabalho (DEJOURS, 1992), na relação do trabalhador com o seu trabalho e a 

produção de significado (ou não) que essa relação apresenta. 

 

Considerações finais: 

As atividades vivenciadas pela autora permitem perceber que ainda não existe 

uma definição clara a respeito de qual seria a função do psicólogo na gestão de uma 

política pública, e nem mesmo há o questionamento a respeito disso. No entanto, a 

prática mostra que esses profissionais já estão inseridos no campo, e têm atuado de 

acordo com o que sua formação permite, aplicando o entendimento de mundo da 

psicologia na execução de suas funções.  

Nesse sentido, a prática da residência foi essencial à formação em Gestão 

Pública, pois penso que não é possível separar a contribuição acadêmica da profissional, 

pois as duas juntas, numa relação dialética, constituem a práxis do trabalhador.  
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Resumo: A história da literatura infantil tem início do século XVIII, quando a criança 

passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características 

próprias e receber uma educação especial. Com o início do período da Ditadura Militar, 

onde tudo era vigiado pelos governantes, sem o direito de voz da população, escritores 

começaram a escrever histórias para crianças e jovens e, por meio de recursos 

expressivos, driblar a censura, pois as narrativas posicionavam-se contrariamente a esse 

modelo governamental marcado pelo exercício do poder e pelo autoritarismo. Diante 

disso, o objetivo deste trabalho é verificar como na literatura infanto-juvenil se 

presentificam marcas contrárias à Ditadura Militar, em especial a obra de Ruth Rocha. 

A metodologia será qualitativa, pois busca profunda compreensão do contexto da 

situação e o método é histórico, pois consiste em investigar acontecimento e processos 

do passado.  

 

Palavras – chave: Ditadura Militar; Literatura; Educação; Censura. 

 

Introdução: 

Sabemos que o Brasil vivenciou um processo denominado ditadura militar que 

marcado pelo autoritarismo, supressão dos direitos, perseguição pelos militares, prisões 

e torturas pela censura. Militares governavam o Brasil com o estabelecimento de vários 

Atos Institucionais, que eram feitos para que as pessoas não tivessem nenhum tipo de 

direito, não pudessem ter a liberdade de expressão e de não ter qualquer tipo de 

organização que representasse a sociedade e os meios de comunicação e as 

manifestações artísticas também foram reprimidas. E com isso, o bem maior que as 

pessoas tinham, a liberdade de expressão, foi monitorado, ou seja, aquilo que dissessem 

poderia ser prejudicial a elas.  

A ditadura no Brasil afetou diretamente a cultura brasileira que era marcada, não 

raro, pela reflexão social presente em boa parte do conjunto das atividades culturais e 

artísticas nacionais. Os artistas, escritores, músicos, atores, poetas não poderiam exercer 

suas funções, pois os militares proibiam todo tipo de expressão, pois diziam que isso 

afetaria seu poder na sociedade e que poderia influenciar atos contrários ao governo. No 

entanto, os escritores não deixaram de escrever, nem mesmo os que se dedicavam à 

literatura infantil, e, com isso, o texto dessa natureza publicado “nesta época foi de 

extrema riqueza criativa para burlar a censura onde foi produzido um discurso que 
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aparentemente não dizia muito, mas na verdade representava bem o contexto sócio 

histórico vivido pelos escritores da época” (MORAIS, 2011, p.10). 

Como arcabouço teórico, mobilizamos para ajudar nas reflexões e a construção dos 

painéis, ora da história, ora da literatura infanto-juvenil, os seguintes autores: Rezende 

(2013); Morais (2011); Lajolo e Zilberman (1999); Gregorin Filho (2009), entre outros. 

Com a pesquisa busca-se salientar a criatividade dos escritores para fazer essas 

denúncias, mesmo num estado de tamanha repressão e vigilância. Destacaremos, no 

entanto, os autores que se detiveram no público infanto-juvenil em seus processos de 

escrita, em especial, Ruth Rocha, com sua série dedicada aos reizinhos, a saber: “O rei 

que não sabia de nada”, “O reizinho mandão” e “Sapo vira rei, sapo vira príncipe”. É 

a busca pela criatividade superando o poder da força brutal e policial a serviço dos 

ditadores. 

 

Metodologia: 

O presente trabalho será qualitativo, pois busca uma profunda compreensão do 

contexto da situação, enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a sequência dos 

fatos ao longo do tempo. O método será Histórico, pois consiste em investigar os 

conhecimentos, processos do passado para verificar sua influência na sociedade de hoje. 

 

Resultado e discussões: 

O processo da Ditadura Militar no Brasil se deu no período de 1964 a 1985, e foi 

marcado pelo governo dos militares, a partir do golpe estabelecido no ano de 1964. O 

governo se deu por inúmeros atos institucionais que proibiam toda e qualquer 

manifestação contra o governo e também marcado por muitas censuras, mortes, prisões 

inclusive de escritores e artistas que foram expulsos para outros países para não serem 

mortos pelos militares, pois os mesmos não deixavam que esses se expressassem por 

meio da música, poesias, teatro. Os artistas, escritores, músicos, atores, poetas não 

poderiam exercer suas funções, pois os militares proibiam todo tipo de expressão os 

quais diziam que isso afetaria seu poder na sociedade e que poderia influenciar.  

 Pois tudo que falassem poderia ser prejudicial à vida dos mesmos. Mas alguns 

escritores não se intimidaram e buscaram, de alguma forma, continuar suas obras sem 

chamar a atenção dos militares ou “enganando” os censores. No cenário musical, o caso 

mais célebre disso é na canção “Cálice”, de Chico Buarque. 

A literatura infantil não tinha muita atenção dos governantes, pois eram 

destinadas às crianças, e que mal teria nisto?  

 

Os anos 60 e 70 multiplicaram os capitais investidos em cultura, criando 

condições semelhantes as que, a partir dos anos 50 viabilizaram uma 

semiprofissionalização do escritor infantil e que agora começam a afetar a 

esfera da literatura não infantil. A ebulição ideológica e politica que 

permeava a discussão das reformas de base em que se empenhava o governo 

de Jango constituía atmosfera propicia para o estabelecimento de canais que 
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servisse de mediação entre intelectuais e camadas populares (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1999, p. 132). 
 

E enquanto a literatura infanto-juvenil era tirada de circulação nesta época, onde 

era bastante crítica, principalmente a poesia, deste modo os artistas da época 

aproveitavam o espaço e começaram a escrever também para as crianças e com isso 

literatura infantil passou a se protestar contra o governo e também pela busca de meios 

de expressão para driblar, pois as narrativas tinham um posicionamento diante do 

exercício do poder e do modo como um sistema autoritário. 

A literatura infanto-juvenil publicada no período da Ditadura Militar tem sentido 

de protesto, era bastante crítica, pois em suas narrativas os escritores colocavam nas 

letras como estava o contexto do Brasil neste período, com prisões, torturas e exílio.  

 

Considerações finais: 

Dessa maneira, podemos perceber que durante o período da ditadura militar teve 

muitas perseguições e censuras, e com tudo isso os escritores não se redimiram e 

mesmo assim continuou sua função, de alguma forma passar para as outras pessoas 

através das histórias o que estava se passando nesse período, e que assim não chamava 

atenção dos militares.  
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Resumo: Este estudo vem apresentar as contribuições do desenvolvimento de um 

conjunto de aulas de capoeira. O objetivo desse conjunto de aulas foi investigar as 

possíveis contribuições da capoeira como aplicação da lei 10.639/03. A pesquisa é 

caracterizada como etnografia da educação, tendo como base os estudos de André 

(1995). A amostra foi composta por 12 alunos de um Colégio da rede privada de ensino 

da cidade de Guarapuava no Paraná. O instrumento de coleta e análise de dados foi um 

diário de campo realizado durante a aplicação do conjunto de aulas. Os resultados 

mostram que a capoeira quando aplicada de maneira adequada seguindo um 

procedimento pedagógico com métodos e conteúdo organizado e bem definido, pode 

contribuir no cumprimento da referida lei, e ainda levar os alunos a uma reflexão sobre 

o racismo. Conclui-se que, pode-se oferecer a capoeira na escola como conteúdo nas 

aulas e não apenas como um projeto extracurricular, tendo em vista que o conteúdo se 

mostrou importante para o desenvolvimento geral da cultura e do desenvolvimento 

motor dos alunos.  

 

Palavras-chave: Capoeira; Educação; Racismo; Lei 10.639/03. 

 

Introdução: 

A Capoeira inserida no contexto escolar traz consigo valores que podem ser 

trabalhados durante o seu processo de ensino ̸ aprendizagem. É importante que o 

professor estimule no momento de ensino ̸ aprendizagem o desenvolvimento da 

cooperação, participação, construção de valores morais e éticos e a autonomia que irão 

ajudar o aluno tanto na escola quanto na sociedade. Vale ressaltar que o foco da 

educação é a formação integral do aluno, é a produção do conhecimento histórico e útil 

a todos, onde o mesmo se torne uma pessoa crítica e atuante na sociedade (OLIVEIRA, 

1997).  

Um fator que dá uma abertura maior ao professor para trabalhar a Capoeira na 

escola é que não se faz necessário a separação entre meninos e meninas durante as aulas 

teórico ̸ práticas, assim como pode ser praticado por todos os biotipos (magro, obeso, 

sobrepeso, alto, baixo), com isso o professor pode também trabalhar a tolerância e o 
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respeito entre os gêneros, raça e cor (SOUZA; OLIVEIRA, 2001), bem como estará 

iniciando a inserção da aplicação da lei 10.639/03 contemplando o conteúdo que trata da 

história e cultura afro-brasileira. 

É possível levar os aprendizados da roda de Capoeira para o cotidiano do aluno, 

usando os próprios golpes como uma maneira de se refletir sobre os acontecimentos do 

dia-dia, como exemplo uma cabeçada que se leva na roda de Capoeira pode-se referir 

aos erros cometidos no dia-dia, “uma rasteira na roda de capoeira não é uma humilhação 

a queda por rasteira é mais uma demonstração de onde se deve melhorar e na vida que 

as quedas ou insucessos podem e devem ser superados” (SOUZA; OLIVEIRA, 2001 

p.45). 

 Outro aspecto interessante relacionado com a prática da Capoeira é que o 

professor pode trabalhar por meio da musicalidade da Capoeira canções que relatam o 

passado de lutas e sofrimentos dos escravos, pode trabalhar o rito presente na roda de 

Capoeira, que vem de uma memória transmitida entre gerações, um ensinamento de 

respeito pelos antigos capoeiristas, como mestres, professores, ou mesmo alunos mais 

antigos, podendo utilizar esseensinamentode respeito no cotidiano dos alunos 

trabalhando valores sociais como respeito aos mais velhos, pais, professores, pessoas de 

outras nacionalidades, raças e credos, nessa perspectiva assim escrevem Vieira e Falcão: 

“A luta da Capoeira, nos dias de hoje, deve ser contra qualquer tipo de opressão, 

discriminação e pela construção de uma sociedade mais justa, livre e democrática” 

(VIEIRA; FALCÃO, 1997, p.2) 

Dessa maneira acreditamos no grande potencial da Capoeira como um forte 

instrumento na construção de uma alternativa pedagógica na formação de cidadãos 

críticos e atuantes na sociedade. Diante do exposto o objetivo deste estudo foi investigar 

as possíveis contribuições da capoeira como aplicação da lei 10.639/03. 

 

Metodologia: 

Optamos por realizar a etnografia educacional, onde a pesquisa/ação será o fio 

condutor da pesquisa, 

 

[...] nenhuma frase ou discurso incitando ao “fazer” será tão poderosa quanto 

o fazer fazendo”. Em geral, uma mudança cultural pressupõe mudanças no 

uso da linguagem. A linguagem usada na organização deve possuir uma força 

empreendedora, mas é uma tarefa árdua. Mudando as palavras ou suas 

definições, é possível introduzir pequenas mudanças nos modos de encarar as 

relações e os problemas da organização (THIOLLENT 1997, p. 117). 
 

Assim acreditamos que esta metodologia possibilitará a resolução do problema 

levantado. 

A população deste estudo foi composta por estudantes de uma turma de 4º ano 

de um Colégio da rede privada de ensino de Guarapuava no ano de 2015. A amostra 

constitui-se de 12 alunos de ambos os sexos, sendo 8 alunos do sexo masculino e 4 do 

sexo feminino com idades variando entre 09 anos e 10 anos.  
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Para alcançar o objetivo proposto foi utilizado um conjunto de aulas de capoeira, 

e um diário de campo que possibilitou acompanhar o “aprendizado” da capoeira bem 

como acompanhar o surgimento das questões étnico-raciais durante as aulas. Os 

instrumentos utilizados serviram como parâmetros para a análise dos resultados.  

Iniciamos a pesquisa entregando ao estabelecimento de ensino a Carta de 

apresentação, aonde apresentamos à finalidade da pesquisa, que tipo de pesquisa seria 

realizado, o método a ser feito e com quem e porque seria feito essa pesquisa. Também 

esclarecemos a importância da realização dessa pesquisa para a instituição de ensino. 

Entregamos também à professora da turma pesquisada o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), onde a mesma aceitou participar da pesquisa, assinou e entregou o 

termo para a pesquisadora. 

Para a análise de dados da pesquisa, utilizamos à análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (1977), é definida como um conjunto de técnicas que visa obter por 

meio da descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens.  

 

Resultado e Discussão: 

Iniciamos apresentado o resultado da nossa prática social Gasparin, (2007), na 

primeira aula realizamos um diálogo com a turma sobre a origem da capoeira, 

utilizamos mapas, vídeos, fotos o que foi aguçando a curiosidade dos alunos que foram 

de certa maneira ficando ansiosos para começar a praticar os movimentos. 

 Nossa segunda aula foi na quadra pedagógica, iniciamos realizando um pega-pega 

com corda quando contextualizamos que muitos escravos permaneciam amarrados por 

dias, o que causou certo espanto dos alunos e alguns expressaram certa revolta “como 

alguém é capaz de deixa outra pessoa amarrada que horror essa época” (aluno 08), 

após a brincadeira de aquecimento iniciamos realizando a ginga, utilizamos um elástico 

onde todos permaneceram em sua volta, orientamos que uma das pernas deveria 

permanecer sempre encostada no elástico para facilitar a memorização motora da ginga, 

em seguida realizamos dois movimentos de ataque meia lua de frente e armada, em 

seguida formamos duplas que realizaram os movimentos que aprenderam.  

As aulas foram sempre contextualizadas com a história, durante as rodas de 

conversa que realizamos observamos que os alunos passaram a ter uma visão 

diferenciada sobre a escravidão, alguns comentavam sobre a quantidade de negros 

foram trazidos, sobre os maus tratos sofridos, “como que eles iam trabalha se só 

apanhavam nem podiam viver né”, (aluna 06), “mais professora eu não entendo, 

porque tanta coisa ruim eles passaram só porque eram negros e dai a gente é igual né” 

(aluno 02), em outros momentos eles falavam sobre aquilo que chamavam de “coisas” 

boas que os negros nos deixaram: “ mesmo depois de sofrer tanto ainda fizeram a 

capoeira e hoje a gente  pode fazer ela em qualquer lugar” (aluna 05), “olha os 

instrumentos eles eram demais porque são difícil de arrumar e de tocar” (aluno12).  
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Ao finalizar o conjunto de aulas novamente realizamos a roda de conversa, 

observamos como a visão deles sobre a capoeira, sobre a escravidão e o racismo haviam 

mudado ou deixado algumas inquietações dentro deles, nessa conversa já passaram a 

tratar a África como um continente não como um país, o que ocorreu na abordagem 

inicial, relataram sobre a musicalidade, falando que as músicas deixam mensagens ou 

contam histórias do povo, alguns falaram da importância de aprender sobre a graduação 

em forma de corda, que representa a liberdade.  

Assim concordamos que o resultado da aplicação do conjunto de aulas foi positivo, 

no que se refere a trabalhar a cultura afro-brasileira, constatamos então que a capoeira 

pode ser um importante instrumento contra o racismo e por meio dela pode-se abordar o 

tema de maneira lúdica sem deixar de ser propriamente conteúdo. 

 

Considerações Finais: 

A inserção do conteúdo Capoeira na escola pode ser um valioso instrumento no 

combate ao racismo, assim como também auxilia de maneira significativa no 

desenvolvimento motor dos alunos. 

A musicalidade da capoeira é um importante instrumento que pode auxiliar no 

aprendizado da história da escravidão no Brasil e as contribuições que os africanos 

deixaram na cultura brasileira.  

Quanto ao objetivo inicial desse estudo concluiu-se que a capoeira contribui de 

maneira significativa no desenvolvimento motor dos alunos bem como leva a reflexão e 

o combate ao racismo. Esperamos que professores e futuros professores apoiados nos 

resultados deste trabalho sintam se estimulados a inserir a Capoeira nas suas aulas, 

confiantes de que terão um resultado positivo surpreendente. 
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Resumo: Este trabalho foi concebido com o intuito de compreendermos o papel da 

linguagem e da mídia na construção da subjetivação da pessoa com Deficiência 

Intelectual interpretando as gêneses discursivas presentes em cinco propagandas 

veiculadas por uma instituição de educação especial no período de 1980 a 2009. Para 

realizar esta ação, utilizou-se como base teórica e metodológica a Análise do Discurso 

(AD) de perspectiva francesa. O resgate da memória discursiva, considerando as 

condições sócio históricas de produção, permitiu dar visibilidade às diferentes posições 

do sujeito Deficiente Intelectual na sociedade em cada momento relatado. Nos discursos 

enunciados, observaram-se estratégias de internalização de papéis sociais voltados à 

inclusão educacional, mas, no interdiscurso, revelaram-se discursos que sedimentam 

antigos paradigmas da medicalização e do trabalho pedagógico como missão. 

 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Subjetivação; Discurso. 

 

Introdução: 

Para elucidar o processo de construção da subjetivação da deficiência intelectual, 

é necessário conhecer as diferentes concepções proclamadas pela sociedade em 

determinados momentos sociais, políticos, culturais e científicos que foram registrados 

pela história. É possível descortinar a imagem construída pela sociedade acerca da 

Deficiência Intelectual desde os primeiros registros, traçando uma linha evolutiva da 

conceituação da deficiência através dos movimentos sociais e culturais. O julgamento 

cultural da deficiência iniciou-se com a eliminação, passando pela segregação, 

institucionalização, patologização, normalização, integração, chegando, enfim, aos 

princípios da inclusão.  

Os primeiros registros remontam ao período clássico, quando em Esparta e 

Atenas portadores de deficiências “eram considerados sub-humanos, sua eliminação e 

abandono estavam em consonância com os ideais atléticos/estéticos e a potência dos 

guerreiros” (CECCIM, 1997, p. 23). Dessa forma, por serem considerados inferiores, a 

eliminação era natural e tinha uma forte marca cultural de manutenção de uma 

construção social de mente e corpo ideal que se perpetuava através da prática do 

extermínio ou abandono.  
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Essa concepção sociocultural de deficiência somente será alterada na Idade 

Média. Sob a influência do cristianismo, o deficiente passa a ter alma. Tolerava-se a 

deficiência como princípio de altruísmo: “por serem merecedores de caridade, deveriam 

ficar segregadas, recebendo moradia e alimentação” (RIBEIRO, 2003, p.43). 

As intensas mudanças culturais, sociais e econômicas motivadas pelo 

renascimento e a consequente diminuição da concepção teocêntrica, trouxeram 

alterações na concepção da deficiência. As novas compreensões passaram, assim, pelos 

estudos de médicos que buscavam esclarecer as origens da deficiência. Dessa forma, os 

cuidados aos deficientes saem das mãos da igreja e passam a ser vigiados pela medicina. 

Origina-se o predeterminismo da deficiência; as causas biológicas são a fonte, sob essa 

ótica, a deficiência é imutável e o meio nada pode ofertar para reverter essa condição, 

conceito fundamental do inatismo.  

A educação especial surge no final do séc. XVIII e início do séc. XIX com um 

caráter altamente segregador de atendimento em entidades especializadas. “A sociedade 

toma consciência da necessidade de atender essas pessoas, mais com caráter assistencial 

do que educativo” (CARDOSO, 2004, p.17). 

Um marco histórico destaca o início da construção de uma concepção de 

reabilitação da deficiência: os estudos de Jean Itard, no ano de 1797, com o Selvagem 

de Aveyron. O menino com deficiência viveu 12 anos abandonado na floresta; após o 

resgate, fica sob a tutela de Itard. O médico, a partir de seus estudos com Vítor, mostrou 

à comunidade científica métodos de ensino eficazes para uma pessoa com deficiência.  

Rompendo com os ideais inatistas de incurabilidade e incapacidade, passa a 

vigorar uma concepção empirista de deficiência, onde as experiências com o meio são 

sensíveis e necessárias ao desenvolvimento da pessoa com deficiência.  

Dessa forma, adentrando o século XX, surgem iniciativas importantes no campo 

educacional que possibilitaram transformações e consequentes evoluções teóricas. 

Entretanto, ainda prevalece com muita força o caráter médico-científico que vigora até 

hoje, portanto, o presente estudo ocupa-se de uma revisão dos construtos sócio-

históricos das ideias de deficiência analisando o discurso de propagandas com a 

finalidade de compreender a natureza das concepções sobre o Deficiente Intelectual na 

atualidade e a construção da subjetivação destes sujeitos. 

 

Metodologia: 

Foram analisadas 5 peças publicitárias, veiculadas pela revista Mensagem da 

APAE no período de 1980 a 2009, pelo viés interpretativo da Análise do Discurso de 

perspectiva francesa (PECHEAU, 1988), teoria que permite ultrapassar os limites 

estruturais dos textos e dar relevo ao papel da memória na produção e reprodução de 

sentidos sobre a deficiência, bem como à história inscrita nas práticas discursivas 

 

Resultados e discussões: 
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PP 1: IBM Brasil                       
Fonte: Revista Mensagem  
Ano 13 Nº 40 

 

PP 2: Ripasa 
Fonte: Revista Mensagem Ano 13 Nº 40 

 

 

PP 3 Federação Nacional das APAE’s 
Fonte: Revista Mensagem Ano XIV 
Nº46 

Analisando a peça 1, que convoca a contraposição 

da relação entre a pessoa com deficiência e seus protetores 

e inscreve socialmente as instituições de educação especial 

em um lugar de benemerência e nobreza, posiciona o 

sujeito com deficiência num lugar sócio ideologicamente 

constituído pela dependência e subordinação aos cuidados 

das instituições especializadas.As teses da organicidade, 

em uma marcha evolutiva na construção social do conceito 

de deficiência, deixa as ideias de vitimização e da ação das 

forças sobrenaturais para compreender a DI como 

consequência de uma patologia biológica, emergindo daí 

os discursos que promovem uma concepção médica-

classificatória da deficiência. 

Já a peça 2 destaca uma palavra utilizada como classificação da deficiência 

intelectual, em voga nos anos 80 que surgiu 

em substituição aos termos altamente 

pejorativos utilizados anteriormente. Busca-

se silenciar a concepção classificatória e 

negativa que a palavra evoca, deslocando 

para um sentido sinônimo, salientando 

excepcional como aquele que foge à regra, 

relacionando-o com a evolução da vida. 

Assim, para o sujeito enunciador, essa 

evolução da vida só tem razão se for pelo amor. A rede interdiscursiva que envolve essa 

PP recita discursos que apregoam a benevolência cristã e de sentidos implícitos que 

idealizam a deficiência pelos veios da medicalização e a consequente classificação. 

A PP 3 propõe a divulgação da 

Federação Nacional das APAE´s, utilizando 

como mote as concepções filosóficas que 

circundam o símbolo da APAE. 

Discursivamente, percebe-se uma tentativa de 

deslocamentos dos sentidos produzidos 

anteriormente, no entanto, resgata-se a memória 

da visão caritativa cristã no atendimento ao 

deficiente intelectual. De modo semelhante, em 

virtude da dificuldade que a maioria das pessoas 

apresentam no trato com a diferença, aqueles que atuam nas escolas especiais são 

venerados e admirados, tal como os missionários. Isso traz à baila o discurso religioso 

das funções que deveriam ser profissionais e educacionais. 

A partir dos anos 90, frente às discussões promovidas por encontros 

internacionais de inclusão social e educacional somado a debates sobre cidadania 
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motivados pela promulgação da nova constituição federal, ocorre um novo 

deslocamento em função das novas condições de 

produção do discurso. Emergem propagandas que 

não centralizam mais o amor, doação e missão. O 

texto da PP 4 chama a atenção para um tema que 

extrapola o humanitário: o funcionamento da 

sociedade e os direitos dos cidadãos. No entanto, 

novamente se apela, no discurso, para a sensibilidade, 

referendando a diferença.  

Analisando uma propaganda de 2009 é 

possível traçar um paralelo com as anteriores e 

perceber os silenciamentos, estabilizações dos 

sentidos e outros efeitos do interdiscurso na 

construção de imagens do DI. A PP 5, permite 

comparar a diferença de concepções. O texto 

principal realiza um jogo de sentidos com a palavra 

presente, considerando que a APAE, com o seu 

atendimento, é capaz de ofertar a seus alunos um 

excelente futuro. O discurso que revela exatamente a 

aptidão educacional e a sua capacidade de 

colaboração com o processo de inclusão, aspecto 

que foi silenciado pelo forte caráter assistencialista 

imbricado no inconsciente e na memória discursiva 

dos sujeitos enunciadores e leitores. 

 

Considerações finais: 

Em sua materialidade, os textos permitiram 

interpretar os sentidos que permanecem, que são 

significados, silenciados ou deslocados, 

possibilitando a compreensão das imagens de DI e o 

processo de subjetivação que estes discursos 

constroem, assentando as diferentes vozes que neles 

ecoam.  

Essa discussão busca contestar as concepções médicas de notação de um desvio 

da normalidade, constituído por perdas ou por incapacidade para desenvolver 

determinadas ações ou pensamentos complexos em decorrência de uma deficiência. A 

corrente oposta configura um trabalho que oriente os procedimentos sobre os aspectos 

qualitativos considerando a constituição diferente do ser, reconhecendo as 

peculiaridades e características onde propõe-se a exclusão da ideia de inferioridade e a 

aplicação da semântica da singularidade. As diferentes mídias vêm sendo acionadas 

para a constituição de um imaginário social condizente com as representações da 

 

PP 4 Federação Nacional das 
APAE’s 

Fonte: Revista MensagemAno XXI 
nº 77            
 

 
PP 5 Federação Nacional das 
APAE’s 
Fonte: Revista Mensagem Ano 41 
Nº 97 
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filosofia sócio antropológica de deficiência, no entanto, os atravessamentos impedem as 

representações da inclusão, tão necessárias. Esses atravessamentos são revelados nas 

contradições dos discursos das propagandas mais atuais, que na tentativa de 

internalização de papéis sociais voltados à inclusão, deixam-se influenciar por 

paradigmas ultrapassados.  

Os discursos revelados nestas propagandas poderiam mudar de orientação, 

centrando-se na observação de direitos, iniciativas de manifestação da individualidade, 

foco na diversidade, no apoio à construção da autonomia de decisão do aluno, e, 

principalmente, na divulgação premente do caráter educacional. 
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Resumo: Ao falarmos em brinquedos e brincadeiras logo lembramos a infância das 

crianças. Em alguns períodos da história a concepção de infância e criança era diferente 

do que entendemos hoje. Reconhecidas até o século XVIII como adultos em miniatura, 

as crianças participavam ativamente da vida em comunidade, nada era privado a elas. 

Neste período os brinquedos e as brincadeiras tinham outras funções na vida coletiva, 

no entanto, com a especialização da infância, ou seja, o reconhecimento de suas 

particularidades, houve a necessidade de cuidados que lhe são próprios e durante esse 

processo os brinquedos tomam uma conotação importante no desenvolvimento infantil. 

Ao reconhecer o brinquedo como elemento fundamental para a criança, o interesse por 

este estudo está em investigar sobre a história desses objetos e sua relação com a 

concepção de infância. Para esta pesquisa utilizaremos o arcabouço teórico como Ariès 

(1981), Benjamin (2002), Heywood (2004), Tizuko (2007) e a pesquisa histórica, que 

consiste em investigar os conhecimentos e acontecimentos do passado para verificar os 

processos de mudanças na cultura da sociedade, especificamente a conduta lúdica,objeto 

nosso de investigação. 

 

Palavras-chave: história; infância; brinquedo.  

 

 

Introdução: 

Durante o curso de Pedagogiaforam ofertadas várias  disciplinas, cada uma 

abordando diferentes temas e conteúdos, dos quais muitos chamaram à atenção. Porém, 

um deles despertou maior curiosidade, os brinquedos e as brincadeiras utilizados pelas 

crianças em períodos distintos. Mediante o contato com as crianças, percebemos a 

importância que os brinquedostêm em  sua vida, muitos servem de estímulos à 

aprendizagem e outros carregam elementos entre a ludicidade e o  prazer. Atualmente 

muitos brinquedos e brincadeiras são deixados de lado pela falta de contato e 

conhecimento referente aos mesmos, outros são substituídos pelo uso de celulares e 

computadores. Nesse sentido, sabedores que as crianças brincam com estes artefatos 

tecnológicos, podemos afirmar que em todos os tempos as histórias das crianças se 

diversificaram.   

Nos séculos passados, conforme indica o historiador PhillipeAriès (1981) em sua 

obra História Social da Criança e da Família, o conceito de infância foi sendo 
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paulatinamente construído, pois a criança nem sempre foi reconhecida com agente 

social. Nestes processos,a passagem da criança  pela vida de seus familiares e pela 

sociedade era insignificante, seja, por sua condição de criança, por suas roupas, 

alimentação, sexualidade, educação, desejos e pela sua perda. Na época, a família era 

organizada percebendo a criança como utilitária e não vista com sentimentalidades. 

Com os altos índices de mortalidade, a morte dela, não indicaria desolação por parte dos 

familiares, o pensamento que se tinha em relação ao seu óbito é que outra criança logo 

viria para a substituição daquela que morreu. No entanto, se a mesma sobrevivesse não 

ficaria junto de seus familiares, pois aos sete anos ela era levada para outra família para 

receber educação e passaria a ser inserida nas tarefas de adultos. O que não quer dizer 

que não havia apego e/ou, sentimento, o que não existia, era o reconhecimento das 

particularidades da criança. Somente no século XVII com as transformações sociais é 

que a criança ganha centralidade nas ações da família e da sociedade. Era necessário 

formar um “novo homem” e moderno que surgia.  

No decorrer das transformações do conceito de infância, objetos que as 

acompanhavam também tiveram suas histórias modificadas, como exemplo, ao 

apontarmosque em séculos anteriores ao XVII,  às crianças não tinham tanto contato 

com os brinquedos, os adultos não reconheciam a ludicidade da criança, não tendo 

assim a mesma conotação que  se tem hoje no que se refere aos brinquedos. 

Posto isto, o principal objetivo do trabalho é investigar sobre a história dos 

brinquedos e a sua relação com as transformações da concepção de infância, trazendo a 

caracterização desses objetos os quais revelam os traços que a cultura da infância se 

inscreve.  

 

Metodologia: 

A pesquisa realizada é qualitativa de caráter histórico. Neste sentido, consiste em 

investigar os acontecimentos do passado para verificar sua influência na sociedade de 

hoje. 

 

[...] para compreender a noção atual de farm1ia e parentesco, pesquisa-se no 

passado os diferentes elementos constitutivos dos vários tipos de família e as 

fases de sua evolução social; para descobrir as causas da decadência da 

aristocracia cafeeira, investigam- se os fatores sócio-econômicos do passado. 

(LAKATOS, 2003, p. 106). 

 

Este estudo será de cunho bibliográfico, em que livros, artigos, teses, irão 

compor o trabalho final.  

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 

já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartográfico etc., [..]. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, [...] (LAKATOS, 2003, p. 183). 
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Assim, conta-se um arcabouço teórico como: Colin Heywood (2004), Philippe 

Ariès (1981), TizukoKishimoto (2007) Walter Benjamin (2002). Esses pesquisadores 

nos mostram os indicadores dos processos históricos, para entendermos como as 

transformações da concepção de criança e os dos brinquedos aconteceram. 

 

Resultado e discussões: 

 Ariès (1981) ressalta quepor volta do século XIII a infância começa a ter 

visibilidade, mas somente a partir do século XVII, na modernidade, que tornaram-se 

reconhecidas em suas especificidades. 

 

[...]. A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 

evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 

séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 

particularmente numerosos e significativos a partir do século XVI e durante o 

século XVII (ARIÈS, 1981,p. 28). 

 

Nestes processos de transformações, os brinquedos acompanharam a cultura da 

infância. Ariès(1981) elucida que durante a Idade Média, antes dos sete anos os 

brinquedos e brincadeiras que predominavam eram bonecas, esconde-esconde, cavalo 

de pau, tocar instrumentos, pião, leitura da Bíblia, arco e flecha, xadrez, jogar cartas, 

cantar, dançar e, após os sete anos, surge como brincadeira a caça, cavalos, armas e 

teatro. Alguns dos brinquedos existentes durante o século XVII, eram “inventados” 

relacionando os mesmos às atividades cotidianas praticadas pelos adultos. 

 

Alguns brinquedos nasceram do espírito de emulação das crianças, que as 

leva a imitar as atitudes dos adultos, reduzindo-os à sua escala: foi o caso do 

cavalo de pau, numa época em que o cavalo era o principal meio de 

transporte e de tração. Da mesma forma, as pás que giravam na ponta de uma 

vareta só podiam ser a imitação feita pelas crianças de uma técnica que, 

contrariamente ao cavalo, não era antiga: a técnica dos moinhos de vento, 

introduzida na Idade Média. Mas, enquanto os moinhos de vento há muito 

desapareceram de nossos campos, os cata-ventos continuam a serem 

vendidos nas lojas de brinquedos, nos quiosques dos jardins públicos ou nas 

feiras. As crianças constituem as sociedades humanas mais conservadoras 

(ARIÈS, 1981, p. 89). 

 

Os brinquedos não eram invenções de grandes fabricantes, os mesmos eram 

produzidos artesanalmente por marceneiros e possuíam uma beleza única.  

Segundo Benjamin (2002, p. 90) “no início, contudo, tais brinquedos não foram 

invenções de fabricantes especializados, mas surgiram originariamente das oficinas de 

entalhadores em madeira, de fundidores de estanho, etc.”. 

No decorrer do século XVIII, ao invés de apenas uma pessoa produzir os 

brinquedos, o mesmo acabou sendo que dividido, em função de conter muitas partes, 

por isso o produto acabava ficando caro pela questão da mão de obra.  
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[...] Quando, no decorrer do século XVIII, afloraram os impulsos iniciais de 

uma fabricação especializada, [...]; para a produção de brinquedos de 

diferentes materiais obrigavam várias manufaturas a dividir entre si os 

trabalhos mais simples, o que encarecia sobremaneira a mercadoria 

(BENJAMIN , 2002, p. 90). 

 

Ao entregarmos algo a uma criança, muitas vezes ela transforma esse objeto em 

um brinquedo e por meio desse brinquedo demonstra suas experiências que presenciou 

em algum lugar. 

 

[...] Hoje talvez se possa esperar uma superação efetiva daquele equívoco 

básico que acreditava ser a brincadeira da criança determinada pelo conteúdo 

imaginário do brinquedo, quando, na verdade, dá-se ao contrário. A criança 

quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo. Quer brincar com areia e torna-se 

padeiro, quer esconder e torna-se bandido ou guarda [...] (BENJAMIN, 2002, 

p. 93).  

 

Algumas Considerações: 

 Durante muitos séculos a criança foi invisível, ficando a margem da sociedade. 

Lentas transformações começam a transparecer a partir do século XIII, mas foi no 

século XVII que a infância teve seu ápice com o seu surgimento social, momento em 

que houve o reconhecimento de suas particularidades. Durante todo esse processo 

histórico os brinquedos acompanharam estas alterações e as experiências das crianças 

ganharam significado e importância, tendo em vista quepor um longo período os 

brinquedos e as brincadeiras eram destinados às crianças e adultos, ambos brincavam 

com estes artefatos sem haver separação deste elemento lúdico. Nesta perspectiva, a 

pesquisa em questão busca elucidar tais questões colaborando com a cultura da infância.  
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Resumo:Este estudo teve como objetivo analisar a concepção de educação presente na 

proposta de desenvolvimento rural da Organização das Nações para Alimentação e 

Agricultura – FAO. A FAO é uma das agências especializadas da ONU, que atua em 

projetos de cooperação técnica multilateral, bilateral e trilateral nas áreas de 

alimentação, agricultura e desenvolvimento rural, especialmente em projetos de alívio 

da pobreza e da fome nos países periféricos. Desde sua criação, em 1945, a FAO utiliza-

se de projetos vinculados à educação para viabilizar seus projetos de cooperação 

técnica, sendo a educação permanente uma de suas principais estratégias de 

disseminação e propagação de seus projetos, para a formação de capital humano e social 

nas áreas rurais.  

