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APRESENTAÇÃO
Neste livro os leitores são convidados a percorrer o caminho da multidisciplinaridade que nos leva a um conhecimento que transcende as fronteiras porque reúne
artigos com diferentes abordagens e formas de pensamento que nos permite ampliar
a percepção de mundo.
A obra Pesquisa em Temas Multidisciplinares oferece aos leitores um conjunto
de reflexões em diferentes áreas das ciências humanas que inspira e instiga novas pesquisas. Os autores sinalizam a urgência de um pensamento integrado que contemple a
formação pessoal, acadêmica e profissional considerando ações articuladas que pense
a complexidade humana através do equilíbrio dentre as questões de saúde, ambientais, econômicas, sociais e culturais.
O artigo “O digital nas instituições de ensino superior: um estudo de caso em
Belém do Pará” traz um tema atual e necessário que é a discussão acerca das tecnologias digitais no ensino superior. Os autores investigaram a percepção dos professores
e alunos de uma Instituição de Ensino Superior na aplicação e no uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação.
No segundo artigo dessa seção temática é mostrada “A percepção dos discentes referente ao ensino híbrido no ensino superior: uma revisão de literatura” que
converge com o capítulo anterior e estes complementam-se diante dessa necessidade
da inserção de novas metodologias nesse processo de ensino e aprendizagem.
Em seguida, o artigo “A importância da família como rede de apoio no processo de ensino-aprendizagem: uma visão psicopedagógica” destaca a relevância da
construção emocional da criança e a responsabilidade da família em conjunto com a
escola, convidando aos diversos profissionais que atuam nessa área a uma reflexão.
Em continuidade a seção temática, o artigo “Equipe multiprofissional e cuidados paliativos: análise da intervenção do assistente social” nos leva a pensar na
importância de uma relação harmoniosa em uma equipe multidisciplinar no intuito
trazer mais benefícios ao sujeito que está no centro do processo de atendimento, o paciente.
Na seção “Trajetória Pacajus-Fortaleza: uma análise do movimento pendular
universitário” a pesquisa busca compreender as questões associadas aos deslocamentos cotidianos dos estudantes universitários entre o município e a capital do Estado.
O “Panorama da educação ambiental no ensino fundamental II nas escolas
públicas de Capanema, Pará” mediante entrevistas com gestores da educação em sete
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escolas públicas do município analisou o nível de conhecimento destes em relação a
educação ambiental prevista na legislação e como esta é trabalhada na instituição de
ensino.
Portanto, o artigo “A educação especial na BNCC: fortalecimento ou enfraquecimento na formação e prática docente?” dar continuidade a seção anterior no
que tange a preocupação com o currículo da educação básica. Neste caso mais especificamente há uma preocupação a respeito das ações pedagógicas em sala de aula com
alunos com deficiência.
Encerrando esse volume, a seção temática “Desafios dos profissionais de psicologia para a promoção de saúde mental na atenção primária de saúde” nos convida a refletir um tema que é transversal e perpassa por todas atividades apresentadas
neste livro que é a saúde mental. Os profissionais enfrentam diversos problemas que
dificultam sua atuação.
Ao finalizar a leitura deste livro o leitor vai compreender que a construção do
saber conjuga várias áreas do conhecimento e que esse tipo de abordagem multidisciplinar permite que as informações ganhem mais sentido, pois as problemáticas do
cotidiano são complexas e necessitam de um olhar amplo.
Boa leitura a todxs! Sintam-se instigados a abordar os assuntos apresentados
neste volume sob outros pontos de vista.

Neuma Teixeira dos Santos.
Agosto, 2020.
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Resumo

A

revolução científica e tecnológica e a globalização mudaram a vida das
organizações de uma forma incomparavelmente mais intensa do que em
qualquer outra época da história. As organizações estão utilizando novos modelos de
gestão que privilegiam estruturas orgânicas e flexíveis, bem como culturas participativas e democráticas, para um melhor aproveitamento da tecnologia e da informação.
Em uma sociedade globalizada, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação caracteriza-se, portanto, como um mecanismo eficiente para implementar melhorias nos processos, produtos e serviços. Dessa forma, no âmbito das Instituições de
Ensino Superior, em que a Educação representa a atividade central, o uso do digital
pode fomentar positivamente o ensino e aprendizagem e, também, os processos de trabalho nessas instituições. O trabalho apresentado tem o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a percepção dos professores e alunos de uma IES, na aplicação e no uso
de meios digitais no processo educacional na instituição (ensino e aprendizagem e seu
suporte). O estudo de caso está desenvolvido sob a forma de uma pesquisa empírica
aplicada, tomando uma abordagem qualitativa e quantitativa. Com base na investigação realizada foi possível verificar que é percepção geral, a existência de processos não
adequados e a noção de que são necessárias mais competências para lidar com as TIC
e repensar a organização do ensino e aprendizagem, por parte da comunidade, confirmando a expectativa de muitos dos atores das instituições de ensino superior, de uma
necessidade de mudança para a melhoria de processos de ensino e aprendizagem.
Palavras-Chave: Sociedade da informação. Tecnologias de Informação e Comunicação. Ensino Superior.

Introdução
Em meados de 1985 a sociedade já ouvia o termo “reinventar” as empresas (DRUCKER, 1985). Talvez fatos como o surgimento da era da informação, da sociedade do
conhecimento, do redirecionamento estratégico dos recursos de capital para os seres
humanos, a eliminação de níveis intermediários de gerência e a falta de capacidade
produtiva das empresas para atender ao crescimento dos mercados nas décadas de 80
e 90 já fossem percebidos naquele tempo, entretanto, somente a sua percepção não era
o suficiente (ARAÚJO, 2002).
Estamos vivendo um momento de transição nas mudanças profundas que estão
acontecendo. O paradigma antigo baseado na abordagem clássica, cujo foco era análise isolada das partes de um sistema, foi substituído pelo paradigma sistêmico, onde a
interpelação e interdependência entre as partes é a base do raciocínio (CHIAVENATO,
1993). É neste momento que as organizações devem tomar consciência do novo espaço
ARAÚJO, Andréa Cristina Marques de.
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que surge, com profundas implicações para a ordem econômica e política internacional (GOUVEIA et al., 2009). Esta é a civilização do conhecimento e da informação, se
as organizações não se conscientizarem agora desta mudança de paradigma, não haverá futuro para elas, estarão todas fatalmente fadadas ao fracasso, uma posição que
é defendida por diversos autores como apontado por (GOUVEIA, 2006). Deste modo,
da transmissão do conhecimento e da aceitação da autoridade do professor, estamos
passando para uma interação onde a componente prática e de demonstração do conhecimento deve ser aliada a um comportamento do professor em que passa daquele
que tudo sabe, a quem ajuda e facilita a apredizagem, orientadando as estratégias pedagógicas para tornar os alunos mais ativos.

Tecnologias da informação e comunicação na educação
Pode-se dizer que a Educação sofreu um grande impacto após a Segunda Grande Guerra Mundial (BENDRATH; GOMES, 2001). Cientistas, tecnólogos, educadores,
políticos e os pais verificaram isto e começaram a avaliar e criticar o ensino da Ciência.
Surgiram novas propostas curriculares e investimentos na aquisição de equipamentos
e instalações para o futuro da Ciência e da Educação. Mesmo com o apoio e investimento na Educação verifica-se que as pessoas ainda não estão cientificamente alfabetizadas, nem mesmo os jovens que estão concluindo o ensino superior. Isto propicia
uma grande deficiência relacionada a formação científica dos profissionais (VOGT,
2006). A discussão de uma cultura científica, da sua importância e de como se relaciona
com a educação e a ciência é objeto de reflexão por Carlos Vogt que editou uma obra
coletiva sobre o tema (VOGT, 2006).
Diversas tentativas têm sido feitas para reformular a Educação, muitas dessas
atividades se concentraram na melhoria cursos existentes. Alguns conceitos foram eliminados e os outros foram adicionados para reestruturar o conhecimento na Educação
(AZEVEDO, 2003). A maior ênfase passou a ser sobre os processos para buscar um
maior desenvolvimento da área cientificamente, entretanto, verifica-se que os projetos
propostos de melhoria de cursos com conteúdo sofrem de deficiências e são considerados inadequados para orientar os alunos e facilitar o ensino e compreensão das Ciências. A maioria dos novos cursos proporciona um conhecimento mais significativo
dos conceitos científicos em relação aos cursos anteriores, mas não abordam às ideias
que são consideradas essenciais para a compreensão do caráter dinâmico das Ciências
(BORGES et al, 2013).
Para Cheek (2000) a ascensão da Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS como um
campo de ensino reflete um reconhecimento que a especialização em pesquisas nas
Universidades não prepara as pessoas para responder cientificamente, com o conhecimento científico, os desafios mais importantes do mundo contemporâneo. Cada vez
Capítulo 1
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mais, os dilemas que confrontam as pessoas, seja no governo, na indústria, na política
ou na vida diária, atravessam as linhas convencionais de formação acadêmica e pensamento. Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS busca superar as divisões, particularmente entre as duas culturas de humanidades (inquérito interpretativo) e Ciências
naturais (análise racional).
Aikenhead (2005) pontua que o ensino Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS
procura promover a integração interdisciplinar, o engajamento cívico e um pensamento crítico. Cursos de graduação Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS se tornam populares e ajudam a aumentar a discussões referentes as questões de responsabilidade
e ética científica profissional. É opinião dos autores que o ideal seria que os cursos universitários conseguissem construir pontes entre as disciplinas no currículo de graduação, como a sociologia e a Ciência, o Direito e Ciência, a antropologia e a Tecnologia,
Ciência ambiental e teoria política ou mesmo a Tecnologia e Filosofia, entre outros –
tornando o ensino e aprendizagem mais humanista, com defendido por autores como
Carlos Fiolhais (2015). Isto possibilitaria aos alunos um senso crítico maior e mais robusto sobre a natureza da controvérsia, as causas da mudança científica e tecnológica,
a relação da cultura e da razão e os limites de métodos analíticos racionais na caracterização de problemas complexos.

Metodologia
O estudo possui duas partes distintas. Preliminarmente, foi desenvolvida a parte
teórica a partir de levantamentos bibliográficos associados com o tema da educação e
das TIC, sendo então realizada uma pesquisa descritiva e exploratória. Trata-se assim,
de uma metodologia exploratória, empírica e com um referencial extraído da bibliografia das áreas da educação, mas também associada com os sistemas de informação
e a sociedade da informação, de modo a aferir o potencial do digital e as suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem. A segunda parte compõe-se de um
estudo de caso, cujo objetivo é obter dos professores a sua percepção sobre o uso e
exploração das TIC no processo de ensino e aprendizagem.
Em relação à natureza da pesquisa, esta pode ser classificada como qualitativa. A
pesquisa qualitativa apresenta uma dinâmica que busca a melhoria dos processos e a
interpretação dos fenômenos se faz pelos resultados encontrados, a partir da atribuição de significados colocados pelo pesquisador. (MARCONI; LAKATOS, 1996)
Nesta pesquisa exploratória utilizou-se um questionário para a coleta de dados.
Marconi e Lakatos (1996) narram que a escolha do método e técnica utilizada, depende
do objetivo da pesquisa, dos recursos financeiros disponíveis, da equipe e elementos
no campo da investigação. Como não é objetivo dessa pesquisa estudar os recursos
ARAÚJO, Andréa Cristina Marques de.
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disponíveis nem a capacitação dos profissionais, foram desconsideradas as técnicas de
análise de conteúdo, medidas de opiniões, medidas de atitudes, focando na percepção
que a comunidade acadêmica possui quanto ao uso e exploração do digital na sua atividade. Também foi desconsiderada a técnica da observação participante, devido ao
tamanho das amostras. A pesquisa selecionou apenas uma das técnicas, que poderiam
ser usadas separadamente ou em conjunto para atender os objetivos do estudo: questionário.

Resultados e discussão da visão da equipe pedagógica – professores
A entrevista feita com os professores da IES (uma instituição de educação superior, localizada no Brasil, em Belém do Pará) é dividida em duas partes, um questionário voltado para o perfil do entrevistado com questões objetivas e uma segunda parte
que consiste em questões subjetivas e subdividida em blocos, são eles: Identificando
as práticas usadas pela Metodologia de Ensino Tradicional; Identificando os resultados das práticas adotadas pela Metodologia de Ensino Tradicional; Identificando os
principais fatores que levam o aluno ao não aproveitamento escolar e Identificando as
mudanças que devem ocorrer na Metodologia de Ensino Tradicional com o uso das
tecnologias da informação e comunicação.
Foi realizado um levantamento de forma ampla no intuito de quantificar o número de docentes por área de atuação e em seguida foi realizado entrevista com
27 professores das diversas áreas. São três áreas distintas no IES, são elas: Ciências biológicas e da saúde, Ciências exatas e da tecnologia e Ciências sociais aplicadas.
A primeira parte do questionário consiste no levantamento de dados acerca do
perfil dos professores participantes da pesquisa onde a primeira questão é em relação
ao gênero dos professores. O resultado mostra que a maior parte do quadro docente
do IES é composto pelo sexo feminino com 67% do total e 33% composto por homens.
Gráfico 1 – Distribuição dos participantes da pesquisa por faixa etária.

Fonte: Autores (2017)
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A maior parte dos participantes da pesquisa possuem entre 36 e 45 anos, representando 45% do total, em seguida vem os que tem entre 46 e 55 anos com 26%, seguido por 15% dos que possuem entre 25 e 35 anos e 7% dos que tem mais de 55 anos,
ressalta-se que 7% dos participantes não informaram a idade (Gráfico 1)
Na sequência do questionário foi perguntado sobre a formação dos participantes
da pesquisa, ressaltando-se que deveriam responder a última titulação concluída, com
isso, obteve-se o resultado mostrado no Gráfico 2.
Gráfico 2 – Distribuição dos participantes da pesquisa por formação.

Fonte: Autores (2017)

Quanto à formação dos participantes da pesquisa, a mesma demonstra que a
maior parte do corpo docente do IES é formada por mestres, representando 59% do
total, em seguida vem os doutores com 26% do quadro docente, seguido de 11% de
especialistas e somente 4% de pós-doutores.
Na sequência do questionário os participantes da pesquisa responderam quantas
horas semanais lecionam no IES, sendo o resultado guiado pelas opções: horista (hora-aula), parcial (12 ou mais horas semanais) e integral (40 horas semanais) e demonstrado no Gráfico 3.
Gráfico 3 – Demonstrativo de horas semanais trabalhadas no IES.

Fonte: Autores (2017)

Metade dos participantes da pesquisa responderam que trabalham de forma Parcial, ou seja, 12 horas ou mais durante a semana no IES, os horistas, que trabalham por
hora-aula perfazem o total de 38% e a menor parte trabalha em tempo integral, 12% do
total trabalhando 40 horas semanais.
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Gráfico 4 – Demonstrativo dos anos de atuação no IES.

Fonte: Autores (2017)

Quanto aos anos de atuação no IES foi constatado que 32% dos participantes da
pesquisa atuam entre 10 e 15 anos na instituição, 24% atuam entre 5 e 10 anos, 16%
entre 1 e 5 anos e com o mesmo percentual os professores com mais de 15 anos na instituição (Gráfico 4).
Para Isaia e Bolzan (2011), os professores do ensino superior não tem uma formação específica e prévia onde o início da sua trajetória é precário, desta forma observa-se
que o conhecimento adquirido pela experiência é relevante e decisivo para o sucesso
do magistério.
Com isso é salutar observar e analisar a sequência da pesquisa onde os participantes responderam em relação aos anos que atuam de maneira geral no ensino superior, ou seja, quaisquer que sejam as instituições que atuam ou atuaram inclusive o
próprio IES e chegou-se ao resultado apresentado no Gráfico 5.
Gráfico 5 – Demonstrativo dos anos de atuação em IES.

Fonte: Autores (2017)

A maior parte dos participantes da pesquisa com o percentual de 63% atua há
mais de 10 anos em IES, 18% entre 5 e 10 anos, 15% entre 1 e 3 anos e 4% menos de 1
ano, percebe-se, portanto, que o quadro docente tem relativa experiência com docência superior.
Em seguida os participantes da pesquisa responderam se tem ou não graduação
ou pós-graduação na área de tecnologia, e caso positivo os professores deveriam acrescentar qual a formação. Grande parte do quadro docente participante da pesquisa não
possui nenhuma formação em tecnologia, perfazendo 73% do total, somente 27% dos
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professores indagados possuem formação na área tecnológica, dentre elas: Rede de
computadores, Processamento de dados, Mestrado em Inteligência computacional, e
Engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. No contexto do estudo da comunidade acadêmica verifica-se que este resultado está alinhado com outros estudos que
mostram que grande parte dos professores do ensino superior não possuem formação
na área tecnológica, sendo que muitos aprenderam por iniciativa própria. No nosso
caso, o valor obtido de 73% confirma precisamente, uma realidade: a da não existência
de ensino e aprendizagem formal sobre os instrumentos e aplicações do digital.
Percebendo esta realidade (de uma baixa literacia tecnológica) é válido destacar
que a metodologia convencional do ensino enseja a transmissão do conhecimento e
dos conteúdos pedagógicos através de um agente ativo e detentor do conhecimento,
representado pelo docente, no seguimento de métodos mais tradicionais, associados
com o ensino e aprendizagem. Este agente tem como missão ensinar a um agente passivo, o discente, que tem como objetivo buscar a assimilação do conhecimento transmitido por seu educador e pela literatura apresentada (LIMA et al, 2009).
A segunda parte do questionário consiste em informações sobre a pesquisa propriamente dita e traz questões subjetivas, divididas em blocos onde o primeiro se refere a identificação das práticas usadas pela metodologia de ensino tradicional. Neste trabalho, apenas é apresentada uma análise preliminar dos resultados obtidos, em
complemento às questões fechadas, já reportadas.
A primeira questão do bloco pergunta quais as práticas pedagógicas utilizadas
pelo professor em sala de aula. As respostas em grande parte refletem a realidade das
salas de aula das IES, aulas expositivas, atividades em grupo, utilização de Datashow
e computador, onde percebe-se a timidez na inovação da maneira de transmitir conhecimento, contudo, alguns participantes da pesquisa discorreram acerca de práticas
interessantes que devem ser disseminadas no corpo docente.
Dentre as práticas pedagógicas citadas estão: o uso de aplicativos como o Kahoot
e Plickers, que são aplicativos de perguntas e respostas que permitem a interação entre
um grupo de alunos nos seus respectivos aparelhos celulares, o Socrative, o Padlet,
que é uma espécie de mural comunitário onde alunos podem criar murais de diversos
assuntos, é uma folha de papel online. Outras práticas não tão tecnológicas, porém
interessantes merecem ser destacadas, são elas: o Arco de Maguerez, o espiral Construtivista, PBL, TBL, GV-GO, dentre outros.
Toffler (1970, p. 18) elucida que:
O que está a acontecer agora é segundo tudo indica, mais profundo e mais importante do que a revolução industrial. Na realidade, um número crescente de opiniões
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dignas de crédito afirma que o momento presente representa nada menos do que a
segunda grande cisão da história humana, só comparável em magnitude à primeira
grande ruptura da continuidade histórica que foi a passagem do barbarismo para
civilização.

Assim, para o autor, essa é uma das maiores mudanças da sociedade, onde o
trabalho físico dá lugar ao intelecto, sendo o conhecimento que gira em torno do capitalismo. Hoje, se sobressai no mercado aquele indivíduo que consegue pensar, criar
através de seu conhecimento, sendo este fundamental para a construção da atual sociedade em suas necessidades econômicas, bem como para o próprio crescimento humano.
Na sequência os participantes da pesquisa foram indagados acerca da justificativa de uso das práticas em questão anteriormente. Observa-se que as respostas giram
em torno de alguns pontos que devem ser destacados, dentre as justificativas estão:
o binômio teoria x prática, o modelo pedagógico do curso, a troca de conhecimento
envolvendo trabalhos em equipe, simulações do ambiente de trabalho, dentre outras.
Diante do exposto, Bernardi (2010) faz a ressalva que:
O computador é mais um recurso, que assim, como os outros, não deve ser desgastado. Nem tudo precisa ser trabalhado no computador. O uso excessivo faz com
que sua prática não seja muitas vezes adequada. Às vezes, é preferível utilizar outro
recurso que vá atender muito mais aqueleobjetivo que quer se desenvolver no momento, do que usá-lo. Por lidar com uma realidade virtual, o computador não pode
ser utilizado de forma a ameaçar a própria realidade, deverá ser utilizado para fortalecê-la. Este não substitui, por exemplo, a manipulação do concreto, indispensável
ao processo.