 

Palavras-Chave: Educação Rural; Educação Permanente; FAO; Capital Humano; 

Capital Social.  

Introdução: 

O conceito de educação permanente, desenvolvido na década de 1960, pela 

UNESCO, OCDE, Conselho da Europa e, atualmente, pelo Banco Mundial, trata-se de 

uma concepção de educação contínua, isto é, educação para toda a vida (GADOTTI, 

1991; HIDALGO, 2008).   

Segundo Gadotti (1991, p. 94), a ideia de educação permanente não é recente, o 

filósofo Tao Lao-Tsé “dizia sete séculos antes de Cristo, que todo estudo é 

interminável”. Entretanto “a expressão educação permanente, aparece pela primeira vez, 

                                                           
1 Este estudo é parte do trabalho desenvolvido na dissertação de mestrado, intitulada de “O 
Paradigma De Educação Rural na FAO (Organização Das Nações Unidas Para Alimentação E 
Agricultura) no Brasil: Fundamentos Conceituais, Políticas de Desenvolvimento e Contradições 
Ideológicas”, defendida no ano de 2016, no Programa de Pós-Graduação em Educação – 
PPGE da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. 
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na França, em 1955, utilizada por Pierre Arents em um projeto de reforma do ensino”, 

na qual defendia uma educação para além da escola, ou seja, um processo de 

prolongamento da instrução.   

Na FAO (2004), o conceito de educação permanente aparece como um 

importante elemento da educação básica para as áreas rurais, principalmente, àquelas 

voltadas para à educação não formal, representando um importante elo na formação de 

capital humano e social para o desenvolvimento das áreas rurais.   

 

Para conseguir estes objetivos necessita de um firme compromisso a longo 

prazo, a fim de expandir as oportunidades de aprendizagem entre as diversas 

categorias de educandos e dos diferentes grupos de idade, que tem uma ampla 

gama de necessidades básicas de aprendizagem. A fim de maximizar os 

retornos dessa inversão, a educação básica deve oferecer de maneira 

equitativa, de modo que todos os educandos tenham igualdade de 

oportunidade para obter educação básica adequada e serem capazes de 

continuar aprendendo ao longo de sua vida. Para isso, requer uma 

combinação de programas formais e não formais (por exemplo, jornais rurais, 

bibliotecas, associação de mulheres), para a aprendizagem ao longo de toda 

sua vida (FAO, 2004a, p. 114-115, tradução nossa, grifo nosso)2. 
 

A “educação básica adequada”, a qual a FAO (2004, p. 17) se refere, são as 

noções de leitura, escrita e aritmética, que possibilitem os indivíduos atuar de forma 

eficaz em seu grupo ou comunidade, e que contribua para o desenvolvimento pessoal e 

coletivo ao longo de toda a sua vida. A grosso modo, isso significa um processo de 

alfabetização funcional e mínimo, para que o sujeito tenha condições de aprender a 

aprender, isto é, que ele seja capaz de desenvolver habilidades e competências de 

aprendizagem ao longo de sua vida, assim como foi apregoado nos quatro pilares da 

educação (aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser), 

cabendo à educação não formal ou informal, a tarefa de prepará-los para o competitivo 

mercado de trabalho.  

 

Metodologia:  

 Este estudo orienta-se pela análise histórica dos elementos econômicos, políticos, 

sociais, culturais e educacionais, no intuito de, por meio de uma pesquisa bibliográfica e 

documental, analisar a concepção de educação presente na proposta de desenvolvimento 

rural da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, a partir 

dos anos de 1990 para as áreas rurais no Brasil. 

                                                           
2 “Para lograr estos objetivos se necesitauncompromiso firme y a largo plazo a fin de expandir 
las oportunidades de aprendizaje entre las diversas categorías de educandos de los diferentes 
grupos de edad que tienen una amplia gama de necesidades básicas de aprendizaje. A fin de 

maximizar los retornos de esta inversión, laeducación básica debeofrecerse de manera 
equitativa, de modo que todos los educandos tenganigualdad de oportunidades para obtener 

una educación básica adecuada y ser capaces de continuar aprendiendo a lo largo de su vida. 
Se requiereciertacombinación de programas formales y no formales, así como de diversas 

oportunidades de educación informal (por ej., periódicos rurales, bibliotecas, asociaciones de 
mujeres) para elaprendizaje a lo largo de toda la vida.” (FAO, 2004a, p. 114-115).  
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Resultados e Discussões: 

Segundo Gadotti (1991, p. 95-96), a educação permanente é marcada pelo 

discurso da ideologia dominante: primeiro, porque a educação permanente para a classe 

trabalhadora tem se configurado em aumento da formação profissional, que em outras 

palavras significa, um contingente de trabalhadores mais aptos e rapidamente 

consumíveis no mercado de trabalho; segundo, a formação profissional representa maior 

produtividade, isto é, ela não serve para superação da divisão social do trabalho dividido 

em classes, “podemos dizer que a educação permanente dissimula e justifica a 

desigualdade perante a educação”; e terceiro, a ideia de qualificação, também 

conhecidas como formação de habilidades e competências, só servem aos interesses do 

capital e, portanto, são facilmente descartadas e substituídas pelas novas necessidades 

criadas por ele, ou seja, trata-se de uma formação que contribui “para a desintegração da 

força de trabalho, que é a estratégia do capitalismo avançado”.  

 

[...] A Educação Permanente é, nesse sentido, profundamente conservadora e 

reacionária na medida em que prolonga o mito de que a educação e a 

formação são pressupostos de toda ação e que basta um “suplemento de 

educação” para mudar a ordem das coisas: a ilusão de que a educação é a 

alavanca da transformação social (GADOTTI, 1991, p. 96-97). 
 

Forquin (2002, apud HIDALGO, 2013), desvenda que este conceito ao enfatizar 

os processos educativos que desenvolvem-se ao longo da existência dos sujeitos e nos 

diferentes espaços sociais, traz como consequência a valorização da educação não 

formal e a indicação de que a escola deva alterar o currículo e as metodologias à partir 

das experiências não escolares. Tais proposições trariam como consequência a não 

consideração da escola como espaço social diferenciado das demais instituições. “Trata-

se de uma verdadeira substituição de um sistema educacional e cultural por outro” 

(FORQUIN, 2002, p. 205, apud HIDALGO, 2013, p. 48).  

A valorização da capacidade de aprender pela experiência, a partir do 

desenvolvimento de competências e habilidades, colocam a educação formal, não 

formal e informal no mesmo patamar e, em alguns momentos, a educação formal em 

detrimento da educação não formal e informal. A propaganda ideológica que permeia a 

educação permanente, “esconde a continuidade de uma educação para injustiça, isto é, 

uma educação inserida num contexto social injusto o qual ela não coloca em questão” 

(GADOTTI, 1991, p. 97).  

Nesse sentindo, a concepção de educação rural presente na proposta da FAO, 

deixa explícita a sua intencionalidade pedagógica, isto é, a educação como panaceia 

para os problemas sociais, que atua como um anestésico, impedindo que os sujeitos 

compreendam as bases materiais que produzem as desigualdades, e com isso, se 

responsabilizam pelo sucesso e fracasso individual e coletivo, dificultando o processo de 

transformação concreta dessas relações.  
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Portanto, a educação permanente “trata-se de um projeto que traz consigo um 

modelo de desenvolvimento econômico para o qual grande número de países hoje 

contribui sem se beneficiar dele” (GADOTTI, 1991, p. 100). Dessa forma, não se pode 

esperar que o projeto de educação permanente, defendido e disseminado pelas agências 

internacionais, que historicamente estiveram a serviço do capital, proponham uma 

educação revolucionária, que vise a superação radical dessas relações. 

 

Considerações Finais: 

Historicamente, a FAO atuou e atua como tutora dos interesses capital 

internacional nos países periféricos. Ou seja, sua tarefa de agência especializada em 

alimentação e agricultura, é de promover o avanço intensivo e extensivo dos moldes de 

produção capitalista nas nações que estão à margem das economias centrais e, ao 

mesmo tempo e, contraditoriamente, amenizar os conflitos e as convulsões produzidas 

por ela.    

Embora seu slogan seja “educação para o alívio da pobreza e da fome”, 

historicamente, na FAO, a educação rural, bem como a educação permanente, cumpriu 

um objetivo ideológico burguês de instruir e ampliar a força de trabalho no campo, no 

qual o projeto de desenvolvimento não visa a superação radical da pobreza, mas a 

manutenção e perpetuação das relações capitalista nos países periféricos. 

 

Referências: 

Educación para eldesarrollo rural:hacianuevasrespuestas de política. 2004a. 

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994so.pdf>. 

Acesso em: 01 Dez. 2015.  

 

FORQUIN, Jean Claude. Lescomposantesdoctrinales de l`idée d’éducation 

permanente:analysethématique d’un corpus international (UNESCO). L’Harmattan: 

Paris, 2002.  

 

GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: introdução à pedagogia do conflito. 10. ed. – 

São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1991.  

 

HIDALGO, Angela Maria. Gestão e Currículo: fundamentos políticos e 

epistemológicos dos projetos Escola Cidadã e Cidade Educadora. São Paulo: Editora 

UNESP, 2008. 

 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994so.pdf


 

 
28 

A PEDAGOGIA NOVA: ENTRE O PROPOSTO E O ALCANÇADO 

 

Amanda Karoline Sacks 

Ana Carolina Veque Tasca  

Elaine Cristina da Cruz Ferreira  

Mariana Fatima Kokoten 

Acadêmicas do Curso de Pedagogia Faculdade Guairacá 

 

Ms. Dayane Santos Silva Dalmaz 

 Orientadora – Professora do Curso de Pedagogia Faculdade Guairacá 

 

Resumo:O presente texto trata-se de um estudo realizado na disciplina de Didática, no 

qual abordamos as tendências pedagógicas no Brasil, em especial, uma análise sobre 

Pedagogia Nova, expressa no documento "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova" 

de 1932, objeto deste estudo. O Manifesto apresenta uma contraposição à Pedagogia 

Tradicional, hegemônica naquele período, com o intuito de estabelecer uma "nova" 

organização do ensino no país, superando o caráter centralizador do professor e da 

igreja na formação dos indivíduos, transferindo a centralidade no aluno e 

responsabilizando o Estado pela manutenção da educação pública, gratuita e laica. Com 

a pesquisa foi possível compreender que, embora o Manifesto tenha expressado um 

caráter revolucionário para sua época, contraditoriamente, consubstanciou com o projeto 

de modernização conservadora do Estado brasileiro, cujo objetivo era a formação em 

massa da classe trabalhadora, para atender as demandas do capital industrial que se 

instalava no país.  

 

Palavras-chave: Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova; Pedagogia Nova; 

Educação Brasileira. 

Introdução: 

No início do século XX, o Brasil tinha uma economia agrícola-exportadora, mas 

com a quebra da Bolsa de Nova Iorque – EUA, em 1929, houve reflexos dessa crise na 

economia brasileira, causando a necessidade de estabelecer novas estratégias 

parapromover o desenvolvimento do país, sendo a educação uma delas, expressa no 

Manifesto: “[...] é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o 

preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento de aptidões à invenção e à 

iniciativa que são fatores fundamentais do crescimento de riqueza de uma sociedade” 

(“MANIFESTO...”, 1984, p. 407, apud SAVIANI, 2013, p. 242).  

Nessa perspectiva, intelectuais da educação brasileira, como Anísio Teixeira, 

Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, propuseram um novo modelo educacional para 

o país, expresso no “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, com o objetivo de 

estabelecer uma reforma do ensino, tendo em vista uma concepção de educação de 

superasse a Pedagogia Tradicional, isto é, uma concepção que fundase no “caráter 
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biológico que permite a cada indivíduo se educar, conforme o seu direito, até onde o 

permitam as suas aptidões naturais independente de razões de ordem econômica e 

social (“MANIFESTO...”, 1984, p. 411, apud SAVIANI, 2013, p. 244).  

Sendo assim, a educação proposta por esses intelectuais, constituiu-se um 

caráter democratizante, sob a égide de educação para todos, onde as escolas passariam a 

ser gratuitas, obrigatórias, laicas e com coeducação, na qual o Estado tornar-se-ia o 

principal responsável pela garantia e manutenção da educação (SAVIANI, 1994):  

 

A gratuidade extensiva a todas as instituições oficiais de educação é um 

princípio igualitário que torna a educação, em qualquer de seus graus, 

acessível não a uma minoria, por um privilégio econômico, mas a todos os 

cidadãos que tenham vontade e estejam em condições de recebê-la. Aliás, o 

Estado não pode tornar o ensino obrigatório, sem torná-lo gratuito 

(“MANIFESTO...”, 1932, p. 48). 
 

 A proposta dos intelectuais da Pedagogia Nova, delineavam um direcionamento 

para a modernização da educação do país, via democratização do acesso e inovação dos 

métodos de ensino-aprendizagem, no qual os alunos passariam a desenvolver um papel 

central nesse processo.  

 Portanto, é nesse contexto que se insere o presente estudo, pois visa analisar qual era a 

concepção de educação presente na proposta da Pedagogia Nova, e como ela se 

estabeleceu no Brasil como tendência pedagógica até os dias atuais.  

 

Metodologia: 

O presente estudo utilizou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica, 

fundamentada na obra da História das Ideias Pedagógicas no Brasil, de Saviani (2007; 

2013), e nas discussões realizadas por Libâneo (1994), em seu livro sobre a Didática, 

que além de proporcionar leituras e debates em sala, possibilitou algumas análises e 

reflexões críticas acerca da Pedagogia Nova no Brasil.  

 

Resultados e Discussões: 

Na Pedagogia Nova, a atenção é totalmente voltada para o aluno, com métodos 

educacionais baseados em trabalhos de grupos, pesquisas de campo, fundamentada 

emuma concepção que estimula a atividade espontânea, e que respeite os limites e 

necessidades de cada um (SAVIANI, 2013, p. 247).  

A Pedagogia Nova apresentava-se então com uma Didática Ativa, entendida 

como uma direção de aprendizagem, pois o aluno era considerado como um sujeito de 

aprendizagem, que segundo Libâneo (1994), a ideia é a que o aluno aprende melhor o 

que faz por si próprio.   

O princípio da Escola Ativa/Didática Ativa, se dá pela sua concepção mudar os 

rumos da educação vigente, dando sentindo vivo e ativo, incentivando os alunos a 

serem livres e participativos no meio em que vivem. Essa perspectiva pedagógica 

defende que os conteúdos necessários seriam encontrados naturalmente, sem a 
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intervenção do professor, que nesse caso, possuiria uma relação democrática com os 

alunos.   

 

Por isso, os adeptos da Escola Nova costumam dizer que o professor não 

ensina; antes, ajuda o aluno a aprender. Ou seja, a Didática não é a direção do 

ensino é, a orientação da aprendizagem, uma vez que esta é uma experiência 

própria do aluno através da pesquisa, da investigação (LIBÂNEO, 1994, p.66).  
 

Entretanto, o caráter “espontaneísta” e ecletistalevou a diversas interpretações 

equivocadas da Pedagogia Nova, como: a relativização do papel do professor no 

processo de ensino-aprendizagem; a descaraterização do papel social da escola, que é a 

socialização dos conhecimentos científicos, historicamente elaborados pela 

humanidade, por uma educação pautada nas necessidades dos alunos, mas que 

contraditoriamente, não atendia seus interesses; e por fim, a busca por uma educação 

nova e igualitária, que contrapunha a Pedagogia Tradicional, mas que configurou-se em 

uma pedagogia que mais contribuiu para a manutenção do status quo, que para a 

superação das relações desiguais e injustas do sistema capitalista.  

A Pedagogia Nova traz em sua concepção a ideia de que o professor não é 

importante no processo ensino-aprendizagem, isto é, ele é considerado um mero 

facilitador, que tem o papel de desenvolver habilidades e competências na a formação 

de um aluno, para que seja capaz de aprender a aprender sem a mediação do professor. 

Consideramos que, uma educação sem a intervenção e a mediação de necessária de um 

professor, pode gerar práticas sem intenções pedagógicas, e ainda, levar a um 

espontaneísmo, na qual a educação fica sujeita a qualquer atividade que não seja a sua, 

ou seja, a socialização dos conhecimentos científicos, contribuindo apenas para a 

formação de um contingente de trabalhadores alienados e passivos à exploração. 

 

Considerações finais: 

A Pedagogia Nova tinha como proposta uma concepção pedagógica com base 

de melhoria na educação brasileira, na qual o aluno participaria ativamente do processo 

de ensino-aprendizagem, com métodos que permitissem a criatividade, técnicas de 

trabalhos em grupos, estudos de campo, etc, caracterizadas como metodologias ativas.  

Embora a concepção da Pedagogia Nova apresentasse uma contraposição à 

Pedagogia Tradicional, verificou que a sua superação ficou restrita a aparência, mas 

contraditoriamente, a essência liberal-burguesa permaneceu a mesma. Ou seja, a 

democratização do ensino e a aplicação de novos métodos, presentes na educação 

brasileira atualmente, não configuraram na transformação radical da sociedade, pelo 

contrário, garantiram a manutenção e a perpetuação de um sistema econômico que 

continua promovendo um desenvolvimento desigual e injusto. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo um relato de experiência vivenciado em um 

projeto de extensão junto promoção da reflexão da importância das atividades 

interdisciplinares na formação acadêmica, localizado cidade de Guarapuava nas Clinicas 

integradas Guairacá, Paraná, Brasil. O projeto intitula-se: “Acolhimento e Interconsultas 

no contexto da saúde: prática interdisciplinar em um programa de extensão 

universitária”, trata-se de um projeto de uma abordagem qualitativa de caráter 

epidemiológico. Este trabalho demonstra os diferentes olhares dos acadêmicos 

envolvidos no projeto; entre eles acadêmicos de psicologia, enfermagem e fisioterapia; 

cada um demonstrando seus conhecimentos construídos ao decorrer de sua graduação, 

ocorrendoa necessidade da troca de saberes entre eles, através de atividades 

interdisciplinares em âmbito acadêmico. Para que assim aconteça uma formação 

humanística dos acadêmicos com uma base alicerçada na interdisciplinaridade. 

 

Palavras Chaves: Equipe Interdisciplinar, Relatos de Experiência; Formação 

acadêmica. 

 

Introdução: 

A interdisciplinaridade se apresenta coma possibilidade de manifestações ou 

relacionamentos dos diversos tipos de ciências, assim existindo uma necessidade da 

caracterização destas disciplinas para que se entre um consenso com a finalidade de 

uma ligação lógica em frente aos conhecimentos que elas produzem (CAMACHO, 

2002).  

Vindo a somar estão presentes as publicações das diretrizes curriculares as quais 

constam melhorias naesfera de formação dos profissionais das áreas da saúde, formação 

a qual esta mais adequada para as necessidades sociaisda população e alterando o 

modelo assistencial (OLIVEIRA, 2008). 

Assim, a forma mais conhecida de interdisciplinaridade é a interação entre duas 

ou mais disciplinas para superar a fragmentação do conhecimento, implicando uma 

troca entre especialistas de vários campos de conhecimento, na discussão de um 

assunto, na resolução de um problema, com vistas a melhor compreensão da realidade 

(WELL; DÍAMBROSI; CREMA, 1993). 
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Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada no projeto de 

extensão e promover uma reflexão sobre a importância das atividades interdisciplinares 

para a formação acadêmica.  

 

Metodologia: 

Este trabalho se trata de um relato de experiência que se ocorre na cidade de 

Guarapuava através de um projeto de extensão o qual se intitula: “Acolhimento e 

Interconsultas no contexto da saúde: prática interdisciplinar em um programa de 

extensão universitária”; localizado nas clinicas integradas Guairacá, o qual obtenho a 

oportunidade de estar sendo membro. 

O projeto conta com acadêmicos da Faculdade Guairacá, os quais estão inclusos 

os acadêmicos de Enfermagem, Psicologia e Fisioterapia, orientados pelo Profº. 

EspJonatanSchmeider. Destacando que neste projeto a o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares, promovendo o compartilhamento de conhecimentos entre as futuras 

profissões. 

Trata-se de um projeto com abordagem qualitativa com aspecto epidemiológico; 

o qual junto as atividades interdisciplinares é realizado igualmente o acolhimento dos 

clientes que utilizam os serviços das Clinicas Integradas Guairacá da região de 

Guarapuava e seus distritos. Os clientes passam por uma entrevista semiestruturada com 

duração aproximadamente de 40 minutos, aonde é abordado questões de identificação, 

econômicas, familiares e suas queixas e motivos. 

 

Resultados e discussões: 

Neste projeto se evidencia a diferença de olhares dos cursos presentes, 

apsicologia mostrando sua capacidade de saber ouvir o paciente, sabendo manter 

sempre o contato nos olhos com eles, assim conseguindo aumentar a criação de um 

vínculo entre profissional e cliente e realizando por fim um acolhimento eficaz. É 

notável também as dificuldades enfrentadas por eles em relação a algumas questões 

patológicas e anatômicas; segundo relatos deles estas áreas são pouco abordadas em seu 

curso.SegundoPihardt e Mercês (2009), envolver o nível de conhecimento dos 

acadêmicos em uma perspectiva interdisciplinar, é importante para repensar a inserção 

da educação em saúde, como conteúdo curricular indispensável para a promoção de 

uma instituição de ensino saudável não se devendo compor na simples transferência de 

informação, mas ter por base o contexto sociocultural dos acadêmicos, seus valores, 

crenças e ciência. 

Em relação aos cursos de Fisioterapia e Enfermagem, percebe-se que são cursos 

voltados para a área patológica e anatômica, cada um com suas especificidades distintas, 

o qual a fisioterapia apresenta maior conhecimento em relação a algumas patologias, 

fato este que pode estarrelacionado ao processo de reabilitação dois pacientes, processo 

o qual são eles que realizam. Assim Carpes et al. (2012), traz que a interdisciplinaridade 

implica em acreditar na possibilidade de compartilhar o conhecimento que se tem, 
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mostrando o saber que lhe corresponde, explicitando-o, discutindo-o percebendo-se que 

essas reflexões são indispensáveis para causar um movimento apropriado de vencer a 

zona de comodidade que torna pouco resolutiva o desempenho dos profissionais da 

saúde. 

Para a Enfermagem destaca-se a área assistencial, enfatizando sempre a 

educação em saúde através de orientações, apresentando pequenas porções de 

conhecimento em diversas áreas como patológicas, abrangendo um pouco da 

farmacologia e questões de administração e gerenciamento da equipe de enfermagem. O 

qual a literatura nos traz, que para um currículo integrado como preconiza as diretrizes 

curriculares, a formação do enfermeiro se apresenta com o objetivo de conhecimentos 

para o desenvolvimento de habilidades e competências; tais como: comunicação, 

liderança, tomada de decisões, atenção à saúde, administração e gerenciamento, 

tornando-se continua a busca por novos instrumentos, conhecimentos estes que tornam 

as atividades interdisciplinares mais próximas das necessidades sociais em saúde e 

darequisição educacional interdisciplinar(SILVA, 2005; SAUPE; BUDÓ; 2006; 

SANTOS; SIQUEIRA; SILVA; 2009). 

Ficando evidente nos acadêmicos de enfermagem e fisioterapia que possui uma 

base sólida em cima de conhecimentos técnicos, ocorrendo a ausência do saber 

realmente ouvir os pacientes, manter o contato nos olhos ao orientar ou ouvir o cliente 

para a criação de vinculo efetivo com o próprio, capacidade de visualizar o cliente como 

um ser integral, qualidades estas que se observapresentes nos acadêmicos de psicologia. 

Afirmando Fazenda (2006); que a interdisciplinaridade surgiu como uma nova 

pedagogia capaz de identificar o estudado e o vivido, construindo o conhecimento a 

partir da inclusão de múltiplas e variadas experiências. 

 

Considerações finais: 

Enfim conclui-se a importância deste projeto com o desenvolvimento de 

atividades interdisciplinares para a formação acadêmica, ocorrendo um aperfeiçoamento 

dos acadêmicos envolvidos, aperfeiçoando seus conhecimentos existentes, envolvendo 

assim a troca de saberes, tornando-os futuros profissionais humanísticos com uma base 

alicerçada na interdisciplinaridade. 
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Resumo:Novas práticas no contexto da saúde podem ser exemplificadas com 

atividades/ações de acolhimento, respeito, resolutividade e autonomia, podendo utilizar-

se de tecnologias leves que se materializam em práticas relacionais, como o 

acolhimento e vínculo. Neste contexto, este trabalho apresenta um relato de experiência 

oriundo de um projeto de extensão intitulado “Acolhimento e Interconsultas no contexto 

da saúde: prática interdisciplinar em um programa de extensão universitária”, iniciado 

em 2/2014 até o momento, nas Clínicas Integradas Guairacá, na cidade de Guarapuava, 

Paraná, Brasil. O projeto tem como objetivo oferecer atendimentos sob a forma de 

acolhimentos à população de Guarapuava – Pr., e região, que ingressam/iniciam 

tratamento no serviço escola, que totalizam 1.050 pessoas atendidas neste período.Os 

atendimentos foram realizados por 40 alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, 

Pedagogia e Psicologia.O projeto apresenta natureza institucional, com abordagem 

qualitativa, tipo de pesquisa epidemiológica, com objetivos descritivo, de prevalência e 

transversal, entretanto este trabalho obedece aos parâmetros de um relato de 

experiência. As ações possibilitam um campo de formação aos acadêmicos, contato com 

a realidade, desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, bem como 

oferecer um acompanhamento dos usuários, os serviços desenvolvidos e uma relação de 

respeito ao público quando se entende a importância de ouvi-los enquanto usuário de 

um serviço de saúde.  

 

Palavras-chave: Acolhimento; Interdisciplinar; Sistema Único de Saúde; Serviço 

Escola; Educação em Saúde. 

 

Introdução: 

Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que 

não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-

lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde (BVS, 2008). O acolhimento é 

uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento 

do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela 

resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um 
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compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de 

saúde (BVS, 2008). Dessa forma, para investir em uma formação que priorize o 

desenvolvimento destas competências, é essencial, de acordo com Soares et al., (2010), 

a integração entre ensino, pesquisa e extensão, o que contribuiria para desenvolver 

competências profissionais nos alunos, favorecendo as capacidades analítica, 

instrumental e interpessoal, estimulando o raciocínio crítico, a solução de problemas de 

forma técnica-científica, criativa e efetiva, assim como o aumento de habilidades 

sociais. 

Entende-se como relevância que a relações interprofissionais na formação de 

futuros profissionais de saúde possam encontrar amparo em ações didáticas pedagógicas 

vinculadas ao âmbito social de maneira ética e humanizada, desenvolvendo 

competências e habilidades gerais, tais como, atenção à saúde, comunicação, liderança, 

administração, gerenciamento e educação permanente (DCN, 2002). 

 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo relatar as ações desenvolvidas em um 

projeto de extensão que tem como intuito atender as pessoas, e refletir sobre o processo 

ensino, pesquisa e extensão. Foram atendidas crianças, adolescentes, adultos e idosos 

com necessidades de uma assistência especializada. Os atendimentos foram realizados 

por 40 alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Pedagogia e Psicologia ao longo 

dos semestres de 2014 até o momento, em turnos matutinos, e vespertinos, realizando 

entrevistas iniciais e assim encaminhados a partir de demandas explícitas 

(encaminhadas pela referência na atenção básica), ou implícitas (identificadas no 

momento da acolhimento). Os usuários tiveram acesso aos serviços da Clínica-Escola 

e/ou Serviço Escola através do encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), às 

áreas como: Enfermagem (cantinho da amamentação em parceria com a Clínica da 

Mulher e ambulatório de feridas); na Educação Física (avaliação, prescrição e 

orientação de atividades físicas visando um atendimento integral e resolutivo da saúde 

da população, tratamento de doenças crônico-degenerativas, atividade física para idosos, 

e pós-reabilitação ortopédica); Fisioterapia (ortopedia traumatologia e reumatologia, 

neurologia, cardiopulmonar, uroginecologia, hidroterapia e oncologia); Nutrição 

(avaliação e assistência dietética e promovendo a educação nutricional a indivíduos, 

sadios ou enfermos visando à promoção, manutenção e recuperação da saúde), na 

Psicologia (atendimentos psicoterapêuticos individuais ou apoio psicológico em grupo, 

além de atendimento para crianças, adolescentes, adultos e idosos); e Serviço Social 

(viabilizar o acesso aos direitos sociais provenientes da Seguridade Social, acolhendo-os 

e proporcionando atendimento de qualidade; conhecer o perfil socioeconômico; 

investigar as demandas que trazem, a fim de propor subprojetos de atendimento, assim 

como as de suas famílias; conhecer e mapear a rede de atendimento socioassistencial do 

município de Guarapuava). As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos englobavam 

uma entrevista semi estruturada, de triagem e/ou coleta de dados que inclui um roteiro 
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de identificação, socioeconômicas, escolaridade, situação familiar, renda, 

ocupação/profissão, vinculo familiar/comunitário, condição de saúde, histórico de 

hábitos. A coleta das informações será realizada nas dependências das Clínicas 

Integradas, em salas com portas fechadas 

(http://www.zwz360.com.br/clinica/tour.html), individuais, em entrevistas de 30 a 50 

minutos. Após a coleta de informações e preenchimento do instrumento, e 

encaminhamento dos usuários de acordo com as suas demandas, os dados são lançados 

em formulário online 

<https://docs.google.com/forms/d/1il7mo3gI0ZCFXai3A730yAUoszCdXOpoH_kOz2r

qvvk/viewform>. Semanalmente os alunos encontravam-se com o professor/supervisor 

para discussão dos casos atendidos, e neste momento de orientação e reflexão sobre a 

prática e teoria, e a realidade da saúde, dos pacientes, cria-se um espaço de educação em 

saúde e trocas interdisciplinares. 

 

Resultados e Discussão: 

Através deste projeto é possível uma total imersão dos acadêmicos na 

contextualização de problemas e soluções, moldando-os com um diferencial para o 

mercado de trabalho, com características distintas dos outros profissionais, esperando-

seque desenvolvam um senso critico aguçado diante dos relatos e patologias dos seus 

clientes. Afirma Albuquerque et al. (2008) que os ambientes onde se criam o diálogo 

entre a educação e o trabalho se estabelece um ambiente favorável para a  percepção da 

visualização do desenvolvimento do estudante, são oportunidades onde 

docentes/profissionais, usuários e o próprio estudante estabelecem seus papéis na 

aptidão de seus saberes, seu modo de visualizar o mundo e seu modo de vê-lo. 

Para Vasconcelos(2002), há presente alguns obstáculos nas estruturas das 

Instituições de Ensino Superior (IES), as quais são organizadas em faculdades e 

departamentos, que dificilmente se comunicam, impede o desenvolvimento da cultura 

acadêmica impedindo o aumento e compartilhamento do trabalho de forma 

interdisciplinar. 

Iniciativas como este projeto que enfatizam as atividades interdisciplinares, 

podemos derrubar estes obstáculos citados pelo autor, acreditando que estes acadêmicos 

carreguem com sigo suas experiências e conhecimentos adquiridos e vivenciados neste 

projeto de extensão, além de estar convivendo com a realidade e podendo observar as 

necessidades da polução da região local, e por fim idealizando melhorias para o futuro. 

Como todos os dados obtidos no acolhimento através da entrevista são lançados 

em um formulário online é possível ter acesso as informações dos pacientes da clinica 

escola, possibilitado assim um meio mais simplificado para possíveis trabalhos 

acadêmicos, melhorando também a visibilidade para a identificação de novas demandas 

permitindo a criação de novos projetos. Através deste também é dado uma devolutiva 

para a instituição e para os colegiados com informações atuais dos dados coletados.É 

importante ouvir o usuário do serviço de saúde, a escuta possibilita uma melhor 

http://www.zwz360.com.br/clinica/tour.html
https://docs.google.com/forms/d/1il7mo3gI0ZCFXai3A730yAUoszCdXOpoH_kOz2rqvvk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1il7mo3gI0ZCFXai3A730yAUoszCdXOpoH_kOz2rqvvk/viewform
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compreensão sobre as necessidades do mesmo, bem como um melhor atendimento com 

um caráter mais humanizador e é isso que o projeto tem proporcionado aos pacientes. 

 

Considerações finais: 

Através deste projeto de extensão conclui-se que os acadêmicos obtenham uma 

formação correspondente ao que se tratam as diretrizes curriculares dos cursos da área 

da saúde. Quais vão adquirir conhecimentos para o desenvolvimento de suas 

competências e habilidades gerais, assim se adequando com formação de 

conhecimentos epistemológicos e desenvolvimento de práticas voltadas para os 

acadêmicos assegurando assim um núcleo de competências que através deste permitam 

a atuação dos profissionais e a inserção dos graduados em diferentes contextos sociais e 

institucionais com uma forma articulada entre profissionais dasdiversasáreas.Espera-se 

que o projeto continue auxiliando os estudantes a aprenderem a teoria na pratica 

auxiliando no entendimento da importância da atenção ao atendimento e a escuta para a 

área da saúde, bem como a comunicação entre todos os profissionais desta área para que 

haja sempre um atendimento integral as necessidades dos usuários e cada vez com mais 

qualidade, e que o mesmo possa ajudar a desenvolver o senso crítico necessário também 

para uma boa atuação profissional. 

 

Referências: 

ALBUQUERQUE, S.V. et al.. A Integração Ensino-serviço no Contexto dos Processos 

de Mudança na Formação Superior dos Profissionais da Saúde. Revista Brasileira de 

Educação Médica. São Paulo, v. 32, n. 3, p. 356-362, 2008. 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS). Dicas em Saúde. Acolhimento. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/167acolhimento.html. Acesso em: 

30 abr 2016. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0072.pdf. Acesso em: 30 

abr 2016. 

 

VASCONCELOS, E.M. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: epistemologia e 

metodologia operativa. Petrópolis: Vozes, 2002.  

 

  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/167acolhimento.html
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0072.pdf


 

 
40 

A PRESENÇA DOS PROFESSORES DO SEXO MASCULINO EM SALAS NOS 

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERÍODO DE 2000 

A 20016 NO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA/PR 

 

Tatiane Ferreira Pinto 

 

Elizabeth Macedo Fagundes 

Doutoranda Ciências de laEducación - Universidade Nacional de La Plata Argentina. 

Docente da Faculdade Guairacá 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é compreender, sob a perspectiva das relações de 

gênero, a presença dos professores do sexo masculino nos Centros Municipais de 

Educação Infantil- CMEIsno município de Guarapuava /PR. Sendo que o interesse pela 

pesquisa surgiu ao realizar o Estágio de Educação Infantil e perceber que não se 

encontrava professores do sexo masculino, mas somente a presença feminina,  fato  esse 

que contribuiu para realizar a pesquisa. Para alcançar o objetivo, buscou-se 

embasamento teórico em autores como: Arce (2001),Louro 

(1997,2007),Carvalho(2000),Campos e Rosemberg (1991),Vianna ( 2001) entre outros 

que abordam a questão do gênero. Além do embasamento teórico, foi feito um 

levantamento na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, para verificar se no 

período de 2000 até o início do ano de 2016 havia no quadro das instituições o professor 

do sexo masculino.  Sendo que foi em 2000 que os CMEIs, passaram a fazer parte da 

SEMEC, anteriormente fazia parte da Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SMAS. Assim, dos treze CMEIs, apenas em três Centros de Educação Infantil 

constatou-se que há professores do gênero masculino. A partir dessa constatação 

elaborou-se um questionário com perguntas abertas para os três Professores e para as 

Pedagogas das Instituições, sendo que os resultados encontram-se em fase de análises. 

 

Palavras-chave: Gênero; Professor; Educação infantil. 

 

Introdução: 

Muitos estudos apontam que a presença feminina no magistério é majoritária, 

principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. Conforme Vianna (2001, p.83): 

 

Ao longo do século XX, a docência foi assumindo um caráter eminentemente 

feminino, hoje, em especial na Educação Básica (composta da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio), é grande a presença de 

mulheres no exercício do magistério. 
 

Ao se tratar de feminização e masculinização na história do magistério, Louro 

(1997, p. 95) diz que: “No Brasil é possível identificar algumas transformações sociais, 

que ao longo da segunda metade do século XIX, vão permitir não somente a entrada das 

mulheres na sala de aula, mas, pouco a pouco o seu predomínio como docentes”. 