Percebeu-se que a aula puramente expositiva está fadada ao fracasso no processo
de aprendizagem dos alunos, alguns discursos colocam a aula expositiva como geradora de conteúdo maçante e que não despertam o interesse discente, outros mencionam a falta de disponibilidade de tempo para ministrar uma aula adequada às práticas
pedagógicas que julgam ideais para o processo, a “concorrência” entre as tecnologias
usadas em sala e a alta tecnologia dos smartphones dos alunos, a falta de comprometimento dos alunos com o aprendizado em si também são pontos negativos colocados
pelos professores, bem como, a capacitação do quadro docente no que se refere ao uso
das TIC’s.
Encerrando o primeiro bloco das questões subjetivas da pesquisa onde foram
abordadas as limitações encontradas no uso das práticas pedagógicas em relação às dificuldades de aprendizagem. De acordo com as respostas percebeu-se que as maiores
limitações são em geral relacionadas à falta de tempo para execução das práticas, falta
de base dos alunos para engajar no assunto abordado, foram citadas esporadicamente
o quantitativo de alunos em uma só sala como fator limitante, foi reforçado como limitação o uso abusivo de aulas expositivas, dentre outras.
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Na sequência da pesquisa os participantes responderam se sempre utilizaram
as mesmas práticas e se não o que mudou durante os anos nessas práticas. O que se
percebe é que há uma constante tentativa de acompanhar a evolução de todos os elementos no processo, seja a tecnologia, as mudanças no mercado, a exigência do próprio aluno, dentre outros recursos que vão surgindo. A maioria dos professores não
mantém as mesmas práticas pedagógicas e vem se reciclando com o passar dos anos
com exceção dos que estão lecionando a pouco tempo que já iniciaram as práticas com
a metodologia ativa.
Sobre o assunto, Takahashi (2000, p. 45) destaca que:
[...] educar em uma Sociedade de Informações significa muito mais que treinar as
pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma
atuação fundamentada no conhecimento, operarem com fluência os novos meios e
ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja
em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas.

Desse modo, é fundamental que o professor acompanhe as mudanças sociais
cada vez mais complexas e competitivas, devendo considerar que sua própria função
é ameaçada caso continue à margem das novas exigências, pois a competitividade no
mercado de trabalho abrange todos os setores, não deixando o setor da educação em
segundo plano.
Finalizando o terceiro bloco de questões que visam identificar os resultados das
práticas adotadas pela Metodologia de Ensino Tradicional os professores foram perguntados sobre o que e por qual motivo certas práticas adotadas por eles anteriormente davam certo e hoje não. As respostas ratificam a evolução de todos os elementos
que englobam o processo, contudo há discursos que defendem as práticas tradicionais
e discordam quanto ao fato de não darem certo anteriormente e sim que houve uma
evolução e que as formas de ensino devem ser adaptadas e lapidadas dada a evolução
natural.
O terceiro bloco da pesquisa objetiva identificar os principais fatores que levam o
aluno ao não aproveitamento escolar e as questões indagam sobre quais são as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação ao ensino e aprendizagem.
As respostas levam a crer que boa parte dos professores acreditam que o próprio aluno
é o responsável por si só de não colher os frutos do processo. Ademais, vale destacar
o discurso do professor P3 que acredita na falta de atitude e ação do discente é fator
relevante para o não atingimento dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem,
contudo, discorre ainda que além das falhas nas habilidades para pesquisar, interpretar, dissertar, entre outras, os alunos também possuem imaturidade, desmotivação e
desinteresse.
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A última questão deste bloco de perguntas, os professores foram perguntados
sobre quais são os principais fatores que levam o aluno ao baixo desempenho escolar
(não aproveitamento escolar). Além da falta de interesse, imaturidade, zona de conforto, lacunas de conhecimento prévio, dentre outros motivadores para o não aproveitamento escolar há também a necessidade do aluno aprender a estudar e não apenas ser
cobrado pela escola determinados assuntosem determinadas situações, não havendo
portanto, a concretização do conhecimento.
Finalizando a pesquisa com os professores, tem-se no quarto e último bloco as
questões que tentam identificar as mudanças que devem ocorrer na Metodologia de
Ensino Tradicional com o uso das tecnologias da informação e comunicação.
A maior parte dos participantes da pesquisa utilizam recursos tecnológicos em
sala de aula visando solucionar a dificuldade de aprendizagem, boa parte utiliza computadores e celulares para acesso a pesquisas em sítios eletrônicos. É interessante destacar no discurso do P22 que usa as mídias sociais para tirar dúvidas a distância e
utiliza canais como o TED Talks, Nerdologia e outros.
Na sequência foi perguntado quais as tecnologias da informação e comunicação
que eles desejariam ter em sala de aula. Em relação as tecnologias que gostariam de
ter em sala de aula, os professores citaram tablets, computadores, celulares, novos
programas, manequins, conexão de internet a contento, dentre outras. É importante
frisar que mesmo os que não usam tecnologias em sala gostariam de usar, desta forma,
acredita-se que com incentivo, o uso passará a ser constante.
Diante da situação é pertinente frisar que a formação dos professores, principalmente, a formação continuada, exige que os professores não tenham conhecimento
apenas sobre o uso de computadores, e sim compreender o porquê e de que forma
poderá integrar as tecnologias em suas atividades diárias, tanto para lecionar uma
aula quanto para prepará-la, superando barreiras e criando condições para atingir os
objetivos pedagógicos a que se propõe.
Quanto às ações que deveriam ser tomadas para uso de TIC’s em sala de aula
visando melhorias no processo de ensino e aprendizagem já está claro para os entrevistados quais ações, contudo, o que vem sido demonstrado é a falta de atitude nos
docentes para aplicação do que já é sabido. As respostas são claras em boa parte, é
válido destacar que a capacitação docente é citada e deve ter atenção especial para
alavancar o processo.
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Com isso, vale destacar que a ausência de formação continuada e, também, da
falta de disciplinas nos cursos de graduação voltados para o uso de TIC que ainda prevalecem em muitas instituições de ensino, fazem com que os professores
tenham dificuldade frente ao seu uso. Dificuldade essa que vai desde o simples
uso de um computador até a concepção de uma aula.
Em relação a capacitação dos professores de nível superior para uso das TIC’s
Gessinger (2016) corrobora:
O cenário contemporâneo exige a formação de um novo profissional, capaz de dar
conta das demandas do novo século. Neste contexto, reconfigura-se a mediação
pedagógica para incorporar as Tecnologias da Informação e Comunicação na aula
universitária, criando condições para outras formas de interação entre professor e
alunos e ampliando as posibilidades de construir conhecimentos por meio de uma
rede de aprendizagem. A ampliação do uso pedagógico das TICs está diretamente relacionada às propostas do professor, a sua capacidade de utilizá-las a favor
da construção do conhecimento e do desenvolvimento da autonomia do estudante.
Diante disso, destaca-se a importância de oferecer capacitação aos docentes para que
possam utilizar os recursos tecnológicos em sua prática docente.

Por fim, foi indagado aos participantes da pesquisa sobre quais são as ações que
devem ser tomadas para superar as dificuldades de aprendizagem através do uso das
tecnologias da informação e comunicação. Ao analisar as respostas dadas neste bloco
observa-se que as mudanças que devem ocorrer são as mais variadas e que sempre se
afunilam para o uso de tecnologias como é o que propõe a investigação, dentre elas
estão: internet de boa velocidade na IES para uso de aplicativos, qualificação docente
para uso de TICs, equipamentos multimídia nas salas de aula, formar fóruns em redes
sociais para gerar aprendizado, dentre outras.
De acordo com o resultado da pesquisa em análise de uma maneira geral há
um entrelace entre as práticas pedagógicas tradicionais e as práticas inovadoras que
pressupõe o uso de TICs, onde professores possuem de forma peculiar a sua maneira
de portar-se diante do alunado, embora tendam a naturalmente se encaixar as novas
necessidades que o ensino e aprendizado atuais pedem.

Resultados e discussão da visão do corpo discente – alunos
Para melhor entendimento deste estudo a pesquisa realizada com os alunos do
IES é dividida em duas partes, uma que traça o perfil do participante contendo 5 questões objetivas e outra composta por questões subjetivas que trata das informações sobre a pesquisa propriamente dita.
O corpo discente do IES de acordo com dados de dezembro de 2017, possui
aproximadamente 3.646 alunos distribuídos em 13 cursos. Os cursos ofertados são:
Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Odontologia, Medicina, Ciência da
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Computação, Engenharia da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social/
Publicidade e Propaganda, Engenharia de Produção, Administração e Direito, onde a
distribuição por curso é mostrada no Gráfico 8.
Gráfico 8 – Distribuição dos alunos por curso.

Fonte: Autores (2017)

Quanto à distribuição dos alunos do IES por curso percebe-se que o maior percentual é dos alunos matriculados no curso de Direito com o percentual de 38%, seguido por Medicina com 17%, Odontologia com 8%, Fisioterapia e Engenharia de Produção com 5%, em seguida com 4% do total vem Nutrição, Enfermagem, Engenharia de
Computação, Farmácia e Administração, com 3% vem Comunicação Social/Publicidade e Propaganda e Ciência da Computação e com apenas 1% os alunos do curso de
Ciências Contábeis.
Quanto ao gênero dos participantes da pesquisa ficou bem dividido, 53% dos
alunos de acordo com o levantamento são do sexo masculino e 47% são do sexo feminino, ressalta-se que participaram da pesquisa 19 alunos no total.
O panorama do IES é diferente do visto na educação superior de maneira geral
no Brasil, onde a maior parte dos alunos na totalidade são do gênero feminino, acerca
do assunto Pinto (2015) destaca:
Na atual conjuntura da educação superior, as mulheres são responsáveis pela maior
porcentagem de ingresso, matrícula e conclusão nos cursos de graduação: em 2011,
atingiram 55,8% dos ingressos (todas as formas), 56,9% das matrículas e 61,1% das
conclusões.

A segunda questão objetiva da pesquisa refere-se a faixa etária dos alunos participantes. O resultado mostra que a maior parte dos alunos participantes da pesquisa
possuem entre 20 e 25 anos, perfazendo um percentual de 63% do total, em seguida
ambos com 16% estão os que possuem menos de 20 anos e os que possuem mais de 30
anos, já os que têm entre 26 e 30 anos ocupam a menor fatia com apenas 5% do montante.
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Dando seguimento a pesquisa os alunos responderam a qual curso estudam no
IES, obtendo-se o resultado mostrado no Gráfico 9.
Gráfico 9 – Curso que os alunos estudam no IES.

Fonte: Autores (2017)

Coerente com o número de alunos matriculados no IES de acordo com o demonstrado no Gráfico 17 o maior número de alunos está no curso de Direito. Entre os
participantes da pesquisa 53% do total cursam Direito, seguido por 16% de Ciência da
Computação, 11% de Fisioterapia e por fim Enfermagem, Administração, Engenharia
da Computação e Nutrição todos com 5% do total.
Na sequência da pesquisa os alunos foram indagados sobre o tempo que estudam no IES onde o resultado é o que apresenta o Gráfico 10.
Gráfico 10 – Demonstrativo dos anos que os alunos estudam no IES.

Fonte: Autores (2017)

O maior percentual de alunos estuda a menos de 1 ano apenas no IES representando 33% do total, em seguida vem os alunos que estudam entre 1 e 2 anos, bem
como, os que estudam entre 3 e 4 anos com 28%, os que já estão cursando a mais de 5
anos com 6% e os que cursam entre 2 e 3 anos com 5% do total.
Finalizando o bloco de questões objetivas que traçam o perfil dos alunos participantes da pesquisa foi realizada a seguinte pergunta: Qual o semestre que você cursa
atualmente? O resultado é o demonstrado no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Demonstrativo do semestre que os alunos cursam no IES.

Fonte: Autores (2017)

A maior fatia do gráfico é representada pelos alunos que cursam o 2º semestre no
IES com 32% do total, em seguida vem os alunos que cursam o 4º e 8º semestres com
16%, com 11% os que cursam o 10º semestre, no 6º e 9º semestres
tem 10% do alunado cada e cursando o 7º semestre 5% dos alunos participantes
da pesquisa.
A segunda parte da pesquisa é composta por 15 questões subjetivas divididas
em 4 blocos, são eles: Verificando a aceitação por parte do aluno das práticas usadas
pela Metodologia de Ensino Tradicional; Identificando na visão dos alunos os resultados das práticas adotadas pela Metodologia de Ensino Tradicional; Identificando os
principais fatores que leva o aluno ao não aproveitamento escolar e Identificando as
mudanças que devem ocorrer na Metodologia de Ensino Tradicional com o uso das
tecnologias da informação e comunicação.
A primeira questão do primeiro bloco pergunta aos participantes da pesquisa
se eles consideram ideal a forma que as aulas são ministradas, as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores em sala de aula e se são adequadas ao conteúdo. Boa
parte dos alunos participantes da pesquisa considera que o método que as aulas são
ministradas são adequados, alguns consideram que em parte a forma de ministrar
dos professores está correta, pois tecem ponderações quanto ao uso excessivo do Datashow por exemplo com ênfase a simples leitura dos slides e que segundo eles acaba
desmotivando os alunos.
Em seguida na sequência da pesquisa os alunos foram perguntados se têm conhecimento do motivo que os professores utilizam na atualidade estas práticas pedagógicas. Entre os participantes da pesquisa 58% afirmam que sabem o motivo do uso
de tais práticas pedagógicas pelos professores e 42% respondem que não sabem o por
que. Dentre os que afirma ciência pelo uso das práticas atualmente alguns fazem con-
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siderações acerca da “mesmice”, onde é expresso a prática mantida há anos de forma
que os professores falam e os alunos simplesmente ouvem.
Os alunos foram perguntados sobre quais são os pontos positivos das práticas
pedagógicas adotadas por seus professores. De acordo com as respostas dos alunos
participantes da pesquisa os pontos positivos giram em torno do domínio do professor
no assunto, ligação do conteúdo visto em sala com o cotidiano também foi elencado
como fator positivo, outro ponto positivo foi em relação a utilização de recursos audiovisuais, programações extraclasse, dentre outro visando não deixar a aula monótona e
os conteúdos maçantes.
Rodrigues e Moura (2014) destacam em relação ao professor atual:
O professor, hoje, é aquele que ensina o aluno a aprender e a ensinar a outrem o
que aprendeu. Elemento incentivador, orientador e controlador da aprendizagem.
Porém, não se trata aqui de um ensinar passivo, mas de um ensinar ativo, no qual
o aluno é sujeito da ação, e não sujeito-paciente. Em última instância, fica evidente
que o professor, agora, é o formador e, como tal, precisa ser autodidata, integrador,
comunicador, questionador, criativo, colaborador, eficiente, flexível, gerador de conhecimento, difusor de informação e comprometido com as mudanças desta nova
era.

Assim, é importante que os professores com suas práticas chamem o alunado
para si no intuito de ativar o aluno no processo, visando a efetividade de sua participação no aprendizado construindo nesse aluno o reflexo do professor questionador e
formador de opinião.
Em seguida os alunos foram perguntados sobre quais são os pontos negativos
das práticas pedagógicas adotadas por seus professores. Os pontos negativos elencados giram em torno da maneira de lecionar por parte de alguns dos professores que se
prendem ao tradicionalismo, os alunos discorrem que as aulas meramente expositivas
geram desconforto e desmotivação, salientam inclusive a leitura de artigos na íntegra
em forma de monólogo sem a devida interação com os alunos. Ademais, percebe-se
que de maneira ampla, os alunos acreditam que para as aulas tornarem-se mais atrativas os professores devem fugir um pouco da pura explanação de conteúdo tornando
as aulas mais dinâmicas e prazerosas.
O segundo bloco da pesquisa trata das questões acerca da identificação na visão
dos alunos dos resultados das práticas adotadas pela Metodologia de Ensino Tradicional, onde a primeira questão pergunta se as práticas pedagógicas adotadas pelos professores possibilitam a aprendizagem dos alunos. Percebe-se com o resultado que 84%
dos alunos afirmam que as práticas pedagógicas adotadas pelos professores possibilitam a aprendizagem dos alunos e 16% ponderam suas respostas com considerações e
condicionamento para a possibilidade de aprendizado.
ARAÚJO, Andréa Cristina Marques de.
GOUVEIA, Luis Borges.

PESQUISAS EM TEMAS MULTIDISCIPLINARES
VOLUME 1

27

Vale destacar que nenhum aluno negou explicitamente que a prática adotada
pelos professores obtenha êxito no aprendizado, ademais, os que não concordaram
na totalidade teceram apenas considerações e citaram que há de se pôr em prática a
técnica baseando-se na singularidade de cada curso e disciplina.
É importe enfatizar que tanto o curso como a disciplina tem suas peculiaridades
e muito mais que isso, os alunos possuem a sua forma individualizada de assimilação
do conteúdo. Assim, Matos e Hobold (2015), explicam sobre a subjetividade:
Os sentidos subjetivos são constituídos no processo de formação do sujeito e, permanentemente sofrem alterações, influenciam na constituição de novos sentidos, são
organizados pelo pensamento, externalizados pela linguagem e integram a constituição da subjetividade do indivíduo. Junto com os processos simbólicos estão presentes as experiências pessoais, decorrentes do meio social, das inter-relações, dos
códigos e significados de determinando grupo, dos ambientes institucionalizados,
enfim, nos espaços onde o indivíduo vivencia novas experiências.

Na sequência da pesquisa os alunos foram perguntados por que acreditam que
essas práticas possibilitam ou não a aprendizagem. Os alunos acreditam que a forma
como os professores trabalham em sala de aula de uma maneira geral de fato gera
aprendizado, salvo algumas ressalvas: textos grandes e maçantes, tradicionalismo e
outros. É importante destacar que alguns alunos mencionam a responsabilidade e o
papel de importância do aluno, que o professor expõe o conteúdo, mas, o aluno deve
se aprofundar e ele próprio buscar o conhecimento.
Em seguida os alunos participantes da pesquisa foram indagados se todos os
professores se utilizam das mesmas práticas pedagógicas. Os alunos mencionaram na
maior parte das respostas que os professores não utilizam as mesmas práticas, 79% do
total respondeu que não, os professores não utilizam as mesmas práticas, 21% do total
respondeu que os professores utilizam as mesmas práticas. Contudo, o que se percebe
é que a prática adotada é inerente a peculiaridade de exigência que cada curso, disciplina e professor possui, portanto, verifica-se que há uma boa variedade de metodologia entre os professores.
Finalizando o segundo bloco da pesquisa os alunos participantes foram perguntados se viam alguma mudança nas práticas pedagógicas utilizadas por seus professores no decorrer do curso (entre os semestres letivos). De acordo com as respostas dadas
pelos alunos, percebe-se que 79% afirmam que veem mudanças em relação as práticas
pedagógicas entre um semestre e outro e somente 21% não percebem tais mudanças,
ademais, é válido frisar o discurso do aluno A14 que destaca o uso de meios multimídias e em especial o Datashow, onde percebe-se que as tecnologias atraem o alunado
para assimilação do processo ensino aprendizagem.
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No terceiro bloco da pesquisa com questões subjetivas busca-se identificar os
principais fatores que leva o aluno ao não aproveitamento escolar e na primeira questão os participantes da pesquisa responderam quais são as suas principais dificuldades de aprendizagem. Em relação a quais principais dificuldades que os alunos encontram na aprendizagem as respostas foram as mais variadas, entretanto percebe-se
que boa parte dos participantes da pesquisa atribuem as dificuldades no processo de
ensino e aprendizagem a fatores terciários, tais como: a forma que o professor “passa”
conteúdo, pouco tempo disponível para leitura, conteúdos “pesados”, muitas matérias
de uma vez, dentre outras.
Para fechar a pesquisa com perguntas subjetivas o último bloco trata de identificar as mudanças que devem ocorrer na Metodologia de Ensino Tradicional com o uso
das tecnologias da informação e comunicação, o bloco é composto por 4 perguntas
onde a primeira indaga se no dia a dia o aluno utiliza algum instrumento tecnológico
na tentativa de superar as dificuldades de aprendizagem.
A maioria dos alunos participantes da pesquisa com o percentual de 89% afirma
que utilizam recurso tecnológico para tentar superar as dificuldades de aprendizagem
e somente 11% não usam. Percebe-se que o uso de tecnologia já faz parte do dia a dia
em geral dos alunos e que já é uma ferramenta para elucidar questões de dúvidas e
dificuldades devendo ser aprimorada a sua utilização de ambas as partes tanto com
alunos como professores.
Em seguida, os alunos foram perguntados sobre quais as tecnologias de informação e comunicação que desejariam que fossem utilizadas em sala de aula. As respostas
em boa parte remontam na necessidade de aparelhos com acesso à internet, tais como:
celulares, Tablets, notebooks, computadores e outros. Alguns alunos não souberam
opinar ou não responderam e outros poucos foram mais específicos quanto a descrição
das tecnologias que gostariam de utilizar em sala, citando jogos online, filmes, aplicativos, dentre outros.
Na sequência das perguntas os alunos responderam sobre quais devem ser as
ações pedagógicas com o uso das tecnologias da informação e comunicação que eles
acreditam que possibilitaria uma melhoria das práticas pedagógicas em prol do ensino
e aprendizagem. Os alunos participantes da pesquisa responderam de maneira geral
que vídeo-aulas, maior velocidade de internet, melhores e mais novos computadores,
criação e utilização efetiva de e-mail da turma, dentre outras ações pedagógicas envolvendo as tecnologias da informação e comunicação foram elencadas pelos alunos
como sendo fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem.
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Finalizando o quarto e último bloco das questões subjetivas da pesquisa os alunos participantes foram perguntados sobre quais são as ações que devem ser tomadas
para superar as suas próprias dificuldades de aprendizagem através do uso das tecnologias da informação e comunicação. Os alunos participantes da pesquisa acreditam
que as ações que devem ser tomadas utilizando recursos da tecnologia e da informação visando superar suas dificuldades não ficaram bem expostas nas respostas dos
alunos participantes.