 

Tais instituições foram abertas para ambos os sexos embora o regulamento 
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estabelecesse que moças e rapazes devessem estudar em classes separadas 

preferentemente em turnos ou até em escolas diferentes. Vale lembrar que a 

atividade docente no Brasil, como em muitas outras sociedades, havia sido 

iniciado por homens – aqui, por religiosos, especialmente jesuítas, no período 

compreendido entre 1549 e 1759. Posteriormente, foram homens que se 

ocuparam do magistério com mais frequência, tanto como responsáveis pelas 

“aulas régias” - oficiais- quanto como professores que se estabeleciam por 

conta própria (Louro, 2001, p.49). 

 

Mas essa inserção da mulher no mercado de trabalho e nas salas de aula 

começou a acontecer somente a partir desse período no Brasil, antes disso a mulher não 

tinha seu lugar de destaque na sociedade, diferentemente de agora onde a mulher conta 

como público dominante nas salas de educação infantil. 

 

O mais grave era que tal tendência não parecia ser uma caraterística apenas 

dessa província. Em algumas regiões de forma mais marcante noutras menos, 

os homens estavam abandonando as salas de aula. Esse movimento daria 

origem a uma “feminização do magistério” - também observado em outros 

países – fato provavelmente vinculado ao processo de urbanização e 

industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os homens 

(Louro, 2001, p.4). 
 

 

Foi então que no Brasil o período da revolução industrial os poucos homens que 

exerciam a função de educadores afastam-se da área educacional e adentram trabalhar 

nas novas fábricas que estavam surgindo na época, pois surgia à oportunidade de ganhar 

mais dinheiro e o ambiente escolar começa a ter um aspecto feminino. Em relação à 

educação infantil para Rosemberg e Amado (1992): 

 

A educação infantil tanto na vertente creche quanto na vertente pré-escola é 

uma atividade historicamente vinculada à “produção humana” e considerada 

de gênero feminino, tendo, além disso, sido sempreexercida por mulheres, 

diferentemente de outros níveis educacionais, que podem estar mais ou 

menos associados à produção da vida e de riquezas. Isto é, diferentemente de 

outras formas de ensino, que eram ocupações masculinas e se feminizaram, 

as atividades do jardim-de-infância e de assistência socialvoltadas à infância 

pobre iniciaram-se como vocações femininas no século XIX, tendo ideais 

diferentes das ocupações masculinas que evoluíam no mesmo período 

(ROSEMBERG e AMADO, 1992, p. 11). 
 

 

É importante frisar que, desde o século XIX o Brasil passa pelo processo de 

feminização e masculinização na docência e principalmente voltada à educação da 

infância, pois antes desse período a escolarização era voltada para os meninos, e sendo 

desempenhado por homens. Foi então que começou a surgir novos educadores, a mulher 

nessa época eram orientadas e ensinadas a cuidar da família e da casa, elas naquele 

período não estavam inseridas nas salas de aula. Atualmente, contudo nos debates 

educacionais, conforme Vianna (2001, p.01) é consenso à constatação da enorme 
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presença feminina no magistério. Mas, a autora alerta que, “as diferenças entre os sexos 

indicam diferentes significados masculinos e femininos das identidades docentes e das 

relações escolares, assim como apontam para os desafios impostos pela articulação entre 

o sexo e o gênero da docência”. Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é 

compreender, sob a perspectiva das relações de gênero, a presença dos professores do 

sexo masculino nos Centros Municipais de Educação Infantil- CMEIsno município de 

Guarapuava /PR. 

 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi bibliográfica e pesquisa de campos por meio de 

questionário.Ao abordar a pesquisa bibliográfica Moreira e Caleffe (2006, p. 74) 

expõem que “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, revistas e artigos científicos”. E a pesquisa de campo é 

utilizada com o propósito de alcançar informações, conforme Moreira e Caleffe (2006) 

sobre o problema o qual se busca resposta diretamente no local onde o fenômeno 

ocorreu ou ocorre. 

 

Resultados e Discussão: 

Esta pesquisa está em fase de análise dos questionários. 

 

Considerações finais: 

Esta pesquisa está em fase de análise dos questionários, assim é possível apenas 

concluir a partir do referencial teórico em que autores que pesquisam sobre o tema 

apontam que desde o final da década de 1920 a presença feminina no magistério 

intensificou. E que já era essencialmente feminina nas escolas no inicio do ano de 1930. 

Atualmente a presença da professora do sexo feminino é predominante na educação 

básica. Entretanto, há necessidadede intensificar as pesquisas  em relação ao gênero na 

educação,  bem como  a reflexão sobre a relação entre homens e mulheres, os 

significados de masculinidade e feminilidade com base nas relações de gênero. 
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Resumo: O presente texto visa apresentar o tema central de nossa pesquisa de 

conclusão de curso em Pedagogia. Tomando como referência o período do Estado 

Novo, instaurado por Getúlio Vargas (1937-1945), no Brasil, o objetivo principal do 

trabalho é fazer uma breve análise sobre o modelo educacional elaborado durante o 

Estado Novo, através de uma cartilha produzida pelo governo, com o título “Juventude 

no Estado Novo”. Será utilizada uma abordagem de cunho qualitativo histórico e 

documental tendo como fontes, além da cartilha, outros documentos que falam sobre a 

política e a educação. A pesquisa encontra-se em andamento, especificamente na fase de 

elaboração do primeiro capítulo que aborda a história do governo Vargas.  

 

Palavras-Chave: Getúlio Vargas; Estado Novo; Juventude no Estado Novo. 

 

Introdução: 

 Esta pesquisa tem por objetivo identificar como ocorreu o movimento 

educacional, no Brasil, durante o Estado novo (1937-1945)instituído por Getúlio 

Vargas. Além disso, busca-se investigar as leis e regulamentos da Educação, criadas no 

período citado, identificando traços e permanências no presente, bem como as relações 

estabelecidas entre o governo e a população, no que se refere à Educação.  

 Neste sentido, inicialmente procura-se compreender o que foi o período 

conhecido como Estado Novo (1937-1945) e as concepções de política e educação 

propostas por Getúlio Vargas. Em um segundo momento propõe-se uma transcrição 

sobre a trajetória do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, criada em 

1930, bem como os efeitos para o sistema educacional do período. No último momento, 

visa-se elaborar uma análise sobre o discurso educacional presente na cartilha 

“Juventude no Estado Novo”.  

 

Metodologia: 

A análise, nessa pesquisa, realiza-se a partir da abordagem histórica documental. 

Assim, serão coletados e analisados documentos referentes ao período de 1937-1945, 

especificamente no que tange a política e educação no Estado Novo, buscando 
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evidenciar  quais movimentos educacionais surgiram neste período e os resquícios 

educacionais na atualidade.  

Este modelo de pesquisa abrange a leitura, análise e interpretação de livros, 

periódicos, textos legais, documentos mimeografados ou xerocopiados etc. Todo 

material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível 

estabelecer um plano de leitura. Segundo Eva Lakatos (2003, p.174):  “(...) A 

característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se domina de fontes primarias.” 

Sobre os referenciais teóricos, algumas leituras estão sendo feitas, como Maria 

Lucia SpedoHilsdorf (2003), Francisco de Assis Silva (1982) e Dermeval Saviani 

(2010) que apresentam análises históricas sobre a educação, no período em apreço. No 

que se refere à história, utiliza-se as elaborações de Boris Fausto (2006) que nos 

explicita como se desenvolveu a chegada de Getúlio Vargas ao poder até a instituição 

do Estado Novo. Além disso, utiliza-se outras bases teóricas como Dulce Pandolfi 

(1999) e a dissertação de mestrado de Luiz Felipe de Carvalho (2010). 

 

Resultados e Discussões: 

Até o momento da escrita desse texto, foram feitos levantamentos bibliográficos, 

coleta de fontes que irão compor a escrita do primeiro capítulo cujo objetivo é 

compreender o que foi o período conhecido como Estado Novo (1937-1945) e as 

concepções de política e educação do governo de Getúlio Vargas. Vale destacar que a 

escrita do capítulo está em andamento e sendo lapidada a fim de atingir os propósitos 

iniciais.  

 

Considerações finais: 

 Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, acredita-se que a produção 

textual nos permitirá chegar ao objetivo final. Está-se de posso da fonte principal do 

trabalho que é a Cartilha Juventude no Estado Novo e o próximo passo consistirá na 

realização de um fichamento das partes importantes para a pesquisa, cotejando sempre 

com a bibliografia selecionada e aqui apresentada 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência dos jogos no 

desenvolvimento das crianças na educação infantil. Para tanto, será feito a pesquisa 

bibliográfica sobre os jogos e brincadeiras para educação infantil, concomitantemente 

com a pesquisa de campos averiguar qual a concepção de Infância para os profissionais 

que trabalham com as crianças. Para o aprofundamento do referencial teórico deste 

estudo utilizamos autores como: Kramer (2007), Borba (2007), Benjamin (2007), 

Goulart (2007), Santos (2003),Abramowicz (1999), Cunha (2006), Fortuna (2006), e 

também documentos oficiais: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Orientações 

Pedagógicas para os Anos Iniciais (2010) e a Constituição Federal (1988). 

.  

Palavras-chave: Jogos; educação infantil; desenvolvimento das crianças. 

 

Introdução: 

Uma das características mais importantes para o desenvolvimento das crianças é 

a curiosidade. Por isso, promover brinquedos e brincadeiras para as crianças significa 

permitir-lhes que sintam mais prazer e possam se desenvolver de forma integrada. Para 

Benjamin, (2002, p.91) “considerando a história do brinquedo em sua totalidade, o 

formato parece ter uma importância muito maior do que se poderia supor inicialmente.  

 

O jogo serviu para divulgar princípios de moral, ética e conteúdo de historia, 

geografia e outros, a partir do Renascimento, o período de “compulsão 

lúdica”. O Renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece o 

desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Ao atender necessidades 

infantis, o jogo infantil torna-se forma adequada para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares (KISHIMOTO, 2007, p. 28). 
 

Partindo do principio que os jogos e brincadeiras já se faziam presentes na época 

do Renascimento, cabe pesquisar como o inicio dos jogos foram adequados de forma 

que contribuíram para tais princípios citados. 

 

O lugar dos jogos livres em relação aos jogos dirigidos varia muito de uma 

creche a outra. Os membros do estabelecimento organizam atividades 

dirigidas, trabalhos manuais, por exemplo, em função de seus interesses e 

competências (BROUGÈRE, 1998, p. 184). 
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O autor menciona sobre os jogos livres em relação com jogos os dirigidos, ele 

diz que ambiente é escolhido de acordo com a instituição, não é uma regra definida, mas 

que deve ser realizado em relação aos interesses da mesma.  

 

O educador dever definir, previamente, em função das necessidades e dos 

interesses do grupo e segundo seus objetivos, qual é o espaço de tempo que o 

jogo irá ocupar em suas atividades, no dia-a-dia. Dever também definir os 

espaço físico aonde esses jogos irão se desenvolver: dentro de sala de aula, 

no pátio ou em outros locais (FRIEDMANN, 1996. p.70). 
 

De acordo com Friedmann o educador dever obter todas as informações 

possíveis do grupo, deve analisar os pontos negativos e os pontos positivos para que não 

venha sair do seu controle a aplicação desse jogo em sua atividade curricular.  

 

Metodologia: 

 Esta pesquisa será por meio da pesquisa bibliografia e de campo que conforme 

Severino (1994, p. 122), “a pesquisa bibliográfica elaborada a partir de livros, sites 

especializados, textos científicos […] é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses”. A pesquisa de campo será pela observação direta em uma escola 

particular e uma publica de educação infantil no município de Guarapuava, e ainda com 

aplicação de questionário e a análise de documentos, tais como projetos de ensino da 

educação infantil e plano de trabalho das professoras.  

 

Resultados e Discussão: 

Tendo em vista que este trabalho encontra-se em andamento as análises dos 

questionários e dos documentos ainda não foram realizadas.   

 

Considerações finais: 

Tendo em vista que este trabalho encontra-se em andamento as análises dos 

questionários e dos documentos ainda não foram realizadas.  Porém com a pesquisa 

bibliográfica verificou-se que é nas escolas que brinquedos e brincadeiras se apresentam 

como uma ótima oportunidade para permitir que as crianças desfrutem de seu direito de 

brincar para se desenvolverem, e, a partir das atividades lúdicas escolares possam 

interagir com outras crianças. 

. 
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Resumo: O significado da mulher para o país é a revelação da mesma nas suas atitudes 

em ressaltar o seu bem querer a partir da década de 1950, o sexo feminino em sua maior 

parte, deixou de ser submissa e destacou-se em seus potenciais. A sociedade esperava 

da mulher aquela que todo dia trabalhava na casa, cuidava dos filhos e tinha que ficar 

arrumada para o seu marido quando chegava a casa. Mas a mulher foi mais longe, lutou, 

construiu propósitos e venceu o preconceito de que a mulher tem que ser apenas dona 

de casa. Aos poucos foram conquistando liberdade e hoje ocupam o lugar de mãe, 

esposa e trabalhadora. Este trabalho tem como objetivo principal, desempenhar o trajeto 

das mulheres e como elas venceram a dificuldade em ser apenas mais uma na sociedade. 

Pesquisar como a sociedade esperava que a mulher se comportasse. Analisar como a 

mulher foi inserida na educação com atividades do magistério. Caracterizar o papel que 

a mulher ocupa hoje com suas vitórias. Como fundamento teórico, até o momento, esta 

pesquisa utiliza Vicentin, Herold Junior, Perrot, Pinsky e Scalzo. A metodologia 

utilizada de pesquisa com abordagem qualitativa que procura dados descritivos, 

relativos com aspectos da realidade e não pode ser quantificados. A pesquisa será 

documental com fontes de dados históricos que permeiam eventos que já tenham 

ocorrido. A pesquisa encontra-se em andamento. 

 

Palavras-Chaves: Mulheres; Sociedade; Educação; Revista Jornal das Moças. 

 

Introdução: 

Por muito tempo as mulheres foram excluídas da sociedade, sendo comparadas 

como um escravo, servindo apenas aos maridos. As mulheres não tinham opinião para 

nada e ainda eram tratadas como um lixo.  

A história das mulheres começou a ser um campo muito pesquisado, por serem 

tão excluídas da sociedade, sem ter motivos pela exclusão ou pelo fato de serem 

mulheres. Eram igualadas a escravos e prisioneiros, sem ter defensor ao seu lado. Se 

uma mulher não fosse fértil ela não poderia cuidar das lavouras e da agricultura, pois 

não era capaz de dar sorte para a fertilização da horta. O papel da mulher perante a 

sociedade era de humilhação, não recebiam o minímo de respeito e no dia a dia eram 

tratadas como um objeto. 

A sociedade queria a mulher dentro da casa pelo fato de ser a “chefe de família” 

e com ela tomando todas as decisões dentro da casa, tudo iria caminhar bem. 

Diante de todo o percurso das mulheres elas conseguiram um espaço, lutaram, 

encararam a sociedade e hoje estão e preparadas para dar opiniões e serem levadas a 
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sério. O período de pós-guerra foram de certezas para o futuro, que mantinham-se as 

clarezas de que era quem, sobre o certo e o errado.  

A mulher sendo vista como um chefe de familia, no qual tinha que ficar somente 

em casa e não podendo sair para mostar sua beleza e seus potenciais. Esse período 

ajudou muito a mulher a aparecer em sociedade, então começaram a surgir em revistas 

ligadas  ao mercado de trabalho e ressaltando que elas eram a rainha do lar. Esse 

período de Anos Dourados, no qual é ressaltado o período do pós-guerra foi para que as 

moças de família apenas concluíssem os estudos, pois o seu foco devia ser o casamento. 

Nesse período as mulheres se tormaram revolucionárias, começaram aparecer e 

mostrar sua beleza escondida, fora de casa, que até então só era mostrada para seu 

esposo e filhos. 

Todas essas conquistas aprimoraram a mulher, elas foram lutando, 

consquistando seu espaço e enfrentando barreiras. Foram além e começaram a investir 

nos estudos. 

 

Metodologia: 

A abordagem será de forma qualitativa, que procura dados descritos, 

documentos pessoais, fotografias. Tem como objetivo a linguagem comum das pessoas 

e sua vida cotidiana. Procura buscar o porque, os conceitos, ideias e entedimentos 

encontrados nos dados. 

O trabalho será realizado no método histórico no qual investiga fatos que já 

tenham ocorrido, vestígios deixados pela sociedade humana, no qual as revistas da 

década de 50 será de grande importância para os fatos do trabalho em relação a 

educação das mulheres dos Anos Dourados. 

 

Resultado e discussões: 

 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, considerado os anos de 1950 o começo 

dos Anos Dourados, onde muitas pessoas se revelaram em seus gostos musicais, 

principalmente as mulheres apareceram mais.  

 A partir do século XIX a educação feminina começou a ser oferecida nas escolas 

apenas para meninas, onde Vicentin (2000) afirma: “Com isso, a educação feminina que 

era oferecida nas escolas destinava-se apenas para formar as mulheres para as atividades 

costumeiras que deveriam ser feitas no lar: lavar, cozinhar, cuidar dos filhos etc”. 

Instituições foram abertas para homens e mulheres, mesmo sendo separadas as 

classes, turnos ou até mesmo escolas diferentes como Priore (2007) relata, devemos 

ressaltar que as aulas para as meninas deveriam ser rigidas por senhoras honestas. Com 

toda essa mudança, com a criação de escolas normais a autora acrescenta que estava 

sendo formadas mais mulheres do que homens. Então os homens começaram a 

abandonar  as salas de aula.  

O magistério era visto como essencial para a mulher, pois cada aluno era como 

um filho para elas, onde a docência alem de tudo, ainda era uma atividade como amor e 
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doação, tendo como fator primordial a vocação. Onde os alunos tem adimiração e total 

sentimento especial pelas professoras. Também pelo fato de ser um trabalho apenas de 

um turno, sendo assim não deixariam suas obrigações da casa de lado. 

 A sociedade que esperava que as mulheres tivessem uma vida unicamente, teve 

uma surpresa, pois elas apareceram em capa de revistas, relatando fatos, escrevendo 

cartas, interessando se pelo meio artístico e trabalhando fora de casa, foi uma das lutas 

mais importantes das mulheres. 

          As revistas da época promoviam por meio dos anúncios femininos que a mulher 

devia ser o símbolo de dona de casa, cuidando do seu marido e dos filhos. Apregoava 

que a mulher fosse um modelo para toda a sociedade. Os anúncios tematizavam sobre 

casamento, filhos, moda, beleza, culinária, decoração, crônica social, etiqueta, matérias 

que falavam sobre o comportamento das moças de familia, ou seja, características 

próprias da mulher que deveria ser boa dona de casa. Revelando, portanto, o ideal do ser 

feminino. 

 A revista pesquisada Jornal das Moças, traz publicidades de professoras, 

crônicas sobre normalistas e estudo das mulheres. A ocupação da mulher na revista e 

como se dirigiam a mulher referentes ao assunto de educação. 

 

Considerações finais: 

 Dessa maneira pode-se observar o quanto as mulheres foram lutadoras e 

conseguiram um espaço na sociedade, no qual eram comparadas a um escravo e hoje 

estão em salas de aula, com o dom de “vocação” e com o intuito de um mundo melhor.  

 As revistas pela sua grande contribuição, foi uma das melhores companheiras 

para mostrar o pensamento e as conquistas das mulheres. 
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Resumo: O Patronato é um Projeto Extensionista desenvolvido pela Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, em parceria com a Secretaria da Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos- SEJU, Departamento de Execução Penal-DEPEN e com 

a esfera Municipal. A presente pesquisa tem como objetivo a caracterizar em variáveis 

sociodemográficos a clientela atendida no Patronato Municipal de uma Cidade do 

Centro do Paraná/PR, visando os primeiros atendimentos do Programa no 2º semestre 

de 2013 ao 2º semestre de 2015. Descrever e categorizar empiricamente as principais 

características da Clientela do Programa Patronato, baseado nas entrevistas de triagem 

do setor de psicologia, conhecer as propostas de atuação da Psicologia no Programa 

Patronato. O método utilizado na pesquisa é de cunho documental, exploratória, 

descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa justifica-se pela sua 

relevância ao possibilitar conhecer a situação sociodemográficos e psicossocial da 

clientela do Patronato Municipal, permitindo um atendimento mais humanizado ao 

perfil da clientela, buscando um atendimento através das articulações em prol da 

inclusão social dos assistidos, fiscalização e acompanhamentos das penas em regime 

aberto, fortalecimento dos laços familiares e comunitário e garantia da cidadania e dos 

direitos humanos.  

 

Palavras-chave: Caracterização da Clientela; Triagem Psicológica; Patronato; Penas 

Alternativas. 

 

Introdução: 

O Patronato é um Projeto Extensionista desenvolvido pela Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, em parceria com a Secretaria da Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos- SEJU, Departamento de Execução Penal-DEPEN e com 

a esfera municipal. Que tem como objetivo a intervenção junto aos Egressos ou 

Beneficiários do Sistema Prisional. Este projeto conta com uma equipe multidisciplinar, 

formada pelas áreas de Administração, Direito, Serviço Social, Pedagogia e Psicologia. 

O Patronato viabiliza e fornece suporte a projetos de pesquisas, extensão e para a 

realização de atividades práticas aos assistidos do programa. Neste sentido o Patronato, 

é mais do que um local onde viabiliza o atendimento a clientela, é um local onde 
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possibilita que os bolsistas estejam em contato direto com os egressos do sistema 

prisional, no qual passam a exercitarem os conhecimentos adquiridos na graduação.  

É importante salientar que o Programa que se dirige ao acompanhamento das 

Alternativas Penais, ou seja, o Patronato Municipal, está envolvido diretamente com o 

poder Judiciário.Portanto o Programa Patronato busca compreender de maneira 

satisfatória as demandas da sociedade que busca o serviço do Programa, para isso foi 

montado uma categorização dos assistidos atendidos pelo Patronato, pois a maneira 

mais direta de obter-se o conhecimento desta clientela é através do levantamento do 

perfil sociodemográficos atendidos em período de tempo.Através do estudo da 

caracterização da clientela do Patronato Municipal, que possibilita conhecer as 

necessidades específicas da população e apropriação da atuação do profissional 

(SANTOS; MOURA; PASSIAN; RIBEIRO, 1992).  

A pesquisa justifica-se pela sua relevância ao possibilitar conhecer a situação 

sociodemográficos e psicossocial da clientela do Programa Patronato, permitindo um 

atendimento mais humanizado ao perfil da clientela, buscando um atendimento através 

das articulações em prol da inclusão social dos assistidos, fiscalização e 

acompanhamentos das penas em regime aberto, fortalecimento dos laços familiares e 

comunitário e garantia da cidadania e dos direitos humanos (FIUZA, 2014). A pesquisa 

tem como objetivo descrever e categorizar empiricamente as principais características 

da Clientela do Programa Patronato, baseado nas entrevistas de triagem do setor de 

psicologia e utilizar os resultados das informações coletadas a partir das entrevistas de 

triagem de psicologia, que permitam identificar as principais propostas e necessidade do 

programa. 

 

Metodologia: 

A pesquisa se refere a metodologia de cunho documental (Fachin, 2006), 

exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa (COUTINHO, 2011; 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  De acordo com Silva e Grigolo (2002 apud 

BEUREN; RAUPP, 2008, p.89) citado por Simões (2011) a pesquisa documental “vale-

se de materiais que ainda não receberam nenhuma análise aprofundada”. É portanto 

aquela que visa selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, buscando extrair dela 

algum sentido e introduzir-lhe algum valor. Estes documentos são utilizados como 

fontes de informação em seu conteúdo que possibilita identificar determinados questões 

de acordo com o interesse de pesquisa do pesquisador (SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009). A pesquisa também se utilizará de uma revisão bibliográfica 

narrativa que tem como viés uma descrição de estudos e informações sobre um 

determinado assunto (COOK et al., 1997). 

 

Resultados e Discussão: 

  De acordo com Vargas (2012 apud SEJU, 2012) o Programa de Municipalização 

da Execução Penal em Meio Aberto, assegurada então pelo Governo, que passou a 



 

 
56 

desenvolver uma nova política de atuação arrolada na valorização dos Direitos 

Humanos a favor da inclusão social de indivíduos em ocorrência de cumprimento de 

pena ou medida alternativa em meio ao regime aberto. Para chegar ao êxito era 

necessário que ocorresse mudanças na estruturação para ser capaz de promover uma 

inclusão delineada a uma nova concepção na humanização dos cumprimentos e das 

obrigações das alternativas penais (SEJU, 2001). 

  Neste âmbito se investe veemente nos Patronatos Municipais com cujo propósito 

é desenvolver atividades sob expectativa da corresponsabilidade dos Poderes Públicos, 

Estadual, Municipal, Poder Judiciário e Ministério Público, Estadual e Federal, numa 

atuação educativa e reinserção social do assistido a sociedade, pautada nos Direitos 

Humanos, ligados a direitos e deveres, essenciais a uma Cidadania (SEJU, 2013).Assim 

sendo, o Programa Patronato foi criado para modernizar, ampliar e dinamizar o 

atendimento oferecido pelo extinto Programa Pró-Egresso, encerrado em 

fevereiro/2013, que firmado com as Instituições de Ensino Superior, Prefeituras 

Municipais, Associações e Conselhos da Comunidade em 21 cidades no Paraná, atuava 

de forma diferente em cada município (SEJU, 2013). 

  Este novo programa conhecido como “PATRONATO”, vem estrategicamente 

delinear o acompanhamento das penas e mediadas em meio ao regime aberto, o mesmo 

passa ter uma estruturação de suas ações através da SEJU e da Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, em parcerias com os Municípios (SEJU, 

2013).  

  O Programa Patronato vem com a criação e a implementações de programas que 

possibilitam que os assistidos venham refletir em seus delitos, tornando possível uma 

mudança de comportamento, conscientização e uma internalização para uma nova 

conduta de vida, o mesmo tem por objetivo oferecer ao assistido a inserção, reinserção 

nos processos de educação e de uma qualificação profissionalizante (SEJU, 2013).O 

Programa Patronato Municipal de uma Cidade do Centro do Paraná/PR vem seguindo 

as diretrizes do Patronato Central do Estado, este modelo de programa tem como 

objetivo ofertar aos assistidos um acompanhamento mais humanizado e na 

individualização do atendimento a ser realizado por uma equipe multidisciplinar, 

formada pelas áreas de Administração, Direito, Serviço Social, Pedagogia e Psicologia 

(SEJU, 2012). 

 

Considerações finais: 

O Patronato é um ProjetoExtensionista de grande importância na atuação da 

execução penal devido as suas atribuições no que se refere a um atendimento mais 

humanizado ao egresso do sistema prisional, pautando nos princípios dos Direitos 

Humanos. O Patronato visa através dos programas orientar os egressos a refletirem em 

seus crimes, buscando trabalhar a modificação dos comportamentos inadequados, 

levando-os a obterem novos arranjos comportamentais para uma nova conduta, isto se 

dá através do processo de educação e reinserção na sociedade. A presente pesquisa está 
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em andamento e busca alcançar resultados através das informações coletadas nas 

entrevistas de triagem realizadas pelo setor de psicologia, possibilitando formularnovas 

propostas e necessidades do programa junto a sua clientela, buscando o fortalecimento 

dos laços familiares e comunitários e a garantia da cidadania e dos direitos humanos. 
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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido em um projeto de pesquisa “Clínicas-

Escolas em Saúde contribuições para a atuação da Psicologia”. Foi realizado nos 

períodos de fevereiro de 2015 a novembro de 2015, sendo que dará prosseguimento nas 

atividades. Foi composto por 5 acadêmicos de Psicologia. A partir do método de revisão 

integrativa, buscou-se analisar as produções existentes publicadas em 

periódicoseletrônicos, verificando-se as demandas e as práticas desenvolvidas pelo 

serviço. Encontrou-se 38 artigos, os quais foram classificados por categorias de método 

utilizado nas pesquisas, assunto e objetivo de pesquisa. Pode-se perceber a importância 

dos serviços escola tanto para os acadêmicos quanto para a comunidade atendida, bem 

como a produção científica desenvolvida a partir das atividades desempenhadas pelos 

acadêmicos tendo como relevância, visto que contribuem para a construção de teorias, 

da ciência e do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Serviços Escola; Estágio em Psicologia, Estagiários; SUS. 

 

Introdução: 

As modalidades do “serviço escola” tiveraminício no campo da Psicologia no 

ano de 2010, de acordo com Cobalchiniet al., (2015), não somente mudando 

nomenclatura anterior de clínica escola, mas principalmente em busca de uma 

adequação frente à face de clínica ampliada da Psicologia e suas novas necessidades em 

relação ao relacionamento com outros cursos acadêmicos. Mostrando que o “serviço 

escola” não se restringe a um determinado espaço físico e que para isso é preciso 

desenvolver outras competências e habilidades nos estagiários buscando atender as reais 

demandas da comunidade atendida. 

Éfundamental a supervisão de um coordenador, pois, estão envolvidos 

orientadores, estudantes, responsável técnico e outros necessários ao processo que se 

constitui na inter-relação no “serviço escola”. De forma gradativa a Psicologia conquista 

espaço não sendo vista somente como psicoterapia ou psicodiagnósticos, mas como 
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ciência participante das mais variadas áreas sociais. Fato esse que exige muito dos 

professores e supervisores que tem o compromisso de articular e promover 

conhecimento necessário para abranger esta demanda. Cabe aos gestores educacionais 

se apropriarem do “serviço escola” e inteirar-se dos diversos serviços prestados pela 

Psicologia (COBALCHINI et al., 2015).  

Objetiva-se no projeto político pedagógico o favorecimento da formação do 

acadêmico neste espaço de fundamental importância já que, estagiários podem unir 

teoria aprendida à prática atendendo e prestando serviços à comunidade, sob orientação 

de seu professor. A lei n 4119 de 27 de agosto de 1962, integra a Psicologia aos projetos 

em “serviço escola” de forma gratuita ou semi-gratuita. (COBALCHINI, et al, 2015). 

Este serviço prestado às comunidades deve seguir legislação de estágio e ser 

regulamentado pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia).Em preparação do exercício 

do trabalho, o estagiário atende a população como parte de sua formação acadêmica, 

sem vínculo empregatício como determina a lei. 

De acordo com Cobalchini (2015), é importante gerar e desenvolver estratégias 

de atendimento e reflexão sobre as práticas clássicas dos profissionais e novos métodos 

e técnicas adequadas a realidade social local, com interesse na pesquisa e no 

desenvolvimento. Esta pesquisa tem como intuito compreender aos olhos da ciência as 

práticas e produções desenvolvidas em “serviço escola” promovendo a aquisição de 

novas habilidades e competências por parte dos estagiários, apoio a comunidade que 

busca atendimento e enriquecendo com produções científicas, mesmo que não 

obrigatórias embasadas no comportamento humano. 

 

Metodologia: 

Este tem como temática os “Serviços Escola”, com o objetivo de explorar as 

produções que abarcam o tema, verificando as produções existentes acerca do assunto. 

Utilizaram-se para o desenvolvimento desta, os descritores “Serviço Escola”, 

“estágios”, “estagiários”, nos sites Scielo e Pepsic.  

Assim sendo, depois de estabelecido a definição da questão norteadora descrita 

no início, estabeleceram-se como critérios de inclusão os artigos de produção em 

português, que apresentavam discussão em relação aos descritores “serviço escola”, 

“estagiários”, “estágio”, publicados nas bases de dados “Scielo” e “Google Acadêmico” 

e como critério de exclusão, aqueles duplicados ou que não mantinham relação com a 

Psicologia. A partir disso se estabeleceu a categorização dos estudos selecionados para 

o desenvolvimento da análise e interpretação dos resultados, sendo os mesmos expostos 

por meio de gráficos. (professor eu deixo gráficos aqui).  

Sendo assim, percebe-se que a revisão integrativa é um método pelo qual se 

pode atingir os objetivos a que esta pesquisa se destina. Conforme Botelho (2011), a 

revisão integrativa é realizada por meio de seis etapas: 1ª etapa – identificação e seleção 

da questão de pesquisa; 2ª etapa – estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 

3ª etapa – identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; 4ª etapa – 
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categorização dos estudos selecionados; 5ª etapa – análise e interpretação dos 

resultados; 6ª etapa – apresentação da revisão/síntese do conhecimento.  

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar as ações 

desenvolvidas em um projeto de extensão que tem como intuito destacar a importância 

do serviço escola tanto para os acadêmicos de psicologia como para toda a comunidade 

e refletir sobre a formação e produção de conhecimento, pesquisa e extensão. 

 

Resultados e Discussão: 

O levantamento de dados foi realizado entre 11 de março e 11 de setembro de 

2015, 38 artigos foram selecionados, destes, um foi descartado por ser duplicado e outro 

por não conter informações pertinentes. Assim, restaram 36 artigos para serem 

analisados. A partir da leitura e coleta de informações, classificou-se os artigos. 

Quatorze (14) artigos apresentavam problemas relacionados ao biológico 

atendido em clínica escola, oito (8) desses artigos abarcavam a discussão em torno da 

Psicoterapia Clínica, sete (7) explicitavam sobre atendimento de crianças com queixas 

escolares, quatro (4) explanavam a respeito de queixas apenas biológicas, dois (2) 

explicitavam sobre assuntos relacionados ao social e um (1) a respeito da análise do 

comportamento nos serviços escola. 

Quanto ao método utilizado, onze artigos eram estudos de campo, dez estudo sde 

caso, cinco pesquisas documentais, cinco de levantamento, três pesquisas retrospectivas, 

uma pesquisa bibliográfica narrativa, uma pesquisa do método do participante, um 

estudo retrospectivo e um relato de experiência. 

Quanto ao objetivo do método de pesquisa, 27 foram de cunho descritivo (69%), 

oito de cunho exploratório (21%) e quatro de cunho explicativo (10%). 

É notório que o método mais utilizado de pesquisa neste sentido é o estudo de 

campo que permite aprender a demarcar uma área de estudo e conhecer suas 

especificidades. O estudo de campo, conforme Gerhardt (2009) permite observar uma 

determinada situação, observando uma realidade e, se necessário, buscando soluções 

para um problema específico. Em segundo lugar, pode-se perceber que outro método 

muito utilizado é o estudo de caso, que tem por finalidade estudar uma unidade, bem 

delimitada e contextualizada, com a preocupação de não analisar apenas o caso em si, 

como algo à parte, mas o que ele representa dentro do todo e a partir daí (GERHARDT, 

2009).  

Em relação à pesquisa documental que aparece em terceiro lugar, recorre a 

fontes maisdiversificadas e dispersas, sem tratamento analítico. Em quarto lugar, temos 

a pesquisa de levantamento que pode ser de dois tipos: levantamento de uma amostra ou 

levantamento de uma população (também designado censo). A pesquisa bibliográfica de 

revisão narrativa é caracterizada como um processo de descrição do estado da arte de 

um assunto específico, sob o ponto de vista teórico ou contextual.  

A pesquisa participante, por sua vez, conforme Gerhardt (2009) caracteriza-se 

pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. O 
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Relato de Experiências é um novo tipo de fonte de informação da Biblioteca Virtual em 

Saúde dedicada à coleta de depoimentos e registro de situações e casos relevantes que 

ocorreram durante a implementação de um programa, projeto ou em uma dada situação 

problema. Quanto ao objetivo do método de pesquisa, 27 foram de cunho descritivo 

(69%), oito de cunho exploratório (21%) e quatro de cunho explicativo (10%). 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o 

que deseja pesquisar. A pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, ou seja, este tipo de 

pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. A pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Os artigos encontrados foram 

publicados entre o ano 2000 até 2015.  

 

Considerações Finais: 

Através desta pesquisa pode-se perceber que a produção cientifica sobre o tema 

ainda é escassa. É importante o incentivo à pesquisa, pois a construção do conhecimento 

é ampliada na troca de experiências, que podem ser relatadas através de artigos 

científicos. 

O serviço-escola permite aos acadêmicos conhecimentos e práticas que garantem 

a compreensão da atividade profissional e permite aos acadêmicos a compreensão da 

realidade da profissão além da utilidade da teoria. Desta forma, os estágios e projetos de 

extensão, que acontecem durante a graduação, permitem a atuação em instituições 

prestando serviços à comunidade, exercendo desta forma a promoção de saúde e o 

aperfeiçoamento da formação do futuro profissional de saúde. 

Diante a grande demanda de serviços psicológicos em centros de saúde públicos, 

a presença de estagiários nestas instituições colabora para o atendimento de um maior 

número de pessoas que em outras circunstâncias talvez não tivessem esta oportunidade 

devido a sua situação socioeconômica. 
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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo mostrar o papel e a importância da 

Psicologia no tratamento da anorexia nervosa, classificada como transtorno alimentar. 