Considerações finais
O mundo passa por transformações que afetam diretamente a vida da humanidade. Tanto as revoluções científicas e tecnológicas, como o processo de globalização, mudaram profundamente a vida das organizações. De forma incomparavelmente
mais intensa do que em qualquer época da História, vivemos hoje um momento de
mudança acelerada, decorrente de um acúmulo de conhecimentos sem precedentes,
cujos limites são impossíveis de identificar.
Tudo isso reflete como sucessivos choques no gerenciamento das organizações,
em especial nas empresas que lidam com um ambiente competitivo. Para elas, o reconhecimento desse cenário e a imediata adaptação à sua realidade constitui uma questão de sobrevivência. Novas estruturas, novos procedimentos administrativos, novas
formas de liderança já estão se fazendo necessários e o serão muito mais num futuro
quase imediato.
Modos obsoletos de trabalho, conectados a tecnologias obsoletas devem ser superados, uma vez que a modernização começa a ser encarada como um processo de
melhoria funcional do negócio. A busca pela efetividade nos processos de negócio
deve então ser uma das principais prioridades dos novos gerentes, assegurando dentre outras coisas, um bom posicionamento da organização.
A principal experiência em desenvolver este trabalho não foi despertar certezas
ou fornecer respostas, mas sim propostas, pois queremos estar sempre abertos a discussões de novos problemas e novas pesquisas. Sendo a incerteza que nos cerca e nos
cercará uma constante, é então nossa proposta questionar as certezas e cultivar as dúvidas. Este é o grande desafio, e o homem tem demonstrado ao longo de sua história,
capacidade de viabilizar o impossível e torná- lo presente para promover a evolução
da humanidade.
Ora, também no caso das instituições de ensino superior se verifica a necessidade
de repensar práticas e de potenciar o digital para os processos de ensino e aprendizagem. Com base no trabalho realizado podemos verificar que o conhecimento das TIC
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pelo comunidade académica é assimétrico e muito limitado, por parte dos docentes.
Quando comparado com os alunos, verifica-se que existe uma tensão crescente entre
a forma como uns querem aprender e outros, os docentes, ensinam. Mas ambos possuem uma percepção comum que é a de que o digital torna quase impossível manter
as formas mais tradicionais que tem apoiado as práticas de ensino e aprendizagem, em
sala de aula, no ensino superior.
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Resumo

O

presente artigo aborda a percepção dos discentes referente ao ensino híbrido no ensino superior como forma de aprendizagem. Partindo dessa premissa, inicialmente será apresentado um breve histórico a referida proposta de ensino,
buscando definir o que pode ser considerado como metodologia híbrida de ensino.
Esta pesquisa tem como abordagem qualitativa, com o objetivo descritivo através de
revisão bibliográfica. Considerando o cenário real da formação docente, a estrutura e
o perfil acadêmico dos alunos neste processo de aprendizagem.
Palavras chaves: Ensino Híbrido; Ensino Superior; Processo de aprendizagem.

Introdução
Num mundo em profunda transformação a educação nos dias de hoje precisa ser
desenvolvida de forma mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Os processos
de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, organizados
e abertos, intencionais e não intencionais. Hoje há inúmeros caminhos de aprendizagem no ensino superior para os alunos que concorrem e interagem no mercado e precisam cada vez mais de planejamentos pedagógicos das instituições educacionais para
superar estes resultados.
O ambiente de sala de aula no contexto do ensino superior é, por natureza, heterogêneo, isto porque são formados por sujeitos com histórias de vida diferentes, culturas variadas, e formas de relação com os saberes também diferentes. Em função disso,
atender às necessidades dos alunos de forma individualizada é uma tarefa árdua, isto
para não dizer quase impossível. Diante desse cenário, uma postura que contemple
o maior número possível de anseios pode ser a melhor saída. Assim, uma metodologia de ensino híbrida possivelmente terá um alcance maior e, muito provavelmente
apresentará resultados melhores, uma vez que possibilitará diferentes enfoques para
uma mesma situação de aprendizagem, de modo a contemplar uma maior gama de
necessidades, isto porque envolve a utilização das tecnologias com foco na personalização das ações de ensino e de aprendizagem, apresentando aos educadores formas
de integrar tecnologias digitais ao currículo escolar. Além disso, essa abordagem apresenta práticas que integram o ambiente online e presencial, buscando que os alunos
aprendam mais e melhor.
Assim, tendo como base as contribuições de vários autores (BACICH, 2015; MORAN, 2012; 2015; MASETTO; BEHRENS, 2013), com foco na perspectiva interacionista, o presente trabalho visa discutir as possíveis contribuições do uso do ensino híbrido
como metodologia de ensino. Para finalizar, propomos uma reflexão em relação às
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práticas de ensino nos cursos de educação física, no sentido de que as mesmas precisam ser mais ativas e mais desafiadoras, de modo que o aluno possa dar significado
àquilo que aprende, assumindo um posicionamento mais crítico e ativo no seu processo individual de aprimoramento intelectual.

Ensino Superior
Etimologicamente a palavra universidade é um vocábulo de origem latina, universitate, que significa universalidade, totalidade, conjunto, corpo, companhia, corporação, comunidade (FERREIRA, 1986).
A existência da universidade, segundo Nogueira (2004), se justifica “na produção
do conhecimento, na formação de cidadãos com pensamento crítico, de profissionais
capazes de articular saberes e se tornarem líderes intelectuais”. Todavia, por esta instituição ser historicamente determinada, não é perfeita nem inquestionável, por isso,
está em constante ressignificação de seu espaço, todos que a compõem são responsáveis por sua imagem e desempenho.
Em cada era da história os acontecimentos registram as etapas evolutivas da humanidade, seja na fixação de papeis sexuais e sociais desempenhados, como no mundo
antigo, ou no estabelecimento de locais de aprendizagem. (BOHER, et all. 2008). Todavia, a origem da universidade, mesmo com olhar das perspectivas de épocas distintas,
é contestada e de difícil concordância. Entretanto, seguindo uma ordem cronológica, os registros e marcas apontam a origem da universidade ainda na época helênica,
quando no ano 387 antes de Cristo, o grande filósofo Platão, da Grécia, criou a Academia, localizada nos arredores de Atenas, no bosque de Academos (REALE, 2008).
A Universidade surge no Brasil no começo do Século XIX, como resultado da
formação das elites que buscaram a educação principalmente em instituições europeias durante o período de 1500 a 1800 e que retornaram ao país com sua qualificação.
Elas surgem em momentos conturbados e é basicamente fruto da reunião de institutos
isolados ou de faculdades específicas, fato que lhes deu uma característica bastante
fragmentada e frágil.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
do Ministério da Educação (MEC) publicou o Censo de 2017 do ensino superior. Alguns dos números reportados são bem interessantes, revelando as tendências desse
nível de ensino no Brasil. Nosso sistema é composto por 2.448 Instituições de Ensino Superior (IES), constituídas por universidades, centros universitários, faculdades
e institutos federais tecnológicos. Das matrículas atuais, 54% estão nas universidades
públicas e particulares.
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As instituições de ensino superior no Brasil (PORTAL BRASIL, 2013). Distinguem-se em: I) instituições universitárias: as universidades que têm como função o
ensino, a pesquisa e a extensão e que devem ter um terço dos professores com título de
mestre ou doutor e um terço trabalhando em dedicação exclusiva; e os centros universitários, que se caracterizam pela oferta qualificada do ensino, não precisando manter
atividades de pesquisa e gozando de autonomia para criar cursos ou vagas; e II) as IES
não universitárias: compreendem as faculdades e os centros e institutos tecnológicos,
voltados basicamente para as atividades de ensino, não gozando de autonomia e que
dependem do Conselho Nacional de Educação (CNE) para aprovação de novos cursos
e vagas.
No ensino superior existem algumas caraterísticas, que destacam-se: I) coexistência de instituições universitárias e não universitárias; II) segmento de instituições mantidas pelo poder público (federal, estadual e municipal) que oferece ensino gratuito e
de um segmento de instituições, mantidas pela iniciativa privada, e que se sustentam,
principalmente, a partir da cobrança de mensalidades; III) heterogeneidade em termos
de qualidade acadêmica entre os segmentos públicos e privados e também no interior
desses dois segmentos; IV) distribuição de matrículas muito desequilibrada entre os
segmentos público e privado, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e fraca
diferenciação da oferta no ensino superior como um todo; V) forte concentração, no
MEC, das prerrogativas de formulação de políticas e dos instrumentos de supervisão,
controle e avaliação sobre o sistema federal e privado; VI) modelo de financiamento
que compromete a expansão da matrícula e a inclusão social; VII) acesso ao ensino
superior com caráter amplamente excludente, apesar das políticas de inclusão; VIII)
consolidação de um vigoroso sistema de pós-graduação, baseado em uma avaliação
trienal por pares e programas contínuos de fomento; e IX) preocupação crescente com
a internacionalização do ensino superior.

Ensino híbrido
Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e
aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido
é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado,
e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores
muito diferentes. (MORAN, 2015, citado em BACICH, TANZI NETO & TREVISANI,
2015, p. 26).
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Portanto, entende-se que a educação híbrida já é presente nos dias de hoje sendo
um método de ensino combinatório a atividades presenciais com atividades realizadas
de forma não presencial utilizando a tecnologia. Assim indo de encontro, VALENTE
(2015) citado em BACICH, TANZI NETO & TREVISANI (2015) diz que, A estratégia
inclui focar o processo de aprendizagem nos alunos, e não na transferência de informações tradicionalmente realizada pelos professores.
De acordo com Castro (2015) O ensino híbrido é baseado no aprendizado centrado no aluno e uma variabilidade de ferramentas e novas tecnologias. No processo de
desenvolvimento do conhecimento dos alunos, os professores são mediadores, tornando-se pessoas ativamente cooperativas no aprendizado e desenvolvimento.
Contudo, apesar do professor ser o mediador neste processo, colocando o aluno
na busca mais efetiva pelo conhecimento, Bergman e Sams (2017), cita que esse processo educacional inclui as ferramentas atuais, como áudio, vídeo, Internet e outros
recursos interativos, combinam o ensino presencial e virtual dentro e fora da escola, o
que é propício para a entrada e participação dos alunos no processo de ensino, que é
uma característica do modelo de ensino misto.
Este modelo de ensino caracteriza-se como sala invertida onde, “muda o foco do
professor como detentor do conhecimento para o aluno protagonista de sua aprendizagem, convertendo estes em “aprendizes autônomos” (BERGMAN & SAMS, 2017, p.
10).
Com isso, os professores precisam se concentrar na utilidade da tecnologia e buscar uma gama de situações que possam ensinar os conteúdos de suas disciplinas, estando mais próximos da situação real dos alunos, para que a sala de aula se torne mais
motivadora e participativa (CASTRO, 2015).
Corroborando, Ramal (2001 p.1) cita:
“Creio que o computador vai substituir o professor. Estou falando, é claro do professor transmissor de conteúdo, parado no tempo, aquele das conhecidas fichas que
serviam para todas as turmas, ano após ano, aquele que pensava que, mesmo apresentando as coisas de maneira maçante e tradicional, trazia novidades para as pessoas que não sabiam quase nada. Essa transmissão de dados passará a ser feita pelo
computador de um modo muito mais interessante: com recursos de animação, cores
e sons; o aluno terá papel ativo, buscando os temas em que deseja se aprofundar.
Algo excluído a muito tempo do currículo entrará na escola: a própria vida do estudante. Então caberá a nós reinventar a nossa profissão”.

Sabendo disso, os professores precisam estar em constante formação para acompanhar as mudanças oriundas ao longo do tempo. Assim, “Os professores aprendem
ao mesmo tempo em que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes
“disciplinares” como suas competências pedagógicas. A formação contínua dos proCapítulo 2
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fessores é uma das aplicações mais evidentes dos métodos de aprendizagem aberta e
à distância” (LEVY, 1999 p.157).
Embutido neste contexto, o envolvimento do professor com as TDIC’S, pensando
na ferramenta como um avanço, poderá promover um meio que proporcione a aprendizagem. Indo de encontro, Almeida e Silva (2011, p.4) entendem que: As TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) na educação contribuem para a mudança das práticas educativas com a criação de uma nova ambiência em sala de aula
e na escola que repercute em todas as instâncias e relações envolvidas nesse processo.
Dentre elas, as mudanças na gestão de tempos e espaços, nas relações entre ensino e
aprendizagem, nos materiais de apoio pedagógico, na organização e representação
das informações por meio de múltiplas linguagens.
Nessa condução de aprendizagem, o professor ajudará o aluno a questionar, buscar novos ângulos, relativizar dados, filtrar conclusões (MORAN, 2007). Além de que,
a tecnologia na sala de aula torna o professor um facilitador, ajudando os alunos a
aprender e os inspirando, trazendo vínculo no novo espaço da classe para ajudar na
aprendizagem (CERUTTI e GIRAFFA, 2015).
Para isso, MORAN (2007, p. 34) cita que:
As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que
os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias nas quais eles se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham de tomar decisões e
avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam
criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua
iniciativa.

Assim, evidenciamos que a educação híbrida pode ser dividida em duas categorias: inovação sustentada e inovação disruptiva. Chamamos isso de inovação sustentada àquelas que buscam se integrar entre métodos tradicionais e online sem causar
grandes interrupções e sem impor custos enormes às instituições de ensino (SILVA,
2016).
Os tipos de materiais ou atividades que os alunos realizam on-line e em sala de
aula variam de acordo com as recomendações a serem implementadas, trazendo diferentes possibilidades para esse método de ensino. Nesse grupo, encontramos modelos
rotativos, que podem ser subdivididos em: a) rotação por estações, b) laboratório rotacional, c) rotação individual, d) sala de aula invertida ou Flipped Classroom. As Inovações disruptivas são aquelas que usam modelos de ensino on-line que se distanciam
das salas de aula tradicionais.
•Submodelo Rotação por Estações — ou o que alguns chamam de Rotação de Turmas ou Rotação em Classe — é aquele no qual os alunos revezam dentro do ambiente de uma sala de aula.
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•Submodelo Laboratório Rotacional é aquele no qual a rotação ocorre entre a sala de
aula e um laboratório de aprendizado para o ensino online.
•Submodelo Sala de Aula Invertida é aquele no qual a rotação ocorre entre a prática
supervisionada presencial pelo professor (ou trabalhos) na escola e a residência ou
outra localidade fora da escola para aplicação do conteúdo e lições online.
•Submodelo Rotação Individual difere dos outros modelos de Rotação porque, em
essência, cada aluno tem um roteiro individualizado e, não necessariamente, participa de todas as estações ou modalidades disponíveis (CHRISTENSEN; HORN;
STAKER, 2013, p. 27).

Ainda, Christensen, Horn e Stark (2013) cita que, o modelo Flex é centrado no ensino on-line, mas a flexibilidade refere-se ao apoio que os alunos recebem pessoalmente, que podem ser fornecidos pelo professor e de outro adulto, podendo ser fornecidos
individualmente ou em grupos. Um grupo de estudantes, de acordo com suas necessidades. No modo à La carte, os alunos podem cursar disciplinas totalmente online
com outras presenciais. Na primeira situação, dispensa-se a sala de aula tradicional.
No modelo de virtual enriquecido, a maioria das aulas realiza-se de forma on-line e
cada disciplina é organizada com o conteúdo em propostas que serão realizadas pessoalmente e à distância.

Metodologia
A pesquisa se classifica quanto à tipologia como bibliográfica e descritiva. A
construção do referencial teórico partiu de um levantamento sobre o tema abordado
em publicações com validade de cunho cientifico. Segundo Silva (2010), a pesquisa é
um método que tem por base as referências teóricas já publicadas em livros, revistas,
periódicos, artigos científicos etc. com o uso desse material teórico, a pesquisa procura
explicar ou discutir sobre um tema ou problema determinado (SILVA, 2010).
Este trabalho se classifica como descritivo, por descrever através do levantamento bibliográfico a criação e trajetória da Universidade ao longo do tempo, ao qual Gil
(2002, p.42) considera que “até mesmo, o estabelecimento de relação entre as variáveis,
bem como, a descrição das características de determinada população ou fenômeno
ou, utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, dentre elas, a aplicação de
questionários e a observação sistemática”.
A abordagem de cunho qualitativo, sem abordagem e procedimentos estatísticos,
buscou descrever o surgimento e trajetória da Universidade. "A pesquisa qualitativa
não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento
da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” (GOLDENBERG, 1997,
p. 34).
Dessa forma foi realizada uma busca de fontes de pesquisa através de produções
cientificas nos anos de 2013 a 2020.
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Discussão de dados

A partir da análise da proposta deste artigo, ainda é ínfimo os números de produções científicas no que diz respeito à introdução do ensino híbrido nas universidades, pois, inúmeras ainda não aderem a este modelo. Com isso, podem-se observar
possíveis propostas de introdução do ensino híbrido e indicativos de como poderia
proceder as diferentes temáticas e ofertas. Com isso, Cerutti e Giraffa (2015) cita que, é
importante promover políticas e práticas baseadas em planos institucionais garantindo condições de participação para que haja voluntariamente sua adesão.
Analisando alguns achados de resultados dessa proposta do ensino híbrido nos
cursos de graduação: em Direito, Tecnologia, Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Pedagogia e Educação física foi possível compreender que, os alunos encontraram
boas facilidades e caminhos que propuseram aprendizados significativos, dentro dos
achados, foram percebidos também que os alunos estavam engajados nas propostas
das aulas dentro de uma proporção muito significativa, assim corroborando, de acordo com o estudo de Schneider; Blikstein, Pea (2013 p.1) destacou que “em um estudo
controlado realizado em nosso laboratório, descobrimos que, em comparação com a
aprendizagem tradicional de texto, o desempenho aumentou significativamente com
o uso de ferramentas tangíveis e interativas. Encontramos um aumento de 25% no
desempenho quando a exploração aberta veio antes do estudo de texto ao invés de depois”. Ainda de acordo com os achados, muitos alunos davam sugestões que entendia
ser necessárias para alavancar esse processo de autonomia nos estudos, colocando em
questão também a mediação mais profunda do professor, todavia, indagavam propostas para buscar ainda mais reforços sobre determinados assuntos introduzidos nas
aulas, com isso vai de encontro ao dizer de Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), todas as ferramentas disponíveis devem ser usadas para garantir o aprendizado. Houve
ainda, alguns relatos de alunos que se sentiam desmotivados em diferentes aspectos
como: a falta do tradicionalismo das aulas, reforçando a fala: “às vezes é bom ouvir o
velho e bom professor”, Adaptação com a metodologia, transição do tradicional para
o híbrido e falta de cooperação grupal, ou seja, do apoio colaborativo dos colegas.

Considerações finais
Concluo que, a introdução desta metodologia no ensino superior, deve ser proposta de uma forma minuciosa, bem pensada, refletida e investida em formação docente para a introdução desta, entendendo a facilidade que as novas tecnologias proporcionam. Todavia, compreender sua aplicabilidade, mediação e processo de avaliação,
para que todos estes componentes andem juntos, trazendo o engajamento, motivação
e aprendizagem significativa para os discentes, ainda é embrionário este processo, não
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muito adepto por uma pequena parte dos universitários, porém, quando há uma prática pedagógica satisfatória, este poderá ser o início de introdução desta nova metodologia dentro das universidades.
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Resumo

O

trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, um instrumento de pesquisa que se caracteriza pela necessidade de se recorrer a diversas literaturas que abordam a temática especificamente. Tendo o Scielo e o pePSIC
como sites referente à busca de pesquisa acadêmica, a procura partiu das seguintes
palavras chaves: Psicopedagogia, Escola-família e Ensino-aprendizagem. Diante disso
o presente artigo faz uma abordagem teórica sobre a família como importante referência no processo de aprendizagem da criança. Nesta perspectiva, as teorias aqui apresentadas dão ênfase às relações familiares e sua preponderância no processo ensino
aprendizagem, até mesmo porque a família é primeiro núcleo social onde a criança
começa a construir suas aprendizagens. Busca-se refletir sobre a importância da relação escola-família, tendo as intervenções do psicopedagogo, na busca de propiciar
uma aprendizagem significativa na educação do aluno. O artigo traz em sua temática
a relevância e influência que a família tem juntamente com a escola para a construção emocional da criança e consequentemente para o seu desenvolvimento. Além de
possibilitar uma reflexão aos psicopedagogos que atuam nessa área, assim como para
psicólogos que se interessam pelo campo.
Palavras – chave: Psicopedagogia, Escola-família e Ensino-aprendizagem.

Introdução
O presente trabalho tem como referencial a importância da família no processo
ensino aprendizagem, na concepção da Psicopedagogia, abordando como a relação
família-escola é de extrema importância na construção da identidade, da autonomia,
responsabilidade, conhecimento e exercício de cidadania para o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral e na formação do indivíduo como um todo.
A família é o primeiro grupo social que possibilita o desenvolvimento de uma
criança, pois é no meio familiar que o indivíduo encontra afeto, carinho, aprende sobre
princípios, valores, respeito, cultura e ética. É primordial que os membros da família
saibam preparar seus filhos para a educação formal, escolar. É advinda dos pais a
responsabilidade pela educação dos filhos, por isso é demasiadamente importante a
integração da família no ambiente escolar. Já a instituição escolar é o segundo grupo
social onde é oferecido todos os conceitos educacionais, culturais e formativos, ambos
construtivos e essenciais para formação do indivíduo
Apesar do convívio em sociedade, a realidade de cada pessoa é diferente afetando assim seu comportamento, diante disso, será observado como o apoio da família
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favorece no processo de ensino-aprendizagem da criança, propiciando um fortalecimento emocional necessário que auxiliará a mesma diante das dificuldades.
A partir do momento em que acontece o acompanhamento desta integração durante o processo educacional, percebe-se a aquisição de segurança afetiva por parte
dos filhos que se sentem duplamente amparados, ora pelo professor, ora pelos pais, o
que irá intervir positivamente nos resultados do processo ensino-aprendizagem.
Contudo, devemos sempre enfatizar a importância da instituição escola em aumentar seu envolvimento com a comunidade onde está inserida, pois com a participação das famílias nas escolas, é possível conhecer melhor a necessidade de cada sujeito,
e inovando sempre as práticas pedagógicas voltadas para o comprometimento mútuo
para o desenvolvimento de metas e do aprendizado. Tudo isto, precisa ser realizado
em regime de parceria, que favoreça a troca de saberes para que a mudança seja contínua, tendo como objetivo propiciar um desenvolvimento favorável para essas crianças, fazendo com que elas cresçam com maior autonomia e fortalecimento emocional a
ponto de atingir níveis maiores de habilidades e potencialidades.

Fundamentação teórica
A interrelação Família- Escola e seus respectivos papéis
De acordo com Costa (2018), desde a época primitiva a vida em grupo é inerente
à condição humana. Essas agregações sociais tiveram como origem a família. Dessa
forma ela se manifesta de diferentes formas, estruturada de acordo com as convenções
dos grupos sociais e das condições determinadas pelas tradições culturais de cada
sociedade. Assim a família é uma instituição que possui características diferentes das
demais instituições sociais, mesmo sabendo que ela é a célula-mãe de toda a sociedade.
A família é o primeiro grupo onde o indivíduo faz parte, onde ele tem a oportunidade de aprender experiências positivas e negativas como afeto, estímulo, apoio,
respeito, frustrações, limites, tristezas, perdas, todas elas contribui para a formação
de sua personalidade. Na família é onde acontecem as primeiras experiências de vida
como: contato com o outro, demonstração de afeto, compreensão, e confiança. É nesse
primeiro grupo que o indivíduo passa a maior parte do tempo, e a partir dele que ele
aprende a participar dos grupos sociais.
O mundo familiar mostra-se numa vibrante variedade de formas de organização,
com crenças, valores e práticas desenvolvidas na busca de soluções para as vicissitudes que a vida vai trazendo. Desconsiderar isso é ter a vã pretensão de colocar essa
multiplicidade de manifestações sob a camisa – de – força de uma única forma de
emocionar, interpretar, comunicar (SZYMANSKI, 1995, p.27).
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Os pais amam seus filhos e podem ensinar com amor, carinho e presença que
para eles é o que realmente importa. É preciso que a família ajude seu filho a se programar, tendo como prioridade sua responsabilidade com seus estudos, pois essa é a
sua ocupação atual enquanto criança e adolescente, que é ser estudante, e precisa ser
valorizada e motivada para que seja uma atividade prazerosa e com motivos de orgulho para seus pais e familiares.
Já o professor é uma fonte de ensino, não é somente selecionar conteúdos e aplicá-los, é criar laços com seus educados e se envolver com a profissão, mas acompanha
muitos alunos ao mesmo tempo, e cada um tem suas particularidades, e é ai que os
pais entram e fazem a diferença. Ao lado da família, a escola permanece sendo uma
instituição e um espaço de formação e contribuição para o desenvolvimento da autoestima da criança, preocupando-se sempre em contribuir para o processo de desenvolvimento da mesma.
A participação da família na escola é uma função de responsabilidade, mas nota-se um desafio diante dos problemas que ora surgem no convívio familiar. No Brasil, a
própria Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96)
determinam a participação dos pais no processo da gestão democrática da escola. Pode
ser a busca de uma parceria permanente entre escola e família. Porém, mais do que
cumprimento de uma determinação legal, a busca por essa parceria entre escola e família tem encontrado muitas dificuldades dentro desse contexto atual, tanto social
como educacional.
Quanto às dificuldades encontradas no estabelecimento de relações harmoniosas, pode-se citar a forma que a escola adota, geralmente, para estabelecer contato com
as famílias, a qual é unidirecional (parte da escola para a família) e motivada por situações de baixo rendimento escolar e de mau comportamento dos alunos (BHERING,
2003).
O que vemos hoje, por conta da correria atual, é que os pais estão delegando a outros
essa tarefa tão importante que é EDUCAR, sendo esta tarefa de responsabilidade
exclusiva dos pais e não de babás, tias, avós, sendo estas pessoas muito importantes,
como apoio desse processo educativo quando seguem a mesma linha de educação.
(BASTOS, 2011, p. 1).

Esses dois sistemas têm objetivos distintos, mas que se interpenetram, uma vez
que “compartilham a tarefa de preparar as crianças e os jovens para a inserção crítica, participativa e produtiva na sociedade” (REALI & TANCREDI, 2005, p.240). Esses
dois sistemas apresentam aspectos comuns e divergentes: compartilham a tarefa de
preparar os sujeitos para a vida, mas divergem nas tarefas de ensinar. É fato que quando a família participa efetivamente da educação do filho este responde positivamente
a isto, em vários aspectos. Por isso devemos celebrar um contrato de parceria entre a
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escola, o aluno e a família. E temos também que encontrar e estabelecer alternativas
metodológicas e de políticas educacionais que contribuam para essa união.
Segundo Polonia e Dessen (2005, p. 305) “Os benefícios de uma boa integração
entre a família e a escola relacionam-se a possíveis transformações evolutivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade dos alunos.” A integração família
e escola se tornam emergencial pela urgência na prevenção do envolvimento da juventude com drogas, violência e prostituição, além de outros fatores, por ser também
emergencial integrar o currículo escolar e as demandas de vida social e profissional de
cada indivíduo.
Os conceitos de cidadania, responsabilidade social e participação podem ser estimulados e fortalecidos pela educação e pelas famílias desde que essas duas instituições estejam trabalhando juntas, em parceria, na busca de um bem comum, ou seja, a
educação e o conhecimento que só essas podem transmitir.
Contudo, podemos considerar então que a relação escola e família poderá vir a
se tornar uma relação de compreensão, amor entre ambos e com muito diálogo, e não
uma confusão de papéis, superando assim as dicotomias que envolvem esse trabalho
em equipe, mas se torna necessário que essas instituições interajam melhor, com mais
diálogo, cordialidade, criando estratégias favoráveis para isto como, por exemplo, promoção de atividades culturais e inserção dos pais em atividades extracurriculares. Pois
com essa ressalva em mente, a parceria entre família e escola pode mesmo contribuir
para o êxito do trabalho educativo da instituição escolar. No entanto, cabe a nós a propagação dessa consciência sobre esses limites e essas possibilidades.

Uma visão Psicológica sobre as dificuldades de aprendizagem
A psicopedagogia é basicamente reconhecida e entendida como um método que
contribui, juntamente com a psicanálise, pedagogia e a psicologia, para participar na
solução de problemas que surgem no contexto escolar, vindo estes, do ambiente familiar, escolar, social, cultural ou entre outros. Dessa forma buscou-se elucidar o processo de aprendizagem através do ponto de vista psíquico.
Para psicólogos e psicopedagogos, as dificuldades de aprendizagem podem surgir de diversas formas, como fatores sócio-culturais e ambientais, formam uma imensa
rede de intercomunicações, gerados por acontecimentos como traumas na infância ou
conteúdos afetivos.
O bebê vivencia um estado de dependência da figura materna ou de alguém que
a represente. Mais tarde, o bebê percebe o pai que começa a fazer parte do seu mundo,
do seu afeto e da sua atenção. A criança começa a ampliar sua visão de mundo saindo,
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gradativamente, do lar para outras instituições sociais como a pracinha do bairro, a
escolinha, igreja, a casa dos amiguinhos, da proteção do ambiente familiar, para a sua
inserção no meio externo, social.
Um dos principais motivos da fragilidade psíquica se relaciona ao que foi vivenciado pelo sujeito na sua relação materna primária, pois passa-se a ter que se ajustar
às diversas atividades vivenciais, mas se sente sobrecarregado demais para lidar com
seus sentimentos e pensamentos, passando a expressá-los pela via dos sintomas corporais ou ações físicas.
Segundo Winnicott (1975/2005), há uma importância existencial do olhar materno no desenvolvimento infantil, pois é por meio dele que ela se constitui psiquicamente. A expressão que a criança vê no rosto da mãe confere forma e sentido aos seus
sentimentos, como se olhasse para o espelho e visse sua própria imagem. Dessa forma,
o sujeito vive na adolescência uma reedição desta experiência, procurando, agora, não
somente no olhar materno, mas no olhar social, um contorno para os seus sentimentos
e uma sustentação para a reconstrução do seu sistema de representações.
Estrear o mundo dos adultos é algo sempre temido, muitas vezes trágico, porém
desejado. Para Arminda Aberastury (1981), é o momento crucial na vida do homem e
constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento que começou com o nascimento. Acontece então nesse período mudanças psicológicas e que são correlacionadas às mudanças corporais levando ao adolescente estabelecer uma nova conexão
consigo mesmo e com o mundo.
Portanto, é possível realizar essa transição quando se vive o luto pelo corpo da
criança, pela infância e pelas relações enraizadas que se tinha com os pais. O adolescente, que está se estruturando psiquicamente para acompanhar as mudanças corporais e psíquicas oriundas da adolescência e do processo de maturação, está num movimento de distanciar-se da família e de seus objetos internos infantis, a fim de ingressar
no mundo adulto (ERIKSON, 1998, KNOBEL, 1981; BLOS, 1996).
Essa tarefa é complexa, pois, ao mesmo tempo em que lhe é necessário buscar o
distanciamento dos pais para se diferenciar deles, é necessário também que ele mantenha uma proximidade que permita encontrar as semelhanças que servirão de base
para as suas identificações.
É o que Jeammet e Corcos (2005) chamam, respectivamente, de eixo do narcisismo e eixo da autonomia. Segundo eles, a adolescência coloca à prova estes dois eixos,
e, dependendo da maneira como estes estejam estruturados, podem levar o adolescente a concebê-los como antagônicos ao invés de complementares, como de fato o são.
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A conquista da autonomia pelo adolescente depende dos vínculos que estabeleceu ao
longo da sua vida, pois a construção de uma nova identidade implica a procura de
processos de troca e de interiorização; e quando o adolescente percebe a autonomia
como antagônica às relações vinculares, os mecanismos de identificação são bloqueados, ocorrendo um prejuízo na formação da sua personalidade e no seu desenvolvimento mental.
Nesta perspectiva, entende-se que as dificuldades de aprendizagem podem ser
compreendidas também como uma problemática afetiva, destacando a importância
das figuras significativas da primeira infância, ou seja, quando o adolescente tem um
vínculo seguro com o cuidador e se sente semelhante a ele, isso o favorece; entretanto,
quando esse processo torna-se disfuncional pode sentir que perde a sua identidade.
Isto pode conduzir o sujeito a construir modelos representacionais internos distorcidos.
O grupo familiar tem um papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante na determinação e na organização da personalidade e da cognição, além
de influenciar significativamente no comportamento individual através das ações e
medidas educativas, tem como finalidade estabelecer formas e limites, propiciando a
adaptação dos indivíduos às exigências do conviver em sociedade.
A criança ou o adolescente precisam em suas fases de maturação, ser acolhido
pelo meio social, ele precisa de referências que o ajudem a constituir a sua identidade
e sua estrutura psíquica. A família e os cuidados que oferece podem ser facilitadores
ou impeditivos desse processo de construção da identidade e de uma qualificação na
qualidade de vida do indivíduo. É necessário de um relacionamento com um adulto
confiável e maduro que auxiliará no seu processo de desenvolvimento.
Uma família com uma estrutura funcional, que seja sólida e bem delineada, atravessa melhor as turbulências. E esse é um fato clinicamente comprovado pela psicologia. Se seu filho (a) possui alguma dificuldade de aprendizagem, é hora de proximidade, afeto, diálogo, compreensão e limites. Estar sempre por perto, saber como ele lida
com isso, o que pensa, como a escola pode auxiliar… São formas relevantes de atenção
e que servem de prevenção.
É incerto dizer, mas podemos nos atentar ao fato de que as crianças e adolescentes se encontram ainda em fase de construção da sua identidade, e não tem desenvolvimento psíquico suficiente para elaborar suas subjetividades e para lidar com as
necessidades que acreditam ser impostas pelo meio em que habita. Dificultando assim
o entendimento da sua realidade, e consequentemente na resolução de conflitos internos e externos.
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Ou seja, as mudanças ocorridas na organização social e na estrutura e funcionamento das famílias nos últimos tempos, exerce um papel crucial que no desenvolvimento dos indivíduos, se tornando por vezes a base de diversos problemas psicológicos contemporâneos, mas quando experienciadas de maneira favorável se tornam
valiosas para o amadurecimento saudável da criança ou do adolescente que, assim,
pode saber qual é o seu espaço no mundo.
Sendo assim, podemos analisar a sociedade contemporânea e seus reflexos como
geradores do mal-estar na civilização, tornado notável sua contribuição em situações
potencialmente, de risco nos contextos individual, escolar, familiar e social.
A atuação do Psicopedagogo na instituição escolar visa a fortalecer-lhe a identidade, bem como buscar o resgate das raízes dessa instituição, ao mesmo tempo em que
procura sintonizá-la com a realidade que está sendo vivenciada no momento histórico
atual, buscando adequar essa escola às reais demandas da sociedade. De acordo com
Scoz (2002, p. 20) “[...] o objetivo principal da psicopedagogia é resgatar uma visão
mais globalizante e, consequentemente, dos problemas decorrentes desse processo”.
Uma das contribuições da psicopedagogia é no contexto familiar, ampliando a
percepção sobre os processos de aprendizagem de seus filhos, resgatando a família no
papel educacional complementar à escola, diferenciando as múltiplas formas de aprender, respeitando as diferenças dos filhos (BOSSA, 1994, p. 35). [...] “O conhecimento e o
aprendizado não são adquiridos somente na escola, mas também são construídos pela
criança em contato com o social, dentro da família e no mundo que a cerca”. A família
é o primeiro vínculo da criança e é responsável por grande parte da sua educação e da
sua aprendizagem.
Afirma Scoz, (2002, p. 22) que não há apenas uma única causa para os problemas
de aprendizagem “[...] é preciso compreendê-los a partir de um enfoque multidimensional, que amalgame fatores orgânicos, cognitivos, afetivos/ sociais“. Sabe-se que um
aluno quando apresenta dificuldades de aprendizagem nem sempre tem deficiência
mental ou algum tipo de distúrbio parecido. Na verdade existem fatores fundamentais
que precisam ser trabalhados para se obter melhor rendimento em todos os níveis de
aprendizagem. É óbvio que quando falamos em aprendizagem, não estamos relacionando aquisição de conhecimentos apenas disciplinares, mas também de outros que
são de vital importância para o ser humano.

Psicopedagogia e o processo de Aprendizagem
Segundo Soares e Sena (2012), a Psicopedagogia constitui-se, a princípio em uma
composição de dois saberes: psicologia e pedagogia, pois trata-se de uma ciência que
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estuda o processo de aprendizagem humana, sendo o seu objeto de estudo o ser em
processo de construção e reconstrução do conhecimento. Cada vez mais se faz necessário inserir o psicopedagogo na instituição escolar, já que seu papel é analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervém ou prejudicam uma boa aprendizagem em
uma instituição.
O papel da Psicopedagogia e da Educação é o de instituir caminhos entre os
opostos que liguem o saber e o não saber e estas ações devem acontecer no âmbito do
indivíduo, do grupo, da instituição e da comunidade, visando a aprendizagem e, portanto, é também tarefa da Psicopedagogia.
As escolas enfrentam um grande desafio: lidar com as dificuldades de aprendizagem e ao mesmo tempo traçar uma proposta de intervenção capaz de contribuir para
a superação dos problemas de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, defende-se a
importância do Psicopedagogo Institucional, como um profissional qualificado, que
se baseia principalmente na observação e análise profunda de uma situação concreta,
no sentido de não apenas identificar possíveis perturbações no processo de aprendizagem, mas para promover orientações didático-metodológicas no espaço escolar de
acordo com as características dos indivíduos e grupos (SOARES e SENA, 2012).
Libâneo (1994, p. 222) afirma que:
A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários
para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da previsão das ações
político – pedagógicas, e tendo como referência permanente às situações didáticas
concretas (isto é, a problemática social, econômica, política e cultural) que envolve
a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo
de ensino. Contribuir para o crescimento do processo da aprendizagem e auxiliar no
que diz respeito a qualquer dificuldade em relação ao rendimento escolar, também
é do âmbito da psicopedagogia, assim como dos educadores em geral. Isso significa
que ter conhecimento de como o aluno constrói seu saber, compreender as dimensões das relações com a escola, com os professores, com o conteúdo e relacioná-los
aos aspectos afetivos e cognitivos, permitirá uma atuação mais precisa, segura e
eficaz por parte de todos que são responsáveis diretamente pela aprendizagem de
nossos alunos.

Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem podem associadas à baixa autoestima do estudante, dessa forma, para compreender alterações no processo de aprendizagem deve-se considerar tanto as condições internas do organismo (aspecto anátomo-funcional e cognitivo), quanto às condições externas (estímulos recebidos do
meio-ambiente). Rogers, (1988) afirma que fatores como linguagem, inteligência, dinâmica familiar, afetividade, motivação e escolaridade, devem desenvolver-se de forma
integrada para que o processo se efetive.
Marturano (1999), afirma que há mães que demonstram exagerada ansiedade
quanto a superação da dificuldade da criança; outras se mostram impacientes quanto
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ao desempenho insatisfatório do filho; outras atribuem todo o problema à criança caracterizando-a como “preguiçosa”, “lerda”, “distraída”, mães que negam a dificuldade que a criança demonstra; mães que não acompanham as atividades de seu filho e
mães que punem a criança pelo seu fracasso nas atividades escolares. Alguns pais não
consideram sua possível participação nessas alterações.
Aos profissionais da escola cabe intervir de forma mais ampla e funcional diante
da problemática, pois muitas vezes, os conflitos familiares estão associados a essas
dificuldades, havendo, portanto, a necessidade de maior compreensão do processo,
e dessa forma, buscar caminhos que facilitem o desenvolvimento global da crianças.
De acordo com Soares e Sena (2012), o papel da psicopedagogia na formação de
educadores que atuam diretamente com o aluno é primordial no contexto escolar e
consiste em prepará-los para lidar com as dificuldades de aprendizagem com muita
segurança. A didática com um olhar psicopedagógico inserida na sala de aula pode
contribuir para uma aprendizagem realmente significativa.
O psicopedagogo deve estar atento e perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a
integração, promovendo orientações metodológicas de acordo com as características e
particularidades dos indivíduos do grupo, realizando processos de orientação. Já que
no caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e coordenadores possam repensar o papel da
escola frente a sua docência e às necessidades individuais de aprendizagem da criança
ou, da própria ensinagem (BOSSA, 1994).

Metodologia
O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, um instrumento
de pesquisa que se caracteriza pela necessidade de se recorrer a diversas literaturas
que abordam a temática especificamente. Tendo o Scielo e o pePSIC como sites referente à busca de pesquisa acadêmica, a procura partiu das seguintes palavras chaves:
Psicopedagogia, Escola-família e Ensino-aprendizagem. Busca-se através desta a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. A fim de trazer subsídios para o
conhecimento sobre o que foi pesquisado.

Resultados
Quando o educando se percebe como um personagem protagonista neste processo de aprendizagem, o desejo de aprender é muito maior. A didática com um olhar
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psicopedagógico nos faz refletir também sobre a interrelação professor-aluno. O educador também faz parte de um processo de participação, integração, entrega e superação. Entende-se assim que o professor é uma fonte de ensino, não é somente selecionar
conteúdos e aplicá-los, é criar laços com seus educados e se envolver com a profissão,
mas acompanha muitos alunos ao mesmo tempo, e cada um tem suas particularidades, e é aí que os pais entram e fazem a diferença.
Ao lado da família, a escola permanece sendo uma instituição e um espaço de
formação e contribuição para o desenvolvimento da autoestima da criança, preocupando-se sempre em contribuir para o processo de desenvolvimento da mesma. O ato
de planejar, assim assumido, deixará de ser um simples estruturar de meios e recursos,
para tornar-se o momento de decidir sobre a construção de um futuro e principalmente, de quebrar paradigmas.
Em suma, devemos sempre enfatizar a importância da instituição escola em aumentar seu envolvimento com a comunidade onde está inserida, pois com a participação das famílias nas escolas, é possível conhecer melhor a necessidade de cada sujeito,
e inovando sempre as práticas pedagógicas voltadas para o comprometimento mútuo
para o desenvolvimento de metas e do aprendizado. Tudo isto, precisa ser realizado
em regime de parceria, que favoreça a troca de saberes para que a mudança seja contínua, tendo como objetivo propiciar um desenvolvimento favorável para essas crianças, fazendo com que elas cresçam com maior autonomia e fortalecimento emocional a
ponto de atingir níveis maiores de habilidades e potencialidades.