Sendo a anorexia nervosa, um transtorno cuja incidência tem aumentado, a pesquisa 

justifica-se pela importância de reunir e apresentar as contribuições que atualmente a 

psicologia traz. Os transtornos alimentares caracterizam-se por uma perturbação na 

alimentação ou nos comportamentos associados a ela. Na anorexia nervosa há uma 

recusa do indivíduo a alimentação, acarretando grande perda de peso. O indivíduo com 

este transtorno apresenta medo de ganhar peso e distorção da imagem corporal. A 

anorexia nervosa apresenta dois subtipos, o purgativo relacionado a comportamentos de 

compulsão alimentar purgativa, e o tipo restritivo cuja perda de peso se dá por meio de 

dietas e jejuns. Para a realização da pesquisa, foi utilizada a revisão bibliográfica de 

cunho narrativo. Os resultados mostraram que os indivíduos com anorexia devem 

receber atendimento multidisciplinar de profissionais de várias áreas. No caso da 

psicologia, a mesma traz várias contribuições teóricas e práticas. Em relação ao 

processo terapêutico, o mesmo é voltado principalmente para a autoestima, pensamentos 

distorcidos e o medo exagerado do paciente de ganhar peso. O objetivo terapêutico é a 

restauração do equilíbrio alimentar.  

 

Palavras-chave: Anorexia Nervosa; Psicologia; Distúrbio Alimentar;  

 

Introdução: 

A anorexia nervosa é um transtorno alimentar pouco conhecido cujos sintomas 

são lentos e camuflados por estereótipos da sociedade, muitas pessoas não buscam 

ajuda, ou tendem a rejeitá-la quando lhe é proposto. O DSM-V, caracteriza os 

transtornos alimentares como uma perturbação na alimentação ou nos comportamentos 

associados a ela. Esta perturbação acarreta consumo ou absorção alterada de alimentos o 

que pode comprometer a saúde física e o bem estar psicossocial (5ª edição, American 

PsychiatricAssociation [APA], 2013).  
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Os principais transtornos alimentares com quadros psiquiátricos que 

caracterizam-se por um transtorno grave são a anorexia nervosa e bulimia nervosa, que 

produzem alterações no comportamento alimentar do indivíduo e que acarreta um 

intenso sofrimento ao indivíduo, bem como os seus familiares (OLIVEIRA e SANTOS, 

2006). 

A anorexia Nervosa é um termo que deriva do grego ‘na’ deficiência ou 

ausência e ‘orexis’, apetite.  Richard Morton em 1689, relatou o primeiro caso de 

anorexia nervosa, que ele denominou de nervousconsumption (ABREU e CANGELLI 

FILHO, 2005). De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) a anorexia 

nervosa é transtorno alimentar que se dá através dos fatores “biológicos, psicológicos, 

familiares e culturais” nos quais o indivíduo com anorexia nervosa apresenta uma 

recusa à alimentação de forma veemente, tendo assim uma perca de peso muito 

excessiva, pois o indivíduo com o transtorno de anorexia nervosa tem um pavor no que 

tange a ganhar peso/engordar e apresenta uma distorção de sua imagem corporal. 

Segundo o autor citado a anorexia nervosa caracteriza-se por uma influência social e 

emocional no que tange ao desenvolvimento biopsicossocial deste indivíduo.  

Este termo anorexia nervosa está vinculado diretamente a psiquiatria que utiliza 

o termo no DSM-V (APA, 2013), caracterizando a anorexia como um transtorno 

alimentar que tem como características a recusa do indivíduo a manter o peso mínimo 

normal e receio de ganhar peso, a forma corporal e o peso influenciam de forma 

indevida na autoavaliação do sujeito. Há por parte do indivíduo ausência do 

reconhecimento da gravidade da manutenção do baixo peso corporal. A anorexia 

nervosa é classificada em dois subtipos: o tipo restritivo, relacionado a perda de peso 

por meios de dietas e jejuns, e sem episódios recorrentes de compulsão alimentar; e o 

tipo purgativo que está relacionado ao envolvimento do indivíduo com comportamentos 

de compulsão alimentar purgativa (APA, 2013).  

Abreu e Cangelli Filho, (2005) relatam que na década de 70, pacientes com 

características psicopatológicas da anorexia nervosa apresentavam distorção da imagem 

corporal e amenorréia. Na contemporaneidade a anorexia nervosa é considerada como 

sendo um transtorno mental com uma taxa de mortalidade alta nos países que são 

industrializados, onde estatísticas mostram que entre 80% e 90% dos indivíduos que 

sofrem de anorexia nervosa são mulheres que mostram uma preocupação constante com 

o seu peso e com sua imagem corporal. Tendo em vista a anorexia nervosa como um 

transtorno cuja incidência tem aumentado, a presente pesquisa se justifica ao demonstrar 

as atuais contribuições da psicologia no tratamento da anorexia nervosa, através de uma 

revisão das produções bibliográficas, objetivando responder se houve contribuições da 

psicologia no tratamento da anorexia nervosa no decorrer dos anos. 

 

Metodologia: 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, foi utilizada a revisão 

narrativa como aporte metodológico. Em uma revisão narrativa, também conhecida 
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como revisão tradicional a apresentação da temática é mais aberta sem protocolos 

rígidos e estruturados para sua confecção. Desta forma, não existem regras específicas 

para a busca de fontes (CORDEIRO et al. 2007). Segundo Rother (2007) a revisão 

narrativa caracteriza-se por interpretação e análise crítica e pessoal do autor em relação 

à literatura publicada em livros, e revistas impressas e eletrônicas. Para a presente 

pesquisa, utilizou-se como fonte de busca as bases de dados online e a consulta a livros. 

 

Resultados e Discussão: 

Da perspectiva comportamental pode-se observar que entre os pacientes com 

anorexia nervosa existe um medo intenso em relação à aquisição de peso, ficando 

evidente o nível elevado de resistência por parte desses pacientes ao aderirem ao 

tratamento (SADOCK; SADOCK, 2007 apud SÁ; PONTES, 2012). Santos, Scorsolini-

Comim, Gazignato, (2014) apontam algumas características que diz respeito ao 

diagnóstico em mulheres, que configura-se em ausência de menstruação, autoimposição 

de dietas, perda de peso induzida de maneira excessiva, medo de engordar, etc. O 

indivíduo que tem anorexia nervosa visa controlar minuciosamente o que ingere no seu 

organismo, o mesmo pode passar a seguir um ritual de olhar-se no espelho ou evitá-lo. 

As pessoas com anorexia nervosa em algum momento do transcurso de sua patologia, 

tendem a se distanciar do convívio social, excluindo-se totalmente das relações 

interpessoais caindo numa melancolia profunda, se por isso devem ser acompanhadas 

por um médico especialista (CAMPANA, CAMPANA e TAVARES, 2009). No que 

tange ao tratamento da anorexia nervosa, o paciente precisa ser acompanhado por uma 

equipe multidisciplinar que é composta por profissionais da área da saúde e de outras 

áreas (SADOCK; SADOCK, 2007 apud SÁ; PONTES, 2012).   

Segundo Sadock e Sadock, (2007 apud SÁ e PONTES, 2012) a princípio para o 

tratamento da anorexia nervosa deve-se buscar um trabalho terapêutico visando à 

promoção e recuperação cognitiva do paciente anoréxico, neste trabalho terapêutico 

deve-se trabalhar com uma equipe multidisciplinar e em forma de consulta-conjunta 

visando uma compreensão do todo e não de maneira fragmentada, no que tange a 

psicologia, a mesma contribui para o tratamento do paciente visando abordar e trabalhar 

autoestima baixa, pensamentos distorcidos, o medo compulsivo obsessivo de ganhar 

peso entre outros fatores psicológicos.  

O tratamento inclui a psicoterapia associada ao uso medicamentoso, ou seja, 

uma intervenção psicofarmacológica (SANTOS, SCORSOLINI-COMIM E 

GAZIGNATO, 2014). De acordo com Sá e Pontes (2012) as psicoterapias que tem 

apontado ganhos plausíveis no que refere-se ao tratamento de indivíduos com anorexia, 

visando a restauração do paciente no que tange a clínica e a nutrição, é a “Terapia 

Cognitiva-Comportamental, Psicoterapia Dinâmica e Terapia Familiar”. No entanto o 

processo de recuperação do paciente com anorexia configura-se num processo lento e 

difícil, que tem um tempo estimado, aproximadamente entre cinco a oito anos para o 

progresso do tratamento, neste anos ocorre avanços, recaídas, resistências, fugas e 
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esquivas etc., até que o indivíduo anoréxico alcance o processo de saúde mental. É 

importante que os indivíduos com anorexia nervosa sejam assistidos de perto por 

profissionais da área de saúde, pois os mesmos ficam vulneráveis e há possibilidades de 

recaída (ARAÚJO; HENRIQUES, 2011). 

 

Considerações finais: 

A partir da pesquisa bibliográfica e do material encontrado, pode-se concluir que 

a Psicologia traz grandes contribuições para o entendimento deste transtorno pelo 

arcabouço teórico que oferece, bem como possibilita o tratamento do indivíduo 

oferecendo técnicas e uma visão que engloba os aspectos físicos e emocionais, a história 

de vida, os aspectos socioeconômicos e o desenvolvimento biopsicossocial do paciente. 

Desta forma, a Psicologia olha o indivíduo como um todo e não de maneira 

fragmentada, buscando uma melhora na qualidade de vida com vistas a trabalhar com os 

sintomas e buscar a recuperação dos indivíduos acometidos pelo transtorno de anorexia 

nervosa. 
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Resumo 

A educação é uma das grandes inquietações da sociedade globalizada, tornando-

se uma das preocupações do cenário histórico e político. Frequentemente o papel do 

pedagogo é discutido e repensado buscando uma identidade que se adapte às 

necessidades reais da sociedade.  A educação não formal é um campo da pedagogia que 

vem se desenvolvendo e crescendo em nosso país. Ela é pensada na forma coletiva, para 

que haja a participação social, interação entre as pessoas e que todos tenham acesso à 

educação de alguma forma. Neste contexto o trabalho tem como objetivo propor ações 

intervencionistas pedagógicas em duas crianças com essa distrofia muscular; mostrar a 

importância do pedagogo na equipe multidisciplinar; observar os benefícios da 

intervenção pedagógica no tratamento de pacientes com distrofia muscular de duchene; 

e analisar os benefícios das intervenções pedagógicas na escola, família e clínica. 

 

Palavras chave: Equipe Multidisciplinar; Distrofia Muscular; Pedagogo. 

 

Introdução: 

A educação não está somente nas escolas e a pedagogia é uma ciência que 

abrange vários campos do conhecimento, assumindo um papel mais amplo em nossa 

sociedade.  

A pedagogia vem inovando no que se refere à educação fora da escola.  Freire 

(2000)orienta que a educação é um instrumento para mudar o mundo. No Brasil o curso 

de pedagogia era considerado como formador de técnicos de educação. 

Mas ainda existem muitas perguntas sobre a função do pedagogo dentro dos 

espaços de educação não formal. Atualmente, acredita-se que o papel do pedagogo deve 

ser exercido apenas nas instituições escolares, todavia, sabe-se que hoje este 

profissional vem suscitando espaços cada vez maiores no cenário social. 

Esse tipo de espaço não formal engloba todos os espaços considerados não 

escolares como, por exemplo: bairros, clínicas, hospitais, ONGS entre outros locais que 

devem possibilitar a criação de novos conhecimentos.  

É um campo considerado novo pela sociedade, além do desafio de trabalhar em 

ambiente não formal este profissional ainda é confrontado com as dificuldades do 

reconhecimento da sua real necessidade perante a equipe e seu papel no processo 
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terapêutico, aufere ainda a ele, julgamentos e barreiras por parte de outros profissionais, 

ou seja, ainda enfrenta muitos problemas. 

 

A pedagogia social forma os educadores para atuarem em espaços de 

educação não formal e é uma ciência que desenvolve a criação e 

transmissão de conhecimentos (MACHADO, 2002, p. 1). 

 

Este trabalho busca demonstrar como o pedagogo atua em espaços não formais, 

tendo como objeto de estudo uma pesquisa ação de pacientes com distrofia muscular de 

duchenne atendidos nas Clínicas Integradas Guairacá no município de Guarapuava, para 

verificar qual a importância do trabalho do pedagogo junto à equipe multidisciplinar e 

como rede de apoio ao nosso objeto de estudo. 

 

Metodologia: 

A pesquisa será qualitativa com a metodologia de pesquisa-ação. A pesquisa-

ação é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa educacional. Segundo 

Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 2006, p. 2), “com a orientação 

metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em condição de 

produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 

pedagógico”, o que promoveria condições para ações e transformações de situações 

dentro da própria escola. 

 

Além da área educacional, a pesquisa-ação pode ser aplicada em 

qualquer ambiente de interação social que se caracterize por um 

problema, no qual estão envolvidos pessoas, tarefas e procedimentos 

(ENGEL, 2000, p.183). 
 

È constituída por dois estudos de caso com indivíduos com diagnóstico de 

distrofia muscular de duchenne com idades entre 8 e 11 anos, que realizam tratamento 

fisioterapêutico e psicológico na clínica Guairacá, no município de Guarapuava. Serão 

realizadas escutas pedagógicas com os pacientes, a família, profissionais que atuam ou 

atuaram com os pacientes, equipe pedagógica da escola, professoras e colegas.  A partir 

destas informações o pedagogo será introduzido na equipe multidisciplinar para de 

auxiliar os profissionais envolvidos no atendimento. 

 

Resultados e discussão: 

As distrofias musculares fazem parte do quadro miopatias. Segundo Reed 2006, 

são quatro subdivisões de miopatias geneticamente determinadas de início neonatal ou 

durante a infância: distrofias musculares, miopatias congênitas, síndromes miotônicas e 

miopatias metabólicas. 

 

As distrofias musculares são miopatias geneticamente determinadas 

que exibem ampla heterogeneidade clínica e genética, apesar de todas 

apresentarem a mesma base patológica, caracterizada por variabilidade 
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do calibre das fibras musculares, proliferação de tecido fibroso endo e 

perimisial, bem como de tecido adiposo, e aspectos de degeneração 

com algumas regeneração. (REED, p. 345). 
 

Conforme Frezza, Silva e Fagundes a distrofia muscular de duchenne é o tipo de 

distrofia mais agressiva, começa na infância, é crônica e progressiva e se caracteriza por 

fraqueza crescente nas cinturas pélvica e escapular, pseudo-hipertrofia dos músculos 

seguida de atrofia, lordose e andar gingado peculiar mantendo-se as pernas separadas. 

Caromano 1999 definiu a doença como sendo a perda progressiva dos 

movimentos, afetando inicialmente os membros inferiores e posteriormente os 

superiores. A distrofia muscular de duchene desenvolve apenas em pessoas do sexo 

masculino, mas são transmitidas pelas mulheres, ou seja, de mãe para filho, a qual é a 

portadora do defeito no cromossomo X. A criança que possuem essa distrofia não 

produz uma proteína essencial para fortalecer os músculos: a distrofina, o que vai 

causando a perda de movimentos. Mas isso só pode ser observado quando a criança está 

começando a andar, onde apresentam sintomas como dificuldade de habilidades 

motoras e quedas frequentes. Nesse sentido é inevitável o uso da cadeira de rodas com o 

passar do tempo. Portanto, o objetivo principal a ser alcançado é a melhora da qualidade 

de vida e a funcionalidade dessas crianças, adaptados à faixa etária e que visam retardar 

a evolução clínica e prevenir complicações secundárias da doença. 

Com o tempo a doença então deixa seus pacientes com debilidades, perdem toda 

força, até mesmo para tossir e a fraqueza muscular respiratória é então a maior causa 

que os leva a óbito. 

As observações nas Clínicas Integradas Guairacá referentes ao objeto de estudo 

proporcionaram num primeiro momento a oportunidade de criar vínculos com os 

pacientes e a família, também sobre o tratamento realizado desde o diagnóstico da 

doença.            

 Os pacientes em estudo são dois irmãos com idade de 8 e 11 anos, onde contexto 

familiar do pacientes segundo relatos da mãe que só após o nascimento das crianças e a 

descoberta do diagnóstico a mesma conseguiu construir uma inter-relação com a 

distrofia de duchenne, pois seu irmão faleceu ainda pequeno de uma doença que até 

então não havia sido diagnosticada. Moravam no interior e não tiveram condições e 

tempo hábil para o tratamento desse irmão. Questionada por casos anteriores de doença 

na família ela acredita que seu irmão era portador da doença. Assim foram realizadas 

escutas pedagógicas com os pacientes, pais e equipe multidisciplinar envolvida no 

tratamento. Segundo Fontes, o papel da escuta pedagógica aparece como a oportunidade 

de a criança se expressar verbalmente, e também como a possibilidade da troca de 

informações, dentro de um diálogo pedagógico contínuo e afetuoso.  

 

A escuta pedagógica diferencia-se das demais escutas realizadas pelo 

serviço social ou pela psicologia no hospital, ao trazer a marca da 

construção do conhecimento sobre aquele espaço, aquela rotina, as 

informações médicas ou aquela doença, de forma lúdica e, ao mesmo 
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tempo, didática. Na realidade, não é uma escuta sem eco. É uma 

escuta da qual brota o diálogo, que é a base de toda a educação. 

(FONTES, 2005 p. 124). 

 

Considerações finais: 

O fazer pedagógico, dentro de uma instituição não formal, tem como objetivo 

unir a educação, promovendo a integração e a interdisciplinaridade, lançar um novo 

olhar para a educação e suas concepções e fortalecendo o relacionamento entre os 

profissionais.Dessa maneira é possível observar que o papel de uma equipe 

multidisciplinar é proporcionar ao paciente toda a assistência sendo ela diagnóstica, 

social, educacional e de tratamento, ou seja, atender o paciente de forma global.

 Transformar o mundo é humanizar. Humanizar para transformar a realidade do 

atendimento aos pacientes/alunos por meio das palavras, da virtualidade do pensar, do 

conhecer, do dialogar e do transformar a realidade. A educação que se constrói com 

humanização encanta aos acadêmicos, profissionais da área de saúde e usuários por ser 

ela eixo psicopedagógico dos mais consideráveis no âmbito da aprendizagem 

acadêmica. 
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Resumo:Neste trabalho abordaremos brevemente a Lei 10.639/03, que institui a 

obrigatoriedade do ensino de História e da Cultura afro-brasileira e Africana no 

currículo do Ensino Fundamental e suas lutas pelo reconhecimento de sua cultura. 

Dentro do objetivo proposto, encontra-se o histórico das comunidades quilombolas no 

Brasil, bem como suas origens na perspectiva do movimento negro. Por tratar-se de uma 

pesquisa desenvolvida no grupo de estudos, ela encontra-se em constante andamento. 

 

Palavras-chave: Educação  Quilombola; Cultura;  Lei 10.639/2003; Ensino 

Fundamental.  

Introdução: 

Muito se tem discutido sobre as comunidades negras rurais que foram 

historicamente invisíveis, social e politicamente. As comunidades quilombolas que 

existem no Brasil estão espalhadas por vários estados, incluindo o estado do Paraná.  

Faremos uma descrição de como foram os primeiros quilombos, em seguida, 

apresentamos um breve histórico de como têm sido a educação quilombola e as lutas 

travadas pelas comunidades em busca de seus direitos.  

                                                           
3 Trabalho vinculado ao Grupo de Pesquisas: Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos –

NEAA - UNICENTRO.  
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Este trabalho teve como objetivo demonstrar como surgiram as comunidades 

quilombolas no Brasil, e como a educação escolar tem trabalhado a partir da lei 

10.639/2003.   

 

Origem das comunidades quilombolas: 

As comunidades quilombolas surgiram no Brasil, a partir dos séculos XVII e 

XVIII, formada por negros que conseguiram fugir das fazendas ou casas grandes, que 

refugiavam-se com outros, em locais bem escondidos e fortificados no meio das matas. 

As comunidades formadas a partir de cinco negros eram os chamados quilombos. É 

importante salientar que, os quilombos não eram somente espaço de “negros fugidos”, 

mas espaço de luta, resistência e pertencimento da cultura negra (PALMARES, 1988).   

No Brasil, o quilombo mais conhecido foi o quilombo dos Palmares, representado pelo 

seu ardo guerreiro Zumbi (líder do povo), no período de 1670 (período da era colonial 

brasileira), que abrigou cerca de 50 mil escravos. O quilombo localizava-se em Alagoas 

(antiga capitania de Pernambuco) – Serra da Barriga, que resistiu por mais de um 

século. Hoje, no espaço do quilombo, está localizado um parque com um memorial que 

foi instalado pelo Ministério da Cultura no ano de 2007, por meio da Fundação Cultural 

de Palmares (PALMARES, 1988).  

Após décadas de militância do Movimento Negro Brasileiro, a Serra da Barriga 

foi tombada como Patrimônio Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 

1986, imortalizando este local como símbolo de resistência e luta pela liberdade. 

Posteriormente, em 21 de março de 1997, Zumbi dos Palmares foi reconhecido pelo 

Governo Federal como Herói Nacional (PALMARES, 1988).  

A riqueza do patrimônio imaterial afro-brasileiro têm sido preservada através da 

oralidade e das práticas religiosas, culturais e artesanais, encontradas nas casas 

religiosas de matriz africana e nas comunidades remanescentes de quilombo. Os 

escravos que conviviam nos quilombos ficaram conhecidos como quilombolas, que nos 

dias atuais seus descendentes fazem parte das Comunidades Quilombolas do Brasil 

(PALMARES, 1988).   

 

Metodologia: 

A pesquisa tem enfoque bibliográfico e se faz pertinente ao interesse da autora, 

como parte da pesquisa de mestrado. Neste eixo de trabalho, se faz necessário o 

levantamento das categorias de análise, relacionando à temática do racismo, resistência 

e pertencimento a comunidade como objeto de estudo.  

 

Histórico da educação quilombola: 

A educação tem merecido atenção especial das entidades negras ao longo da sua 

trajetória. Ela é compreendida pelo movimento negro como um direito paulatinamente 

conquistado por aqueles que lutam pela democracia, como uma possibilidade a mais de 

ascensão social, como aposta na produção de conhecimentos que valorizem os diálogos 
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entre os diferentes sujeitos sociais e suas culturas e como espaço de formação de 

cidadãos que se posicionem contra toda e qualquer forma de discriminação.  

A trajetória de luta encontra lugar no direito à educação no início dos anos 

2000. Em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que 

alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Trata-se da Lei n° 

10.639/2003. Foi a partir dela que o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, dispostas no 

Parecer CNE/CP n° 03/2004 e na Resolução CNE/CP n° 01/2004, as quais deverão 

orientar iniciativas de formação inicial e continuada e processos de gestão escolar. Em 

2009, o Ministério da Educação aprovou o Plano Nacional de Implementação da Lei n° 

10.639/2003, que define atribuições, metas e períodos de execução para a 

implementação de toda essa legislação aos sistemas de ensino, aos governos federal, 

estadual, municipal e do distrito federal, aos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, aos 

Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-Racial, aos níveis e modalidades de ensino e 

à educação em áreas remanescentes de quilombos. São iniciativas e esforços 

governamentais importantes, que podem ser considerados marcos na efetivação da 

democracia, do Direito à Educação e do respeito à Diversidade Étnico-Racial. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, diz que “Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (BRASIL, 1988). No Brasil os 

negros lutam por esse direito e reconhecimento.  

A mobilização do povo negro se deu um ano após a abolição da escravatura, em 

1888. Antes disso, os movimentos eram clandestinos e tinham como principal objetivo 

libertar os negros, como as revoltas que aconteciam e a fuga para os quilombos. Apesar 

do ano da Proclamação da República, em 1889, quando o Brasil se tornou soberano, o 

povo chegou ao poder, a democracia se estabeleceu, a situação dos negros não mudou, 

deu continuidade a marginalização deles. A partir da Constituição de 88 as 

comunidades alcançaram visibilidade internacional.   

O movimento negro é, portanto, um ator coletivo e político, constituído por um 

conjunto variado de grupos e entidades políticas (e também culturais) distribuídos nas 

regiões do país. Possui ambiguidades, vive disputas internas e também constrói 

consensos, tais como: o resgate de um herói negro, a fixação de uma data nacional, a 

necessidade de criminalização do racismo e o papel da escola como instrumento de 

reprodução do racismo (SILVA JÚNIOR, 2007).  

Porém, à medida que o movimento foi constatando que as políticas públicas de 

educação, de caráter universal, ao serem implementadas, não atendiam a grande massa 

da população negra, o seu discurso e suas reivindicações começaram a mudar. Em 

2004, foi criada, no Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Com avanços, limites e tensões, a 

reivindicação histórica de articulação entre direito à educação e diversidade oriunda dos 
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movimentos sociais e, particularmente, do Movimento Negro ganhando visibilidade na 

estrutura organizacional deste Ministério.   

Com essas mudanças, podemos destacar o avanço da escolarização: Educação 

básica, o número de alunos inscritos passou de 23.722.411 em 2010 para 24.694.440 

em 2015. Dados Anuário Brasileiro de 2010 e 20154. Mesmo com a Lei 10.639/03, o 

sistema educacional ainda não apresenta condições de estabelecer uma reflexão que 

leve as transformações em curto prazo em prol de uma educação diferenciada, e de 

qualidade para as comunidades remanescentes de quilombos. Com base no parecer 

citado acima, oferece resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da 

população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de 

políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, 

identidade. Trata, ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, 

antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros.   

Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a 

formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu 

pertencimento étnico-racial (descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes 

de europeus, de asiáticos), para interagirem na construção de uma nação democrática, 

em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada.  

 

Considerações finais: 

Partimos de uma tentativa de explanação sobre como têm sido a educação 

escolar quilombola no Brasil atualmente, demonstramos por meio do texto que, mesmo 

a Lei n° 10.639/2003, completando treze anos de sua vigência, não se constituiu 

emmudanças profundas. Em outras palavras, isso quer dizer que o que foi feito até o 

momento, serviu apenas como medida paliativa, e que pouco têm se constituído para 

reparar a perversidade da escravidão no Brasil. Portanto, é preciso que aconteça o 

enfrentamento das desigualdades raciais dentro e fora do espaço escolar. Por isso, a 

necessidade da construção de uma educação escolar quilombola, essa, baseada em 

valores civilizatórios, afro-brasileiro e de pertencimento étnico, político e cultural. 
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Resumo: Neste trabalho busca-se apontaralgumas considerações sobre a importância da 

entrevista bem como do acolhimentoquanto uma coleta de dados que proporcionam uma 

discussão entre a equipe sobre a forma que esta sendo conduzido o acolhimento e se 

necessita de melhoras e queestas sejam feitas com a participação de toda a equipe que 

trabalha no serviço, sempre em busca de formas de trabalho que proporcione maneiras 

de supriras demandas em questão.O acolhimento não tem um lugar especifico para 

acontecer, e nem um profissional especificado para realiza-lo ,portanto entende-se o 

acolhimento como uma ferramenta fundamental para encaminhar o sujeito pra o serviço 

correto do qual ele necessita, sendo o profissionaldo acolhimento o principal agente. O 

profissional que realiza o acolhimento deve ter uma escuta atenciosa, poisse trata de 

identificar a demandado sujeito, e a melhor forma de solucionar tais problemas. Este 

trabalho também apresenta um relato de experiência de um projeto de extensãonas 

Clínicas Integradas Guairacá, e este vem para acrescentar conhecimentos, beneficiando 

a formação das acadêmicas, proporcionando uma experiência prática com a realidade. 

 

Palavras-chave: acolhimento; saúde pública; entrevista em saúde. 

 

Introdução: 

O Acolhimento não tem lugar e nem hora certa para ocorrer e também não 

depende de um profissional específico para realizá-lo, ele é uma diretriz de Política 

Nacional de Humanização (PNH), um processo que requer uma escuta atenta do 

profissional que o conduz, porque implica em uma atitude ética que resulta na escuta, 

queixas trazidas pelo usuário, na importância do seu protagonismo no processo de saúde 

e adoecimento. Acolher é um serviço que tem compromisso de resposta às necessidades 

dos sujeitos que por vezes buscam os serviços (BRASIL, 2008). 

O presente trabalho pretende discutir a importância do serviço de entrevista e 

acolhimento no sistema de saúde, e o reflexo deste serviço para o usuário. O modo de 

acolher implica na mobilização dos sujeitos envolvidos em todos os aspectos das 

relações que se estabelecem no âmbito da saúde sendo necessária uma consciência de 



 

 
80 

cidadania desses profissionais. Devesse adotar nas estratégias propostas pelo SUS uma 

abertura para exercer o direito ao acesso universal e conquistar a integralidade e a 

equidade da assistência à saúde (BRASIL, 2008). 

 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisaqualitativa, que se preocupa com a compreensão 

abrangente e profunda das informações obtida, a análise dos dados foi através da 

interpretação bibliográfica do material utilizado.O projeto apresenta natureza 

institucional, tipo de pesquisa epidemiológica, com objetivo descritivo, de prevalência e 

transversal, entretanto este trabalho corresponde aos parâmetros de um relato de 

experiência. 

Este é um relato de experiência relacionado ao projeto de extensão 

“Acolhimento e Interconsultas no contexto da saúde: prática interdisciplinar em um 

programa de extensão universitária” que ocorre nas Clínicas Integradas Guairacá, na 

cidade de Guarapuava/PR, desde fevereiro de 2014. O projeto 

temcomofinalidadeofereceratendimentos sob a forma de acolhimentos a esta população, 

que ingressam/iniciam tratamento no serviço-escola. Participam do projeto,acadêmicos 

dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Pedagogia e Psicologia e fazem os 

acolhimentos.  Tais atuaçõespermitem uma formação pratica aos acadêmicos 

possibilitam um contato com a realidade e odesenvolvimento de capacidades pessoais e 

profissionais,como oferecer um acompanhamento aos usuários. Entende-se a 

importânciada escuta para com o público que utiliza o serviço como a principal 

ferramenta desse trabalho de acolhimento. 

 

Resultados e Discussão: 

Mesmoestando em processo de desenvolvimento, de construção, o acolhimento é 

muito presente no centro de saúde em estudo. Percebe-se na interação dos profissionais 

com a sociedade e entre si uma atitude acolhedora e envolvida com uma postura de 

comprometimento com as demanda apresentadas pelos indivíduos e de suas famílias.O 

acolhimento não é um momento específico do processo de trabalho, mas, é a disposição 

dos funcionários em escutar e se comprometerem com a demanda da população 

(FREIRE, 2008). 

A participação no projeto proporciona tal experiência, pois os pacientes são 

atendidos um por vez pelos estagiários, que fazem várias perguntas preenchendo uma 

ficha que tem por objetivo colher as informações pessoais e queixas do sujeito. 

Freire (2008) também destaca que paramodificar a realidade da saúde pública, é 

necessário e imprescindível que os profissionais que atuamna saúde das comunidades 

estejam preparados a concordar com as estratégias responsáveis e inovadoras para 

receber pessoas que muitas vezes se encontra em posição de necessidade, receber ajuda 

não somente no contexto da assistência à saúde, masemdiferentes aspectos de caráter 

social, cultural e psicológico, portantoparatornarissopossível, é imprescindível que esses 
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profissionais apresentem uma postura política, criativa e comprometida para trabalhar 

sucessivamente pensando no melhor para o próximo e nas possibilidades de 

provermelhoriasequalidades na vida das pessoas. 

No projeto são realizados encontros que tem como finalidade discutir os 

acolhimentos e as demandas que são apresentadas nestes, também édiscutido maneiras 

de solucionar esses problemas como a lista de espera, por exemplo.A PNH(Política 

Nacional de Humanização)tem uma categorização de riscoque é uma ferramenta de 

organização da "fila de espera" para acessar o serviço de saúde, paraaqueles usuários 

que precisam de um cuidado maior, sejam atendidos com prioridade, e não por ordem 

de chegada, portanto nesse momento considera-se uma das diretrizesdoSUS: a equidade, 

buscando-se evidência no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, 

oferecendo mais a quem mais precisa (BRASIL, 2008). 

Segundo Bremer e Verdi (2010), muitos autores têm debatido a importância e o 

valor da escuta e atenção às necessidades dos usuários e destacam o momentode 

acolhimento como a diretriz operacional fundamental para a inversão do modelo tecno-

assistencial no SUS, tal diretriz sustenta-se em pilares como a segurança da 

acessibilidade universal e a qualificação das relações, na qual a escuta e a atenção às 

necessidades são de fundamental importância ao procedimento para que o serviço 

apresente uma resposta sempre positiva àsdificuldadestrazidaspelos usuários. 

É preciso que a equipe se reúna para debater como está sendo conduzido o 

atendimento no serviço: qual o "caminho" do usuário desde que chega ao serviço de 

saúde, quem o recebe, como orecebe, quem o orienta, para onde ele vai depois do 

atendimento, enfim, todas as etapas que percorre e como é atendido em cada uma dessas 

etapas.Essas discussõescom toda a equipe é que vão mostrar o que deve ser mudado 

para que o usuário seja melhor atendido (BRASIL, 2008). 

No projeto são discutidas as demandas trazidas pelos usuários na hora do 

acolhimento, quais as formas de proporcionar um melhor atendimento.Segundo 

Schneider (2008), o acolhimento pode, analiticamente, demonstrar as dinâmicas e os 

critérios de acessibilidades que os usuários usam para atenderem as necessidades de 

saúde. Contudo, quando o acolhimento não tem a importânciadevida,não acontece o 

desenvolvimento de responsabilização com o usuário, pois o acolhimento tem como 

propostaprincipal reorganizar o serviço, no sentido da garantia do acesso universal, 

resolutividade e atendimento humanizado. 

De acordo com Carvalho e Campos (2000), o acolhimentose dána abertura dos 

serviços para o processo para aresponsabilizaçãopor todos os desafiosde saúde de uma 

região. Antecipa com visualização a habilidade de um serviço adaptar técnicas e ajustar 

atividades para melhor respondê-los, adequando-os a recursos escassos e aspectos 

sociais, culturais e econômicos, Ao sentir-se acolhida, a população procura, além dos 

seus limites geográficos, serviços receptivos e resolutivos.  

 

Considerações finais: 
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Entende-se o serviço de acolhimento de fundamental importância, como um 

momento de escuta, onde o profissional deve estar atento às queixas e demandas 

trazidas pelo usuário e sua família. O projeto vem nesteencontro, beneficiando a 

formação das acadêmicas, proporcionando uma experiência prática com a realidade, 

pois no momento em que as acadêmicas estão em contato com o público possibilita-se o 

desenvolvimento de uma escuta mais atenta e também da empatia através dessa relação 

com o sujeito e suas dificuldades. Proporcionando um enriquecimento destas 

acadêmicas enquanto futuras profissional da saúde que a construção de uma relação que 

priorize o bem-estar, buscando direcionar e proporcionar o usuário para o serviço mais 

adequado para atender os seus problemas. 

Entende-se o acolhimento como uma ferramenta fundamental para encaminhar o 

sujeito pra o serviço correto do qual ele necessita, sendo o profissional facilitador que 

tem por objetivo ouvir as queixas do sujeito e buscar uma melhor maneira para 

solucionar, suprir essas queixas, colocando o sujeito como principal neste momento. 
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Resumo: No seguinte trabalho foi realizado uma pesquisa de campo em três projetos do 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV). Nestes aplicado o 

inventário de estilos de liderança de professores (IELP)em 45 alunos, com intuito de 

avaliar os estilos de lideranças dos educadores sociais, visto que as relações da infância 

em seus ambintes de convivências são importantes para o  desenvolvimento, a partir 

destes os indivíduos aprendem padrões de comportamentos os quais são levados ao 

longo de suas vidas, é nesses ambientes de convivência  das crianças que acontecem os 

desenvolvimentos saudáveis ou dificuldades e problemas. Os resultados apontam que 

nos três projetos os educadores apresentaram altos níveis de negligência, autoritarismo, 

e permissividade. Quando o ideal seria alta responsividade e alta exigência, demostrada 

no estilo participativo/autoritativo, fator de proteção, em que as crianças experienciam 

nas situações o estabelecimento de regras, limites e monitoria do comportamento, 

havendo afetividade nas relações.Considera-se o comportamento do educador como 

fator protetivo ou de risco para o desenvolvimento infantil. 

 

Palavras-chave:Estilos de liderança. 