Conclusão
O referente artigo mostrou a necessidade em se criar espaços de participação da
família na escola, abordando a atuação da psicopedagogia e suas intervenções no processo ensino aprendizagem, dentre elas, a importância da família no desenvolvimento
do indivíduo nos aspectos cognitivos e até mesmo nos sociais, ou seja, mostra a necessidade da parceria entre a família de crianças com dificuldades de aprendizagem, uma
vez que é na família que o ser humano absorve valores culturais, deveres, responsabilidades para fortalecer as estruturas pessoais.
As dificuldades de aprendizagem, sejam elas quais forem, somente serão vencidas por meio da interação da família, escola, professores e psicopedagogo. Pois é
por meio desse contato, que se pode ampliar o conhecimento sobre a psicopedagogia,
que particularmente, é um campo rico e significativo, pois trabalha em situações de
aprendizagem e não aprendizagem e na busca de sua melhoria e qualidade de vida do
sujeito.
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Em suma, a família tem a função de complementar à formação do indivíduo, pois
são os responsáveis diretos. No entanto a função de educar, de fornecer à educação
formal é responsabilidade da escola, ou seja, ambas são co-responsáveis pela formação
cognitiva, afetiva, social e da personalidade das crianças e adolescentes. Se a família
tem responsabilidade com a educação da criança tanto quanto a escola, é necessário
que as instituições família e escola mantenham uma relação que possibilite a realização de uma educação de qualidade.
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Resumo

O

presente estudo buscou identificar as principais atribuições desempenhadas pelo Assistente Social em uma Clínica de Cuidados Paliativos de um
Hospital de referência em Oncologia, Belém – PA. Constitui-se em um relato de experiência a partir da vivência na Residência Multiprofissional em Saúde. Deste modo,
foram realizadas revisões bibliográficas afim de trazer fundamentos às pesquisadoras
nas discussões sobre a importância deste profissional em Cuidados Paliativos. A pesquisa traz como discussão a importância do atendimento diário do profissional de
Serviço Social, baseado sempre na defesa intransigente dos direitos humanos como
garantia de melhor qualidade de vida ao paciente e seu cuidador, somando-se a isso
a importância da escuta e da acolhida em momento tão especial, que é o do enfrentamento de uma doença incurável.
Palavras-chave: Serviço Social. Cuidados Paliativos. Equipe multiprofissional.

1 Introdução
Este artigo apresenta uma discussão sobre a importância do atendimento diário
realizado pelo profissional de Serviço Social, baseado sempre na defesa intransigente
dos direitos humanos, na solidariedade, sensibilidade, amor e respeito como garantia
de melhor qualidade de vida ao paciente em Cuidados Paliativos e seus cuidadores,
tendo como objetivo identificar as principais atribuições desempenhadas pelo Assistente Social em uma Clínica de Cuidados Paliativos de um Hospital referência em
Oncologia, Belém – PA.
O termo “Cuidados Paliativos” é utilizado para designar a ação de uma equipe
multiprofissional a pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura. A palavra
“paliativa” é originada do latim palliun que significa manto, proteção, ou seja, proteger
aqueles em que a medicina curativa já não mais acolhe (ANCP, 2012).
Sendo assim, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS,
revista em 2002, Cuidados Paliativos são uma abordagem que promove a qualidade
de vida de pacientes e seus familiares, os quais enfrentam doenças que ameacem a
continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física,
psicossocial e espiritual.
Entre seus princípios está a abordagem multiprofissional, a qual se torna importante, uma vez que os problemas do paciente e família envolvem múltiplos aspectos,
sendo relevante observá-los sob diferentes óticas, com o intuito de se alcançar um cuidado uniforme, através de estabelecimento e metas em comum, objetivando promover
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o cuidado integral e humanizado juntamente com a dignidade no processo de finitude
(ANDRADE, 2015).
Reconhecer que o cuidado adequado na abordagem paliativa requer o entendimento do homem como ser integral, onde as demandas são diferenciadas, específicas,
e que podem e devem ser abordadas em conjunto, oferece às diferentes áreas do conhecimento a oportunidade e a necessidade de se perceberem incompletas (MACIEL,
2008). A percepção das necessidades múltiplas do indivíduo em Cuidados Paliativos e
a certeza de que somente uma área não oferecerá respostas necessárias fazem crescer e
se consolidar a busca por um trabalho em equipe interdisciplinar.
Desse modo, o Assistente Social desenvolve sua intervenção, no interior desta
equipe de Cuidados Paliativos, pautado no Projeto ético-político da profissão, e em
consonância com os princípios do SUS, que visa à universalidade, integralidade, equidade, participação social e a descentralização.
Assim, na prática, o Assistente Social, junto com os demais profissionais, deve
fortalecer o sistema de apoio ao paciente, evitando que este tenha de enfrentar situações que gerem sentimentos como, por exemplo, de abandono, limitação, dependências, etc. De modo geral, em conjunto com outros profissionais, o Assistente Social
deve agir de forma a contribuir para que esse paciente se sinta respeitado, valorizado
e amado.

2 Referencial teórico
Segundo Iamamoto e Carvalho (1983), enquanto profissão reconhecida na divisão social do trabalho, o Serviço Social tem sua gênese na passagem do capitalismo
industrial e a expansão urbana, processos caracterizados sob o ângulo de novas classes emergentes (constituição e expansão do proletariado e da burguesia industrial) e
das modificações observadas nos grupos e frações de classes que dividem o poder de
Estado em conjunturas históricas específicas. Nesse contexto, então, é que se afirma a
hegemonia do capital, emergindo sob a chamada “questão social”, base de justificação
do Assistente Social.
Diante disso, o Serviço social, através de sua intervenção investigativa, por meio
da pesquisa e análise da realidade social, atua na formulação, execução e avaliação de
serviços, programas e políticas sociais que visam à preservação, defesa e ampliação
dos direitos humanos e da justiça social (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983).
De acordo com Bravo (2007), o Serviço Social vai adentrar de forma significativa
na área da saúde em meados da década de 1940, quando a Organização Mundial da
Saúde (OMS) elabora, em 1948, um “novo” conceito de saúde, que passa a requisitar
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diferentes práticas profissionais, dentre os quais, incentiva o Assistente Social a atuar
na Saúde em uma perspectiva multidisciplinar. Isso decorre, em parte, da necessidade
de suprir a falta de profissionais nesta área.
As atribuições e competências dos Assistentes Sociais, sejam aquelas realizadas
na saúde ou em outro espaço sócio ocupacional, são sempre orientadas e norteadas
por direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional do Assistente Social
e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados,
tanto pelos profissionais, quanto pelas instituições empregadoras.
Vale ressaltar, que o Código de Ética do Assistente Social e a Lei de Regulamentação da Profissão antecedem, e sustentam, a proposição do projeto ético-político,
projeto este que emergiu e se instituiu nesse processo de renovação do Serviço Social.
Sabe-se que na área da saúde, devido à urgência das ações, exige-se dos profissionais resoluções rápidas em resposta às demandas postas diariamente, pois se trata
de um espaço sócio ocupacional, centralizado no trabalho vivo e na produção de ações
que visem o cuidado da população. Sendo assim, o Assistente Social, como profissional
da saúde, atua sobre os determinantes sociais que envolvem o processo saúde-doença,
com a perspectiva de atender as necessidades dos usuários (ANDRADE, 2015).
Porém, os desafios postos pela conjuntura neoliberal fazem com que este profissional seja desafiado, constantemente, a buscar alternativas competentes e criativas, a
fim de fortalecer o caráter democrático dos serviços públicos de saúde (BRAVO, 2007).
Pensar em uma atuação, competente e crítica, do Serviço Social na área da saúde,
segundo o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS (2010, p. 28 e 29) consiste em:
•
Estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de
usuários que lutam pela real efetivação do SUS;
•
Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os
determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença;
•
Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da
Instituição, bem como de forma compromissada e criativa não submeter à
operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos
que descaracterizam a proposta original do SUS de direito, ou seja, contido
no projeto de Reforma Sanitária;
•
Buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista, a interdisciplinaridade da atenção em saúde;
•
Estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam a articulação entre políticas de seguridade social, superando a fragmentação dos serviços e do atendimento as necessidades sociais;
•
Tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e
dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas;
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•
Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar atento
sobre a possibilidade de investigações sobre temáticas relacionadas à saúde;
•
Efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de
potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de
democratização das políticas sociais, ampliando os canais de participação da
população na formulação, fiscalização e gestão das políticas de saúde, visando o aprofundamento dos direitos conquistados.
Portanto, o Assistente Social deve estar apto para interpretar aspectos culturais,
econômicos e políticos que permeiam a área de saúde, buscando sempre estratégias
e alternativas para enfrentar as questões pertinentes a sua atuação, a partir da identificação das necessidades dos usuários, objetivando integra-los e contribuir para uma
melhor qualidade no atendimento do SUS.

3 Metodologia
Este estudo trata-se de um relato de experiência que surgiu a partir da vivência
das pesquisadoras na Residência Multiprofissional em Saúde, onde se constatou a necessidade de esclarecimentos sobre o papel do Assistente Social em uma Equipe de
Cuidados Paliativos.
Optou-se, desta forma, por observar a atuação da equipe de Serviço Social da
Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos (CCPO) de um Hospital de Referência em
doenças crônicas-degenerativas, situado na cidade de Belém-PA. A Clínica conta com
10 leitos (sendo 05 masculinos e 05 femininos), distribuídos em 04 enfermarias, onde
atua uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes
sociais.
Foram utilizadas, também, pesquisas bibliográficas que tratam sobre o tema de
interesse, pois são básicas e obrigatórias em qualquer modalidade de estudo a fim de
ter um melhor embasamento teórico.

4 Resultados e discussões
A equipe de Serviço Social da Clínica de Cuidados Paliativos conta com 03 assistentes sociais, as quais, diariamente, passam visita ao leito (no período matutino e
vespertino), com a finalidade de captar as demandas trazidas pelos pacientes e seus
cuidadores, para, posteriormente, oferecer a resolutividade, o que proporciona conhecer a fundo os aspectos sociais que influenciam no processo saúde-doença destes indivíduos.
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Outro passo importante, é a interlocução com o restante da equipe multiprofissional, pois, pelo fato de se estabelecer uma relação mais próxima com o paciente e seu
cuidador, através de uma escuta humanizada e qualificada, o Assistente Social tem a
possiblidade de participar no planejamento do tratamento dos pacientes internados,
mostrando os determinantes sociais que influenciam nesse processo de internação.
Os instrumentais mais utilizados na atuação profissional na CCPO passam pela
Entrevista inicial, com preenchimento de uma Avaliação Social, que contém os dados
mais relevantes do paciente (estado civil, religião, renda familiar, situação previdenciária, condições de moradia, etc.), a qual é anexada no prontuário do paciente; Encaminhamento intra/extra hospitalar; Evolução diária no livro de ocorrências e no
prontuário do paciente; Visita Domiciliar para os pacientes que recebem alta e são
oriundos do Município de Belém; assim como, autorizações para visitas religiosas ou
para horário de visita ampliada (ato de liberar visita, geralmente, por dois dias, das
10h às 19h, aos familiares do paciente), embora não seja específico do Serviço Social,
pois requerem um olhar multiprofissional, o Assistente Social, como qualquer outro
profissional da equipe, pode autorizar, caso identifique esta necessidade.
Junto a isso, o profissional de Serviço Social cria estratégias de atuação, e, uma
delas, é justamente a boa relação com os profissionais da equipe de cuidados paliativos
que se pauta em um olhar conjunto para que os casos sejam discutidos, avaliados e
proporcione ao paciente e seus cuidadores uma melhor adaptação nesse novo período
em que o paciente se encontra inelegível para os tratamentos curativos.
Contudo, vale destacar que, como em todas as profissões, o Serviço Social da
CCPO também esbarra em alguns limites, sejam eles institucionais ou entre alguns
profissionais, em especial o médico, o que acaba influenciando, em alguns casos, na
condução do tratamento do paciente, uma vez que limita a atuação do profissional.
Notam-se, neste setor, situações que impactam a sua estruturação, como, por exemplo,
dominância de um discurso particular, resultando na exclusão de outro; e falta de confiança interpessoal resultante de relações de poder entre as profissões.
Além disso, devido ao encontro de várias competências em um mesmo local e
a complexidade da colaboração interdisciplinar, a diversidade de pontos de vista e
diferenças de opinião são inevitáveis, ocasionando, muitas vezes, a exclusão do profissional no processo de trabalho (ANDRADE, 2015).
Desta forma, percebeu-se, através do estudo, que o Assistente Social desempenha
dois papéis importantes em Cuidados Paliativos: o primeiro é o de informar a equipe,
quem é o paciente do ponto de vista biográfico – onde ele vive, em que condições o
paciente se encontra para receber o atendimento da equipe, que, com as informações
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dos demais profissionais, poderá ser planejado como vai ser o tratamento do paciente;
segundo, consiste no elo que este profissional faz entre o paciente-família e a equipe.
O acolhimento e a escuta são características do trabalho deste profissional, que
quando se depara com paciente em processo de finitude, deve saber colher as informações no tempo certo, dar voz ao indivíduo e seus familiares, deixando-os extravasar
suas tristezas e insatisfações com o problema. Conhecer a situação socioeconômica do
paciente, os serviços disponíveis, as redes de suporte e canais para atender a demanda
dos usuários, são outras atribuições do Assistente Social.
A atuação desse profissional em equipes de atenção paliativa pode ser resumida,
portanto, em: conhecer paciente, família e cuidadores nos aspectos socioeconômicos,
visando ao oferecimento de informações e orientações legais, burocráticas e de direitos, imprescindíveis para o bom andamento do cuidado ao paciente, e para a garantia
de morte digna.
Notou-se, ainda, que cabe a este profissional avaliar, também, a rede de suporte
social dos envolvidos, para junto a estes acioná-la em situações apropriadas; conhecer
e estabelecer uma rede intrainstitucional, no intuito de garantir atendimento preciso
ao paciente, além de constituir-se como interlocutor entre paciente/família e equipe
nas questões relacionadas aos aspectos culturais e sociais que envolvem o cuidado de
forma geral. Soma-se a isso a importância da escuta e da acolhida em momento tão
especial, que é o do enfrentamento de uma doença incurável e em fase final de vida.
Estas observações corroboram com o que Martinelli e Koumrouyan (2000) nos
revela, onde o instrumental e a técnica estão relacionados em uma “unidade dialética”, refletindo o uso criativo do instrumental com o uso da habilidade técnica. O instrumental “abrange não só o campo das técnicas como também dos conhecimentos e
habilidades” (p. 138).
Porém, através dos resultados da pesquisa, que a vida organizacional de uma
equipe de saúde, muitas vezes se torna pouco harmoniosa, resultando em fragmentações e desequilíbrios que afetam a eficácia profissional, provocados, em parte, por
fatores comportamentais diversos. Contribui para isso, por exemplo: barreiras comunicacionais, a dominância da profissão médico e o não compartilhamento por parte de
todos os integrantes que fazem parte de uma equipe multiprofissional.

5 Considerações finais
A partir deste estudo, pôde-se refletir sobre a atuação do Assistente Social em
uma equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, onde foi possível evidenciar
suas competências, atribuições, assim como, suas dificuldades na atuação e intervenCapítulo 4
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ção de mais forma autônoma. O profissional de Serviço Social traz informações sobre o
paciente, no contexto socioeconômico que podem influenciar diretamente, e de forma
positiva, a condução do caso de cada um em particular. Por isso, tais informações precisam ter mais importância pela equipe atuante.
A falta de conhecimento dos outros profissionais sobre as reais atribuições e competências do Assistente Social na equipe e, mais especificamente, na saúde, ainda é um
problema a ser enfrentado, e isso só ocorrerá com a imposição e clareza do próprio
profissional em sua intervenção diária. Além disso, é preciso se fazer valer de que nenhum saber se sobrepõe a outro, e, sim, se complementam.
Como prestador de serviços na saúde, o profissional de Serviço Social, atende
tanto o paciente de forma individual, quanto aos seus familiares, diante das dificuldades que surgem no processo de hospitalização ou de tratamento do mesmo. Procuram estabelecer mediações entre os pacientes, familiares e os prestadores de serviços,
como, por exemplo, o médico. É preciso, então, ouvir e priorizar sempre os usuários, e
nunca calar-se diante de determinada situação.
Por fim, Espera-se que outros debates a cerca deste tema possam ser realizados, trazendo avanços efetivos na qualificação da assistência em Cuidados Paliativos.
Acrescenta-se, aqui, que a produção de conhecimento sobre a atuação de uma equipe
multiprofissional, destacando a atuação do Serviço Social, gerados a partir da realização deste trabalho, contribuiu de forma significativa a todos os envolvidos no seu
processo de construção, trazendo diversas contribuições a trabalhos futuros.
Salienta-se, por fim, que os resultados desta pesquisa são específicos para a equipe multiprofissional estudada. Dessa maneira, se faz necessário realizar estudos relacionados às estratégias de enfrentamento assumidas pela equipe paliativista que assiste o binômio familiares/paciente em cuidados paliativos, tendo a humanização como
suporte diário às práticas profissionais.
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Resumo

A

busca pela educação formal é uma das causas que motiva a mobilidade humana no espaço, especialmente através de movimentos pendulares. Atualmente, as oportunidades advindas de medidas governamentais direcionadas para a
educação superior tem possibilitado a muitos estudantes o ingresso em Instituições de
Ensino Superior (IES’s). Apesar das melhorias, tais instituições ainda se concentram
nas grandes cidades, não estando distribuídas igualitariamente no território, sendo
está uma das causas que motiva o deslocamento diário para estudar em outros municípios, que não o de residência. Assim, o presente artigo tem por objetivo compreender
o fluxo cotidiano de estudantes universitários na Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF), especificamente, os estudantes do município de Pacajus que seguem em direção
à metrópole, Fortaleza. Dentre os procedimentos metodológicos, realizou-se pesquisa
bibliográfica que abordasse questões associadas ao movimento pendular estudantil,
além de pesquisas documentais na prefeitura de Pacajus e aplicação de questionários,
observação, vivência e registro da rotina com os usuários do transporte universitário
da rota 22, que segue o trajeto “Faculdade Ateneu (FATE) – Universidade Estadual do
Ceará (UECE), campus Itaperi”. Como resultados, entende-se que Fortaleza desempenha importante centralidade no contexto metropolitano no que diz respeito à educação superior, possuindo grande concentração de IES’s. Esta concentração, associada a
fatores como a pouca oferta de cursos superiores em outros municípios da região metropolitana, por exemplo, em Pacajus, contribui para a intensificação do movimento
pendular em direção à capital cearense.
Palavras-chave: Estudantes universitários. Movimento pendular. Região metropolitana.

Introdução
A busca por educação formal é uma das causas que motiva a mobilidade humana pelo espaço, especificamente através de movimentos pendulares. Atualmente, as
possibilidades advindas de medidas governamentais direcionadas para a educação
de nível superior tem possibilitado a muitos estudantes que acabaram de concluir o
ensino médio, ou àqueles que já haviam terminado há muito tempo, mas almejavam
o nível superior, tornarem-se universitários, ao ingressarem em Instituições de Ensino
Superior (IES’s) devido à ampliação da oferta de vagas e cursos em todo o país.
No entanto, o aumento no número de instituições e vagas não é garantia que todos tenham acesso ao nível superior ou até mesmo que todos os municípios brasileiros
tenham suporte em número de instituições e cursos para atender a demanda crescente
de alunos.
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Assim, identificamos que Fortaleza possui grande oferta de cursos superiores,
em diversas IES’s (públicas e privadas) e nos mais variados cursos, e por isso, acaba
tornando-se atrativa para os estudantes que não o tem no município de residência,
considerando que a oferta de ensino é um dos fatores motivadores do movimento
pendular em direção à capital, reforçando sua centralidade no espaço metropolitano.
Além de ser polo de atração para os universitários oriundos de diversos municípios da região metropolitana, a repercussão de políticas públicas na educação superior
também contribui neste processo.
Entendendo que esta discussão no contexto da região metropolitana é bastante
ampla e complexa, envolvendo diversas variáveis, propomos uma análise a partir do
município de Pacajus, pertencente à RMF desde o ano de 1999.
O trabalho buscar compreender o deslocamento diário no trajeto entre Pacajus
e Fortaleza no transporte universitário, na qual atrela o município de Pacajus com a
educação superior. Assim, as perspectivas da pesquisa buscam responder as seguintes
indagações:
• Qual a relação estabelecida entre a metrópole Fortaleza e o município de
Pacajus no aspecto do ensino superior?
• Quais as características do movimento pendular de estudantes universitários pacajuenses para Fortaleza?
Logo, no intuito de compreender a relação entre o espaço geográfico e o movimento pendular de discentes do ensino superior, tão presente na sociedade contemporânea, o presente trabalho objetiva estudar os fluxos cotidianos de estudantes
universitários e como eles ocorrem na dinâmica metropolitana, a partir da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), mais especificamente entre o município de Pacajus e a
metrópole, Fortaleza. Visamos assim explanar a relação destes municípios, através da
dinâmica do movimento pendular universitário.
Sem dúvida, o movimento pendular universitário pacajuense é interessante para
a compreensão da dinâmica metropolitana atual, por tratar-se de um processo recente
que intensifica os fluxos intermunicipais, contribuindo para estudos urbanos e populacionais na região metropolitana e também no Ceará.
Para tal, destacamos logo a seguir pontos importantes da história de Pacajus,
como àqueles pertinentes à temática em estudo de forma mais direta e o seu contexto
de inserção na RMF, pela Lei nº 12.989 de 29 de dezembro de 1999, devido à incorporação do município no corredor de atividades industriais ao longo da BR-116, dinamizando os fluxos.
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Por fim, discutimos o movimento pendular dos estudantes de nível superior entre Pacajus e Fortaleza, mostrando a dinâmica entre os dois municípios como resultado
da implantação de políticas públicas nacionais para o acesso à educação superior.

Metodologia
Metodologicamente o trabalho foi desenvolvido em duas etapas: 1ª - levantamento de referências bibliográficas que abordassem sobre a temática do movimento pendular estudantil, e em fontes documentais da prefeitura de Pacajus, dados e
informações dos estudantes universitários do município; e 2ª - realizou-se pesquisa
direta com os estudantes, mediante aplicação de questionários, observação, vivência e
registro da rotina de deslocamento do transporte universitário da rota 22, que segue o
trajeto “Faculdade Ateneu (FATE) – Universidade Estadual do Ceará (UECE) campus
Itaperi”. Por fim, as informações adquiridas foram compiladas e analisadas, as quais
estão apresentadas neste trabalho.
Quanto a escolha do campo de investigação e sujeitos da pesquisa levou-se em
consideração as experiências acadêmicas dos pesquisadores.
O estudo aconteceu no município de Pacajus estado do Ceará, localizado na região metropolitana à aproximadamente 48 quilômetros da capital, Fortaleza.
A amostra envolve o total de 44 estudantes universitários que utilizam uma a
rota de ônibus (nº 22) rumo a capital Fortaleza. Na referida rota foi aplicado um total
de 50 questionários nos dias 05/04/2017 e 17/04/2017, visando a obtenção de conhecimento mais detalhado. Deste total, teve 1 danificado (rasurado e substituído a um
estudante), 44 devolvidos ao pesquisador e 5 não devolvidos. Ou seja, os fatos aqui
trabalhados sobre a rota 22 condizem com as informações de 44 questionários.
Acredita-se que por meio das sugestões metodológicas seja possível desenvolver
uma pesquisa relevante acerca da temática proposta, além de oportunizar a ampliação
deste campo de estudo seguindo sua essência em analises posteriores.

Resultados e discussões
Pacajus no contexto da Região Metropolitana de Fortaleza
Sobre as características de Pacajus1 o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2006; IPECE, 2016) revela que o mesmo está localizado no Nordeste brasileiro, estado do Ceará, a 48 quilômetros de distância em linha reta da capital
Fortaleza, sendo seus municípios limítrofes: Horizonte (norte); Chorozinho (sul); Cho1Pacajus possuiu várias denominações: Aldeia dos Paiacus, Aldeia Monte-Mor-o-Velho, depois, já como município, chamou-se
inicialmente Guarani (1890), sendo renomeado posteriormente como Pacajus (1943) (GIRÃO, 1990). Acredita-se que seu topônimo
atual tem origem da junção das palavras: Paiacus, índios que foram seus primeiros habitantes e Caju devido a cultura do cajueiro
ser uma atividade econômica importante na cidade.
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rozinho, Cascavel, Horizonte (leste); e Horizonte, Guaiúba, Acarape, Barreira (oeste),
possuindo como principais vias de acesso as rodovias BR-116 e a CE-253.
Seguindo o foco deste trabalho, logo abaixo será apresentado de maneira sucinta
a história da educação em Pacajus e posteriormente o contexto de inserção do município na RMF2.
No ano de 1905, iniciou a história educacional pacajuense, sob a direção da professora Dona Hermínia Mendonça de Queiroz, em 40 anos exercendo a função, atuou
tanto na sede como nos distritos, aposentando-se em 1943. Durante este tempo passou
por demissões e transferências e por ser casada com o político Senhor Cícero Nogueira
de Queiroz sofreu coação de adversários políticos. Outras professoras também participaram como iniciantes do ensino, a exemplos: Dona Laura Augusta de Oliveira e Dona
Maria Lobo de Abreu (GIRÃO, 1990).
Também é valido citar o papel na área educacional desempenhado pelo Padre
Coriolano Holanda Cavalcante, vulgo Padre Cori. O mesmo fundou o Ateneu Padre
Holanda, um internato que atendia até alunos de outras localidades; criou as Escolas
Reunidas – atual Escola de Ensino Médio Padre Coriolano (gestão estadual) e o Grupo
Municipal Padre Coriolano Holanda Cavalcante – atual Centro de Educação Municipal de Pacajus (CEMP) (gestão municipal); instalou o Colégio da Campanha Nacional
dos Educandários da Comunidade (CNEC) – hoje Escola de Ensino Fundamental Aracy Gonzaga da Silva (gestão municipal), onde passou 25 anos como diretor (GIRÃO,
1990).
Criado em 1950, o Grupo Municipal Padre Coriolano Holanda Cavalcante ficou
conhecido por aplicar uma nova metodologia de ensino, não mais baseado na palmatória e nos castigos, e por ter contribuído na formação escolar de pessoas que ficaram
conhecidas nacionalmente e internacionalmente, dentre eles: o Magnífico ex-reitor da
UFC – Hélio Leite, professores universitários, engenheiros, advogados, agrônomos,
administradores e técnicos (GIRÃO, 1990).
Pacajus foi definido como município pelo Decreto n° 1.591, de 23 de maio de 1935,
na época possuído como distrito: Guarani (sede), Currais Velhos, Lagoa das Pedras e
Olho D’Água. O Decreto n° 448, de 20 de dezembro de 1938, elevou sua categoria à
cidade, transformando também a denominação de seus distritos: Chorozinho (ex-Currais Velhos), Itaipaba (ex-Lagoa das Pedras) e Horizonte (ex-Olho D’Água), tendo seu
nome mudado de Guarani para Pacajus pelo Decreto n° 1.114, de 30 de dezembro de
1943 (GIRÃO, 1990; IBGE, 2017).
2Para conhecer mais sobre a historicidade de Pacajus vide a obra: GIRÃO, Valdelice Carneiro. Pacajus: de aldeia a cidade.
Fortaleza: Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará, 1990.
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Em 1987, os distritos de Chorozinho e Horizonte passaram a ser municípios pelas
Leis n° 11.305 e 11.300, respectivamente. Assim, Pacajus ficou constituído por três distritos: Pacajus (sede), Itaipaba, com o Decreto-Lei n° 448, de 20 de dezembro de 1938,
e Pascoal, criado em 10 de abril de 1947 (GIRÃO, 1990), permanecendo esta divisão
territorial até hoje.
O município passou a fazer parte da RMF pela Lei nº 12.989 de 29 de dezembro
de 1999. E conforme já evidenciado, isto se deu devido à sua atuação no corredor de
atividades industriais na BR-116, ao qual está inserido juntamente com seu vizinho
– Horizonte, os mesmos se caracterizam também como municípios rurais e possuem
produção tradicional de cajucultura/fruticultura, apresentando crescimento demográfico e assim exercendo constante relação com a metrópole Fortaleza.
Atualmente, Pacajus é conhecido pelo desenvolvimento de seu corredor industrial ao longo da BR 1163, onde possui como principais empresas instaladas às margens
da rodovia: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – agroindústria
tropical, Sucos do Brasil (Jandaia) – alimento, Vicunha Têxtil – tecido jeans, WestRock
(antiga Rigesa do Nordeste) – embalagens, Grupo Malwee – moda/vestuário.
Dando prosseguimento à discussão, abordaremos a seguir o movimento pendular de discentes da educação superior, a partir de pesquisa realizada com os estudantes de Pacajus que se deslocam diariamente para Fortaleza em busca da tão sonhada
formação.

O movimento pendular universitário entre Pacajus e Fortaleza
Aqui discutiremos o movimento pendular dos estudantes de nível superior de
Pacajus rumo à Fortaleza, grande parte resultado da implantação de políticas públicas
nacionais para o acesso à educação superior. Tais políticas promoveram um aumento
da procura dos pacajuenses por este nível de ensino e, consequentemente, desencadearam o surgimento do transporte universitário, pela aprovação da Lei Municipal nº
035, de 16 de setembro de 2008, para atender a esta demanda. Cabe citar que, devido à
amplitude de rotas deste transporte, o trabalho se limitará ao estudo específico da rota
22, que segue o trajeto: FATE Messejana – UECE Campus Itaperi.
Inicialmente serão explanados dados gerais acerca das características dos alunos
pacajuenses de nível superior, as quais foram obtidas através de documento de pedido
enviado ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC) – Prefeitura Municipal de Pacajus. Em seguida, para operacionalização da pesquisa e compilação dos dados, apresentaremos as especificidades da rota 22.
3 Para aprofundamento sobre o assunto vide a obra: PEREIRA JÚNIOR, Edilson. Industrialização e Reestruturação do Espaço
Metropolitano: Reflexões sobre o caso de Horizonte-Pacajus (CE). Fortaleza: EDUECE, 2005.
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Primeiramente, para tratarmos do movimento pendular universitário é necessário compreender a definição deste termo. Segundo Perpetua (2010, p. 135-136)
Em busca de encontrar a satisfação de demandas básicas como trabalho, estudo,
consumo, etc. muitas pessoas são impelidas freqüentemente a transpor os limites
territoriais do município em que residem. Quando isso ocorre diariamente elas estão
realizando movimentos pendulares, que podem ser definidos como deslocamentos
de pessoas [entre a cidade onde moram e outras cidades com objetivo determinado].

Balbim (2004, p. 4) enfatiza que os movimentos pendulares tem a “intenção de retorno num curto espaço de tempo (movimento circular de ida e volta)”, sendo os movimentos pendulares “[...] uma face específica do fenômeno da mobilidade humana
que têm ganhado relevância cada vez maior na contemporaneidade [...]” (PERPETUA,
2010, p.136).
Tais citações permitem entender que o conceito de movimento pendular tem relação direta com deslocamentos, no caso desta pesquisa, deslocamentos para o destino
(local de estudo - Horizonte/Fortaleza) e de retorno (local de residência - Pacajus) com
uma finalidade específica, a de estudo.
Em Pacajus, devido à pouca oferta de educação superior no município e ao aumento da quantidade de cidadãos que se deslocava para capital cearense em busca da
tão sonhada formação, foi promulgada no mandato do Prefeito Francisco José Cunha
de Queiroz (2005-2009) a Lei Municipal nº 035, de 16 de setembro de 2008, que institui
o serviço municipal de transporte coletivo gratuito de estudantes.
Esta lei atende os discentes regularmente matriculados em IES’s residentes em
Pacajus, sendo os mesmos identificados e cadastrados junto à Secretaria de Transporte
do município, os quais recebem carteira de identificação estudantil4 e tem à disposição
o serviço em todos os dias uteis, independente das férias escolares, tendo como destino
à capital, Fortaleza.
A Lei busca proporcionar a locomoção gratuita dos estudantes universitários pacajuenses que exercem o deslocamento diário para estudar em outra cidade, devido
à pouca oferta de IES’s na cidade onde residem. Ainda hoje a educação superior em
Pacajus é bastante limitada, tanto na questão do espaço físico, possuindo apenas anexos em prédios das escolas de educação básica, como na oferta de opções de cursos,
que são poucos. Assim, podemos considerar que a Lei Municipal de Transporte Universitário foi um marco importantíssimo para que os alunos pudessem continuar seus
estudos, minimizando um dos gastos aos quais estavam sujeitos, o do transporte.

4 Os estudantes também podem fazer a carteira de identificação estudantil em empresas de transporte particular de Pacajus:
(ônibus) São Benedito e (topics) Cooperativa dos Motoristas de Transporte Alternativo de Pacajus (COTRALP), para terem acesso
ao benefício de pagar meia passagem até Fortaleza.
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Após quatro anos, já no mandato do Prefeito Auri Costa Araripe (2011-2012), foi
sancionada a Lei Municipal nº 235, de 15 de outubro de 2012, que amplia o serviço de
transporte coletivo gratuito de estudantes, mantendo-se as atribuições da Lei inicial n°
035/2008 e ampliando o número de destinos: além de Fortaleza, foi inserida uma rota
para o município de Horizonte.
Com a aprovação e implementação destas leis, aumentou-se consideravelmente
ano a ano a quantidade de estudantes que buscavam pelo serviço municipal de transporte – 2012 (483), 2013 (1.403), 2014 (1.400), 2015 (1.000), 2016 (1.304) e 2017 (1.469)5.
Isto se deu tanto por conta das políticas públicas nacionais desenvolvidas na
educação superior – em especial a ampliação de vagas nas instituições públicas e ao
PROUNI e FIES nas instituições particulares, que na cidade de Pacajus se configura
como os dois programas que mais atendem aos universitários, assunto que será visto
mais a seguir quando especificado a rota 22 – como pelas verbas destinadas à manutenção/expansão de rotas e transportes, devido ao aumento da demanda por tal serviço.
Conforme salienta Ballerini e Silva (2015) o atual contexto universitário brasileiro
é considerado como um possível motor de mobilidade estudantil. Através do ENEM,
PROUNI, FIES, Sistema de cotas e etc., muitos estudantes que concluíram o ensino médio conseguem entrar no ensino superior. Isso tem possibilitado a muitos estudantes
de regiões metropolitanas tornarem-se universitários e sujeitos no processo da mobilidade pendular, definido por Accioly (2009 apud GONÇALVES, 2011, p.151) como
[...] um processo que acontece em áreas metropolitanas ou grandes aglomerados,
caracterizado pelos deslocamentos cotidianos que envolvem dois municípios, em
razão da dissociação entre local de moradia e local de trabalho e/ou estudo.

Ballerini e Silva (2015, p.198) consideram ainda que
A mobilidade de estudantes tem sido acompanhada pela busca de outras oportunidades pessoais, educacionais, mudanças de vida e melhores oportunidades profissionais no mundo do trabalho.

Partindo desse pressuposto, faz-se indispensável salientar que a busca por oportunidades é uma das causas que motiva o deslocamento diário dos universitários pacajuenses para estudar na capital cearense.
Dando destaque ao veículo, Moura, Castello Branco e Firkowski (2005, p.123)
escrevem que “[...] a mobilidade tem relação direta com os transportes [...]” que possibilitam a acentuação da locomobilidade de movimento pendular.
Informações gerais do transporte universitário no ano de 2017, sobre o número
de rotas, total de alunos e destino dos transportes em cada turno, podem ser vistas
logo abaixo na Tabela 1.
5 A Prefeitura de Pacajus disponibilizou apenas dados dos anos de 2012 a 2017, referente a data de execução da pesquisa.
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Tabela 1 – Informações gerais do transporte universitário (2017)
Manhã
rota (n°)
1 e 2 (dois ônibus) Pacajus-Fortaleza

n° de alunos
Destino
100
UNIFOR – FA7– Unichristus da Av. Padre Antônio Tomás – FANOR

3 (um ônibus) Pacajus-Fortaleza
4 (um micro-ônibus) Pacajus-Fortaleza
5, 6 e 7 (dois ônibus e uma van) Pacajus-Fortaleza
8 (um micro-ônibus) Pacajus-Fortaleza

58
38
115
50

9 e 10 (dois ônibus) Pacajus-Fortaleza
Pacajus-Acarape-Redenção7

92
0
TOTAL= 453

FIC Via Corpvs
FIC Moreira Campos
UECE – UFC (CH da UECE/IFCE/CH1 da UFC) – UFC Campus do Pici
Ateneu (FATE) – UECE Itaperi
Maurício de Nassau – Praça do Carmo – Praça dos bombeiros – FAMETRO – (anexo)
Maurício de Nassau – FIC
UNILAB

Tarde
n° de alunos
Destino
21
Terminal da Messejana – Av. Aguanambi – Praça do Carmo
TOTAL= 21
Noite
rota (n°)
n° de alunos
Destino
12 (um ônibus) Pacajus-Fortaleza
52
UNIFOR – FA7
13, 14 e 15 (três ônibus) Pacajus-Fortaleza
156
FAECE – Unichristus da Av. Padre Antônio Tomás – Farias Brito (Papicu) – FANOR
16 e 17 (dois ônibus) Pacajus-Fortaleza
125
FIC Via Corpvs
18 e 19 (dois ônibus) Pacajus-Fortaleza
58
FIC Moreira Campos
20 e 21 (um ônibus e um micro-ônibus) Pacajus-Fortaleza 106
UECE – UFC (CH da UECE/IFCE/CH1 da UFC) – UFC Campus do Pici
22 (um ônibus) Pacajus-Fortaleza
110
Ateneu (FATE) – UECE Itaperi8
23, 24 e 25 (três ônibus) Pacajus-Fortaleza
120
Maurício de Nassau – Av. Domingos Olímpio – Praça do Carmo – Praça dos bombeiros
26 (um micro-ônibus) Pacajus-Fortaleza
43
Maurício de Nassau – (anexo) Maurício de Nassau
27, 28, 29, 30 e 31 (quatro ônibus e uma van) PacajusHorizonte
65
Sucata do Juarez – Centro – BB – Forúm – Bandeirão Horizonte (UVA Horizonte)
32 (um ônibus) Pacajus-Horizonte
59
Pacajus Centro – Horizonte Centro (UVA Horizonte)
Rota interna Pacajus 1
17
Rodoviária – Posto – Estádio – Centro
Rota interna Pacajus 2
49
Buriti – Coaçu – Centro
Pacajus – Umari – Itaipaba – Pascoal – Pauliceia – Curimatã – EMBRAPA – Cavalaria
Rota interna Pacajus 3
35
– Lagoa Seca
rota (n°)
11 (um micro-ônibus) Pacajus-Fortaleza

Total = 995
Fonte: Prefeitura de Pacajus (2017). Elaborado pelos autores.

No ano de 2017, houve a proposta de criação da rota: Acarape-Redenção rumo a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), mas não teve alunos suficientemente cadastrados para que a rota entrasse em funcionamento.
8 A rota 22 também contém estudantes que se direcionam para as IES’s privadas: Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Cearense (FAC), Faculdade de
Tecnologia Intensiva (FATECI) e Faculdade de Tecnologia do Nordeste (FATENE).
7

Observa-se na Tabela 1 que existem destinos que se repetem em mais de um turno (manhã e noite), a exemplo das rotas que incluem UECE, UFC e IFCE (instituições
públicas), e UNIFOR, FA7, FANOR, FIC, FATE, Maurício de Nassau, Unichristus e
FAMETRO (instituições privadas), enquanto rotas direcionadas a algumas instituições
privadas, como FAECE, Farias Brito e UVA (Horizonte), aparecem apenas no turno da
noite.
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Aonde 79% dos discentes estudam em instituições privadas e apenas 21% em instituições públicas, estando a maior parte deles matriculados no turno da noite (68%),
parcela que se reduz nos demais turnos – manhã (31%) e tarde (1%).
Além das rotas que vão em direção as IES’s em outros municípios existem três rotas que se deslocam internamente em Pacajus, levando os estudantes que retornam das
instituições e que residem em bairros ou distritos da zona rural, distantes dos locais de
parada final dos transportes universitários no centro da cidade.
Estas três rotas, apesar de não conseguirem atender a todos os estudantes, beneficiam quem utiliza com a redução do custo com serviços de transportes que eram
pagos, além de maior segurança para aqueles que se deslocavam a pé, sozinhos ou
acompanhados, altas horas da noite até suas casas. É constante a movimentação de
pessoas – parentes, amigos, moto taxistas, motoristas e etc. entre às 22:30h e 00:00h
aguardando os estudantes universitários nos destinos finais das rotas em Pacajus.
Fotografia 1 – Concentração dos transportes universitários em Pacajus

Fonte: Os autores (2017)
Fotografia 2 – Estudantes aguardando o embarque em Pacajus

Fonte: Os autores (2017)
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Estas características dos dados gerais apresentados anteriormente, também estarão presentes nas especificidades da rota 22 “Faculdade Ateneu (FATE) – Universidade Estadual do Ceará (UECE) campus Itaperi”. Na referida rota foi aplicado um total
de 50 questionários nos dias 05/04/2017 e 17/04/2017. Deste total, teve 1 danificado
(rasurado e substituído a um estudante), 44 devolvidos ao pesquisador e 5 não devolvidos. Ou seja, os fatos aqui trabalhados sobre a rota 22 condizem com as informações
de 44 questionários.
Quanto aos estudantes que utilizam esta rota, 24 são do gênero feminino e 20 do
masculino, em sua maioria jovens entre 17 e 21 anos (24 no total); estudantes estes que
estão na faixa etária daqueles que acabaram de sair ou estão com pouco tempo que
concluíram o ensino médio. Além destes, 7 estudantes têm entre 22 e 26 anos, 7 entre
27 e 31 anos, 4 entre 32 e 36 anos, 1 entre 42 e 46 anos e 1 não respondeu.
A maioria dos universitários da rota 22 se adequam ao perfil de estudante e trabalhador: do total de 44 estudantes 27 (61%) também trabalham, dos quais 24 em Pacajus, 2 em Horizonte e 1 em Aquiraz, destacando que nem sempre estes estudantes
estão empregados na mesma cidade em que residem.
Podemos notar que a prática do movimento pendular entre local de residência,
trabalho e estudo é constante. Onde 59% vão para as instituições de ensino durante
todos os dias úteis da semana (segunda a sexta), 21% quatro vezes, 16% três vezes, 2%
duas vezes e 2% uma vez na semana.
Muitos destes universitários, tanto na ida como na volta das IES’s, embarcam /
desembarcam do ônibus durante o percurso, principalmente ao longo do corredor da
BR-116, em frente às indústrias que ali estão instaladas, a exemplo: Vicunha Têxtil e
WestRock – antiga Rigesa do Nordeste (Pacajus), Companhia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados – Vulcabras/Azaleia e Grupo Santana Textiles (Horizonte), e a
Cervejaria Ambev (Aquiraz).
As profissões que os universitários da rota exercem são bastante variadas, como
podem ser observadas na Tabela 2, logo a seguir. Alguns estão cursando áreas que se
enquadram em seus empregos, já outros estão em cursos totalmente distintos de sua
função atual.
Como já evidenciado a maioria dos usuários do transporte universitário pacajuense são de jovens estudantes e trabalhadores. Esta situação é consequência da realidade socioeconômica destes alunos, que além da necessidade de compor a renda familiar (muitas das vezes baixa), utilizam seu tempo livre no contra turno para estudo,
visando um emprego com melhor remuneração quando concluído o nível superior.
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Tabela 2 – Profissão exercida pelos estudantes da rota 22
Masculino
Assessor
Agente administrativo
Assistente administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar técnico
Costureiro
Gerente financeiro
Jovem aprendiz
Professor
Repositor de mercadorias

Feminino
1 Assistente administrativo
1 Assistente de recursos
humanos
1 Auxiliar de produção
3 Comerciante
1 Manicure
1 Monitora escolar
1 Professora
1 Recepcionista
3 Técnico em segurança
do trabalho
1 Técnica de enfermagem

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

1
1
1
1
1
1
3
2
1
1

Acerca do “guerreiro” trabalhador e estudante do noturno, fazemos das palavras
de Furlani (1998, p. 13) as considerações prestadas aos mesmos neste trabalho:
Os parceiros alunos do noturno me ensinaram, entre outras coisas, a descobrir neles
três faces. A primeira e a segunda faces, como a cara e a coroa de uma moeda, são
conhecidas, embora ainda consideradas tema marginal pela academia: uma face é
a de aluno e a outra de trabalhador. Uma pode prevalecer e se sobrepor à outra, de
acordo com cada caso. Mas a terceira face, a de cidadão, aparece amalgamada nas
outras duas, faz parte delas. É algo como a figura difusa, porém constante, que se
apresenta quando se gira uma moeda.