 

Introdução: 

O SCFV recebe crianças e adolescentes que são muitas vezes encaminhadas pelo 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), por se enquadrarem nos seguintes 

quesitos: vítimas de exclusão e risco social, vínculos familiares fragilizados, 

exploraçãodo trabalho infantil. Para participar dos projetos do SCFV, não é necessário 

somente o encaminhamento do CRAS, o sujeito também pode participar partindo de seu 

interesse (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E 

HABILITAÇÃO, 2014). Esse projeto tem importância para  garantir o acesso a direitos 

como saúde, educação, moradia, acesso as redes de relacionamentos nos locais onde 

convivem, contribuindo ainda o para desenvolvimento da sua autonomia, e 

o fortalecimento de relações com familiares e com a comunidade (TORRES; 

GOUVEIA, 2012). O educador torna-se importante no processos de socialização, na 

formação de identidade e desenvolvimento da personalidade, com neste contexto 
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entende-se a importância das habilidades sociais que os próprios educadores devem 

apresentar, e também deve dar ênfase em ensiná-las a seus alunos para que neste 

processo seja alcançado os objetivos do SCFV, mas para tal o educador deve optar por 

uma boa relação com seus alunos, assim conseguirá diminuir os conflitos interpessoais 

entre o grupo (ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO-AMAC, 

2012).Portanto o presente trabalho tem como objetivo avaliar se os estilo de liderança 

dos educadores sociais são adequadas de acordo com a literatura. Identificar os estilos 

de liderança que compreendem as classe como responsividade, exigências e controle 

aversivo presentes na relação entre educador e alunos.  

 

Metodologia: 

Este trabalho será uma pesquisa de campo Gil (2008), caráter qualitativo 

equantitativo, pois buscará compreender determinado grupo social e analisará dados 

brutos e lógicos, produzidos por instrumentos padronizados Gerhardt e Silveira (2009), 

e contará com objetivos descritivos, através de instrumentos padronizados para as 

coletas de dados sobre as atitudes de uma determinada população, abrindo-se também 

novas visões de um problema Gil (2008). O tempo de pesquisa será transversal, pois 

será realizada em uma única vez (FONTELLES; SIMÕES et al., s/d). O IELP é um 

instrumento que visa avaliar as relações aluno professor, pautado em parâmetros 

psicométricos.Contém 56 perguntas, sendo todas objetivas e com três respostas 

(BATISTA, 2013). Nas questões são descritas situações e comportamentos nos quais os 

educadores têm em relação aos seus alunos de forma clara.  Nestas precisa-se marcar 

com um X uma das respostas, nunca ou quase nunca, às vezes e sempre ou quase 

sempre. O tempo para preenchimento do instrumento é apróximadamente 30 minutos 

(BATISTA, WEBER, 2015).Solicitou-se autorização junto à responsável da instituição 

SCFV, a ser submetida também ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Centro-Oeste, com o parecer n° 1.370.609. 

 

 

Resultados e Discussão: 

Participaram da amostra 44 participantes da pesquisa, os resultados apontaram 

afaixa etária média dos participantes é de 11,75 anos, destes 52,3% são do gênero 

feminino e 47,7% são do gênero masculino, conforme mosta a tabela abaixo, 

demonstrando semelhança com a amostra da validação do estudo (BATISTA, 2013).  

O estilo de liderança tem importância em vários âmbitos sociais. Para que o 

desempenho do trabalho como o de educador seja bem sucedido, a forma que se 

relaciona com o meio deve ser adequada. O professor como um líder deve possibilitar 

ações, reflexões e um clima satisfatório (NYARADI; BOAS, 2004), ou seja, 

determinadas contingências/práticas educativas de domínio acadêmico/cognitivo, social 

ou afetivo.  



 

 
85 

Pode-se perceber que os educadores apresentam estilos de liderança com o 

predominio, negligente, em que os professores não são responsivos nem exigentes., não 

estabelecem regras e limites, não monitoram o comportamento dos alunos, não se 

envolvem e não são afetivos com as crianças, organizam a as atividades, sem atentarem-

se as necessidades e dúvidas, tem-se como hipótese que estes podem estar 

sobrecarregados com várias atividades, com problemas pessoais, não gostam da 

profissão, podendo estar obrigados a realizar as suas atividade devido aos recompensa 

financeira (BATISTA; WEBER, 2012). 

Fonte:Elaborado pelos autores. 

 

A partir das dimensões exigência (relação às atitudes dos professores de 

monitorar e controlar o comportamento dos alunos de forma a impor limites e regras na 

sala de aula e também no contexto escolar) e a responsividade (comunicação, 

envolvimento, reciprocidade e afetividade do professor em relação aos alunos), 

compõem os quatro estilos de liderança (BATISTA; WEBER, 2012, p.303). 

Porém apresentam uma escala muito baixa para o estilo permissivo, pois não 

exigem nada de seus alunos reforçando comportamentos inadequados. O estilo 

autoritário também fica muito abaixo, este também não é um estilo adequado, pois o 

educador com alta exigência e baixa responsividade é prejudicial não deixando os 

alunos participar de decisões, e também não  há uma relação afetiva. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Apartir da pesquisa pode-se perceber que o projeto 3 é o que mais se destacou no 

quesito autoritativo o qual é considerado melhor, mas ainda tem alto índice de negligê

 ncia o considerado menos adequado como estilo de liderança. Mas se comparado 

com o projeto 2 esta avançado, pois o 2 esta com índice muito baixo na 

quetãoautoritativo e muito alto na negligente, quando o ideal seria o contrário. O 

projeto1 também apresenta um indice maior no negligente do que no autoritativo, com 

um índice baixo em autoritário e médio para permissivo. 

 

Considerações finais: 

Através da seguinte pesquisa foi possivel perceber que os estilos de liderança 

dos educadores sociais não se apresentam como adequado, quando este seria que os 

educadores fossem mais autoritativos/participativos, ou permissivos e o mínimo 

possivel de negligente e autoritário, preocupante dados constados foram os três projetos 

apresentarem alto nível de negligência. Entretanto, ressalva-se que as crianças 

apresentam comportamentos aprendidos em outros contextos, como o familiar, pares, 

obedecendo a responsividade e exigências de maneiras diferentes, devendo o educador 

estar sensível a estas individualidades. A adequação do estilo de liderança do educador é 

importante pois, a inadequação do educador pode acarretar em consequências aos 

educandos, uma vez que o comportamento do educador pode ser protetivo ou de risco.  
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Resumo:No Brasil, 30% da população com 40 anos ou mais são portadoras de pressão 

alta (hipertensão arterial). Nas Cínicas integradas Guairacá, através de dados coletados 

no projeto de acolhimento realizado no estabelecimento, foi constatado que 40,8% dos 

pacientes sofrem de pressão alta. As causas da doença são variadas, sendo uma delaso 

estresse diário, e dessa forma, abre-se uma reflexão sobre possíveis maneiras de abordar 

a temática e conscientizar a população sobre a hipertensão e como a psicologia pode 

auxiliar neste processo de prevenção e tratamento. 

 

Palavras-chaves: Hipertensão; Saúde Pública; Psicologia. 

 

Introdução: 

O presente artigo tem por objetivo abordar a temática de uma doença que 

acomete grande parte da população brasileira:a hipertensão arterial. Devido ao grande 

número de pessoas que são acometidas por tal enfermidade, faz-se necessário uma 

discussão sobre o tema, buscando compreender o que acarreta e o que pode se fazer para 

prevenção.Tento por base os dados coletados pelo SUS (Sistema Único de Saúde)-

Brasil e das Clinicas Integradas Guairacá-Guarapuava/PR,abre-se uma reflexão sobre 

possíveisformas de intervenção e conscientização a despeito da doença,levando em 

consideração os fatores psicológicos que podem desencadeia-la. 

 

Metodologia: 

Ao realizar o processo de acolhimento na Clínica Integrada Guairacá, 

asacadêmicas perceberam um número significativo de pacientes que possuíam um 

histórico patológico de hipertensão. A partir de tal percepção pesquisou-se sobre a 

quantidade de pacientes que eram atendidos pelo SUS, que possuíam a mesma 

enfermidade, procurando relacionar esses dados com os obtidos naclínica. Na 

sequência, foi feita uma revisão bibliográfica sobre os fatores psicológicos, que podem 

mailto:jhouzi@hotmail.com
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influenciar na manifestação da doença. Também se pensou em de que forma a 

psicologia pode auxiliar no tratamento e na prevenção da pressão alta. 

 

Resultados e Discussão: 

Segundo o Caderno de Atenção Básica à Saúde, Hipertensão Arterial é:definida 

como “pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial 

diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de 

medicação anti-hipertensiva” (BRASIL, 2006, p.15).Segundo Temporão, Secretário de 

Atenção à Saúde (2006), no Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão 

arterial, 35% da população acima de 40 anos. E esse número é crescente, tal 

enfermidadepode levar a óbito.Devido a isto, esta doença é considerada um problema 

grave de saúde pública no País. Nas Clínicas Integradas Guairacá essa porcentagem é 

maior, dos 1096 pacientes acolhidos, 448 são hipertensos, ou seja, 40,8% possuem tal 

histórico patológico, ainda com agravantes da Diabetes Millutus e Colesterol, que 

também podem ser consequência de um estilo de vida prejudicial a saúde. 

 

Gráfico 1: Distribuição de história patológica

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sabe-se que vários fatores influenciem para que a pessoa desenvolva a doença. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, as principais causas são: falta de 

exercícios físicos, excesso de sal, tabagismo, álcool, má alimentação e também o 

estresse. Segundo Brito (2008), pode-se identificar os fatores sociais como qualidade de 

vida.  “Dentre as doenças crônicas, a hipertensão arterial e o Diabetes mellitus são as 

mais comuns, cujo tratamento e controle exigem alterações de comportamento em 

relação à dieta, ingestão de medicamentos e o estilo de vida” (MIRANZI, 2008, p.2). 

 

Gráfico 2: Distribuição de idade e gênero 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nota-se pelo gráfico acima, que o perfil dos pacientes mais afetados são 

mulheres da faixa etária entre 51 a 70 anos. Tais dados concordam com outro estudo 

realizado, por Alves (2009) que revelou quea prevalência global de hipertensão arterial 

na população feminina foi de 24%. Este também constatou que 

 

trabalhos de alta exigência aumentaram a ocorrência de interrupção de 

atividades habituais por motivo de saúde, de acidentes de trabalhoa e de 

distúrbios psíquicos menores tanto em homens quanto em mulheres (ALVES, 

2009, p 3). 
 

Sendo assim, percebe-se uma oportunidade de realizar prevenção e promoção de 

saúde através do incentivo a mudança de alguns hábitos da população.Do ponto de vista 

da Psicologia é possívelrefletir sobre o estresse mental, gerado algumas vezes em 

trabalhos de alta exigência É notório que o estresse diário acaba sobrecarregando a 

população e resultando em doenças. Neste sentido, Nobrega (2007), afirma que a maior 

ativação do sistema nervoso simpático decorrente do estresse mental leva ao aumento 

dos valores da pressão arterial. 

Leva-se em consideração também que o momento cultural resulta em uma 

sociedade imediatista, o que acaba por sobrecarregar os indivíduos que deixam de lado a 

saúde para alcançar seus objetivos. Percebe-se que éde extrema importância que a 

população seja conscientizada do fato que os problemas diários e a maneira como se 

conduz a situação podem sobrecarregar o sistema nervoso central e gerar doenças 

graves, como hipertensão. 

Malagris (2009), relata em seu artigo uma forma de tratamento não 

medicamentosa para hipertensos, neste as profissionais realizaram 12 encontros com 14 

portadoras da doença e utilizaram uma técnica denominada: Treino de Controle do 

Stress (TCS) de Lipp, segundo o relato tal tratamento foi eficaz. 

Souza (2003), apresentou um relato de caso onde psicólogos conduziram em um 

PSF do município de São Paulo, grupos programáticos com uma equipe interdisciplinar. 

 



 

 
91 

Nestas atividades, a psicologia trabalhou no sentido de dar um suporte 

metodológico das reuniões às equipes do PSF. Essa proposta interdisciplinar 

se dispôs a promover intervenções educativas e de sensibilização mais 

eficazes, através de uma abordagem dinâmica e participativa (SOUZA, 2003, 

p 5). 
 

Partindo da afirmação de que “o sujeito é o único capaz de promover sua 

transformação e aperfeiçoamento pessoal” (SOUZA, 2003, p.5). Conclui-se a psicologia 

tem um papel importantíssimo na formação de grupos que proporcionem uma interação 

dos pacientes e outros profissionais, onde haja um ambiente seguro e favorável para 

troca de informações sobre como prevenir, evitar, remedir ou até mesmo controlar sua 

hipertensão.  

 

Considerações finais: 

Com a exposição da temática, conclui-se que a hipertensão arterial é uma doença 

que acomete grande parte da população, o que a tornou um problema de saúde pública. 

Sendo assim, é possível se pensarna gravidade da doença e levar em conta que um dos 

fatores relacionados a pressão alta é o estresse, levantando o questionamento do porquê 

de altos índices e de possíveis programas de prevenção à doença, também conclui-se é 

necessário uma reflexão sobre o modo de vida da sociedade brasileira atualmente. 

Compreende-se que pensar em ações de prevenção e promoção é extremamente 

crucial, como programas que conduzam a população a refletir a despeito do estilo de 

vida. Assim como, faz-se necessário a elaboração de grupos conduzidos por psicólogos 

que possam trazer técnicas e reflexões sobre como controlar o estresse diário, como 

mudar comportamentos alimentares e hábitos referentes a atividades físicas. 

Considerando os dados exibidos da Clínica Integrada Guairacá, os quais 

revelaram que 40,8% dos pacientes lá atendidos são hipertensos,propõe-se a formação 

de um grupo programático, mediado por estagiários de psicologia, que os atenda, 

promovendo uma discussão e uma exposição clara de informações sobre sua 

enfermidade, sobre como o seu estilo de vida a afeta diretamente, e como a mudança de 

alguns hábitos os podem auxiliar a controlar, ou estabilizar sua pressão arterial. 
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Resumo: A presente pesquisa evidenciará a trajetória de vida da professora Anastácia 

Zastávni de Souza, nascida em 1937 na capital Belgrado, viveu em Banja Luka, 

Bósnia,antiga Iugoslávia. Em razão de perseguições políticas, depois da Segunda 

Guerra Mundial ela e sua família mudaram-se para a Itália, país onde viveram durante 

quatro anos antes de chegar ao Brasil por volta de 1954. O tema abordado se torna 

relevante ao abranger a disciplina de história da educação no Brasil e enfatiza a 

experiência profissional em um contexto específico, nesse caso uma escola 

multisseriada.O objetivo central é destacar a atuação dessa docente na Escola Pero 

Fernandes Sardinha na comunidade de Roseira, localizada em Marrecas, distrito 

Guairacá, que pertence a uma região de interior do município de Guarapuava, no 

período entre as décadas de 70 a 90. O embasamento teórico fundamenta-se em escritos 

que envolvem histórias de vida de professores, imigração e formação docente. A 

pesquisa constitui-se em uma abordagem qualitativa de cunho histórico documental e a 

metodologia será por meio de história oral e fontes documentais compostas por 

fotografias antigas, cartão postal e certificados de qualificação profissional que a 

professora recebeu na época em que lecionou.Essa pesquisa se faz importante para a 

história da educação e preservação da memória. 

 

Palavras chave: Imigrante; história de vida; mulher; docência. 

 

Introdução: 

A imigração é um fato social que tem se apresentado de forma permanente na 

história. Originam-se de eventos como as guerras, perseguição política, sociais, 

econômicas e outros fatores não menos importantes que ocorrem no mundo. Santos e 

Volupca (2015, p. 160 – 161) conceituam a mobilidade humana da seguinte maneira: 

“se ocorrer de um país para outro, refere-se a migração externa, ou ainda, a migração de 

internacionais”. Em relação à imigração de estrangeiros o Brasil é um país cuja 

identidade se fundamenta nessa realidade, pois o fluxo de imigrantes sempre foi 

bastante significativo originados por discurso deste a sua colonização. Assim, grupos 

diversos se instalaram aqui, na expectativa de melhores condições de vida. Não sendo 

diferente o caso da família de Anastácia Zastávni de Souza cuja trajetória será 
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evidenciada nesse trabalho. Assim essa pesquisa se faz importante para a história da 

educação, pois estes deslocamentos humanos são responsáveis pela difusão e de 

apropriação cultural.  

A pesquisa em curso tem por objetivo principal evidenciar a trajetória da 

professora Anastácia Zastávni de Souza. Num primeiro momento serão esclarecidos: a 

sua origem, os motivos que levaram a imigrar para a Itália e o que faziam no campo de 

refúgio durante esses quatro anos .Em relação à chegada ao Brasil ,como aconteceu o 

processo de estabelecimento, o ingresso na carreira docente e como ela teve acesso à 

sua formação para o magistério. 

Assim o interesse por essa pesquisa surgiu pela sua riqueza cultural, por se tratar 

de uma mulher imigrante que testemunhou fatos históricos muito importantes e se 

tornou professora na sua comunidade. É preciso que suasexperiências e memórias sejam 

difundidas.Também é relevante o conhecimento que essa pesquisa tem propiciado, neste 

processo reflexivo. 

 

Metodologia:  

A pesquisa consiste numa abordagem qualitativa e vai utilizar o metodologia da 

história oral, segundo Amorin; Freitas e Malta (1995, p.231) “a pesquisa em História da 

Educação, a partir da abordagem biográfica, traz contribuições para o entendimento de 

fatos e momentos sociais de épocas passadas”. Nessa perspectiva a história oral servirá 

ao objetivo acadêmico para produção de um gênero biográfico no campo da história da 

educação. Graziotin e Souza (2014, p.353) afirmam que “a memória torna-se portanto, o 

caminho pelo qual a existência retorna esculpindo a história”. Assim cada lembrança se 

faz importante no percurso dessa construção 

 A técnica de coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas com a professora 

nos períodos de setembro de 2015 à abril de 2016 e os dados obtidos estão sendo 

confrontados com referenciais que abordam a temática envolvida e com fontes 

documentais do acervo pessoal de Anastácia Zastávni, se constituem de cartão postal, 

fotos antigas de família e da escola e certificados que datam da época em que lecionou, 

entre 1973 e 1998.  

 

Resultados e discussões: 

Anastácia Zastávni de Souza está aposentada e atualmente reside no município 

de Guarapuava no Paraná, é natural da antiga Iugoslávia que participou da Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945), durante esse períodoviveram tempos muito difíceis. 

Com o fim da grande guerra a família Zastávni acredita em um novo recomeço, mas 

logo passam a ser vítimas de perseguições políticas, durante o governo comunista de 

JosifBroz (Tito). Este período de acordo com Ivanovic (1963, p. 7)“Metódica, 

sistematicamente, foram eliminados todos aqueles que eram contrários ao regime 

titoista, bem como todos os oposicionistas em potencial”.  
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Devido a essa ameaça a única alternativa foi deixar a Iugoslávia, o primeiro 

destino de imigração da Família Zastávni foi a Itália onde se abrigaram no campo de 

refúgio San Sabba na cidade de Trieste. Ali eles recebiam cuidados básicos como 

alimentação, vestuário e atendimento médico. Também tinham acesso a cursos 

profissionalizantes e para o aprendizado de línguas. Novamente sob ameaça solicitam 

refúgio no Brasil e na Austrália. Em 1954 a bordo do navio Bretgane desembarcam no 

porto de Santos, em terras brasileiras. Depois de alguns imprevistos causados por não 

falarem português eles permanecem poucos dias em São Paulo, depois em Curitiba e 

finalmente vieram para a região do interior de Guarapuava e se estabeleceram na 

localidade de Marrecas que pertence ao distrito do Guairacá. Nesse local seu pai seria 

responsável pela construção de uma laminadora.  

Em 1973, casada com um jovem brasileiro, Anastácia dedica-se à sua família, 

aos cuidados com a casa, auxiliava o marido no trabalho com a lavoura e realizava 

trabalhos na igreja como catequista. Quando a escola da comunidade Roseira começa a 

ter problemas por falta de professora os pais sugerem que ela assuma o cargo disponível 

e ela acaba sendo instigada pelo desejo de ser educadora e assume o trabalho na escola 

multisseriada Pero Fernandez Sardinha, para (GRAZZIOTIN; SOUZA, 2012, p. 128) “o 

“interior” parece ter se configurado como lugar privilegiado dessa prática”. Assim, a 

escola multisseriada que atendia as quatro séries na mesma turma, era a  única 

oportunidade que as crianças do interior tinham para aprender ler e escrever.  

Em razão de ainda não possuir nenhuma formação específica para docência, 

Anastácia inicia seus trabalhos como professora leiga, pois de acordo com Barreto 

(1991, p. 8 ) “em sentido estrito, portanto, professores que não possuem as habilitações 

específicas previstas em lei são professores leigos”. Buscou esta formação por meio do 

projeto oferecido pelo governo denominado Logus II. Desta forma, ela tem acesso à 

habilitação para o magistério e assim prossegue com seus trabalhos passando então a 

fazer parte da história da educação na sua região. 

 

Considerações Finais: 

O presente trabalho de pesquisa a partir da história de vida da professora 

Anastácia Zastávni de Souza tem abrangido em seu andamento diversos pontos de 

reflexões, o primeiro a infância em tempos de guerra. Anastácia assim como muitos 

sobreviventes conheceu de perto o perigo, a miséria e a falta de dignidade que as 

pessoas ficam expostas durante esses conflitos. Com o fim dos confrontos quando tudo 

parecia melhorar vem a necessidade de abandonar a terra de origem a risco de perder a 

vida em razão de um governo ditador. Esses são elementos fundamentais que 

permearam a infância da mulher imigrante que se estabeleceu no Brasil para um novo 

recomeço. Aqui ela se casa e constitui sua família,quando sua vida parece estar 

estagnada à rotina de mãe e dona de casa que também trabalha na roça, surge uma nova 

possibilidade, assumir o cargo de professora na escola da sua comunidade, assim 

Anastácia que já trazia uma identidade cultural tem a oportunidade de se realizar 
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profissionalmente. Neste momento Anastácia tem a chance de partilhar e agregar 

conhecimentos por meio da vivência em sala de aula aos que ali estiveram.  
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Resumo: A inclusão refere-se à inserção de diferentes grupos no meio social, ou seja, a 

inserção das pessoas com deficiência, respeitando a individualidade e necessidade de 

cada um. Dessa forma, considerando a questão da inclusão como um problema 

vivenciado na atualidade, tem se como objetivo compreender as diferentes limitações e 

suas especificidades, para que a psicologia possa agir como mediador no processo de 

inclusão. Para realização desse trabalho utilizou-se a metodologia bibliográfica, que 

pode ser definida como uma revisão, um levantamento de literatura a respeito de 

determinado tema. Sendo assim, entende-se que o professor passa a ser responsável por 

integrar, incluir, ensinar, falar sobre as diversidades, sobre a aceitação e cooperação dos 

alunos considerados normais para com os alunos que apresentam deficiência, além de 

promover melhorias e inovações no que diz respeito à aprendizagem e viabilizando os 

projetos na Educação Especial. Torna-se necessário a capacitação dos profissionais de 

todas as áreas para o atendimento das pessoas com algum tipo de deficiência, assim 

como a elaboração de projetos que ampliem e inovem o atendimento dessas pessoas. 

Em sala de aula os professores precisam estar atentos às necessidades de cada aluno, 

levando em conta que a aprendizagem acontece de maneira diferenciada e individual. 

Todos possuem o direito à educação, portanto, o ambiente escolar deve se adequar ao 

aluno com deficiência, e o educador deve compreender o desenvolvimento desses 

alunos, buscando meios para que eles adquiram o conhecimento e se desenvolvam. 

 

Palavras-Chave: Inclusão; Deficiência; Educação; Psicologia. 

 

Introdução: 

Vigotski fez uma critica a sociedade com relação ao aprisionamento biológico 

dos deficientes, pois eram vistos como indivíduos limitados. O autor tinha como 

objetivo fazer com que as pessoas anormais tivessem acesso ao conhecimento e uma 

voz ativa na sociedade.  Percebe-se que na sociedade atual os deficientes ainda são visto 

como pessoas com menos capacidade, além disso, as escolas e universidades não têm 

estrutura necessária para receber esses alunos (VIGOTSKI, 2011).  

A deficiência possui dois papéis, o primeiro é realmente de limitação, por outro 

lado a deficiência cria caminhos indiretos, ou seja, através desses obstáculos o indivíduo 
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é capaz de desenvolver alternativas para o aprendizado. Como exemplo podemos citar 

as pessoas com deficiência visual e auditiva, estas podem utilizar o braile ou libras para 

leitura e comunicação. Isso só é possível com a interferência cultural, porém atualmente 

todos os signos, instrumentos e aparato cultural são criados por e para pessoas ditas 

“normais” (VIGOTSKI, 2011).  

A inclusão se refere à inserção de diferentes grupos no meio social, ou seja, a 

integração das pessoas com deficiência, respeitando a individualidade e necessidade de 

cada um (MARTINS; TOLEDO,2009). Portanto, pelo fato da questão da inclusãoser 

um grande problema vivenciado na atualidade, tem se como objetivocompreender as 

diferentes limitações e suas especificidades, para que a psicologia possa agir como 

mediador nesse processo. Dessa forma será apresentando alguns meios, assim como a 

tecnologia, para viabilizar o trabalho de inclusão. 

 

Metodologia: 

Para a elaboração deste trabalho a metodologia escolhida foi à bibliográfica, que 

pode ser definida como uma revisão, um levantamento de literatura a respeito 

dedeterminado tema, baseada em livros, periódicos, artigos, teses, entre outros 

documentos (PIZZANI; SILVA; BELLO; HAYASHI, 2012). Seu objetivo é a resolução 

de um problema, ou seja, uma hipótese, através de referenciais teóricos, procurando 

analisar e discutir as variadas contribuições científicas (BOCCATO, 2006 apud 

PIZZANI; SILVA; BELLO; HAYASHI, 2012).Este tipo de pesquisa envolve um 

trabalho minucioso e investigativo em busca do conhecimento, porém, se realizada de 

forma cuidadosa e bem feita, pode gerar temas pouco explorados, impulsionar à 

postulação de hipóteses e interpretações que podem servir como ponto de partida de 

outras pesquisas (MIOTO, 2007 apud PIZZANI; SILVA; BELLO; HAYASHI, 2012). 

 

Resultados e Discussões: 

Para a realização deste trabalho foram utilizados artigos científicos de autores 

como Vigotski (2011), Martins e Toledo (2009), Barroco (2007) e Hayashi, Pizzani, 

Bello e Silva (2012), Zulian e Freitas (2011),Briant e Oliver (2012), Maciel (2000) e Sá 

(2006).O professor é responsável por integrar, incluir, ensinar, falar sobre as 

diversidades, sobre a aceitação e cooperação dos alunos considerados normais para com 

os alunos que apresentam deficiência, além de promover melhorias e inovações no que 

diz respeito à aprendizagem e viabilizando os projetos na Educação Especial. O 

educador deve trabalhar com os alunos e acompanhar seu desenvolvimento durante as 

práticas pedagógicas, tornando-se necessário tornar o trabalho mais dinâmico, buscando 

facilitar o relacionamento entre os alunos e professores (ZULIAN; FREITAS, 2011).  

Uma proposta de intervenção que pode ser realizada para que os professores 

também tenham um suporte, é realizar grupos mensais onde participariam todos os 

educadores que tivessem em sala e alunos com algum tipo de deficiência, dessa forma 
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trocariam informações e experiências e juntos encontrariam soluções e discutiriam 

melhores maneiras para conseguir “alcançar” esses alunos (BRIANT; OLIVER, 2012). 

É importante considerar também o uso de computadores que através de 

aplicativos com leitor de voz possam transmitir o que está escrito para o aluno com 

deficiência visual, além dos aplicativos, e softwares que aumentam o tamanho da tela e 

dos caracteres, para seremusados por indivíduos que possuem baixa visão. Para as 

pessoas comdeficiência auditiva, existe um aplicativo que traduz na língua de sinais os 

textos que estão sendo pesquisados (SÁ, 2006). 

É fundamental alterar a visão social, através de um trabalho de sensibilização 

contínuo por grupos e instituições que possuam compromisso com a inclusão de 

portadores de necessidades especiais junto à sociedade, e da capacitação de 

profissionais de todas as áreas para o atendimento das pessoas com algum tipo de 

deficiência, para a elaboração de projetos que ampliem e inovem o atendimento dessas 

pessoas (MACIEL, 2000).Os profissionais de classes especiais, de salas de apoio 

aportadores de necessidades especiais, os teóricos da educação inclusiva, os 

profissionais das escolas regulares e às equipes multidisciplinares precisamintegrar 

ações, aperfeiçoar recursos e atendimentos, criar canais de comunicação que considerem 

a questão da inclusão social como prioritária(MACIEL, 2000). 

 A prática de inclusão de portadores de deficiência deve ser parte integrante de 

planos nacionais de educação, para que a educação possa ser para todos, é necessário à 

igualdade de oportunidades, a interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno 

acesso aos recursos da sociedade.  A inclusão social pode ser vista como uma medida de 

ordem econômica, uma vez que o portador de deficiência torna-se um cidadão 

produtivo, participante, e consciente de seus direitos e deveres (MACIEL, 2000). 

 

Considerações Finais: 

Os professores precisam ficar atentos às necessidades de cada aluno, levando em 

conta que a aprendizagem acontece de maneira diferenciada e individual, dessa forma 

oprofessor deve se atualizar com relação ao seu método de ensino e trabalhar de acordo 

com a necessidadede cada aluno.  

O psicólogo escolar deve estar atento diante dos problemas que ocorrem em sala 

de aula, pois muitas vezes os professores julgam os alunos como principais responsáveis 

pela dificuldade no aprendizado, no entanto soluções simples como a mudança na 

metodologia de ensino podem fazer com que o aluno tenha um melhor desempenho 

escolar. 

Todos possuem o direito à educação, portanto, o ambiente escolar deve se 

adequar ao aluno com deficiência, e o educador deve compreender o desenvolvimento 

desses alunos, buscando meios para que eles adquiram o conhecimento e se 

desenvolvam, debatendo sobre as diversidades, aceitação, além de promover inovações 

na aprendizagem.  
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Vale ressaltar como fundamental a capacitação desses profissionais para atender 

às necessidades dos sujeitos com deficiência, bem como a elaboração de projetos e a 

melhoria do ambiente, com recursos para remover barreiras e a oferecer estratégias 

adequadas para cada estudante. 
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Resumo: O presente trabalho objetivo apresentar uma discussão sobre a 

interdisciplinaridade e comunicação em saúde, sendo que a relevância do estudo se 

justifica pelas práticas na saúde dentro do espaço acadêmico, como na clínica escola, 

em projetos de extensão universitária e também em estágios obrigatórios, que 

direcionam o atendimento à saúde de forma a abranger diversos conhecimentos da área, 

logo implica em uma comunicação entre a equipe de trabalho. O método utilizado 

refere-se a consultas bibliográficas sobre a temática. Como resultados deste trabalho, foi 

possível entender que interdisciplinaridade é marcada pela troca de conhecimentos, 

proporcionando uma relação entre as ciências, e que, a comunicação se dá de diversas 

maneiras no ambiente da saúde, podendo proporcionar informações que influenciam na 

promoção do bem-estar dos sujeitos. Além disso, foi visto que a psicologia tem o papel 

fundamental no desenvolvimento de interdisciplinaridade no contexto da saúde, na 

superação das diferenças das várias disciplinas e critérios que às envolvem.  

 

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade em saúde; Comunicação 

na saúde; Interdisciplinaridade e psicologia. 

 

Introdução: 

O presente resumo surge da seguinte pergunta: Há interdisciplinaridade e 

comunicação na saúde? É um questionamento comum, visto que o modelo adotado hoje 

é contrário àquele médico, que por muito tempo foi exercido (SALIS, 2016).É 

importante pensar novas formas de articular a saúde e as áreas que a ela fazem parte. 

Aspectos que se diferenciem em objetivo e processo daqueles usados anteriormente. 

“[...] há muito que se investir em conhecimento sobre a possibilidade efetiva de sua 

inserção no mercado formal de trabalho.” (LEAL, 2008 apud SALIS, 2016). Disso, tira-

se a importância de falar em interdisciplinaridade e comunicação em saúde. 

Quando se fala em integração de equipe multiprofissional, que por sua vez é 

cada área trabalhando de forma independente, está sendo tratado o conceito de 

interdisciplinaridade (TAVARES, 2012). A abordagem comum a toda equipe, 
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desenvolvendo estratégias e atuações que colaborem entre si, visando a qualidade de 

vida do paciente e da própria equipe, são os aspectos do conceito interdisciplinar 

(TAVARES, 2012). 

A partir disso, pode-se dizer que a comunicação em saúde é indispensável e é o 

primeiro passo para a integração de todos os profissionais. É através da comunicação 

que as diferentes áreas vão estabelecer contato, discutir sobre as situações dos pacientes, 

escolher formas de manter o trabalho integrado, entre outros. 

Assim, o objetivo deste resumo é apresentar uma discussão sobre a 

interdisciplinaridade e a comunicação em saúde. Para atingir esse objetivo, serão 

apresentados aqui como a pesquisa foi realizada, os resultados e discussão sobre o tema 

e as considerações finais. 

 

Metodologia: 

O resumo foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica. Os artigos 

utilizados foram encontrados nos principais indexadores disponíveis, como: SciELO, 

Google Acadêmico e PePSIC. Os descritores utilizados foram: Psicologia; Novo 

modelo de saúde; Interdisciplinaridade, e; Saúde. Ainda, foi utilizado um livro para 

apoiar o tipo de pesquisa utilizado: Como elaborar projetos de pesquisa (GIL, 2002). 

Segundo Gil (2002), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (p. 44). 

As ideias e aspectos principais são retirados de fontes já existentes, servindo de apoio 

para chegar ao resultado esperado (GIL, 2002). 

 

Resultados e discussão: 

Primeiramente os estudos sobre a temática abordada, possibilitaram visualizar 

uma definição clara do que é interdisciplinaridade e também comunicação em saúde.  

Desta forma é válido apresentar que segundo Thiesen (2008) a 

interdisciplinaridade é um movimento contemporâneo, que surgiu na metade do século 

passado, sendo as demandas oriundas das ciências humanas e da educação. Pontuando 

que o sentido epistemológico do conceito esta pautado em uma troca de conhecimentos, 

que objetiva a não fragmentação das ciências. Em relação a estes pressupostos Costa 

(2007) sinaliza que a interdisciplinaridade em saúde começou com uma crise-politica, 

fator que levou a necessidade de uma mudança do termo saúde e daí então foram 

introduzidos mais conhecimentos ligados a preservação da vida. Já sobre a comunicação 

em saúde foi obtido seguindo os estudos de Teixeira (2007) que se caracteriza por ser 

um tema transversal, isto é, circunda em diferentes maneiras dentro de um mesmo 

âmbito, como por exemplo, no ensino à saúde e entre a fala de médico e enfermeiro. Em 

síntese se configura por mensagens que podem influenciar e informar sobre a promoção 

de saúde. 

A partir de tais descrições é possível pontuar que a interdisciplinaridade, como 

sendo uma troca de saberes, dentro do espaço da saúde demanda de forma 
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inquestionável a comunicação entre todos aqueles que pertencem a equipe, não 

excluindo desta forma o indivíduo que precisa do atendimento relacionado ao bem-

estar. Desta forma é compreendido a interdisciplinaridade, também, como um espaço de 

forças político-sociais, na medida em que pode estar a serviço de um processo de 

disseminação, inovações, estimulando uma necessidade de compreender a natureza 

psicossocial de fenômenos vistos até então apenas em sua base orgânica. 

(CERQUEIRA, 1994) 

Valido ressaltar, por fim, que a psicologia no âmbito da saúde deve promover 

uma interdisciplinaridade, e esta deve contribuir para a superação de grandes diferenças 

entre disciplinas distintas quanto aos critérios de saúde, ideologia, linguagem técnica, 

modelos de ação, objetivos e enquadres, diferenças que têm levado à divergências 

quanto ao enfoque do registro, da priorização e da interpretação dos dados no que diz 

respeito "ao estar doente", "a cura" e "ao ter saúde" (FERRARI, LUCHINA E 

LUCHINA, 1977 apud CERQUEIRA, 1994). 

 

Considerações finais: 

Portando, de acordo com a pesquisa realizada, a interdisciplinaridade e 

comunicação em saúde representam um modelo contemporâneo de trabalho devendoser 

muito discutida e planejada na área da saúde. Os dois aspectos visam melhorar a 

comunicação dos profissionais no âmbito da saúde, visto que cada profissional tem 

muito a contribuir com o seu conhecimento e dessa forma auxiliar na desfragmentação 

das ciências, possibilitando aintegração e humanizaçãodo atendimento ao usuário.  

Dessa forma, conclui-se que a prática é possível, em que a troca de saberes entre 

profissionais do âmbito da saúde pode ser realizada através da comunicação em equipe 

evitando a exclusão de conhecimentos e dando direito ao usuário a um atendimento 

integral, distanciando o foco doença/cura e ampliando o olhar para outros aspectos, 

como, a recuperação, situação familiar, socioeconômica, autonomia, visandoa totalidade 

debem-estar da vida do sujeito.  

Podendo assim, também, perceber a importância da psicologia no 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, visando umaaniquilaçãodas diferenças entre 

as ciências no contexto da saúde, dando enfoque na saúde do sujeito que procura por 

atendimento. 
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Resumo: O presente trabalho constitui-se em um estudo reflexivo sobre alguns aspectos 

relacionados à saúde do professor, desse modo, realizou-se um levantamento dos 

principais estudos que se referem ao tema em questão. Posteriormente, pretendeu-se 

analisar as condições de atuação docente e as doenças que afetam diretamente o 

exercício da docência. Sendo assim, objetivou-se identificar as doenças/síndromes que 

mais afetam a saúde dos professores no atual contexto e como estas estão relacionadas 

às condições de trabalho dos mesmos e de que forma interferem diretamente na 

atividade docente. Realizou-se um estudo bibliográfico que aborda o tema em questão, 

após, realizou-se um levantamento de dados referentes ao número de professores que se 

encontram afastados de seu trabalho, ou doentes da cidade de Cantagalo, a fim de 

contextualizar com a pesquisa de campo. Como instrumento da pesquisa, utilizou-se de 

questionários, os quais foram aplicados aos professores, com intuito de investigar a sua 

saúde e interferência desta na sua atuação. A presente pesquisa consiste em um estudo 

reflexivo sobre a atuação do professor como um ser transformador social. Deste modo, 

preocupar-se com a educação e com o professor é compreender o processo pelo qual 

ocorre o desenvolvimento da educação e dos educadores, assim como a qualidade de 

vida que as instituições educacionais e governamentais proporcionam a estes 

profissionais agentes de transformação pessoal e social. Portanto, para a coleta de 

dados, foi realizada a pesquisa de campo com a participação no total de vinte e dois  

professores de três escolas, sendo uma estadual e duas municipais, ambas em Cantagalo 

PR.  

 

Palavras - chave: Professores; Carreira docente; saúde ocupacional. 

 

Introdução: 

Ao refletir sobre a função do professor na atualidade, deparamo-nos com a 

dificuldade de combinar os muitos fatores que dizem respeito à formação humana. O 

contexto atual, em que os problemas político-econômicos estão aliados à vertiginosa 

evolução científica e tecnológica, reflete-se em mudanças nas formas de ser e viver dos 

homens em todos os níveis, afetando diretamente àqueles que possuem a profissão de 

ensinar/formar crianças e adolescentes. 

De acordo com (Oliveira, 2006) os professores são extremamente demandados 

no seu trabalho tendo vários aspectos a repercutir na sua prática, suas responsabilidades 

aumentando e com frequência se sentem responsáveis pelo desempenho de seus alunos 

e pela a escola. 
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O acúmulo das atividades, a falta de motivação e de valorização do profissional 

da educação e o desgaste emocional se manifestam em doenças e fobias, de modo que o 

educador por vezes se sente sozinho e desanimado, o que requer dele um sobre-esforço 

na realização de atividades além das suas possibilidades e, com medo de não dar conta 

da situação, adoece.  

Diante da referida realidade, a presente pesquisa tem como objetivo 

compreender o atual momento vivido pelos professores, quais são as implicações do 

trabalho sobre a sua saúde, e o que levam muitos professores a abandonar sua carreira 

docente, constatando-se se realmente as doenças ocupacionais são fatores determinantes 

na qualidade do trabalho docente. 

 

Metodologia: 

Esse estudo se caracteriza como pesquisa qualificativa, a qual se centra na 

análise e interpretações das informações recolhidas durante a pesquisa de campo. Sua 

contextualização propõe uma integração dos dados obtidos pela pesquisa bibliográfica e 

de campo.  

 

A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo bibliográfico, 

para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é 

nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir 

qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão 

tabulados e analisados. As pesquisas de campo podem ser dos seguintes tipos 

MARCONI & LAKATOS, (1996, p.01). 
 

Foi realizado o estudo em três escolas, sendo uma estadual duas municipais, 

ambas localizadas no município de Cantagalo PR, foi realizados questionários e 

aplicado aos professores dessas instituições. Após a realização de um estudo 

bibliográfico sobre o atual momento que o professor vem vivenciando realizou-se a 

revisão dos possíveis instrumentos de coleta de dados existentes, para a escolha dos 

procedimentos que assim atendesse aos objetivos propostos para este estudo.  

 

Resultado e discussões: 

Na atualidade observa-se que cada vez mais está havendo uma sobrecarga das 

atividades na atuação do professor, no entanto tem sido um fator de grande preocupação 

aos docentes. Sendo que ensinar é uma prática complexa, perante as condições de 

desigualdade social que o profissional enfrenta diante aos alunos e as diferentes 

condições de escolarização com que tem de lidar no sistema.  

 

A acelerada mudança do contexto social vem alterando significativamente o  

modo de vida e a convivência humana, caracterizando- se pelas condições de 

incertezas e provisoriedade. Nesse contexto em que exercemos o ensino a 

cada dia surge novas exigências (CASTRO, 2002, p.115). 
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As modificações no contexto social das últimas décadas, alteraram 

significativamente o perfil do professor e as exigências pessoais e do meio em relação à 

potência de sua atividade.  Embora muitos se falar em qualidade de vida, o indivíduo 

atual ainda se encontra mais preocupado com a quantidade de trabalho, sucesso, 

lucratividade, vivenciam o estresse proveniente do trabalho de forma crônica.  

 

Todavia, ser professor entendemos aquele sujeito que está inserido no 

processo de humanização, que faz a educação por meio do ensino, que está 

implicado na tarefa de propiciar a apropriação crítica, criativa, duradoura e 

significativa da herança cultural (em termos conceituais, procedimentais e 

atitudinais), como mediação para a construção da consciência, do caráter e da 

cidadania plena de cada um e de todos, então, certamente, estamos diante de 

uma das atividades mais complexas do ser humano, que exige uma 

competência muito maior (VASCONCELLOS, 2007, p.6). 
 

Muitas vezes o professor passa o aluno de ano sem saber nada pois ele apenas 

deve aceitar a promoção automática, o educador se dedica, prepara uma ótima aula e se 

entusiasma para aplicá-la. Entretanto, depara com um grupo que não quer nada com 

nada. E os mesmos acabam contaminando os demais, transformando a sala de aula um 

caos. Sendo que a lei diz que não se pode reprovar, pois se perde muito tempo com isso, 

desmotiva alunos e gera gastos para o Estado. Este fato é desmotiva os professores. Não 

que eles desejam reprovar alunos. Isso é questão de desrespeito e desvalorização da 

profissão que leva muitos profissionais à desistência. 

 

Não se trata de conhecer a "vida íntima" de cada aluno, mas de apreender 

suas principais características. Temos sérias dúvidas sobre a perspectiva 

algumas vezes apontada de o professor conhecer mais profundamente cada 

um e todos os seus alunos. Primeiro, porque não sabemos se isto seria 

possível, dadas as condições do trabalho docente. Segundo, sobretudo, será 

que o professor teria estrutura psicológica para lidar com os dramas todos dos 

alunos (VASCONCELLOS, p. 21). 
 

Na atualidade, o desgaste da rotina se tornou grande e junto com ele veio o 

cansaço e o estresse que consome as energias físicas e mentais, principalmente na vida 

dos educadores. Tal afirmativa é revelada por diversos autores, os quais apontam que a 

causa mais comum de doenças na atualidade é a incapacidade de cumprir, de forma 

eficaz com as diversas exigências da adaptação criadas pelas mudanças de vida, devido 

á forma e a rapidez que hoje em dia se produzem essas mudanças. 

 

No entanto, às vezes o trabalho pode se tornar algo penoso, forçado, um 

esforço obrigatório, pouco reconfortante. Quando o exercício do trabalho 

advém de organizações que se baseiam nos moldes de dominação, essa 

característica apresenta-se de maneira mais visível a partir das condições de 

trabalho e do modelo de organização no qual o indivíduo se insere, o trabalho 

pode passar a ser penoso e de difícil realização, vindo a afetar tanto a saúde 

física quanto a saúde emocional do trabalhador (FERREIRA, 2008, p.29). 
 



 

 
108 

A docência é uma das profissões que mais causa o desgaste emocional que gera 

doenças como as síndromes. Pois é o educador que acompanha e se relaciona 

diariamente com pessoas o que exige dele um maior esforço sendo esse esforço 

repetitivo e muitas vezes cansativo. A forma a qual o professor lida com esse cotidiano 

potencialmente aversivo pode repercutir de maneira negativa, gerando problemas físicos 

e psicológicos nos mesmos.  

 

Considerações finais: 

Ao averiguar o grupo de educadores pesquisado, fica claro o quanto os 

professores apresentam problemas, marcada pela baixa autoestima, pela falta de 

reconhecimento, pelo sofrimento, pela sobrecarga de trabalho, os profissionais sentem-

se afetados no cotidiano mediante a execução de seus afazeres. O que resulta um alto 

índice de adoecimento em relação a saúde, sendo amplo o número de professores em 

que apresentam grande desestímulo para continuar atuando em sua profissão tanto da 

parte da sociedade como a falta de preocupação do próprio sistema, de ensino.  

Pode se observar que as condições oferecidas aos educadores quanto seu 

ambiente de trabalho não é favorável para o desenvolvimento de suas atividades, com 

relação ao discurso dos professores. 
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Resumo: O machismo está muito presente na sociedade atual e muitas pessoas 

presenciam-no sem reagir, e até mesmo a vítima acaba se calando diante do mesmo. 

Para entender porque não há atitudes de imediato ao ato buscamos identificar as 

autorregras presentes nos discurso das pessoas. Para isso simulamos uma cena em que 

dois aplicadores proferiam palavras de baixo calão comumente utilizadas por homens 

que pretendem chamar grosseiramente a atenção das mulheres. Ao observar as pessoas 

que presenciavam a cena, questionávamo-nas porque não interferiam, e identificávamos 

a autorregra. A grande maioria afirma não interferir por medo da reação do agressor 

contra si e também porque a própria vitima não possui tal reação enquanto outra parcela 

acha melhor evitar esse tipo de situação. Tínhamos como hipótese inicial que as pessoas 

não teriam atitude frente a tal situação e na prática pudemos confirmar a mesma, e 

analisar quais as justificativas para isso não ocorrer. 

 

Palavras-chave:Auto-regra; Machismo; Análise do comportamento. 

 

 

Introdução: 

A sociedade é machista e por estarmos tão acostumados com isso deixamos 

passar vários detalhes desse preconceito, aquela cantada ou aquela brincadeira de mau 

gosto que são sempre voltadas para as mulheres algumas vezes são vistas como 

inofensivas, no entanto a maior causa de agressão contra a mulher é motivada pelo 

machismo (MINAYO, 2005). 

Esse tipo de preconceito é sustentado pela sociedade desde os primórdios da 

humanidade, diversas culturas têm em suas raízes a desvalorização da mulher, e da sua 

força de trabalho, encarando-as simplesmente como “objetos” de reprodução da 

linhagem. (BLAY, 2003) 

Após estudos comparativos entre as papeis de gênero e sexualidade em alguns 

países, DeSouza e colaboradores (2000), perceberam uma diferença notável em se 
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tratando do papel do interesse sexual e da negação do mesmo. Segundo os autores, a 

pesquisa revelou que, no Brasil, quando um homem faz avanços sexuais, se a mulher 

não demonstrar uma resistência suficientemente forte, considera-se que a mesma está 

consentindo com a situação, algo que os autores revelaram ser uma característica 

marcante da cultura brasileira, muito diferente de outros países estudados como 

Alemanha, Austrália e Estados Unidos. 

O trabalho tem por objetivo a identificação das autorregras perante um ato 

machista, e fazer um experimento com pessoas aleatórias para podermos observar sua 

auto regra quanto ao não intervir diante desse ato. Será discutido sobre como surgem a 

regras de cada pessoa, como o meio a sua volta influência e como logo em seguida se 

cria a sua própria autorregra.  

 

Metodologia: 

O experimento foi realizado por acadêmicos de psicologia, e as funções da 

aplicação do mesmo foram divididas entre os mesmos. Durante o experimento, uma das 

aplicadoras simulava estar caminhando ocasionalmente em um local escolhido 

previamente pelo grupo, onde pudéssemos ser vistos por pessoas que viessem a 

perceber a simulação, em que fingíamos não nos conhecermos. Os outros dois 

aplicadores ficavam um pouco afastados da aplicadora que seria a “vítima”, entre as 

outras pessoas presente no local aguardando a mesma passar para proferiam palavras 

comumente utilizadas por homens que pretendem chamar grosseiramente a atenção das 

mulheres, imaginando estar elogiando ou simplesmente demonstrando um interesse 

sexual. Depois desta ação, todos nós integrantes do grupo (após nos identificarmos e 

esclarecer a intenção do experimento) questionavam as pessoas que presenciavam a 

cena, sobre suas opiniões a respeito de tais práticas utilizando-se de uma entrevista semi 

estruturada, a qual possuía perguntas como: “o que a pessoa achou da situação 

presenciada; se já passou por situação parecida (no caso de mulheres) ou já praticou (no 

caso de homens); qual foi a reação diante da mesma, se interferiu, se não porque, e 

quando viria a intervir.” 

Para gravar o experimento foram usados celulares para a capturação de imagem 

e áudio e gravador de voz, fora entregue uma ficha de autorização de uso de imagem e 

áudio para que pudéssemos mostrar em sala de aula os resultados desse trabalho. Esse 

experimento tem por objetivo a observação das autorregras presentes nos discursos das 

pessoas que interferem ou não na situação simulada, em nossa experiência nenhuma das 

simulações houve interferência dos indivíduos “testados”, portanto, perguntamos a elas 

porque não interviram na situação, e o que fez com que eles não viessem a intervir. 

O experimento foi realizado em vários lugares, dentre eles um dos terminais de 

ônibus da cidade, também fomos a uma feira de flores que estava sendo realizada em 

uma praça, bem como em algumas ruas da cidade de Guarapuava. O ultimo local que 

fomos para elaborar o experimento foi um bar da cidade no qual conseguimos juntar um 
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grupo de pessoas e desenvolvemos somente a entrevista semiestruturada, obtendo assim 

vários tipos de respostas. 

 

Resultados e discussão: 

Foram entrevistadas 30 pessoas, durante a pesquisa buscamos verificar a 

autorregra presente no discurso de cada um a respeito do assunto, foram identificadas 

varias, no entanto nosso foco era nas que diziam respeito à falta de intervenção das 

pessoas quando presenciam situações de falta de respeito com as mulheres. 

Acreditávamos que diante da situação as pessoas não iram interferir e desejávamos 

compreender qual a autorregra para que esse ato não ocorresse. Segundo Matos (2011) 

as regras podem ser observadas no comportamento humano e elas são responsáveis por 

controlar tal comportamento. Ante os resultados obtidos pudemos confirmar nossa 

hipótese, em que os indivíduos que presenciaram a cena simulada não interferiram e 

mediante interrogação identificamos que a grande maioria afirma não interferir por 

medo da reação do agressor contra si e outra maioria diz não intervir porque a própria 

vitima não possui tal reação enquanto a outra parte acha melhor evitar esse tipo de 

situação.  

Também foi relevante saber se em algum caso essas pessoas poderiam interferir 

e em qual para que pudesse ficar mais explicitas as autorregras, a maioria afirma que 

interferiria em casos que houvessem agressão física direcionada á vítima, a outra parte 

disse intervir quando a agressão verbal fosse direcionada para pessoas de vinculo 

familiar, e pessoas de convívio próximo, outra afirma que tomaria uma atitude quando a 

vitima fosse menor de idade e outras duas disseram que em nenhuma situação. 

Vimos que 60% (18 pessoas) dos entrevistados não interfere por medo da reação 

do agressor, outros 30% (9 pessoas) diz não interferir por falta de atitude da própria vida 

afirmando que se houvesse a mesma, viria a interferir, os outros 10% (3 pessoas) dizem 

achar melhor evitar tais situações por isso não fazem nada a respeito. Vemos também a 

auto regra em relação a quando as pessoas viriam a interferir, 50% (15 pessoas) dos 

entrevistados disseram que em casos que decorressem agressão física, outras 40% (12 

pessoas) afirmam que tomariam uma atitude quando a vitima fosse algum familiar ou 

outras pessoas de vínculo próximo, 7% (2 pessoas) declara que em nenhuma caso e 3% 

(1 pessoa) diz que vem a interferir quando tal acontece com menores de idade.   

 

Considerações finais: 

A pesquisa tinha como foco observar a autorregra das pessoas que não 

interferem em situações de agressão verbal contra a mulher. Tínhamos como hipótese 

inicial que a as pessoas não tomariam a frente diante de tal situação e em prática 

pudemos confirmar tal hipótese e, diante disso, identificar suas auto regras, assim como 

entender quando e em quais situações elas poderiam possivelmente interferir.  

Conclui-se a partir dos resultados que as informações obtidas da pesquisa 

bibliográfica são convergentes com os dados da aplicação prática da pesquisa, 
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confirmando a nossa hipótese de uma conivência das pessoas com relação às práticas 

machistas que se mantém em suas auto-regras. 
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Resumo: O presente artigo aborda o ensino de Matemática no âmbito da Educação de 

Jovens e Adultos. Essa temática é relevante em função do reconhecimento da 

importância da prática de ensino estimular o aluno a aprimorar sua condição de 

cidadania, principalmente nesse nível de ensino, onde os jovens e adultos tende a 

encontrar dificuldades no meio social por não dominar significativamente a escrita, a 

leitura e saberes matemáticos básicos, cabendo à escola colaborar para a modificação 

dessa situação. A metodologia selecionada na abordagem desse assunto foi à revisão de 

literatura. Após a realização da pesquisa, é possível pontuar que o ensino de Matemática 

passou por importantes modificações no Brasil, sendo reconhecida sua importância no 

aprimoramento de cidadania dos alunos. Nesse contexto, no âmbito da Educação de 

Jovens e Adultos, os educandos passam a ter acesso a saberes pertinentes para sua 

vivência social, possibilitando que os conhecimentos empíricos que já possuem sejam 

compreendidos a partir da concepção dos conteúdos matemáticos, resultando em uma 

aprendizagem significativa.  

 

Palavras-Chave: Cidadania; Ensino; Matemática; Jovens e Adultos.  

Introduçao: 

A Educação de Jovens e Adultos, no ensino fundamental I, foi concebida com a 

intenção de garantir aos aluno o domínio da leitura e da escrita, com a intenção de 

diminuir os índices de analfabetismo existente em todo o mundo.Na atualidade, 

observa-se a redefinição desse objetivo, acompanhando a própria concepção 

educacional como um instrumento com condições de auxiliar o aluno, independente de 

sua idade, a desenvolver uma compreensão de cidadania atrelada à aprendizagem de 

conteúdos científicos na instituição escolar. O simples domínio da capacidade de leitura 

e escrita já não são suficientes para determinar a possibilidade de inserção social do 

indivíduo, necessitando haver um preparo maior para poder exercer sua condição de 

cidadania, principalmente em relação aos jovens e adultos, que já convivem numa 

estrutura social definida e que podem estar sendo prejudicados pelo fato de não terem 

um referencial de conhecimento mínimo que possibilite uma inclusão plena.Essa 

premissa se estende ao ensino de Matemática, para que os conteúdos tenham maior 

significado para os jovens e adultos e colaborem para que possam ter uma nova 

perspectiva social a partir dos conhecimentos assimilados.Nesse sentido, esta pesquisa 

aborda a questão do ensino de Matemática no contexto da Educação de Jovens e 
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Adultos, realçando, em primeiro plano, o significado e os objetivos desta modalidade 

educativa e a forma com que, num segundo momento, o ensino de Matemática deve ser 

desenvolvida. A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino voltado 

para o público composto de “jovens e adultos”, que historicamente falando, não tiveram 

condições de inserir-se na escola quando eram crianças, não puderam concluir seus 

estudos, sendo, assim excluídos do processo de escolarização conhecido como “idade 

certa” não tendo acesso ao conhecimento cientifico escolar. É nesse ambiente que a EJA 

busca ofertar uma escolarização a quem não teve oportunidade de estudar no passado, e 

que hoje pode realizar sonhos como ler e escrever. E sabendo da capacidade que o ser 

humano tem de aprender independente da idade, não será esse obstáculo que irá 

interferir nesse processo. É importante destacar que:  

 

Todos os seres humanos são capazes de aprender, mesmo em ritmos e tempos 

diferentes, combatendo assim as representações que alguns educandos trazem 

de que não tem mais cabeça para aprender e propondo uma organização na 

unidade escolar que respeite os diferentes ritmos e tempos de aprendizagem 

(BRASIL, 2006, p.128).  
 

A prática educativa na EJA pode servir como meio de promoção social, por 

meio de um trabalho efetivado com a nítida orientação de dispor ao aluno, além dos 

conteúdos disciplinares, abranger também aspectos relacionados à cidadania que possa 

auxiliar na formação de um espírito crítico e capacitado não apenas para o mundo do 

trabalho, mas também para participar ativamente e de forma crítica dentro do grupo 

social em que está inserido. Sendo assim busca-se estabelecer o paradigma educacional 

do professor mediador entre o conhecimento acumulado através de experiências 

cultural, centralizando o conhecimento não somente no ensino, mas também na 

aprendizagem do aluno, por isso é denominado de processo de ensinoe aprendizagem. 

Grande são os desafios para encontrar soluções que auxilie a vencer as dificuldades 

presente neste segmento de ensino, tentando atender ao principio de permanência dos 

alunos na escola, os quais desistem com muita facilidade devido às dificuldades 

existentes como: trabalho, questões familiares, falta transportes, desmotivação, entre 

outros (COSTA, 2013). O educador da EJA tem um compromisso de ensinar os 

conteúdos básicos para aluno, motivando para a aprendizagem, tornando-se 

indispensável à compreensão da realidade do mundo que os cerca. Nesse sentido, cabe 

destacar que o docente necessita “Conhecer os educandos, seu cotidiano, sua historia de 

vida, são condições para a formulação de uma política publica que considere o saber 

acumulado dos educandos no processo formativo” (BRASIL, 2006, p. 155). É 

importante que seja estabelecido o diálogo entre a realidade do ambiente no contexto 

escolar, de forma que o educando busque compreender os conhecimentos científicos, 

através do conhecimento vivido. Para isso o educador deve proporcionar uma 

interligação para a introdução do conhecimento através das experiências vividas, de 

suas historias, os quais são chamados de “causos”. Segundo Di Pierro (2005, p. 6):  
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A educação é capaz de responder a esse desafio não é aquela voltada para as 

carências o passado (tal qual a tradição do Ensino Supletivo), mas aquela que, 

reconhecendo nos jovens e adultos sujeitos plenos de direito e de cultura, 

perguntam quais são suas necessidades de aprendizagem no presente, para 

que possam transformá-lo coletivamente. 
 

Há o reconhecimento, a partir dessa premissa da necessidade de diálogo, onde o 

educador possa questionar os alunos e estes possam responder através da coletividade, 

resultando em um conhecimento construído por meio da interação social dando maior 

significado ao conteúdo disciplinar abordado. Silva e Moura (2013) indicam que a 

educação de jovens e adultos tem como objeto a formação humana no caráter de 

consciência critica, perante atitudes éticas, compromisso político e desenvolvimento da 

autonomia intelectual. O ensino de Matemática passou por importantes modificações no 

Brasil a partir da década de 1990, principalmente quando houve o reconhecimento da 

sua importância no aprimoramento da condição de cidadania dos estudantes. Arruda e 

Moretti (2002, p. 424) realçam que:  

 

Numa perspectiva transformadora, o ensino de matemática pode se configurar 

num recurso indispensável à cidadania ao instrumentalizar o cidadão com um 

conhecimento vinculado à realidade sócio-cultural que permita realizar uma 

leitura crítica no modelo de sociedade.  
 

Essa perspectiva de ensino, indicada pelos supracitados autores, estabeleceu um 

foco mais significativo para o ensino de Matemática, pois havia, anteriormente, a 

concepção de que este processo deveria se limitar ao repasse de conteúdos, para que os 

alunos pudessem memorizá-los, sem haver uma compreensão mais significativa em 

relação ao significado do conteúdo abordado. Nesse cenário, os alunos tendem a ter 

maior dificuldade em reconhecer a importância do conhecimento matemático, 

dificultando uma aprendizagem significativa. Cembranel (2009, p. 3) indica que, 

mediante essa perspectiva de ensino, o educando pode cultivar “[...] um sentimento 

aversivo a respeito da Matemática e o pensamento de que só alguns indivíduos têm 

condições de aprender matemática, ou seja, esta disciplina é uma ciência dos 

privilegiados”. A percepção da Matemática como uma disciplina “difícil” pode até ter 

sido responsável pelo fracasso escolar de alguns alunos do EJA que, por não 

conseguirem aprender ou não ter o desempenho escolar esperado, preferiram abandonar 

a escola. Essa condição, segundo Santos et al. (2009), decorre do fato do educando se 

considerar incapaz de decodificar e compreender o ensino Matemática, o que pode 

impulsioná-lo a desistir da escola, por não ter perspectivas favoráveis para que esta 

situação se modifique. Com a intenção de estabelecer uma mudança significativa no 

ensino de Matemática, há a identificação de que os conteúdos devem ser abordados de 

forma a considerar a realidade do aluno, tanto no Ensino Comum como na EJA, para 

que este tenha uma percepção mais concreta do conhecimento matemático.  
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Metodologia:  

A metodologia empregada na sua elaboração foi à revisão de literatura, que 

oportuniza o acesso a informações pertinentes relevantes acerca do assunto em foco, 

considerando como fontes artigos, dissertações, textos de anais e documentos oficiais.   

 

Considerações finais: 

O ensino de Matemática necessita incorporar elementos que realcem sua 

aplicação concreta no meio social, para que os alunos tenham uma nova postura em 

relação ao seu aprendizado, incluindo a percepção de que colabora no aprimoramento 

da sua condição de cidadania. Essa perspectiva se estende ao EJA, que possibilita aos 

estudantes adquirirem conhecimentos que expandem seus horizontes na sociedade, além 

de dar significado ao saber matemático empírico que já possuem em inúmeras 

atividades diárias. A percepção do potencial do conhecimento matemático pelo aluno na 

EJA demanda uma prática docente diferenciada, que permita uma participação mais 

significativa, principalmente quando considera-se que a prática tradicional fazia com 

que este mantivesse uma postura passiva, sendo um mero receptor dos saberes 

abordados pelo professor.O docente da EJA necessita desenvolver uma prática de 

ensino que garanta ao jovem e o adulto a possibilidade de participar ativamente na sala 

de aula, deixando de ter uma postura passiva, preocupando mais em memorizar os 

conteúdos para se envolver mais com a disciplina matemática, inclusive reconhecendo 

sua importância no seu cotidiano, resultando em um aprendizado mais relevante. 

 

Referências: 

ARRUDA. J. P.; MORETTI, M. T. Cidadania e Matemática: um olhar sobre os livros 

didáticos para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Contrapontos, n. 6, p. 423-

437, dezembro de 2002.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Proposta curricular para a educação de jovens e 

adultos: segundo segmento do Ensino Fundamental. Brasília: MEC, 2006.  

 

CEMBRANEL, S. M. O ensino e a aprendizagem da Matemática na EJA. Porto 

Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.  

 

COSTA, C. G. Desafios do EJA em face das transformações do trabalho. Revista 

Lugares da Educação, v. 3, n. 6, p. 90-103, 2013.  

 

DI PIERRO, M. C. Descentralização, focalização e parceria: uma análise das tendências 

nas políticas públicas de educação de jovens e adultos. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 27, n. 2, p. 321-337, jul./dez. 2001.  

 



 

 
117 

SILVA, H. T. R.; MOURA, T. M. S. Educação de Jovens e Adultos (EJA): desafios e 

práticas pedagógicas. Interdisciplinar – Revista Eletrônica da UNIVAR, v. 3, n. 9, p. 

31-36, 2013.  

 

SANTOS, G. P.; SANTOS, J. R. L.; JESUS, R. A.; SILVA, J. P. Reprovação e evasão 

do Ensino Médio na cidade de Ribeirópolis – Sergipe.Anais do III Fórum Identidade 

e Alteridades – Educação, Diversidade e Questões de Gênero. Itabaiana: UFS, 2009.  

 

 

  



 

 
118 

O MOVIMENTO ESTUDANTIL SECUNDARISTA EM GUARAPUAVA 

DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA 

 

ClaudinéiaSchinemann 

Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Centro Oeste. Docente no curso de 

Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a atuação do movimento estudantil 

secundarista de Guarapuava durante a ditadura civil-militar brasileira (1964 – 1985). O 

recorte temporal justifica-se por ter sido o período em que a organização estudantil 

atuou de modo significativo no cenário nacional e teve mais visibilidade social. Durante 

o levantamento bibliográfico encontramos a carência de fontes escritas a cerca da 

história da educação e do movimento estudantil guarapuavano no período assinalado e a 

ausência desses estudos nos levou a recorrer às fontes orais e aos periódicos veiculados 

na cidade. Para o desenvolvimento da pesquisa, a orientação teórico-metodológica 

adotada foi baseada no materialismo histórico-dialético, por ser o método que permite 

interpretar a realidade numa lógica dialética. Deste modo, buscou-se destacar a atuação 

do movimento estudantil secundarista de Guarapuava no período da ditadura civil-

militar brasileira, contextualizando esse período na cidade e apresentando de modo 

breve a história do município para que a partir dessas informações pudéssemos 

engendrar uma discussão com o cenário nacional durante a instauração do regime civil-

militar brasileiro e a atuação do movimento estudantil enquanto movimento social. 

Percebemos com isso que a participação estudantil secundaristas em Guarapuava foi 

significativa na história da cidade e na própria história do movimento. Acreditar que 

com suas ações, mesmo que locais, poderiam mudar o mundo foi uma das 

características desse movimento estudantil.  

 

Palavras-chave: Movimento Estudantil Secundarista; História; Guarapuava. 

 

Introdução: 

O presente trabalho é o resultado da pesquisa realizada durante o mestrado em 

educação na Universidade Estadual do Centro-oeste - UNICENTRO. O interesse pelo 

estudo, se originou em algumas reflexões realizadas durante nossa prática como 

pedagoga no município de Guarapuava, que evidenciaram que os estudantes 

secundaristas de hoje apresentam pouco interesse na participação em grêmios 

estudantis, demonstrando muitas vezes uma certa resistência a essa organização. Ao 

analisarmos essa situação chegamos a acreditar que uma das possibilidades para 

justificá-la poderia estar no desconhecimento da história do próprio movimento e de sua 

importância enquanto espaço de participação dentro da instituição escolar e da 

sociedade.  

Na tentativa de suprir essa necessidade de conhecimento histórico  recorremos à 

história do município e do movimento estudantil secundarista e nos deparamos com a 

carência de estudos que abordem esses assuntos. Essa constatação nos incitou a 

pesquisar na história, especificamente a de Guarapuava e do Movimento Estudantil 
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Secundarista a fim de contribuir com o desenvolvimento de estudos sobre os aspectos 

históricos do Movimento e da educação guarapuavana ainda não explorados.  

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a atuação do 

Movimento Estudantil guarapuavano, especificamente do movimento secundarista, 

durante a ditadura civil-militar brasileira. O recorte temporal apresentado justifica-se 

pela maior visibilidade e intensa participação dos estudantes secundaristas e 

universitários durante esse período. Para tanto, analisaremos os limitadores e as 

possibilidades, então existentes, na ação daqueles militantes, com a intenção de 

compreendermos de que maneira o Movimento Estudantil Secundarista de Guarapuava 

contribuiu na história da educação da cidade e de que modo desenvolveram atividades  

em prol dos estudantes. 

 

Metodologia: 

Para a realização da pesquisa a orientação teórico-metodológica adotada foi o 

materialismo histórico-dialético, por ser o método que permite interpretar a realidade 

numa lógica dialética. A investigação desse modo deve se apropriar do objeto 

interpretando-o junto a sociedade e aos sujeitos envolvidos no processo da construção 

histórica. 

Inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico com o objetivo de levantar 

o máximo de informações possíveis acerca de compreender o tema de pesquisa, 

subsidiados por pesquisadores da área.  

A atuação dos estudantes na história do país é apresentada de acordo com 

MENDES JUNIOR (1982), POERNER (2004), CINTRA & MARQUES (2009). 

O estudo do período da ditadura civil-militar brasileira é fundamentado em  

GERMANO (2011), CHIAVENATO (2004) e SANFELICE (2008). Sobre estudos no 

Paraná destacamos alguns autores como BRUNELO (2009), SCHMITT (2011), 

HELLER (1988), HELLER & DUARTE (2000) e MAGALHÃES (2001). 

Em relação à história de Guarapuava nos fundamentamos em MARCONDES 

(1998), FERNANDES (2010), TEMBIL (2007), FERREIRA JUNIOR (2007),  SILVA 

(2008), SCHMIDT (2009). 

Pela carência de estudos referentes à educação de Guarapuava principalmente a 

partir da década de 60 e ausência desses sobre o movimento estudantil guarapuavano 

recorremos a coleta de dados, que foi feita através de entrevistas com ex-militantes do 

movimento estudantil secundarista de Guarapuava e de documentos disponibilizados 

por eles, além de jornais que circularam na cidade no período em destaque. Essas fontes 

tiveram relevância ímpar para nosso estudo. 

 

Resultados e Discussões: 

Diante do que foi exposto, o texto foi organizado em três capítulos. 

Apresentamos no primeiro capítulo a atuação do movimento estudantil secundarista na 

cidade de Guarapuava pelo olhar e pela voz daqueles que nele atuaram. Através das 
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entrevistas pudemos categorizar a juventude guarapuavana e conhecer sua organização 

estudantil no período da ditadura civil-militar, suas ações, seus anseios, suas 

dificuldades e suas atividades, confrontando os discursos com o referencial teórico. 

No segundo capítulo, organizamos uma discussão específica sobre a ditadura 

civil-militar na cidade. Ressaltamos que a utilização das fontes orais e de algumas 

notícias de jornal, também foram essenciais para compreendermos esse período, visto 

que, como mencionado, as fontes escritas relativas ao recorte espacial e temporal 

escolhido,  são escassas. Apresentamos um breve histórico do município para que a 

partir dessas informações possamos compreender como se configurava a cidade 

engendrando uma discussão com o cenário nacional durante a ditadura civil-militar 

brasileira. 

No terceiro capítulo apresentamos o movimento estudantil enquanto movimento 

social, sua trajetória no Brasil com as fases da atuação do movimento, especificamente, 

no período da ditadura civil-militar brasileira, quando o movimento ganha maior 

visibilidade social.  

 

Considerações Finais: 

Nesse sentido, a presente pesquisa, dentro de suas possibilidades e limites, busca 

analisar a atuação do movimento estudantil secundarista de Guarapuava no período de 

1964 a 1985, na intenção de contribuir com a história da educação do município e 

fomentar o desenvolvimento de novas pesquisas voltadas ao movimento estudantil da 

cidade. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o programa do PACTO para o 

fortalecimento do ensino médio. Trata-se de um Programa Federal, o qual encontra-se 

em processo de implantação nos estados brasileiros e possui várias possiblidades de 

estudo. Sabe-se que a educação tem sido bandeira de lutas das diversas categorias da 

sociedade, e este processo não se faz sem a mobilização, tampouco sem conhecimento, 

portanto, para entender parte deste processo, o presente trabalho, busca fazer um estudo 

do resenho curricular do ensino médio, a partir da proposta de formação do Pacto pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio para os professores desta modalidade, visto que é 

nessa etapa de ensino que se observa o maior índice de reprovação, abandono e evasão 

escolar, pois, é justamente durante este período do ensino que ocorrem os diversos 

fatores que levam o aluno a desistência da escola, portanto, com esta pesquisa pretende-

se compreender as reais funções do currículo na escola e se este é utilizado pela equipe 

escolar em favor da aprendiagem dos alunos, sendo está o objetivo principal da 

educação escolar devendo ser uma preocupação de todos os envolvidos com o processo 

educacional. A referida pesquisa encontra-se em andamento. 

 

Palavras chave: Currículo; Ensino Médio; Formação. 