A pesquisa revela ainda que a quantidade de estudantes da rota matriculados
em IES pública (UECE) totalizam 21, se somado os estudantes que são de IES’s particulares esse número chega a 23, estando estes distribuídos em variadas instituições:
(15) FATE, (3) Estácio de Sá, (2) FAC, (1) FATECI, (1) FATENE e (1) que não nomeou
a instituição. Tal evidência mostra a prevalência do número de estabelecimentos de
ensino privado em detrimento do público, retrato da política neoliberal que atinge a
educação.
Dos universitários que são de instituições privadas, cerca de 32% dizem participar de programas de acesso implantados por políticas públicas nacionais desenvolvidas na educação superior, dentre eles o PROUNI (7), FIES (6) e Educa Mais Brasil6 (1).
Quanto ao nome e o nível dos cursos de formação que os estudantes estão se
especializando, temos uma variedade, com maioria na graduação, existindo também
alunos do pré-vestibular, técnico e pós-graduação. Os dados estão mais especificados
na Tabela 3 abaixo.
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Tabela 3 – Cursos dos estudantes da rota 22

Prévestibular
UECE VEST

Licenciatura
História
Geografia
Matemática
Química
Física
Pedagogia

Técnico

2 Edificações
Estética
Técnico em segurança do trabalho
Graduação1
Bacharelado
Tecnológico
2 Contábeis
4 Redes de computadores
3 Fisioterapia
3 Logística
4 Jornalismo
1 Análise e des. de sistemas
1 Administração
1 Gestão hospitalar
2 Enfermagem
3
4 Serviço Social
1
Direito
1
Psicologia
1
Pós-graduação

Especialização
Psicopedagogia

1

Mestrado

0

Doutorado

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

2
1
1

2
2
1
1

0

Ao que diz respeito ao ano de ingresso destes na educação superior, as informações apresentam as seguintes características: os três anos em que se teve um aumento
do número de ingressos na rota 22 foi 2016 (11), 2015 (8) e 2017 (6), respectivamente.
No que tange aos bairros pacajuenses de origem destes estudantes, os mesmos
estão distribuídos da seguinte maneira: (7) Buriti; (6) Croatá II; (4) Centro; (3) Banguê
I, Croatá I, Cruz das Almas e Pedra Branca; (2) Aldeia, Banguê II, Dedé Gama e Lagoa
Seca; (1) Aldeia Park, Buriti dos Esmeros, Cavalaria, Coaçu e Conjunto Habitacional
(COHAB); (2) não responderam.
Sobre o porquê estudar em Fortaleza, 30 responderam que é devido à pouca opção de IES’s e cursos no município de Pacajus, 9 devido a melhor qualidade de ensino
na metrópole Fortaleza, 2 pelo sonho de formação no nível superior, 1 por ter aproveitado a ementa do curso ao qual estava cursando em IES no estado de Pernambuco em
instituição em Fortaleza, 1 por ter ganho bolsa de estudo em uma IES em Fortaleza, 1
não opinou.
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Respostas de 10 estudantes universitários da rota 22 quando indagados em questão aberta no questionário: por qual motivo estuda em Fortaleza?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluno a: “Falta de estrutura do município e a qualidade de ensino.”
Aluno b: “Nosso município não tem estrutura e nem I. E. conceituada e
cursos de grande porte para serem cursados.”
Aluno c: “As oportunidades são melhores e o curso que escolhi só tem na
Universidade Estadual do Ceará.”
Aluno d: “Por ter mais oferta de cursos e faculdades, inclusive pública.”
Aluno e: “Porque na cidade onde moro não tem o curso de fisioterapia.”
Aluno f: “Porque o curso que eu quero só tinha em Fortaleza.”
Aluno g: “Por ter melhores faculdades com reconhecimento do MEC.”
Aluno h: “Qualidade do ensino.”
Aluno i: “Pela instituição, porque aceitaram minhas ementas, pois vim de
outra instituição (Recife-Pernambuco).”
Aluno j: “Ganhei bolsa interna da instituição.”

Se torna relevante citar ainda algumas peculiaridades que passaram a se apresentar no setor do comércio em Pacajus, devido ao surgimento de estudantes universitários na cidade. Visando atender este novo público e arrecadar lucro, vendedores
ambulantes e panfletistas fazem propagandas de variados estabelecimentos, se direcionando até a parada de embarque para oferecerem serviços.
Até mesmo na tradicional feira da cidade que acontece aos domingos, apareceu
uma banca especializada na venda de jalecos personalizados com slogan das IES’s de
Fortaleza – como exemplos a Faculdade Maurício de Nassau e a Faculdade Nordeste- DeVry Fanor, a banca também tem produtos de vestuário destinados as fotos de
formatura retiradas na praia – são vestidos, blusas, bermudas e calças, todos na tradicional cor branca, utilizada especificamente para tal finalidade.
Fotografia 3 – Banca especializada na feira livre de Pacajus

Fonte: Os autores (2017)
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Cabe destaque ainda a organização estudantil desempenhada pelos universitários pacajuenses com a fundação em 18 de agosto de 2014 da Associação dos Estudantes Universitários de Pacajus (AESUP), possuindo um Estatuto com regras específicas
de organização e funcionamento da coletividade.
Além da Associação existem grupos nas redes sociais – um geral no Facebook1
denominado Universitários de Pakas, e outros específicos por rotas tanto no Facebook
como no WhatsApp2, onde os estudantes podem entrar em contanto uns com os outros
para pedir informações, dá sugestões, críticas e tratarem de assuntos que surgem no
decorrer dos anos de uso do transporte universitário até a conclusão do curso.
Após a análise dos dados apresentados, podemos concluir que devido à pouca
oferta de IES’s em Pacajus, muitos dos cidadãos pacajuenses que sonham com a formação de nível superior, acabam tendo que submeter-se à prática do movimento pendular para estudar em outro município que dispõe amplamente de tal serviço. Mesmo
que a Lei Municipal de Transporte Universitário venha proporcionando a oportunidade de locomoção até as IES’s distantes de Pacajus, salientamos que com essa demanda
crescente o município poderia ter investido mais na atração de instituições e/ou polos
de ensino superior, ampliando a oferta de instituições e cursos em seu território.

Considerações finais
A pesquisa objetivou compreender o fluxo cotidiano de estudantes universitários
e seu papel na organização do espaço metropolitano, tendo como recorte espacial a
RMF, mais especificamente o município de Pacajus e sua relação com Fortaleza, através de uma metodologia que oferecesse respostas às indagações acerca deste fenômeno.
Ao analisar a dinâmica entre Pacajus e Fortaleza, pelo viés do movimento pendular universitário, observou-se que está nos dois municípios é resultado tanto da
concentração de IES’s na metrópole no conjunto de sua região metropolitana, como da
implantação de políticas públicas nacionais de acesso à educação superior, que proporcionou a inserção e o aumento da procura dos pacajuenses por este nível de ensino.
Como resultados, entende-se que Fortaleza desempenha importante centralidade
no contexto metropolitano no que diz respeito à educação superior, possuindo grande
concentração de IES’s. Esta concentração, associada a fatores como a pouca oferta de
cursos superiores em outros municípios da região metropolitana, por exemplo, em
Pacajus, contribui para a intensificação do movimento pendular em direção à capital
cearense.
1 Grupo do facebook: https://www.facebook.com/groups/288693444589414
2 Muitos dos motoristas estão incluídos nos grupos específicos de cada rota, para estarem em constante informação com os
estudantes.
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Outra mudança decorrente do fenômeno estudado são as transformações relacionadas diretamente à expansão do ensino superior, percebe-se uma maior dinamicidade econômica no município de Pacajus, associada indiretamente a este fenômeno.
Devido ao crescimento do número de estudantes de nível superior no município
de Pacajus, houve um aquecimento do setor comercial, composto principalmente por
vendedores ambulantes e panfletistas, que oferecem seus produtos e serviços nas paradas de embarque dos estudantes ou em bancas na feira, especializadas em vestuário
universitário, por exemplo.
Além de uma maior organização dos discentes, com criação da AESUP e de grupos nas redes sociais. Evidenciando que o movimento pendular de estudantes entre
Pacajus e Fortaleza implica em transformações em variadas esferas da sociedade como
a política, econômica, comercial e social.
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Resumo

A

Educação Ambiental (EA), conforme a Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser trabalhada de forma interdisciplinar e permanente com a
finalidade de fomentar a sensibilização dos atores envolvidos. No entanto, por vezes
esta não é a realidade vivenciada no ambiente escolar. Deste modo, as autoras deste
artigo tiveram por objetivo realizar um panorama acerca da Educação Ambiental no
ensino fundamental II de escolas públicas do município de Capanema-PA. Para tanto,
utilizou-se da pesquisa quali-quantitativa com realização de entrevistas em sete escolas públicas do município. Os resultados apontam que ainda hoje existe uma deficiência na implementação de uma Educação Ambiental interdisciplinar e continuada nas
escolas.
Palavras-chave: Ensino formal. Sensibilização ambiental. Interdisciplinaridade.

1 Introdução

O

desenvolvimento de práticas da Educação Ambiental (EA) surgem, diante
de um contexto preocupante de problemáticas ambientais enfrentadas pelas sociedades. Sob esse aspecto, é notório que a ação indevida do homem possui um
grande potencial de contribuição para que ocorra a degradação do meio ambiente,
provocando grandes mudanças na natureza. Ao considerar essa perspectiva, reconhece-se a Educação Ambiental como uma modalidade de ensino capaz de provocar uma
mudança comportamental dos estudantes em relação ao meio em que estão inseridos.
Nesse sentido, ressalta-se que a consolidação desses processos de aprendizagem
representa o progresso da Educação Básica, uma vez que, promove experiências capazes de estimular a construção significativa de conhecimentos e a formação de uma
cidadania ambiental, promovendo a compreensão dessas problemáticas em suas múltiplas dimensões (CARVALHO, 2004).
Em vista disso, percebe-se a necessidade de analisar estratégias didáticas utilizadas pelo corpo docente da educação básica para que ocorra a aplicação de temáticas
relacionadas ao meio ambiente, na busca de investigar se a EA trabalhada no ambiente
escolar tem promovido a interligação dos conceitos relacionados à a questão ambiental
e a realidade vivida pelos educandos.
Deste modo, as autoras deste artigo objetivam realizar um panorama acerca da
Educação Ambiental no ensino fundamental II (do sexto ao nono ano) de sete escolas
públicas do município de Capanema-PA, analisando quais são os níveis de conhecimento dos gestores a respeito do assunto e se esta temática é trabalhada de forma
eficiente na instituição, assim como, prevê a legislação brasileira.
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2 Referencial teórico
2.1. Educação básica e Educação Ambiental
A Educação Básica é um direito fundamental dos cidadãos que compreende os
procedimentos formativos que se desenvolvem na vida familiar e nas diversas convivências sociais durante todas as etapas de vida dos indivíduos. É através desse processo que se inicia a construção de conhecimento e a formação de atitudes e valores
(ESTEVAM; GAIA, 2014). Dessa forma, a Constituição Federal, através da Lei Nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, estabelece que “a educação básica tem por finalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996).
Sob essa mesma ótica, Knorst (2010) afirma que a educação básica é essencial
para a fase de amadurecimento dos indivíduos. Por esse motivo, é de suma importância que haja a capacitação de profissionais que atuem na referida área, posto que,
de acordo com Freire (1996), o papel do educador neste contexto é fundamental para
despertar a curiosidade do aluno, assim como, para estimulá-lo a questionar-se quanto
a sua insubmissão.
Adjacente a isso, enfatiza-se a relevância de se debater sobre a inserção das diferentes áreas temáticas, dentro da Educação Básica, entre elas, de temas voltados para
a existência dos conflitos ambientais, como forma de se iniciar diálogos a respeito dos
problemas vividos pelos envolvidos, uma vez que a Educação Ambiental conduz a
formação do pensamento crítico em relação ao ambiente pertencente, assim como corroboram Estevam e Gaia (2014, p.1) ao afirmarem que “é preciso trabalhar de forma
interdisciplinar, promovendo uma transformação na consciência ecológica sobre a importância da relação do homem com o meio ambiente, seja este, em pontos ecológicos
ou urbanos”.
O foco nesta relação, homem-natureza, tornou-se importante quando os problemas ambientais passaram a ser discutidos com mais veemência a partir da década de
1970, quando se percebeu que o aumento da população mundial estava causando um
crescimento no índice de exploração dos recursos naturais, provocando assim uma
degradação ambiental que futuramente poderia trazer graves consequências para a
humanidade (TELLES; SILVA, 2012; SANTOS, 2015).
Por conta desta percepção, conferências, seminários e relatórios passaram a ser
realizados para buscar formas de mitigar os impactos ambientais que estavam assolando o planeta, tendo a Educação Ambiental (EA) surgido nesse cenário como uma
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ferramenta que traria uma possível solução para os problemas ambientais, haja vista
que a educação tem a capacidade de melhorar a condição humana (DIAS, 2004).
Percebe-se que a Educação Ambiental “surgiu no contexto de uma crise ambiental reconhecida no final do século XX, e estruturou-se como fruto da demanda para
que o ser humano adotasse uma visão de mundo e uma prática social capazes de minimizar os impactos ambientais” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 26).
Mikhail Gorbachev considerou, por ocasião do Encontro Rio+5, no Rio de Janeiro
em 1997, que “o maior desafio, tanto da nossa época como do próximo século, é salvar
o planeta da destruição. Isso vai exigir uma mudança nos próprios fundamentos da
civilização moderna – o relacionamento dos seres humanos com a natureza”. Nessa
relação, o homem deverá desenvolver uma consciência ética acerca de seus atos e a
proporção que o mesmo tomará e refletirá no ecossistema global. Sendo assim, o ser
humano teria que mudar sua postura frente a natureza, extinguindo o seu pensamento
de dominador em relação a ela (DIAS, 2004).
No Brasil, a EA passou a ganhar espaço com a criação da Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999. Nessa política a
escola passou a ser uma grande aliada na busca de uma sociedade sustentável, considerando que é neste cenário que ocorre a formação de indivíduos que posteriormente causarão transformações sociais na comunidade onde estão inseridos. No entanto,
para que a Educação Ambiental traga resultados realmente satisfatórios ela deve ser
trabalhada transversalmente e de forma interdisciplinar, como exposto na seção II,
Art. 10 da PNEA: “a Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino
formal” (BRASIL, 1999, p. 1).
Dias (2004) definiu a Educação Ambiental, diante do contexto atual, como base
necessária e urgente para oferecer mais formação, perante ao fato de que a educação
formal instruiu o estudante para ignorar as consequências ecológicas dos seus atos.
Dessa forma, a iniciação da Educação Ambiental voltada para crianças e adolescentes
é fundamental para a busca das soluções das problemáticas ambientais, haja vista que
são necessárias transformações profundas nos hábitos e comportamentos das futuras
gerações que somente serão atingidas por meio da educação, uma vez que, conforme
Medeiros et al. (2011), crianças, se bem orientadas, terão a capacidade de promover as
mudanças necessárias, diante de uma nova perspectiva de mundo.
Vale ressaltar que tais ensinamentos não devem se restringir apenas ao ambiente
escolar (contexto formal), e é de suma importância que estes educandos disseminem
as informações obtidas na comunidade onde estão inseridos, agindo como os multiRODRIGUES, Vitória Silva dos Remédios.
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plicadores de informações fazendo com que a Educação Ambiental atinja uma grande
parcela da população e promova a inclusão social e a socialização destes indivíduos
(BENTO; THOMAZI, 2013).

3 Metodologia
As atividades foram realizadas no município de Capanema que está localizado
no nordeste paraense, estando distante 160 km da capital, Belém (CAPANEMA, 2019).
A intervenção no campo foi realizada em março de 2019, e envolveu profissionais
como gestores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos de sete escolas da rede
estadual de ensino que trabalham com o Fundamental II (Figura 1).
Figura 1 – Mapa de localização das escolas participantes da pesquisa.

Fonte: Freire, 2019.

A pesquisa teve cunho quali-quantitativo com a realização de sete entrevistas,
que caracterizaram-se como do tipo semiestruturada, em que as questões foram elaboradas seguindo um roteiro de onze perguntas, onde quatro destas buscavam respostas
abertas, duas fechadas do tipo dicotômica e cinco semiabertas, na qual, o entrevistado
era convidado a assinalar uma alternativa dicotômica e ainda expressar a sua opinião
a respeito do questionamento.
Após a produção dos dados, estes foram tabulados em planilhas do software Microsoft Office Excel 2016, e realizada uma análise quali-quantitativa, por meio da construção de quadros e gráficos.

4 Resultados e discussões
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Ao responderem à pergunta “É trabalhada a Educação Ambiental nas turmas
de sexto ao nono ano existentes na escola?”, seis (85,71%) dos setes entrevistados afirmaram que era trabalhado, enquanto apenas um (14,29%) afirmou que não (Figura
2). De acordo com o gestor da escola que possui um resultado diferente das demais,
a Educação Ambiental não é trabalhada no cotidiano da instituição, apenas em datas
específicas de forma pontual.
Figura 2 – Gráfico referente ao desenvolvimento de Educação Ambiental nas turmas de sexto ao nono
ano das escolas analisadas.
É trabalhada a Educação Ambiental?
14,29%

Sim
Não

85,71%

Fonte: Autoras, 2019.

Quando questionados se a Educação Ambiental era abordada em todas as disciplinas 3 (três) das 7 (sete) escolas declararam que sim. No entanto, 4 (quatro) alegaram
que não é abordada em todas as disciplinas, apenas naquelas que possuem relação
com a temática, como ciência e geografia. Aos que informaram que era trabalhado em
todas as disciplinas fora perguntado de que forma ocorria essa abordagem, tendo a
transversalidade e a conscientização como algumas das respostas (Quadro 1).
Vale ressaltar que trabalhar conteúdos de temática ambiental em todas as disciplinas é de extrema importância, pois como afirma Guimarães (2004, p. 32) a Educação
Ambiental “promove a percepção que o processo educativo não se restringe ao aprendizado individualizado dos conteúdos escolares, mas na relação do um com o outro,
do um com o mundo”.
Quadro 1 – Respostas sobre as formas que a EA é trabalhada nas disciplinas.