 

 

Introdução: 

O interesse em compreender o redesenho curricular do ensino médio a partir do 

Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, deve-se ao fato de se tratar de 

umaproposta de formação ofertada aos professores que atuam no ensino médio, visto 

que é nessa etapa de ensino que se observa o maior índice de reprovação, abandono e 

evasão escolar, pois, é justamente durante este período do ensino que acentuam  os 

diversos fatores que levam o aluno a desistência da escola, portanto, com esta pesquisa 

pretende-se compreender as reais funções do currículo na escola e se este é utilizado 

pela equipe escolar em favor da aprendiagem dos alunos. Além disso, as principais 

mudanças no currículo do ensino médio a partir da proposta do pacto são indicativos 

para refletir sobre a qualidade do ensino ofertado aos nossos alunos da rede pública.  

Ao abordar o referido tema, vale ressaltar que o mesmo encontra-se em processo 

de implantação, pois, no Estado do Paraná, o termo de compromisso firmado entre o 

governo Federal e Estadual ocorreu no final do mês de março do ano de 2014, tendo 

iniciado os estudos com os professores da rede, a partir do mês de maio do mesmo ano, 
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portanto, faz parte de uma formação em construção. Considerando-se a necessidade de 

analisar e descobrir a nova proposta para melhorar o ensino ofertado aos alunos do 

ensino médio, da rede pública bem como as principais características do currículo atual 

das escolas. 

Esta pesquisa exerce a função de apresentar o surgimento do pacto e a trajetória 

do currículo escolar do ensino médio, sendo que a escolha deste tema justamente foi a 

curiosidade por entender as mudanças curriculares para o ensino médio a partir do pacto 

nacional pelo fortalecimento do ensino médio. A realização da referida pesquisa vem 

sendo realizada por meio da leitura de documentos como o currículo do ensino médio, 

as diretrizes nacionais e estudos já realizados sobre este tema que se encontra no auge 

de estudos, os quais tornam-se os fatores mais decisivos para cumprir-se o que foi 

proposto. Para o enriquecimento do trabalho pretendido a fim de contribuir para o 

melhor resultado da pesquisa, adotou-se como instrumento para a coleta de dados, a 

técnica de questionários/entrevistas, os quais estão sendo aplicados à um grupo 

professores de uma escola do interior do estado do Paraná, que participaram da primeira 

e segunda etapa do curso de formação do pacto pelo fortalecimento do ensino médio. 

Ao compreender as principais mudanças no currículo a partir da proposta do pacto 

nacional pelo fortalecimento do ensino médio, foi possível identificar as principais 

abordagens do currículo ofertadas na formação do pacto nacional para o fortalecimento 

do ensino médio, bem como conhecer parte da trajetória histórica do currículo do ensino 

médio e suas características fundamentais. 

Durante o processo de realização das etapas propostas para a finalização do 

projeto, poderá ocorrer mudanças e novas dimensões sobre o referido tema, em virtude 

de sua execução atual e ainda ativa. Pretende-se ainda, analisar as concepções dos 

professores e alunos do ensino médio com a implantação da proposta de formação do 

pacto nacional do ensino médio. 

   

Metodologia: 

A metodologia apresenta as informações necessárias para que seja realizada a 

referida pesquisa, apresenta e descreve os procedimentos metodológicos e instrumentos 

que serão utilizados em sua realização. 

Esta pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, utilizando-se como 

método de pesquisa bibliográfica, pois, utilizou-se de estudos de vários autores que 

abordam o tema ensino médio, os quais proporcionaramentender melhor o ensino médio 

e porque a partir de um certo tempo os alunos deixam de frequentar essa etapa do 

ensino, analisar o que estes autores colocam e sua visão a respeito de tal modalidade de 

ensino (Sacristan, Saviani,  entre outros) e documental por analisar documentos 

utilizados nas escolas como o currículo e as diretrizes, e também os materiais utilizados 

pelos professores que fazem parte do programa também para conhecer o que é proposto 

para eles, afim de melhor entender o tema proposto e contextualizar com os dados 
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coletados por meio da pesquisa de campo, a qual permite buscar uma relação entre o 

real e o sujeito. 

Para a realização do referido projeto de pesquisa, elaborou-se um questionário 

que será distribuído a um grupo de vinte professores da rede estadual, que participaram 

da proposta de formação. Além disso, será entrevistado um grupo de alunos de uma 

turma de terceiro ano do ensino médio e que foram envolvidos no programa do pacto 

nacional pelo fortalecimento do ensino médio. 

 

Resultados e Discussões: 

 O referido estudo vem proporcionando uma maior compreensão a respeito do o 

processo de formação almejado na proposta do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino 

Médio, e a necessidade de trazer elementos que possam dar conta de situar o cenário 

educacional brasileiro, fazendo-se necessário também apresentar alguns aspectos da 

realidade social econômica do país, a fim de entender os desafios para o ensino médio e 

a proposta de formação para melhorar o ensino.  

O ensino médio hoje tem sido um grande desafio para as Políticas Públicas, pois, 

é visível a urgência em pensar em estratégias que possam garantir o direito à educação, 

conforme determinam as legislações vigentes. 

Sabe-se que o Brasil vive, nos últimos anos, um processo de desenvolvimento 

que tem sido acompanhado deprogramas e medidas que visam a melhoria do país, 

porém, novas demandas estão surgindo, como é o caso da educação. Para que o país 

tenha um desenvolvimento econômico, é necessário investir em educação, por ISS, ela 

tem sido o centro desta questão. 

Esta pesquisa ainda se encontra em andamento e até agora foram esses os 

resultados alcançados. 

 

Considerações Finais: 

Essa formação proporcionou discutir a modalidade de ensino em que é percebido 

os fatores principais para que o aluno se afaste da escola como reprovação, abandono e 

evasão. Este estudo vem ampliando a visão e o entendimento para a educação na rede 

pública e o trabalho dos professores nesta etapa de ensino. 

Por meio dos estudos realizados, Os professores tiveram a oportunidade de 

refletir sobre suas concepções a respeito dos sujeitos do ensino médio e rever suas 

metodologias de ensino. Repensar o currículo de forma que este possa atender os 

anseios dos jovens e suas percepções de futuro fazendo-os entender que sem a educação 

fica mais difícil alcançar um futuro diferente. 
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Resumo: A dependência de substâncias químicas é um problema notório em nossa 

sociedade contemporânea, e que de acordo com a OMS, configura-se como um 

problema de saúde pública. Gradativamente, este problema passa da esfera pessoal, 

indivíduo que faz uso destas substâncias, para um problema que afeta toda a sociedade. 

Neste contexto, percebe-se a importância de se investir em políticas públicas, a fim de 

combater ou minimizar esta problemática. O Patronato Municipal, é uma política cujo 

principal objetivo é intervir junto aos Assistidos ou Beneficiários do Sistema Prisional 

oferecendo aos mesmos um acompanhamento mais humanizado. O Patronato se engaja 

nesta temática ao oferecer programas para a população assistida, dentre eles o programa 

SAIBA. O objetivo deste trabalho é apresentar o programa SAIBA e a sua importância 

para a comunidade. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica narrativa, a qual 

utiliza-se de artigos científicos, livros, teses, dissertações, revistas científicas e cartilhas, 

localizadas nas bases de dados eletrônicos. O SAIBA atua frente à atenção e cuidado de 

usuários de substâncias psicoativas que se encontram em conflito com a lei. O programa 

é regido pela equipe multidisciplinar do Patronato e tem sua estrutura dividida em oito 

encontros, visando como um todo, a inserção do assistido na sociedade e a reflexão 

deste sobre o delito cometido, na tentativa de apresentar caminhos alternativos que 

podem resultar numa mudança de conduta, um avanço gratificante tanto para o 

indivíduo, quanto para o contexto em que este está inserido. 

 

Palavras-chave: Programa Saiba; Patronato; Prevenção; Substâncias Psicoativas. 

 

Introdução: 

Atualmente a dependência de substâncias químicas já se configura como um 

grave problema de saúde pública, a dependência é considerada uma doença pela OMS, 
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pois o uso de substâncias vem a modificar o funcionamento do organismo dos 

indivíduos dependentes, trazendo várias consequências negativas (CASTRO; ROSA, 

2010). Autores colocam (CASTRO; ROSA, 2010) que esta doença não tem etiologia 

única mas resulta de uma série de fatores que interagem, como os emocionais e sociais. 

Dependendo de cada indivíduo alguns destes fatores se sobressaem em detrimento de 

outros. A dependência química afeta o indivíduo na esfera biopsicossocial, e é 

considerada um problema social visto sua abrangência mundial. 

Castro e Rosa (2010, p.2) definem a dependência como “[...] uso compulsivo da 

substância, priorização do seu consumo em detrimento dos danos que causa e de outros 

interesses pessoais, sociais ou profissionais (perda de controle)”.  

Para Silva (2000) citado por Scurssel e Vasconcellos (2010) a dependência é 

resultado da falta de adaptação do sujeito à realidade, e uma dificuldade do indivíduo de 

lidar com o ambiente e resolver conflitos. 

Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da dependência química são 

diversos, não é uma questão somente pessoal, nem unicamente de pressão social, mas 

uma soma de aspectos que interagem. Estão envolvidos nestas temáticas questões 

individuais, familiares, escolares, grupais, comunitárias, fatores genéticos, ambientais, 

características da personalidade dentre outros. Estes aspectos tanto como podem 

facilitar o uso de substâncias configurando-se como fatores de risco, também podem 

atuar como fatores de proteção contra o uso de drogas (CASTRO E ROSA 2010; 

DIEHL, CORDEIRO, LARANJEIRA, 2011). 

Os fatores de risco são determinados pela soma de características pessoais com a 

probabilidade de utilizar alguma substância no decorrer da vida. Já os fatores de 

proteção são aqueles que minimizam a influência dos fatores de risco, ou seja, são eles 

que irão reforçar a pessoa a se manter distante das substâncias químicas, ou de forma 

mais resumida os fatores de risco aumentam as chances do indivíduo fazer uso de 

substâncias químicas e os fatores de proteção minimizam estas chances (DIEHL; 

CORDEIRO; LARANJEIRA, 2011), ou seja, contrabalanceiam as vulnerabilidades 

existentes (CASTRO; ROSA, 2010). 

Os dados de pesquisas revelam que o uso de substâncias psicoativas tem 

crescido exponencialmente, segundo Rangé e Marlatt (2008) ao citar a pesquisa de 

Carlini (2002) comparando cidades brasileiras e norte-americanas, evidenciam o uso 

abusivo destas substâncias, mostrando que a prevalência de qualquer tipo de droga no 

Brasil era de 19,4%, já nos Estados Unidos da América era de 38,9%.  

Tendo em vista que a dependência química configura-se como um problema de 

saúde pública, e que causa muito sofrimento a sociedade e traz grandes prejuízos para a 

qualidade de vida do indivíduo, mostra-se fundamental iniciativas do setor público e 

privado que venham a intervir como fatores de proteção para o uso de substâncias 

psicoativas, ou com vistas a recuperação ou minimização do uso de drogas pelos já 

dependentes. Neste contexto, percebemos que surgem muitas políticas públicas que tem 

se voltado a refletir e agir no intuito de combater o uso de substâncias psicoativas. 
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Dentre estas políticas, o Patronato Municipal também se insere, oferecendo o programa 

SAIBA que é voltado ao atendimento da demanda de usuários de drogas em conflito 

com a lei (SEJU, 2013). 

De modo a fazer uma breve contextualização, o Patronato Municipal é uma 

política pública que assiste indivíduos que cumprem penas e medidas no regime aberto. 

Suas ações são estruturadas por meio da SEJU (Secretaria de Estado da Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos) da SETI (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior) em parcerias com os Municípios (SEJU, 2013).  

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o programa 

SAIBA, e a sua importância para a comunidade, justificando a necessidade de se 

investir em políticas que visem à prevenção e recuperação de indivíduos. 

 

Metodologia: 

A presente pesquisa se utilizou da metodologia bibliográfica narrativa que traz 

como uma de suas características a descrição e informações sobre os assuntos 

pesquisados (COOK et al., 1997), através de artigos científicos, livros, teses, 

dissertações, revistas científicas e cartilhas localizadas nas bases de dados eletrônicos. 

De acordo com Cordeiro et al. (2007) a metodologia de cunho bibliográfico narrativa 

não segue um modelo sistemático padronizado, antes se apresenta sem uma estruturação 

rígida na busca de informações nas bases de dados. Este método tem como viés analisar 

de maneira crítica e pessoal do pesquisador em relação aos fontes de dados por tal 

pesquisado. No tocante a pesquisa se utilizou das bases de dados eletrônicas, consulta 

de cartilhas e livros. 

 

Resultados e Discussão: 

O principal objetivo do programa Patronato é intervir junto aos Assistidos ou 

Beneficiários do Sistema Prisional, oferecendo aos mesmos um acompanhamento mais 

humanizado. O atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar, formada pelas 

áreas de Administração, Direito, Serviço Social, Pedagogia e Psicologia (SEJU, 2013). 

O Patronato oferece programas internos para os assistidos, através de entrevistas 

de triagens e análise dos dados coletados, os mesmos são encaminhados para estes 

programas, conforme a necessidade.  Dentre os principais programas oferecidos estão o 

BASTA, cuja atuação volta-se aos indivíduos que cometeram violência doméstica; o 

BLITZ que atua junto ao público que responde por delitos de trânsito; o ARMAS, que 

atua junto aos indivíduos autuados por posse ou porte ilegal de arma de fogo, e o 

SAIBA (SEJU, 2013). 

O objetivo do desenvolvimento destes programas é a “[...] individualização do 

cumprimento das alternativas penais através de estratégias de contextualização que 

possibilitem aos assistidos reflexões acerca do delito cometido, visando mudanças 

comportamentais, conscientização e internalização de novas condutas (SEJU, 2013, 

p.17).” 
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O programa SAIBA, consiste no encaminhamento, atenção e cuidado a usuários 

de droga em conflito com a Lei (SEJU, 2013). Em um primeiro momento o assistido 

passa pelo processo de triagem com a equipe multiprofissional, a partir da triagem e 

conforme as necessidades do indivíduo o mesmo é encaminhado para um dos 

programas oferecido pelo Patronato, ou ainda é encaminhado para programas externos.  

Em relação ao SAIBA, a cartilha disponibilizada pela SEJU (2013) estrutura o 

programa em oito módulos. No primeiro módulo ocorre o acolhimento e a integração 

dos indivíduos no grupo, esta etapa permite situar o assistido em relação à dinâmica dos 

encontros e permite que os integrantes possam interagir. No segundo módulo enfatiza-

se a discussão sobre o uso/abuso de drogas e permite refletir sobre os efeitos que estas 

substâncias causam. O terceiro módulo consiste em uma etapa de reflexão, na qual os 

assistidos são convidados a ponderar sobre aceitação e autoconhecimento. O quarto 

módulo trata-se sobre o estabelecimento de estratégias para enfrentar perdas e 

reparação.  

Dando prosseguimento, no quinto módulo os assistidos são convidados a refletir 

sobre as questões sociais que podem estar envolvidas nesta problemática, assim se 

repensam os fatores sociais, culturais e qualidade de vida. Na sexta etapa trabalha-se a 

elaboração de senso crítico e postura responsável com os assistidos. O sétimo módulo 

consiste em planejar novas possibilidades e apresentar, de modo a levar os assistidos a 

conhecer, as redes de apoio. E por último, no oitavo módulo trabalha-se com o objetivo 

de que os assistidos internalizem uma nova postura frente as drogas (SEJU, 2013). 

 

Considerações finais: 

O Patronato através da atuação de uma equipe multidisciplinar visa um 

atendimento mais integral e humanizado ao assistido, pautado nos Direitos Humanos. O 

Patronato ao oferecer programas como o SAIBA, visa não só a ressocialização do 

indivíduo apenado, mas também traz contribuições para a saúde pública. Levando-se em 

consideração estes aspectos, fica evidente que o trabalho com prevenção e recuperação 

de indivíduos dependentes de substâncias é imprescindível para o bem-estar tanto dos 

indivíduos envolvidos quanto da sociedade.  
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Resumo: A trajetória da formação profissional dos profissionais não-docentes da 

educação após um período longo de negligência, motivada por uma árdua mobilização 

desses trabalhadores passa a ser organizada por marcos legais e delimitações 

curriculares da formação enquanto técnico, configurando no Profuncionário, que é 

ofertado aos agentes educacionais efetivos da educação básica no Paraná a partir de 

2006. 

 

Palavras-chave: Profuncionário; Funcionários de Escola; Formação Profissional. 

 

Introdução: 

O reconhecimento dos trabalhadores não docentes enquanto educadores pela Lei 

12.014/2009 foi o ápice de um processo histórico de luta pela identidade desses 

profissionais.  

 Tendo em vista a trajetória histórica da sociedade brasileira, compreende-se a 

configuração do modo de dominação para dentro da escola por muito tempo. 

Perfazendo a divisão entre trabalho intelectual e manual, o último fora direcionado, 

geralmente, aos menos favorecidos pelas oportunidades e advindo dos extratos mais 

pobres dessa sociedade. 

 A consequência deste processo foi materializada na constituição da categoria dos 

funcionários das escolas identificados como de auxiliares ou de apoio, construindo 

relações de subalternidade. Deste modo, esses trabalhadores foram e (são) contratados 

de forma precária enquanto servidores públicos ou por meio de terceirização, 

recorrentemente com os salários baixos. 

 Introduzir enquanto área de Educação Profissional de Nível Médio, denominado 

“serviços de apoio escolar”, por parte do Conselho Nacional de Educação, desencadeou 

a necessidade de um programa nacional devendo proporcionar a formação técnica 

desses trabalhadores nas suas diferentes áreas de atuação. 

 O PROFUNCIONÁRIO - Programa de Formação Inicial em Serviço dos 

Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público surge a partir de 

2005, primeiramente no Pernambuco, sendo que em 2006 começa a ser ofertado no 

Paraná, sendo ininterruptamente ofertado desde então para os agentes educacionais I 

(responsáveis pela manutenção da infraestrutura escolar e alimentação escolar) e 

agentes educacionais II (responsáveis pela secretaria escolar, multimeios didáticos e 

biblioteca). 
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 Pelo fato do tema proposto estar vinculado a uma política pública de 

qualificação e formação, especialmente pela demanda da lei que resguarda que os 

profissionais da educação não docentes, imprescindivelmente devem cursar os cursos 

técnicos da área profissional de serviços de apoio escolar (área 21), grande parte da 

produção bibliográfica é vinculada ou motivadas pelos agentes públicos envolvidos em 

sua implementação. 

 A construção do Profuncionário é fundamentada no compromisso do Plano 

Nacional de Educação 2001-2010, que coloca a criação de “cursos profissionalizantes 

destinados à formação de pessoal de apoio para as áreas de administração, multimeios e 

manutenção de infraestruturas escolares, inclusive para alimentação escolar e a médio 

prazo para outras áreas que a realidade demonstrar ser necessário” (BRASIL, 2001). 

 O quadro de valorização profissionalização dos servidores não docentes da 

escola é fruto da luta pela identidade e pelo reconhecimento, saindo da dicotomia 

professor-aluno, como sendo os únicos historicamente vinculados ao ambiente e 

infraestrutura escolar. 

  

A escola, não é um campo neutro de aplicação de habilidades 

profissionais. Cada um dos atores no processo escolar, tanto os que 

estão em contato direto com os estudantes, em sala de aula nos 

recreios, nas cantinas, nos corredores e nos portões, como os que 

manipulam o registro de planejamento, da execução e da avaliação na 

secretaria escolar devem estar comprometidos com os objetivos 

educacionais e integrados numa ação coletiva, que é a ação de educar, 

diferenciada em cada nível de ensino, mas sempre caracterizada como 

educação escolar. (MONLEVADE, 2000, p. 25). 
 

 João Monlevade, consultor de Educação do Senado Federal, já citado 

anteriormente, fora certamente quem mais fomentou a discussão e produção 

bibliográfica, publicando em 1995 o livro “Funcionários das escolas públicas: 

educadores profissionais ou servidores descartáveis”, quando ainda na Universidade 

Federal de Mato Grosso, servindo como desencadeador do Projeto Arara Azul, 

precursor do Profuncionário, que funcionou naquele estado a partir 1994 (ANDRADE; 

SANTOS, 2009). 

 Com o funcionamento do Programa e a disseminação dos cursos em 

funcionamento em 18 estados, bem como o envolvimento dos Institutos Federais na 

oferta, para uma perspectiva de transcender a formação em serviço, ofertando 

plenamente os cursos técnicos integrados, fora fundamental o lançamento da obra 

“Profissionalização ou Terceirização? O futuro dos funcionários de educação à luz das 

conquistas e desafios do presente” em 2014, trabalhando com o tema diante da 

perspectiva de fragmentação e mesmo da resistência de alguns estados, especialmente 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul que pouco 

implementaram a formação técnica, sendo que após 9 anos, pouco mais de dez por cento 

fora diplomado em âmbito nacional. 
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 O objetivo deste é eminentemente estudar a trajetória e os impactos da 

implementação do Profuncionário no Estado do Paraná e seus reflexos nas carreiras dos 

Funcionários de Escola e na estrutura escolar. 

 

Metodologia: 

 A definição dos sujeitos da pesquisa deve obedecer a temporalidade da evolução 

dos dispositivos legais que desaguaram na construção do Profuncionário e sua forma de 

oferta para os funcionários de escola no Paraná. 

 A tipologia da pesquisa remete à Rosa &Arnoldi (2006), e seu entendimento de 

que na pesquisa qualitativa, não é quantidade de pessoas que irão prestar as 

informações que tem importância, mas sim o significado que os sujeitos tem em razão 

do que se procura para a pesquisa (ROSA & ARNOLDI, 2006, p.53) 

 Da mesma forma, a análise documental, segundo Lüdke e André (1986)  pode 

ser considerada uma técnica valiosa de abordagem dos dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos do tema ou problema. 

 Torna-se elementar, deter-se na análise dos documentos produzidos pelo 

Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação a partir de 2003, das 

legislações que ampararam ou desencadearam a disseminação do curso, bem como 

notícias e documentos de comissões de trabalho que dimensionaram local e globalmente 

a inserção e a necessidade da profissionalização em curso desses trabalhadores não-

docentes. 

 Indissociavelmente, a entrevista, deve responder pela coleta de informações, 

representando o instrumento que atenta para o caráter interativo que mediatiza a análise 

do referencial teórico. 

 

Resultados e Discussão: 

 A discussão sobre o Profuncionário e da capacitação dos técnicos em educação 

nos diferentes níveis e de maneira geral é bastante incipiente, muito por conta da 

organização recente destas. Pode-se dizer que o Profuncionário é a primeira política de 

formação com indicativo substanciais e continuidade garantida, em diferentes estados e 

realidades. 

 As perspectivas de resultados da intervenção do programa procurarão uma 

devolutiva sobre a efetivação do técnico da Área 21, no sentido de verificar a relevância 

da prática e da própria identidade dos agentes educacionais enquanto educadores para 

além do formal e legal. 

 

Considerações finais: 

 Ao final de dez anos de oferta dos cursos do Profuncionário é chegado o 

momento do balanço da implementação da política pública de formação técnica. Mais 

de dezenove mil agentes educacionais formaram-se técnicos, restando poucos efetivos 
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sem a formação preconizada pela legislação e almejada pela categoria de trabalhadores 

e trabalhadoras por décadas. É imprescindível que no limite do técnico nas diferentes 

habilitações, educadores e educadoras possam ter reafirmadas as suas identidades. 
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Resumo: Este estudoobjetivou discorrer sobre O Programa Saúde na Escola, pois o 

mesmo prevê a articulação entre os setores da saúde e educação na efetivação de ações 

nos espaços escolares para prevenção a doenças e melhoria da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes. A investigação  foi desenvolvida a partir de pesquisa 

exploratória em documentos do Ministério da Saúde e da Educação, O Programa Saúde 

da Escola caracteriza-se como politica intersetorial e seu objetivo é contribuir para a 

formação dos estudantes através  de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, 

com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O objetivo do 

Programa deve ser alcançado através de ações como a avaliação clínica e psicossocial, 

promoção da alimentação saudável, incentivo aatividade física, educação para a saúde 

sexual e reprodutiva, prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas e a prevenção a 

todos os tipos de violência. 

 

Palavras-chaves: Saúde; Escola; Educação. 

 

Introdução: 

Os conceitos sobre saúde e educação foram se ampliando ao longo do tempo, 

observamos hoje algumas iniciativas que buscam integrar estes campos para o 

atendimento dos escolares. Uma das iniciativas diz respeito à implantação de politicas 

sobre a saúde na escola. Políticas estas chamadas de intersetoriais, já que articulam 

ações dos setores da saúde e da educação para atuarem em conjunto na melhoria da 

saúde e qualidade de vida, tendo em vista que: 

 

A escola passa então a tomar como responsabilidade compartilhada a ação 

inclusiva em saúde [...] favorecendo o desenvolvimento de habilidades da 

comunidade escolar [...] estabelecendo parcerias intersetoriais que visam ao 

suporte à saúde de sua comunidade (MOYSÉS, 2008, apud BRASIL, 2012, 

p.15). 

 

Portanto a escola, em uma ótica de inclusão e participação, pode e deve atuar 

como promotora de saúde para sua comunidade, pois representa um espaço de 

referência para os componentes da comunidade sejam os pais, responsáveis, familiares e 

equipes que compõe o quadro de funcionários da escola. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propostos pelo Ministério da 

Educação e Desportos, em 1997 apresenta a saúde como um dos temas transversais. 

Neste documento observa-se o indicativo de que a escola deve ser referência para ações 

de ascensão à saúde. 

 

Ao educar para a saúde de forma contextualizada e sistemática, o 

professor e a comunidade escolar contribuem de maneira decisiva na 

formação de cidadãos capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis 

de saúde pessoais e da coletividade (Brasil, 1997, p.61). 

 

Portanto os temas que se referem à saúde merecem atenção em todos os 

níveis de ensino, devendo ser tratados como fundantes do desenvolvimento integral 

do ser humano e o papel da escola precisa ir além de disseminadora de campanhas 

fechadas de prevenção, comumente lançadas pelas secretarias de saúde que por 

vezes ainda mantem um conceito de saúde somente como a ausência de doenças. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde “a saúde é o estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença” (Brasil, 1997, p 65). 

Saúde é, portanto, produto e parte do estilo de vida a partir das condições de 

existência das pessoas em seus contextos sociais, econômicos e culturais bem como 

a vivência do processo saúde/doença em sua forma de representação e inserção 

humana no mundo. 

Neste contexto as ações da educação como forma de proporcionar boa saúde 

a comunidade escolar não precisam estar restritas aos profissionais da saúde e aos 

espaços da saúde, a própria escola e a equipe que a compõe podem construir 

práticas que conscientizem sobre os cuidados com a saúde e qualidade de vida 

como direito e como bem inalienável de cada um dentro de seus espaços e 

condições reais de vida.  

Sobre a educação Paulo Freire enfatiza: 

 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve 

necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de 

uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a quem 

queremos educar (FREIRE, 1979, p.19). 
 

O objetivo deste estudo é discorrer sobre o Programa Saúde na Escola, pois 

o espaço escolar caracteriza-se como espaço formativo e deve continuamente 

promover ações e interação direcionadas a toda comunidade do entorno. 

 

Metodologia: 

Existem diferentes maneiras de construir o conhecimento científico. Este estudo 

foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória, que de acordo com Gil (2007) a 

maioria assume a forma de pesquisa bibliográfica caracterizando-se como o 

procedimento básico da pesquisa, sendo assim, o primeiro passo para as investigações 
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acadêmicas e científicas é o estudo ou levantamento de documentos sobre o tema a ser 

pesquisado. As discussões dos resultados acontecerão em virtude do resultado da 

pesquisa exploratória. 

 

Resultado e Discussão: 

As discussões iniciadas com os Parâmetros Curriculares - Temas Transversais, a 

respeito da educação para a saúde passam a compor a legislação atual sobre a atenção a 

saúde escolar com o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, publicado no Diário 

Oficial da União, Seção 1, p. 2 que institui o Programa Saúde na Escola (PSE) com a 

“finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de 

educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.” São 

elencados no art. 2º do mesmo documento, os objetivos de promover a saúde e a cultura 

paz; articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações da educação básica 

pública; contribuir para a constituição de condições para a formação integral de 

educandos; contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na 

promoção da cidadania e nos direitos humanos; fortalecer o enfrentamento das 

vulnerabilidades no campo da saúde e que comprometem o desenvolvimento escolar; 

promover a intercomunicação escola e unidades de saúde assegurando a troca de 

informações sobre as condições de saúde dos estudantes e fortalecer a participação 

comunitária nas políticas de educação básica e saúde. Saúde entendida como uma 

condição permanente e dinâmica da procura de sentir-se bem, de estar bem com todo o 

meio de convívio. Sendo assim a educação engendra os recursos de intervenção e 

modificação das categorias de saúde, abrangendo toda a totalidade do ser tanto na sua 

individualidade como na coletividade. Freire destaca que: 

 

A conscientização é um compromisso histórico. [...], implica que os 

homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. 

Exige que os homens criem sua existência com um material que a vida 

lhes oferece. (FREIRE, 1979, p.15). 
 

A escola, portanto, é local de reflexão e conscientização e pode ir além do 

discurso político, transformando a realidade de sua comunidade a partir do trabalho 

com os alunos em ações como a avaliação clínica e psicossocial, formação de 

hábitos para a alimentação saudável e saúde bucal, incentivo a atividade física, 

orientações para a saúde sexual e reprodutiva, precaução ao uso do álcool, tabaco e 

outras drogas, prevenção a todos os tipos de violência e outras ações 

correspondentes.  

.  

A escola é espaço de grande relevância para promoção da saúde, 

principalmente quando exerce papel fundamental na formação do cidadão 

crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle 

das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais 

saudáveis (BRASIL, 2009, p. 17). 
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Dessa forma a escola deve ser pensada como local de saúde e deve estar aberta a 

novos projetos que atendam as necessidades dos educandos, educadores e comunidade, 

buscando criar uma rede de saberes educativos estabelecendo relações entre educação, 

saúde e qualidade de vida, pois: 

 

Saúde é qualidade de vida, estando associada aos direitos humanos. A escola 

comprometida com uma educação integral e integrada contribui 

significativamente para promoção de saúde, quando suas ações pedagógicas 

têm como horizonte a garantia desses direitos (BRASIL, 2010, p. 8). 
 

Pensando desta forma podemos afirmar que toda prática de educação 

comprometida com o desenvolvimento integral também é uma prática de saúde. 

 

    Considerações finais: 

Do exposto destaca-se que saúde e educação são indissociáveis sejam nos 

aspectos políticos como de produção social, e demanda a informação intensa para todos 

os sujeitos envolvidos na edificação de atos que objetivem escolhas benéficas tanto no 

âmbito de vida pessoal como coletiva a todos que compõem a comunidade escolar.   

A escola é essencialmente um espaço de formação que vai além da transmissão 

do saber formal. No espaço da escola ocorrem interações que contribuem para a 

formação de hábitos e de valores fundamentais que garantem o pleno desenvolvimento 

de crianças e adolescentes.    

O Programa Saúde na Escola apresenta características que podem alcançar a 

comunidade como um todo ao oportunizar debates sobre os entraves de uma vida 

saudável e com isso desenvolver um trabalho de conscientização a respeito do que é 

nocivo a saúde, não só junto aos alunos, mas de toda a coletividade pertencentes à 

escola. 

 

Referencia: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 96 

p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica; n. 24). 

 

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde 

na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF, dez. 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2007/decreto/d6286.htm 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Semana Saúde na Escola Guia de Sugestões de Atividades/ 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

– Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

 



 

 
139 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF; 

1997. 

 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. [tradução de Kátia de Mello e Silva; revisão técnica de 

Benedito Eliseu Leite Cintra]. – São Paulo: Cortez & Moraes, 1979. 

 

GIL, Antônio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

  



 

 
140 

PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: DESAFIOS E CONTRADIÇÕES 

 

 

Eliane Dominico 

Especialista em Educação do Campo pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO e Gestão e Organização Escolar pelo Instituto de Estudos Avançados e 

Pós-Graduação, ESAP. Educadora Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município 

de Guarapuava /PR 

 

Graciele Aparecida Domingues 

 

Resumo: A falta de capacitação continuada voltada a professores da Educação Infantil 

implica em uma prática pedagógica com metodologias de ensino inadequadas e 

consequente dificuldades do discente no processo de ensino aprendizagem. O presente 

trabalho tem o intuito de pesquisar junto ao corpo docente de três Centros de Educação 

Infantil do Município de Guarapuava/PR se há Programas de Capacitação voltados à 

otimização da prática pedagógica.  

 

Palavras-chave: Programas de Capacitação; professores;prática pedagógicas. 

 

 

Introdução: 

A presente pesquisa tem o intuito de verificar se o Município oferece aos 

professores de Educação Infantil formações continuada. Não obstante, busca-se fazer 

um estudo acerca desse tema para melhor compreendê-lo e, por conseguinte conseguir 

identificar e esclarecer como a falta de formação ao professor pode ocasionar vários 

problemas, como a falta de conhecimento e o empobrecimento curricular.  

Atualmente, tem se discutido muito a importância da formação continuada e 

como a mesma contribui na formação do professor dando subsídios para que o mesmo 

possa proporcionar uma aula dinâmica, atrativa e que contribua na aprendizagem dos 

alunos.  

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo, onde foi 

entregue questionários as professoras do Infantil IV de três Centros de Educação 

Infantil, no Município de Guarapuava/PR, com objetivos de estudar o referencial 

teórico que embasa o referido tema das pesquisa e pesquisar junto ao corpo docente se 

há programas de capacitação voltados à otimização da prática pedagógica.  

Metodologia: 

Desenvolveu-se uma pesquisa de campo, envolvendo Centros de Educação 

Infantil, na cidade de Guarapuava, Paraná. A pesquisa foi qualiquantitativa, tendo os 



 

 
141 

professores da Educação Infantil como colaboradores para obtenção direta de dados, 

estes transcritos por meio das respostas dos questionários;  

A análise e Discussão dos Dados: esta etapa da pesquisa foi a que proporcionou 

vincular a teoria com a prática e denotou uma maior compreensão acerca da realidade 

que se encontra a formação continuada dentro do Município de Guarapuava;  

Projetos de capacitação continuada: 

Por muito tempo os professores ingressaram no centro de Educação Infantil 

sem serem qualificados. Exigia-se um grau de escolaridade relativamente muito baixo, 

sendo desnecessárias uma formação e especialização mais intensa. O ingresso era, na 

maioria das vezes, feito por mulheres e os critérios exigidos era ter um interesse pelo 

trabalho e demonstrar ter aptidões para cuidar de crianças, sendo assim, o trabalho 

baseava no assistencialismo e o que sustentava suas práticas eram suas experiências de 

vida.  

Entretanto, a Constituição de 1988, vem estabelecendo novos direcionamentos 

à educação de crianças pequenas, sendo  dever do Estado garantir atendimento em 

creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos. Visando os avanços na legislação, começa 

a ter uma preocupação maior em proporcionar um espaço organizado, metodologias 

adequadas e profissionais qualificados para poder atender as necessidades particulares 

das crianças.   

A Educação Infantil passa com o decorrer dos anos a assumir grande 

importância perante a sociedade, abre-se a visão para o desenvolvimento da criança 

como um todo e não somente em suas necessidades básicas.  A Lei de Diretrizes e Base 

da Educação (Lei 9.394/96) vem rompendo com a visão assistencialista da educação 

infantil e proporcionando diretrizes que dão novos direcionamentos a gestores, pais e 

professores sobre a vida das crianças dentro dessas instituições.  Sendo assim o Centro 

de Educação Infantil tem por finalidade proporcionar aos pequenos o seu 

desenvolvimento integral.   

De acordo com Libâneo (2001), os profissionais necessitam por meio de 

formação continuada, estar buscando aperfeiçoamento, refletindo os seus 

conhecimentos e agregando novos, procurando soluções para os desafios que encontram 

em suas práticas, preferencialmente de forma coletiva, ou seja, a formação tem a 

finalidade de provocar a inovação e Freire (1997) completa que somos seres 

incompletos e tendo consciência da nossa participação enquanto educadores na 

educação devemos buscar sempre procurar suprir essas nossas lacunas. Sendo assim,  o 

professor de Educação Infantil, necessita refletir a sua prática e partindo delas buscar 

novos métodos que possam contribuir para a sua formação e atuação em sala de aula.  

 



 

 
142 

Discussão e análise dos dados: 

A pesquisa de campo foi concretizada em 03 Centros de Educação Infantil da 

Rede Municipal de ensino de Guarapuava, no Paraná. Participaram da pesquisa 08 

professoras, atuantes no Infantil IV. Entre o grupo entrevistado, 02 delas atuavam a 

menos de 01 na Educação Infantil, 02 atuavam entre 02 a 05 anos e 04 atuavam a mais 

de 10 anos. Referente à formação das professoras, 07 possuem Pedagogia, 01 

magistério e nenhuma possui especialização. 

Iniciamos o estudo perguntando se elas consideravam importante a formação 

continuada. Obtemos resposta positiva  de todas as educadoras, o que afirma que as 

mesmas consideram que a formação pode contribuir de forma significativa nas suas 

práticas.  

Ao perguntarmos se existem programas de capacitação voltados para melhoria 

da prática pedagógica, obtivemos as seguintes respostas 

1ª professoras entrevistada: “sim, bimestralmente.”  

2ª professora entrevistada:  “A prefeitura oferece algumas palestras”  

3ª professora entrevistada: “sim.”  

4ª professora entrevistada:  “algumas sim”  

5ª professora entrevistada: “sim, mas não existe sequência nos cursos”   

6ª professora entrevistada: “há cada 6 meses uma formação”  

7ª professora entrevistada: “Sim. Bimestralmente a prefeitura oferta cursos 

para  educadores infantis municipais.”  

8ª professora entrevistada : “sim há cada 03 meses”  

As educadoras responderam  de forma contraditória o que nós leva a entender 

que as formações acontecem em forma de palestras e que os temas escolhidos são 

aleatórios, não existindo uma data fixa e nem sequencia nos temas.  

Entretanto Nóvoa nos alerta que:  

 

A formação de professores é um processo contínuo fundamentado em suas 

vidas e nas escolas. A formação docente deve estar voltada para o 

desenvolvimento pessoal: produzir a vida do professor, ao desenvolvimento 

profissional, produzir a profissão docente e ao desenvolvimento 

organizacional produzir a escola (1992, p.62.). 
 

Conforme aborda o autor, a formação tem a finalidade de desenvolver no 

educador as suas potencialidades, proporcionando o mesmo estar apto a contribuir de 

forma mais significativa na construção do conhecimento dos alunos.  

E para finalizar nosso estudo, solicitamos que as educadoras nos relatassem 

quais projetos elas acreditam que são importantes serem desenvolvidos e que ajudarão 

nas suas práticas. Os temas citados foram:“ literatura na Educação Infantil, teatro, 

matemática na Educação Infantil e projetos que envolvam a comunidade de acordo com 

a realidade escolar de cada local”. 
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Considerações finais: 

 O presente estudo foi significativo para compreendermos as transformações que 

ocorreram na Educação Infantil e a importância da formação continuada nesse processo 

de mudanças.  

Quando iniciou a Educação Infantil no Brasil, os centros de educação infantil 

tinham cunho assistencialista, onde somente o cuidar era priorizado. Entretanto, a  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vem rompendo com essa visão, ao 

garantir que a educação é direito de todos.   

Não obstante, esses centros de educação infantil passam a ser pautados no 

cuidar e educar, portanto, os professores necessitam tem formação para trabalhar com 

as crianças e estar em constante processo de capacitação.  

Ao realizarmos essa pesquisa com as professora da Rede Municipal de 

Educação Infantil, foi possível perceber que as mesmas acreditam que a formação é 

importante para sua prática pedagógica, porém, não foi possível obtermos clareza de 

que forma essa formação acontece dentro do Município de Guarapuava/Pr, sendo que 

algumas professoras relataram no questionário que elas acontecem bimestralmente e 

outras relataram que ocorre a cada seis meses. Outro quesito que foi por elas abordado é 

que a formação continuada não aprofunda as abordagens dos conteúdos, trabalhando a 

cada encontro com um tema diferente  

A realização deste trabalho foi significativa para compreendermos as 

transformações que ocorrem com o decorrer dos anos nos centros de educação infantil e 

como a formação é importante, pois a mesma nos assegura numa prática que permite 

obter melhores resultados com relação à aprendizagem dos alunos.  
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Resumo: Considera-se relevante estudar e desenvolver pesquisa acerca do tema 

reabilitação psicossocial pela importânciaque ele traz aos usuários, famílias e a própria 

comunidade. O objetivo deste trabalho é conceituar o que é reabilitação psicossocial e 

quais as práticas que podem ser utilizadas pelo psicólogo e uma equipe interdisciplinar. 

Para tanto utilizou-se de revisão bibliográfica, em forma de pesquisa qualitativa e 

discussões baseadas em autores/pesquisadores do tema  abordado. Pode- se perceber 

que com o passar dos anos medidas diferentes foram adotadas em relação a pessoas com 

transtornso mentais, e isso criou espaço para que profissionais relacionados a essa área 

pudessem abranger seu conhecimento teórico-prático, apresentando como resultado a 

ajuda de outros profissionais empenhados e envolvidos neste processo. 

 

Palavras-chave: Reabilitação psicossocial; Saúde Mental; Autonomia.  

 

Introdução: 

O objetivo adotado para este trabalho é conceituar o que é reabilitação 

psicossocial, seus aspectos históricos e como acontece, a partir das pesquisa realizada.  

Consideramos muito importante tratar da temática da reabilitação psicossocial,  já que 

práticas e estratégias devem ser adotadas para que as pessoaos com transtorno mental 

consigam viver em comunidade.  Segundo Pereira (2007):  

 

Nessa ótica, a reabilitação psicossocial configura-se como conjunto de 

estratégias direcionadas a aumentar as possibilidades de trocas, a valorização 

das subjetividades e a proporcionar contratualidade e solidariedade, 

ultrapassando, assim, a mera implantação das redes de serviço (AUTOR, 

ANO, P.2). 
 

A partir disso, torna-se importante o conhecimento amplo sobre este assunto 

para que como futuros psicólogos, possamos intervir com as famílias e usuários, 

procurando tratar com singularidade o usuário e sua família na direção da reabilitação 

psicossocial que é uma das diretrizes da politica nacional de saúde mental. Considera-se 

que, neste contexto,  o acompanhamento pode gerar novas significações, 

proporcionando a reabilitação psicossocial.  
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 São necessários também acessos a serviços e locais que possibilitem o indíviduo, 

de uma forma ativa, promova sua cidadania. Conforme Pereira (2007, p. 02) “a tarefa 

que tem o serviço de saúde mental é a de ajudar a pessoa que em algum momento de sua 

vida perdeu a capacidade de gerar sentido, acompanhando-a na recuperação de espaços 

não protegidos, mas socialmente abertos para a produção de novos sentidos”.  

O desafio para os profissionais é criar estratégias de intervenção, pra que eles 

possam ver resultados da teoria estudada na prática.Neste sentidohaver um desejo e 

interesse contínuo em relação a sua prática.  

 

Metodologia: 

Utilizou-se de revisão bibliográfica através de uma pesquisa qualitativa, com 

intuito de identificar as características presentes no processo de reabilitação, 

aprofundando o conhecimento a respeito do tema e realizou-se discussões a cerca da 

temática com base em artigos científicos.  

 

Resultados e Discussão: 

 Segundo Almeida, Dimenstein & Severo (2010),com o passar dos anos o 

empoderamento  das pessoas com transtornos mentais vem ganhando forma e espaço no 

âmbito da saúde mental, desmistificando a ideia de que louco é incapaz e deveria ser 

excluído da sociedade.  Esse aspectos estão mudando através dos movimentos sociais e 

das politicas publicas, que deram origem a esta  nova lógica. 

 A partir disso foram- se criando estratégias pra a inserção de técnicas que 

pudessem ser utilizadas a fim de tirar essas pessoas das instituições e prepará-las para o 

meio social. É a partir disso que se dá a importância das famílias e dos usuários em 

relação a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica que vem sendo discutida há muito 

tempo por profissionais da saúde. Através disso podemos considerar primordiais as 

palavras de Almeida, Dimenstein & Severo (2010, p. 579): 

 

Em sintonia com essa direção, especificamente no campo da saúde mental e 

na Estratégia da Atenção Psicossocial, a perspectiva da desinstitucionalização 

que as orienta implica a ampliação das estratégias de vida e de pertencimento 

de usuários para além do campo sanitário, bem como exige a diversificação 

dos espaços de socialização. 

 

 No sentido amplo pode-se adotar práticas que envolvam uma equipe 

interdisciplinar, para atuar no apoio do usuário e de suas famílias, configurando- se 

como criação de novas estratégias. Tais estratégias devem valorizar a individualidade de 

cada um, ultrapassando os limites  dos serviços de saúde implantados (Pereira, 2007). 

Além disso, Hirdes; Kantorski (2004, p.XXX) relatam que isso só se torna 

possível através de uma nova atuação no setting terapêutico, que visa  
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O respeito, o relacionamento interpessoal, a validação da identidade dos 

usuários, o acolhimento, o escutar o outro, o partilhar de experiências vividas 

aparecem como um estilo de trabalho de um dos primeiros serviços de saúde 

mental do país (P.220). 

 

Nota-se que a reabilitação psicossocial tem extrema importância na sociedade 

atual, pois, se torna cada vez mais frequente casos em que os indivíduos são 

prejudicados por possuírem uma desordem mental. Este processo pode contribuir de 

forma significativa nas sua expansão, para que esta reabilitação  se estenda além do 

hospital e alcance a própria comunidade(Hirdes; Kantorski, 2004).   

De acordo com Kinoshita (apud. Hirdes; Kantorski, 2004), reabilitar deve ser 

visto 

 

[...] como um processo de restituição contratual do usuário, com vistas a 

ampliar a sua autonomia. Acontratualidade do usuário estará determinada 

primeiramentepela relação estabelecida com os própriosprofissionais que o 

atendem. Depois pela capacidadede elaborar projetos, isto é, ações práticas 

quemodifiquem as condições concretas de vida, de modoque a subjetividade 

do sujeito possa enriquecer-se,assim como para que as abordagens 

terapêuticas específicaspossam contextualizar-se. A autonomiapassa a ser 

entendida como a capacidade de umindivíduo gerar normas, ordem para a sua 

vida, conforme as diversas situações que enfrente (P.220). 
 

Isto deve resultar em um aumento das possibilidades do sujeito, garantindo o seu 

direito a dignidade e autonomia.  Também que torne possível o tratamento também no 

ambiente familiar do sujeito, com acompanhamento de uma equipe interdisciplinar que 

priorize o aumento de suas potencialidades , amenizando o sofrimento, agindo em prol 

do sujeito e da sua qualidade de vida.  

 

Considerações finais:  

 Por fim, pode-se concluir que a atuação dos profissionais multidisciplinares 

devem se estender na comunidade, juntamente com a família e a sociedade como um 

todo. Para que se torne possível à reinserção social do usuário, devendo-se construir 

uma concepção mais subjetiva que priorize a singularidade de cada sujeito, buscando 

amenizar o seu sofrimento paralelo ao preconceito da sociedade, com uma prática que 

de ênfase no potencial do individuo, criando mecanismos que aumentem a sua 

qualidade de vida e permitam que o seu direito a dignidade não seja violado.  
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MUNICIPALSANTA TEREZINHA, PINHÃO, PR 
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Resumo: Neste trabalho pretende-se apresentar as primeiras sistematizações a cerca do 

projeto de conclusão do curso de Pedagogia, o qual busca realizar uma reconstrução da 

trajetória histórica da Escola Santa Terezinha situada no Município de Pinhão, PR. A 

pesquisa é de cunho qualitativo, caracterizada por um procedimento técnico 

documental, que busca identificar as motivações em torno da fundação da escola e sua 

relação com a Indústria Zattar S/A. Até o presente momento foram realizados 

levantamentos bibliográficos realizando analises entorno das trajetórias de instituições 

escolares no Brasil. Assim, até o presente momento verificou-se que a pesquisa levanta 

uma serie de questionamentos sobre a relação da escola com a indústria, percebendo que 

a estrutura da sociedade influencia a organização escolar. 

 

Palavras-chaves: Educação; Historia; Instituição escolar. 

 

Introdução: 

Este texto visa apresentar as primeiras sistematizações entorno de nosso trabalho 

de conclusão do curso de Pedagogia. Nesta pesquisa busca-se realizar uma reconstrução 

da trajetória histórica da Escola Santa Terezinha situada no Município de Pinhão, PR. 

De modo mais específico, intenta-se verificar as possíveis relações entre a 

fundação da escola e a indústria Zattar S/A até a sua transformação em escola 

Municipal. Sabe-se, de antemão, que esta indústria possuía um poder econômico muito 

forte na região, devido a exploração da madeira e a escola teve sua fundação a partir de 

tal influência.  Todavia, os meros saberes e conversas informais não são suficientes para 

elucidar os “porquês” da fundação da escola. É necessário, pois, recorrer a fontes, tanto 

documentais, quanto orais, inclusive esclarecer a política e o desenvolvimento 

econômico da região num sentido mais amplo. Esse é o desafio a que nos propomos. 

 

Metodologia: 

 Essa pesquisa é de cunho qualitativo, caracterizada por um procedimento técnico 

documental. A coleta de dados (fontes) acontecera por meio de entrevistas e 

questionários. Segundo Cellard (2008) é preciso dar mais ênfase ao uso de documentos 

em pesquisas educacionais, visto que elas proporcionam inúmeras informações que 

precisam de uma contextualização histórica. Neste sentido,   

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 

todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 

qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois 
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não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 

humana em determinadas épocas. Além disso, muito freqüentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas 

num passado recente (CELLARD, 2008, p.295). 
 

 Recorre-se, também, ao recurso da história oral, pois ela possui uma dimensão 

que privilegia a relação entre memória e historia. Segundo Ferreira (1994), p.9),  a 

história oral trabalha prioritariamente com os depoimentos orais como instrumentos 

para preencher lacunas deixadas pelas fontes escritas. Por mais que este tipo de fonte 

seja contestada por muitos historiadores, por meio da historia oral é possível elaborar 

roteiros para realização de entrevistas que posteriormente podem minuciosamente 

estudadas com o intuito de preencher lacunas deixadas pelos documentos escritos. 

(FERREIRA, 1994). 

 Desta forma, considera-se que há um conjunto de fatores que influenciam nossa 

pesquisa, por isso precisa-se utilizar todo o material disponível (escrito e oral) para 

colher informações que serão fundamentais para realizara reconstrução histórica aqui 

proposta. 

 

Resultados e discussões: 

Até o presente momento realizou-se um levantamento bibliográfico sobre as 

pesquisas acadêmicas envolvendo trajetórias de instituições escolares na história da 

educação e iniciou-se a redação do primeiro capítulo. Chegamos a autores como os de 

Romanelli (2003), Buffa (2007), Cellard (2008), Coimbra (1986), Ferreira (1994), 

Saviani (2008), Worcman e Pereira (2006). 

Segundo Romanelli (2003, p.59), quando falamos da relação das indústrias coma 

organização educacional do país evidenciamos a forte influencia que os proprietários 

das grandes fabricas exerciam na organização  escolar, onde, pois, se desenvolvem 

relações capitalistas, nasce a necessidade da leitura e da escrita, como pré-requisito de 

uma melhor condição para concorrência no mercado de trabalho. O processo de 

industrialização e a urbanização que vinha ocorrendo no Brasil desde a década de 1920 

influenciou diretamente a organização escolar das décadas que se sucederiam, pelo fato 

da educação ter que ser ampliada para a massa de operários.  

Assim, ao se analisar a história de uma instituição há vários fatores que 

influenciaram a sua existência e por isso devem ser estudados, são os fatores 

econômicos, políticos e religiosos, pois a escola não é um órgão isolado, ela faz parte de 

um todo organizacional da sociedade. Percebe-se que ao se estudar o particular deve-se 

sempre levar em consideração o universal. Por isso, essa reconstrução histórica 

realizada nesta pesquisa pode ampliar as possibilidades de conhecimento da historia da 

educação brasileira. 

 

Considerações finais: 
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Acredita-se que este trabalho, em fase de elaboração, pode abrir uma serie de 

questionamento acerca das instituições escolares e suas relações com o meio industrial.  

Por isso, finalizamos este texto mencionando, novamente, que será buscado analisar o 

que levou a escola Santa Terezinha a fazer parte da rede municipal de ensino, além de 

analisar as possíveis relações da indústria Zattar S/A. 
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Resumo: O presente trabalho diz respeito de reflexões sobre o acometimento de 

professores acerca das doenças mentais. Esse estudo procura de maneira breve explicitar 

quais as principais causas e fatores que influenciam o número cada vez maior de 

docentes que são diagnosticados com algum tipo de doenças psíquicas.A demanda aqui 

exposta surgiu através da análise de um projeto que nos foi apresentado pelo campo de 

estágio na qual estamos inseridos para o cumprimento do Estágio Básico II – 

Observação em processos educativos.  

 

Palavras-Chave: Professores; Doença Mental; Trabalho; Estágio Supervisionado. 

 

Introdução: 

Após algumas análises sobre o projeto que nos foi apresentado pela instituição 

na qual estamos executando o Estágio Básico II, e seu funcionamento, chegamos a 

diversas questões e algumas delas foram: qual será a reação dos docentes à esse 

sistema? Que tipo de treinamentos irão receber? Isso poderá causar algum dano/prejuízo 

para esses professores? 

Pensando essas questões e aliando ao conhecimento que temos sobre o grande 

número de docentes que são acometidos por algum tipo de doença mental, chegamos a 

pesquisa que segue.Sabe-se que atualmente vivemos em uma sociedade, na qual o 

trabalho dos professores não é valorizado, seja financeiramente, cargas e mais cargas de 

trabalho para casa, fora a pressão vivida dentro das salas de aula, transformando o 

prazer da profissão em sofrimento mental e físico.  

Portanto, para Codo e Vasques (1999) “educar não é uma tarefa fácil. Exige 

muita dedicação, conhecimento e, sobretudo escolha para o exercício dessa profissão. É 

um ato de transformação”. Desse modo, é de grande importância que abramos os olhos 

para a saúde dos nossos profissionais da educação, uma vez que os mesmos contribuem 

para o desenvolvimento da nossa cidadania, e, acima de tudo, paracontribuir com o 

desenvolvimento do ser humano. Diante disso, o presente estudo busca refletir através 
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de pesquisa bibliográfica, as principais causas desse sofrimento psíquico, bem como seu 

tratamento e possíveis soluções e/ou prevenções. 

 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo relatar as reflexões advindas do Estágio 

Básico II – Observação em processos educativos, dos acadêmicos do curso de 

Psicologia, do 7° período. Os acadêmicos participaram de uma pesquisa de opinião 

sobre a implantação de um projeto que tem como objetivo a criação de um sistema que 

seja utilizado nas escolas como forma de aprendizado virtual, ou seja, o sistema 

possibilitaria pessoas da comunidade inserirem vídeo-aulas sobre determinados temas, 

aulas essa que seriam incluídas em um plano de aula que por sua vez será apresentado já 

pronto, dessa forma o professor irá atuar como mediador entre o sistema e o aluno.  

Organizou-se uma breve pesquisa bibliográfica a partir de artigos científicos que 

relatam a existência de doenças mentais em docentes, suas principais causas e 

consequências. 

Em um próximo momento, considerando as atividades do Estágio Básico II, 

temos a intenção de fazer um levantamento com os docentes que serão impactados pela 

inserção do projeto que nos foi apresentado pela instituição, procurando saber qual a 

opinião desses profissionais a respeito do projeto, como já tem trabalhado a tecnológica, 

de que maneira gostariam e esperam que ocorra a implantação e dessa forma 

procuramos de alguma maneira prevenir que essa mudança audaciosa na maneira de 

ensinar e na mudança do papel do educador, não traga a esses profissionaisalgum tipo 

de sofrimento psíquico. 

 

Resultados e discussão: 

É de conhecimento público que atualmente os professores tem sido grandemente 

acometidos por doenças psíquicas, seu cotidiano é marcado por excessiva carga de 

trabalho, grande pressão externa e a cobrança para que o trabalho que se realize 

rapidamente, esse profissional não está trabalhando apenas quando encontra-se no 

ambiente escolar, mas diversas vezes leva sua carga de tarefas também para casa 

(FERREIRA, 2011). 

Outro ponto a ser considerado, de acordo com Gasparini, Barreto e Assunção 

(2005), é que atualmente a função do professor que antes era de mediação do processo 

de conhecimento, ampliou-se além das salas de aula para garantir a articulação do 

espaço escolar com a comunidade. 

Esse fatores, aliados a globalização tendo a economia como principal norteador 

das políticas educativas, tem alterado consideravelmente as condições de trabalho, o 

status social de professor e o valor que a sociedade destina a educação, conforme 

Araújo et al., (2005 apud LIMA; LIMA-FILHO, 2009), tem  contribuído para que os 

profissionais da educação cada vez mais sejam diagnosticados com doenças psíquicas. 

Neste sentido Nóvoa e Esteve (1995, 1999, p. 95)denominam de 
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“mal-estar docente” o fenômeno decorrente dessa mudança na política 

educacional, o qual se relaciona ao ambiente profissional do professor, 

estando presentes deficiências nas condições de trabalho, falta de recursos 

humanos e materiais, violência nas salas de aulas e esgotamento físico. 
 

Esse quadro favorece significativo desgaste biopsíquico do educador, 

produzindo, segundo Rocha e Sarrierra (2006), um deslocamento do perfil das doenças 

relacionadas ao trabalho, destacando-se na atualidade, doenças como hipertensão 

arterial, doenças coronarianas, distúrbios mentais, estresse e câncer, dentre outras 

(LIMA; LIMA-FILHO, 2009). 

Um estudo realizado com docentes da rede municipal de ensino na cidade de 

Belo Horizonte em 2006 apontou que mais e 50% dos pesquisados apresentavam algum 

tipo de doença mental, doenças essas que a partir de analises podem ser relacionadas 

com a falta de sono e a grande carga horária de trabalho semanal – que em alguns casos 

chega a 45h/semana (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2006). 

Vanconcellos (1997) apud Ferreira (2011) aponta que já no ano de 1983 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) já caracterizava a docência como a 

segunda profissão em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional, aquelas 

adquiridas em função do trabalho, incluindo desde reações alérgicas a giz, distúrbios 

vocais, gastrite até esquizofrenia. Levando em consideração os estudos que vem sendo 

feitos nessa áreae os resultados de inúmeras pesquisas realizadas, é perceptível que a 

situação nos últimos trinta anos não tem melhorado, mas sim ficado cada vez mais 

preocupante. 

Desta forma pode-se pensar em um mal estar docente na modernidade que na 

maioria das vezes não aparece de forma explicita na fala do educador, porém, expressa 

em sua saúde psíquica, e não se pode pensar que este fato ocorre independentemente do 

local em que este esta inserido, neste caso o professor nas escolas (AGUIAR; 

ALMEIDA. 2006). 

O que se percebe nos dias atuais é uma grande dificuldade em aceitar o sujeito 

triste, deprimido sendo desta forma diagnosticado e logo medicado por um mal-estar de 

se encontrar inserido na cultura (em que deve seguir regras/leis), o medicamento acaba 

tamponando aquele sujeito, aquele sofrimento resultando em uma incapacidade de lidar 

com esses sentimentos, por isso na maioria das vezes os professores se encontram 

desamparados, e desarmados para realizar suas funções (AGUIAR; ALMEIDA, 2006). 

Segundo Roudinesco (2000) apud Aguiar e Almeida (2006) não se deve negar a 

importância do medicamento, porém deve-se estar ciente de que somente este não é 

capaz de curar os males psíquicos, pois estaria deixando de lado o principal que é o 

sujeito como um ser subjetivo. 

Codo (1999) apud Aguiar e Almeida (2006) realizou uma pesquisa á síndrome 

de desistência do educador, conhecido como burnout que é como perder a energia, 

ressalta que esta doença afeta os professores, e é um dos maiores problemas dos 

profissionais da educação. Esta síndrome aparece no momento em que o educador não 
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tem mais recursos pessoais ou estes estão esgotados e não conseguem atender a 

demanda da escola, e a partir disso não encontra o modo de como lidar com esse dia-a-

dia dentro das escolas (AGUIAR; ALMEIDA. 2006).E o tratamento desta se pautaria a 

acompanhamento psicológico e caso apresente dores, alergias, insônia ou qualquer 

problema fisiológico deve-seencaminhar também á um médico (JBEILI, 2011). 

Todo o sofrimento que é resultado do estresse no trabalho deve ter um 

entendimento subjetivo, em que destaca as defesas diante do seu adoecimento que 

resulta também além de síndromes como a de burnout citadas acima, á sintomas 

depressivos sentimento de desamparo do mal estar docente na educação. Pois diante de 

tantas obrigações e metas inalcançáveis no ambiente escolar é inevitável os 

profissionais da educação não se sentirem angustiados, e a única via possível para se 

obter uma saída desses sentimentos é pelo sintoma depressivo (AGUIAR; ALMEIDA. 

2006). 

Na visão de Souza (2002) todos os professores já passaram por situações 

complicadas no ambiente escolar, destaca que os alunos derrubam o lugar do professor 

justamente pela ausência e a grande recusa em entrar no jogo da escola. Souza (2002) e 

Almeida advertem que o professor se sente socialmente abandonado, não nega seus 

sintomas, adquirindo desta forma um estatuto de mal-estar assistido (AGUIAR; 

ALMEIDA. 2006). 

Destaca há necessidade de se ter uma reflexão sobre o envolvimento pessoal do 

professor no exercício de sua profissão, pois na maioria dasvezes é confundido 

ultrapassando os limites do profissional chegando-se ao pessoal, portanto voltar á 

história da docência e sua relação com trajetórias profissionais pode auxiliar a 

compreensão do porque se tornar professor e como não deixar que a profissão afete sua 

vida como um todo (AGUIAR; ALMEIDA. 2006). 

Em uma pesquisa realizada por Ferreira (2011) entre as sugestões apresentadas 

pelos professores entrevistados para evitar o adoecimento ressaltam-se as seguintes: 

adaptar-se ao sistema, para que não sofra adoecimento; exigir menos dos alunos, ter um 

salário mais digno, que evite a complementação em outra atividade e ter melhores 

condições de trabalho na escola. 

 

Considerações finais: 

Podemos concluir que os efeitos negativos na prática docente, estão cada vez 

mais presentes no dia a dia do ambiente escolar dos professores e estes acabam por 

assim adoecendo. 

Segundo a UNESCO, o Brasil esta entre os países que mais oferecem os piores 

salários para o exercício da docência. Fica evidente que precisamos de politicas públicas 

que busquem valorizar o profissional da educação. Bem como algumas atitudes que 

poderiam ser tomadas pelo governo, como por exemplo, um salário digno, horas de 

serviço adequadas, menos alunos dentro das sala de aula, enfim melhores condições de 
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trabalho que contribuíssem para que houvesse a valorização desse profissional tão 

importante para todos nós. 

Sendo assim, como Ferreira (2011) nos relata, considerando-se a importância do 

educador fica claro o quanto pode ser relevante que esses profissionais gozem de boa 

saúde. A consequência do adoecer do educador acaba afetando diretamente a qualidade 

do seu desempenho e afetando diretamente o desenvolvimento dos alunos e da 

sociedade. 
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Resumo:Nas discussões sobre saúde é comum a presença de alguns termos como o 

acolhimento e a interdisciplinaridade. Sendo o acolhimento, uma escuta e postura ética 

fundamental para todos os atendimentos em saúde, e a interdisciplinaridade, o diálogo e 

cooperação entre disciplinas, importantes para uma visão mais holística do usuário e dos 

processos de saúde e adoecimento, devem estar presentes na formação dos profissionais 

e nas discussões da academia. Este é um relato de experiência de um projeto de 

extensão denominado “Acolhimento e Interconsultas no contexto da saúde: prática 

interdisciplinar em um programa de extensão universitária” que está em andamento nas 

Clínicas Integradas Guairacá, na cidade de Guarapuava/PR, apresentando o projeto e a 

vivência do acolhimento e da interdisciplinaridade neste contexto. Também a relevância 

de tal experiência para a própria formação dos acadêmicos. 

 

Palavras-chave:Acolhimento; Interdisciplinaridade; Saúde. 

 

Introdução: 

Entende-se o acolhimento como uma postura ética, com uma escuta do usuário e 

o entendido de seu papel como protagonista em seu processo de saúde e adoecimento. É 

uma diretriz da Política Nacional de Humanização, presente em todos os encontros do 

serviço de saúde, não sendo responsabilidade de um único e específico profissional ou 

momento (BRASIL, 2008). 

A interdisciplinaridade é um diálogo entre diferentes disciplinas, relaciona-se 

com a integração e a reciprocidade de saberes, do processo, todos devem sair 

enriquecidos. “Não basta somente tomar de empréstimo elementos de outras disciplinas, 

mas comparar, julgar e incorporar esses elementos na produção de uma disciplina 

modificada” (COSTA, 2007, p. 109). 

A necessidade de se pensar uma interdisciplinaridade surgiu da ampliação do 

conceito de saúde, que passou de ausência de doença ao “estado completo de bem-estar 

físico, mental e social” definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Desta 

forma, a área da saúde se torna mais complexa, pois passa a abranger seu objeto por 

vieses da epidemiologia, ecologia, biologia, sociologia, antropologia, psicologia, 
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história, ciência política, economia, ética, genética, educação, entre outras disciplinas 

(CAVALCANTI;CARVALHO, 2010). 

Assim, este tem por objetivo relatar a experiência vivida do acolhimento e da 

interdisciplinaridade no contexto da clínica-escola, através de um projeto de extensão. 

Segundo Nunes e Silva (2011), a extensão universitária é uma forma de interação entre 

a universidade e a comunidade, na qual deve haver reciprocidade de conhecimentos, é 

uma oportunidade para desenvolver-se a prática de saberes já consolidadoe também é 

uma forma da universidade exercer sua responsabilidade social. Bem como, este relato 

busca fazer algumas reflexões sobre esta vivência e a relação da teoria e prática em um 

contexto específico. 

 

Metodologia: 

Este trabalho é um relato de experiência oriundo do projeto de extensão 

“Acolhimento e Interconsultas no contexto da saúde: prática interdisciplinar em um 

programa de extensão universitária”, que ocorre nas Clínicas Integradas Guairacá na 

cidade de Guarapuava, PR desde fevereiro de 2014. Este projeto que busca fornecer 

atendimentos aos usuários do SUS de Guarapuava/PR e região em forma de 

acolhimentos é de natureza epidemiológica, com uma abordagem qualitativa.  

Uma entrevista semiestruturada de triagem e coleta de dadosé realizada por um 

acadêmico dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia ou Psicologia, 

respondendo-se a um questionário que contempla questões de identificação, motivo do 

encaminhamento, da condição socioeconômica, escolaridade, família e relações, 

condições de saúde e histórico patológico, sendo que todos estes são fatores relevantes 

para a saúde. É a partir desta entrevista que os encaminhamentos ocorrem.Os 

acadêmicos tem supervisão semanal, além das conversas informais com profissionais 

dentro da clínica e da leitura de material indicado pelo orientador. 

 

Resultados e discussões: 

Muitas vezes a formação do profissional de saúde não favorece a 

interdisciplinaridade, pois ainda há uma forte base positivista e biocêntrica, com um 

modelo fragmentado e biologicista (CAVALCANTI;CARVALHO, 2010). Da mesma 

maneira, a escuta qualificada, ética, humanizada e cidadã necessária para que ocorra o 

acolhimento precisa ser parte da formação dos profissionais (BRASIL, 2008). 

Para que o acolhimentoaconteça é preciso a reunião e a discussão da equipe do 

serviço de saúde, a análise de todas as etapas do atendimento e o que pode ser 

modificado  (BRASIL, 2008). Este é vinculado à postura dos profissionais diante esta 

capacidade de auto-avaliação do serviço e de proporcionar a mudança necessária. A 

sensação de poder e sua perpetuação na saúde, com a determinação sobre o outro, a 

visão do “especialista”, pode vir a atrapalhar neste processo, como é uma das 

dificuldades a serem superadas em busca da interdisciplinaridade 

(CAVALCANTI;CARVALHO, 2010). 
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Entre as dificuldades para a construção da propostainterdisciplinar, na área da 

saúde, podemos destacar [...] a relação do saber-poder disciplinar que 

aprisionam oconhecimento em compartimentos, a estrutura das instituições 

deensino enquanto precursoras do conhecimento disciplinarvoltadas para a 

formação do especialista, e o processo detrabalho heterogêneo e fragmentado 

em campos específicosmaterializado pelas diversas profissões que compõem 

a área dasaúde (CAVALCANTI; CARVALHO, 2010, p.195). 
 

O trabalho coletivo e cooperativo em saúde possibilita o estabelecimento do 

“bem-estar” do indivíduo e também operacionaliza os serviços, tecnologias e 

equipamentos, que em conjunto movimentam todo o sistema (CAVALCANTI; 

CARVALHO, 2010). 

Segundo Cavalcanti e Carvalho (2010), o saber interdisciplinar permite ao 

profissional de saúde uma visão mais integral do homem, reconhecendo a importância 

do contexto. Transcendendo, muitas vezes, seu campo específico do saber, ele pode 

assim contrariar e enfraquecer o discurso hegemônico de alguns conhecimentos sobre 

outros. 

O acolhimento, bem como todos os aspectos considerados pela Política Nacional 

de Humanização, e a interdisciplinaridade têm em comum serem ferramentas que 

podem contribuir para uma atenção qualitativa, para práticas descentralizadas e 

democráticas e o avanço das mesmas. 

Participar do projeto de extensão e realizar o acolhimento dos usuários é uma 

oportunidade para o acadêmico vivenciar a teoria estudada em sala de aula. Permite 

compreender de não é necessária grande tecnologia para se humanizar o atendimento. O 

que vem a agregar com as práticas das disciplinas em saúde que, segundo Costa (2007, 

p.1009), “[...] se apoiam e se operacionalizam em tecnologias que se refletem no fazer 

cotidiano”. Também permite ter contato e aprender sobre outras disciplinas da área da 

saúde que não são contempladas pela grade da graduação. A disponibilidade dos 

profissionais/professores para o esclarecimento de dúvidas é fundamental para que o 

processo de encaminhamento ocorra. 

Contudo, é importante destacar que além de somente tomar emprestados 

elementos de outras disciplinas, é preciso comparar, julgar e incorporar estes na 

produção e modificação da própria disciplina, isto é um fazer interdisciplinar (COSTA, 

2007). 

Também, apesar de ser uma ideia comum à profissionais da saúde, a 

interdisciplinaridade é muito mais que encaminhar para outras áreas, pois nesta situação 

não há compartilhamento ou diálogo, entre as disciplinas (COSTA, 2007).Costa (2007) 

também destaca que a interdisciplinaridade é identificada por profissionais da saúde 

como presente e funcional principalmente em projetos que ocorrem dentro dos serviços 

de saúde, mais até que nas práticas tradicionais. 

As supervisões permitem que as experiências sejam compartilhadas e alguns 

pontos discutidos. Esta é uma forma de vivenciar a interdisciplinaridade entre os 

próprios acadêmicos, porque, mesmo que alguns estudem o mesmo curso, estão em 
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momentos diversos da graduação e os conhecimentos e impressões que possuem são 

singulares. 

Também a extensão integra o ensino recebido na faculdade e, além de 

proporcionar uma resposta a uma demanda específica do seu público-alvo, prepara estes 

acadêmicos e, portanto, futuros profissionais da saúde para exercerem o acolhimento e a 

interdisciplinaridade, considerando a ética envolvida, nos espaços de saúde, buscando a 

consolidação do Sistema Único de Saúde. 

 

Considerações finais: 

Desta forma, os acadêmicos podem, através do projeto em questão, vivenciar a 

interdisciplinaridade e o acolhimento, nas conversas durante as supervisões, com os 

profissionais e professores e no cotidiano dos acolhimentos e encaminhamentos. 

A experiência de ouvir o usuário, com respeito e ética, considerando-o um 

protagonista de sua própria história e participante do processo, cria mais sensibilidade e 

humaniza a atuação dos estudantes, que um dia podem estar atuando em outros serviços 

de saúde e utilizar-se desta experiência para pensar outras formas de humanizar o 

modelo constituído. 

Destacou-se a importância da formação adequada para se pensar o acolhimento e 

a interdisciplinaridade. É através de experiências como esta que é possível avançar 

nestas questões, também proporcionando um diferencial na graduação e 

desenvolvimento destes futuros profissionais. 

Os acadêmicos também acreditam que a extensão possibilita um contato 

privilegiado com a prática, pois além de se suprir uma necessidade real com um serviço, 

esta prática é embasada pela teoriae há o suporte e auxílio dos professores, sendo 

sempre discutida e repensada, algo que nem sempre é possível em outros ambientes. 
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