De que forma é trabalhada a EA nas disciplinas

Nº de
respostas

Trabalhada de forma transversal em disciplinas com afinidade
com a temática

1

Conteúdo das disciplinas

1

Conscientização

1

Não sabe

3
Fonte: Autoras, 2019.
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Sobre a existência de projetos de Educação Ambiental na escola, apenas três
(42,86%) dos entrevistados informaram que existe, enquanto quatro (57,14%) afirmaram não existir (Figura 3). Dos entrevistados que afirmaram existir projetos, um deles
relatou que as atividades estavam relacionadas a revitalização das áreas externas da
escola, o segundo informou a existência do projeto de jardinagem em fase de desenvolvimento e o terceiro afirmou que é trabalhado na escola com paisagismo.
Figura 3 – Gráfico sobre a existência de projetos de EA na escola.
Projeto de EA na escola

42,86%
57,14%

Sim
Não

Fonte: Autoras, 2019.

No que tange as temáticas abordadas nas ações de EA nas escolas, dois dos entrevistados afirmaram não saber, enquanto os demais apresentaram respostas diferentes,
como: conservação e preservação; preservação e sustentabilidade; reciclagem e reflorestamento; reciclagem, conservação e desperdício de água. (Quadro 2).
Quadro 2 – Temáticas abordadas nas ações de EA nas escolas.

Temáticas abordadas
Conservação e preservação
Preservação e sustentabilidade
Paisagismo, revitalização e reciclagem
Reciclagem e reflorestamento
Reciclagem, conservação e desperdício
de água
Não sabiam
Fonte: Autoras, 2019.

N° de
respostas
1
1
1
1
1
2

Freire (1996, p. 15) destacou a importância da abordagem de conteúdos do cotidiano dos discentes ao realizar o seguinte questionamento “Por que não aproveitar
a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder
público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos”, é interessante trabalhar tais temáticas, visto que estes discentes já trazem consigo uma carga de
conhecimentos prévios.
No que se refere ao Plano Político Pedagógico (PPP) da instituição, todas as escolas afirmaram que a EA é abordada no mesmo. No entanto, não foi possível obter
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tais documentos, haja vista que no período em que as entrevistas foram realizadas as
escolas estavam passando por uma atualização em seus respectivos PPP.
Quando questionados a respeito da realização de ações de conscientização em
datas relacionadas ao meio ambiente, seis das sete escolas relataram que realizam e
apenas uma escola alegou não realizar, no entanto, justificou que estas ações ocorrem
em outros momentos durante o ano letivo. Ainda se questionou a ocorrência estrita
dessas atividades em datas específicas ou durante todo o calendário de ensino, deste
modo, quatro delas relataram realização de ações em períodos específicos e três declararam que essas atividades ocorrem durante todo o ano (Figura 4).
Figura 4 – Gráfico referente a realização das ações de conscientização em datas relacionadas ao meio
ambiente.
Ocorrência das ações de sensibilização
ambiental nas escolas

14,29%
Sim
Não
85,71%

Com o intuito de receber respostas pessoais dos gestores das escolas questionou-se a eficácia na conscientização dos alunos através das ações de EA desenvolvidas
na instituição. Deste modo seis dos sete entrevistados notaram que as atividades têm
acarretado alterações positivas no comportamento dos estudantes, considerando-se
que o ambiente escolar se tornou visivelmente mais conservado, limpo e com menos
desperdício. No entanto, um entrevistado afirmou que a Educação Ambiental não tem
sido eficaz pois ocorre de modo pontual, sendo assim não “causa uma cultura” sobre
a importância da temática (Figura 5).
Figura 5 – Gráfico relativo à percepção do gestor da escola em relação a eficácia das ações de EA no
que se refere a conscientização dos alunos.
Índice de conscientização dos alunos
14,29%

Sim
Não

85,71%

Fonte: Autoras, 2019.
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O profissional responsável por responder as perguntas da entrevista foi questionado ainda sobre a forma que ele enxerga a Educação Ambiental, deste modo surgiram diferentes pontos de vista em relação ao referido assunto. No entanto, após
análise das respostas obtidas, torna-se perceptível que EA no espaço escolar provoca
resultados significativamente positivos, posto que ao serem convidados a expor suas
respectivas opiniões acerca do referido assunto, a partir de suas experiências, os entrevistados mostram-se precisos de que a Educação Ambiental é atualmente uma ferramenta indispensável, capaz de provocar os estímulos necessários para que se alcance
a sensibilização de forma eficaz com o meio e preservação do mesmo, bem como, para
a criação de um espaço de discussão em relação ao tema abordado.
Sobre os fatores limitantes para a aplicação e o desenvolvimento eficaz da Educação Ambiental nas escolas as opiniões foram diversas, onde duas escolas relataram
que um dos principais fatores que impedem a realização da EA de forma correta é o
cumprimento do currículo escolar que já está totalmente estruturado e sobrecarregado,
sendo assim é complexo inserir de forma eficaz a Educação Ambiental as suas atividades cotidianas. Destaca-se também a falta de planejamento por parte da instituição
e o tradicionalismo de alguns professores que acabam tendo uma certa resistência em
aderir a EA, pois consideram que devem trabalhar apenas os conteúdos pré-determinados na grade curricular (Quadro 3).
Quadro 3 – Principais fatores que limitam a aplicação e o desenvolvimento, de forma eficaz, da EA no
ambiente escolar

Fatores limitantes
Falta de planejamento
Cumprimento do currículo escolar
Tradicionalismo dos professores
Projetos não atuarem de forma contínua
Falta de recurso
Não há limitações
Fonte: Autoras, 2019.

N° de
resposta
s
1
2
1
1
1
1

No que tange o conhecimento dos entrevistados em relação a Política Nacional
de Educação ambiental (PNEA), seis das sete escolas relataram que não conheciam a
política supracitada e apenas um entrevistado a conhecia. No entanto, não soube responder qual o papel das escolas no desenvolvimento da Educação Ambiental no que
se refere a PNEA (Figura 6).
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Figura 6 – Conhecimento do gestor em relação a existência da Política Nacional de Educação Ambiental.
Conhece o PNEA?
14,29%

Sim
Não
85,71%

Fonte: Autoras, 2019.

A Educação Ambiental se apresenta como base necessária e urgente para oferecer mais formação, perante ao fato de que a educação formal atual instruiu o estudante
para ignorar as consequências ecológicas dos seus atos (DIAS, 2004). Ao analisar as
entrevistas, percebe-se que uma porcentagem relevante das escolas estudadas trabalham com a Educação Ambiental nas turmas do fundamental final, contudo é perceptível que são ações ainda incipientes, principalmente quando se trata da inclusão da
Educação Ambiental como tema interdisciplinar no currículo escolar, ou seja, acaba
por se tornar restrita a algumas disciplinas deixando de atuar transversalmente. Como
afirma Isaia (2001, p.4), “para a EA constituir-se como temática transversal deve estar
em todo os conteúdos e não restringido apenas algumas matérias previamente estabelecidas nas estruturas curriculares que regem o ensino”.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), presentes no documento das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) de 2013, indicam que o planejamento curricular envolvendo a Educação Ambiental devem promover a realização de
[...] projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o sentido de
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as diferentes culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive desenvolvidas em
espaços nos quais os estudantes se identifiquem como integrantes da natureza, estimulando a percepção do meio ambiente como fundamental para o exercício da
cidadania. (Brasil, 2013, p. 553).

No entanto, a maioria das escolas entrevistadas não possuem nenhum projeto
voltado para o meio ambiente, e as três que possuem têm temáticas como revitalização
de áreas externas, jardinagem e paisagismo o que acaba por limitar a percepção de
meio ambiente dos educandos e, principalmente no que se refere a uma maior compreensão das problemáticas ambientais, tal como deveria, isso se enquadra no problema estrutural abordado por Souza (2017), que começa desde a formação dos responsáveis por desenvolver a Educação Ambiental. Além disso, as temáticas trabalhadas nas
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instituições são semelhantes, tendo como principais assuntos a conservação, preservação e reciclagem.
Notou-se uma insuficiência de informações quando se questiona a respeito da
nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) relacionando-a com a Educação Ambiental, considerando que três dos entrevistados não souberam responder o questionamento sobre a situação da EA nesse contexto. Entretanto houveram três escolas que
afirmaram que a Educação Ambiental não perdeu espaço na nova BNCC, pois tais
ações transversais irão depender do planejamento curricular da instituição e poderão
ser incluídas no cotidiano escolar caso haja necessidade. Em contrapartida, uma escola
afirmou que a EA perdeu espaço a partir desta reestruturação, uma vez que é necessário o cumprimento do currículo proposto na BNCC assim como afirma (ANDRADE;
PICCININI, 2017) “alguns temas estão perdendo espaço nas disputas pela formulação
do currículo da Educação básica”.
Ao analisar a nova BNCC para o ensino fundamental (do sexto ao nono ano)
percebe-se que a Educação Ambiental é citada diretamente apenas uma vez no trecho
da introdução:
[...] incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se:
direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o trânsito
(Lei nº 9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999 [...] (BRASIL, 2019)

Após este trecho a EA passa apenas a ser discutida nas disciplinas de ciências e
de geografia nas turmas do fundamental final onde se é trabalhado temas como unidades de conservação, utilização de recursos hídricos e as demais interações do ser
humano com a natureza, mostrando que a Educação Ambiental não é trabalhada de
maneira transversal e interdisciplinar assim como era previsto, e tornou-se restrita a
algumas disciplinas.
Após a análise dos resultados no que corresponde aos fatores limitantes da aplicação de modo eficaz da EA no ambiente escolar, é notório que apesar da existência de
projetos e da abordagem de algumas temáticas relacionadas, o seu desenvolvimento
não se realiza de forma satisfatória, tal como deveria, em função de diversas condições
que contribuem de modo considerável para o agravamento desse impasse. Para Bizerril e Faria (2001, p.58) “[...] resta a dúvida sobre os limites da capacidade das escolas
em compreender as propostas contidas no documento, bem como em ter motivação
suficiente ou metodologia para executá-las”.
Adjacente a isso, o estímulo e a capacitação de profissionais atuantes na área
são de suma importância, visto que a desqualificação profissional, resulta na desmoCapítulo 6
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tivação em decorrência de salários relativamente baixos e frequentemente atrasados.
Destaca-se ainda, que a insuficiência ou escassez de recursos instrucionais, especificamente livros didáticos especializados, bem como, instalações escolares insatisfatória
são fatores agravantes que dificultam a realização de projetos nesse sentido. Diante
desse cenário precário que se oferece aos educadores, coloca-se a Educação Ambiental
fora do plano.
À vista disso, mostram-se como empecilhos o excesso de exigências a serem cumpridas no currículo escolar, a falta de planejamento ou ainda a inexistência de projetos
que atuem de forma contínua em função do comodismo, tradicionalismo e resistência
por parte de docentes, assim como a falta de recursos e investimentos nesse sentido.
Perante o atual cenário no âmbito escolar e ainda a atual conjuntura socioambiental do
mundo, faz-se necessário, a urgência de um complemento prático dos conhecimentos
voltados para a EA, tornando-a interdisciplinar e continuada, tendo caráter formal
e não formal como pede a PNEA. Ramos e Vasconcelos (2015) corroboram com esta
ideia ao afirmarem que é necessário que os professores promovam nas aulas a EA com
um viés crítico, transversal, interdisciplinar e contextualizado.
Quando interrogados acerca da eficiência na conscientização dos alunos através
das ações de EA desenvolvidas na instituição, seis dos sete profissionais entrevistados
disseram ser inegável que as atividades têm estimulado comportamentos positivos
nos estudantes, haja vista que relataram mudanças de comportamento pelos discentes
em relação ao respeito adquirido pelo ambiente onde os mesmos estão inseridos. Sob
outra perspectiva, um entrevistado relatou que a Educação Ambiental não tem sido
eficaz para o desenvolvimento de discentes sensibilizados com o meio, posto que as
referidas ações ocorrem de modo pontual e não de forma contínua, o que dificulta a
discussão sobre a importância da temática.
Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade e a importância de elaborar e realizar ações voltadas para a sensibilização da comunidade escolar no que se
refere a temáticas ambientais, com o objetivo de expandir o nível de compreensão e
colaboração dos indivíduos, para que os mesmos possam colocar em prática condutas
que contribuam de forma significativa para a melhoria do ambiente, devendo "ressaltar a complexidade dos problemas ambientais (...), a necessidade de se desenvolver o
sentido crítico, e as atitudes necessárias para resolvê-los. " (BRASIL, 1998, p. 32).

5 Considerações finais
A partir dos resultados obtidos percebe-se que as escolas analisadas possuem
algumas atividades voltadas para a Educação Ambiental. No entanto, verifica-se que
não são trabalhados de forma eficazes nas disciplinas, sendo assim, tem-se um foco
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mais pontual. No que se refere a projetos desenvolvidos nota-se uma grande ausência
de temáticas voltadas à EA.
Reconhece-se, ainda, que para a reversão dessa problemática, são necessários
esforços em muitas áreas, além da educacional, a partir de uma vinculação entre os
processos educativos e a realidade, desenvolvendo suas atividades em função dos
problemas concretos que institui a comunidade, enfatizando-as através de uma visão
interdisciplinar e global, se tratando de um processo contínuo, dirigido a todos os grupos e categorias profissionais.
No que se refere as ações de conscientização realizadas no espaço educacional,
notou-se que as escolas se esforçam para transmitir aos educandos as informações necessárias para que os mesmos desenvolvam opiniões críticas e a consciência de que há
uma necessidade de cuidado com o meio pertencente. No entanto, é perceptível que
essa disseminação de conhecimento ocorre de modo eventual, isto é, em datas específicas relacionadas ao meio ambiente em que a forma como a Educação Ambiental é
praticada, se dá como projeto extracurricular, sem continuidade e descontextualizado.
Isso se deve ao fato de que o trabalho interdisciplinar ainda é visto com muita dificuldade por parte da maioria dos professores.
Posto isso, torna-se cada vez mais presente que na década atual, a Educação
Ambiental deve ser considerada como um fato a ser trabalhado com todo o corpo de
cidadãos, defendendo a ideia de que não será possível alcançar o desenvolvimento
econômico, sem que ocorra um desenvolvimento social, bem como, não é relevante
para a sociedade que se alcance ambos os parâmetros sem que se obtenha um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Deste modo, é importante que mais atividades sejam realizadas em parcerias com escolas, abordando temáticas relacionadas
ao cotidiano destes discentes, e ainda mostrando que a Educação Ambiental deve ser
trabalhada de forma transversal no conteúdo programático.
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Resumo

O

presente capítulo, fruto de uma atividade investigativa desenvolvida no espaço escolar, foi proposta na disciplina Formação de Professores, Currículo
e Práticas Pedagógicas do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Maranhão (PPGE) tem por objetivo analisar a Educação Especial no
contexto da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), a partir do ponto de vista de
professores do ensino regular de uma escola da Rede Pública Estadual de Educação do
Maranhão. Participaram do estudo 05 professores das seguintes disciplinas: Artes Visuais, Matemática, Biologia, Educação Física e Filosofia, sendo cada sujeito escolhido
dentro das competências da BNCC. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica
e empírica com abordagem qualitativa, tendo como matriz o método dialético para
análise do discurso dos entrevistados. A coleta de dados aconteceu na escola onde os
docentes atuam, por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram transcritos
e analisados após duas fases da pesquisa: documental e revisão bibliográfica e, em
seguida a empírica (na escola). Os participantes demonstraram-se preocupados com a
implementação da Base, tenho em vista o silenciamento da Educação Especial no que
tange as ações pedagógicas em sala de aula com alunos com deficiência. Desse modo,
a partir desse levantamento, foi possível identificar no discurso dos docentes uma tensão, insegurança e desconhecimento sobre a BNCC e, principalmente, a respeito da
“inclusão” da Educação Especial no seu texto e na sua prática docente. Ou seja, o enfraquecimento na formação e prática docente.
Palavras-chave: Educação Especial. Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Formação.

1 Introdução
A vigente política Nacional de Educação Especial na perspectiva de uma Educação Inclusiva datada do ano de 2008 pelo Ministério da Educação (MEC), do qual
instituiu as orientações para contemplar a implementação de currículos acessíveis e
flexíveis, que atendam à diversidade presente nas escolas, apesar de representar um
avanço no que se refere à democratização da educação, não tem se observado a garantia da efetividade de uma política de inclusão escolar. A concepção de inclusão escolar
é complexa e ampla do que unicamente incluir alunos com deficiência no ensino regular, pois sugere uma reflexão na escola posta, de forma que assegure a todos e todas o
direito a aprender. Ao lado desse ponto, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC)
emerge no discurso do MEC com a desígnio de constituir em âmbito nacional um currículo mínimo a ser professado e cumprido pelas instituições de ensino da Educação
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Básica. Esse discurso subjacente a Política de Educação Especial vigente traz consigo
variadas questões que precisam ser analisadas.
Este texto objetiva discutir a Educação Especial no contexto da BNCC, sob o ponto de vista do currículo, formação e às práticas pedagógicas docentes na escola. Compreendendo a complexidade deste tema nos propomos a realizar uma análise sobre
as concepções de Educação Especial na BNCC a partir dos próprios professores que
permeiam e formam a escola. Desse modo, este capítulo resulta das atividades que
integram o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do
Maranhão.

2 A Educação Especial na BNCC e a desarticulação com a concepção de
currículo
Na história da Educação Especial modelos médicos e assistenciais penduraram
durante muito tempo. Contribuíram para dar margem a estudos e pesquisas às pessoas com comprometimentos, seja em decorrência de deficiência ou aprendizagem. E
para pensar em políticas e ações normativas para a essa parcela excluída da sociedade.
Deste modo, a inclusão veio com o discurso de reconhecer as desigualdades sociais e
assim poder reestruturar o sistema educacional. Discurso propagado em dois documentos marcos para a perspectiva de uma Educação Inclusiva, a Declaração de Jomtien (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). A declaração de Salamanca da qual o
Brasil foi signatário, tratou de definir os sujeitos alvos da Educação Especial.
Com a publicação da Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001, houve a determinação do conceito de Educação Especial enquanto modalidade de ensino,
e de quem são os sujeitos e quais são os locais de atendimento. Esse documento generalizava em muito a caracterização de quem são os sujeitos da Educação Especial, o
que acaba por se constituir num ponto conflitante para esta respectiva modalidade de
ensino, pois um número significativo de alunos poderia pertencer à Educação Especial. Transcorridos sete anos desse documento, se fazia necessária uma definição mais
clara de quem eram esses sujeitos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394/96, retoma o ideal da “educação de qualidade para todos”, alicerçado nos pressupostos de
Anísio Teixeira defendido em 1957 no livro “Educação não é privilégio”. De tal modo,
saímos de um movimento que nem sempre envolvia a educação para um movimento
que pensa a escolarização dos diversos sujeito que estão dentro da escola. É uma forma
de pensar e garantir o direito à educação desse público (KASSAR; REBELO, 2011).
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Em janeiro de 2008, o Ministério da Educação publicou a Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva, que traz a definição de quem
são os sujeitos da Educação Especial. Dessa maneira, por muito tempo perdurou o
entendimento de que a Educação Especial, organizada de forma paralela à educação
comum, seria a forma mais apropriada para o atendimento de alunos que apresentavam deficiência ou que não se adequassem à estrutura. Nesta questão, podemos
pensar que esses alunos agora “incluídos” no ensino comum são compreendidos de
forma marginal, ou seja, não tem condições suficientes para promover uma educação
que desenvolva as funções cognitivas superiores.
As categorias de currículo e Educação Especial são complexas e nos desafiam fortemente ao tentarmos constituir o diálogo entre as áreas de conhecimento. Fato que se
faz necessário para que o processo de inclusão escolar possa ser efetivado, tendo como
princípio o direito de acesso e permanência com qualidade dos alunos da modalidade
da Educação Especial.
Entendemos que, a partir do currículo, podemos pensar mudanças nos processos
de ensino-aprendizagem desses alunos. Temos clareza dos grandes desafios apresentados à escola, quando pensamos o processo de inclusão escolar dos sujeitos. Para
Sacristán (1998, p. 53):
A mudança e a melhora da qualidade de ensino colocar-se-ão, assim, não apenas no
terreno mais comum de pôr em dia os conhecimentos que o currículo compreende
para se acomodar melhor à evolução da sociedade, da cultura, ou para responder à
igualdade de oportunidades inclusive, mas como instrumento para incidir na regulação da ação, transformar a prática dos professores, liberar as margens da atuação
profissional, etc.

Os alunos com deficiência estão tendo apenas acesso ao espaço físico, mas ainda
precisamos pensar no acesso ao currículo trabalhado em sala de aula comum, pois na
tentativa de incluí-los, acabamos, muitas vezes, excluindo-os do processo, situação
denominada por Veiga-Neto (2001) de “incluir para excluir”.
O currículo escolar se constitui num dos elementos centrais no processo de mediação de conhecimento. Por meio deste instrumento os conteúdos são selecionados
para serem ou não trabalhados com os alunos, as ideologias são veiculadas, as políticas são implementadas, o saber é distribuído, a ordem é mantida, o poder continua
estabelecido.
[...] na contradição entre o que a escola é o que deveria ser, é preciso considerar: se
ela é algo que não corresponde ao seu projeto ou se ela é assim exatamente por ser
esse o seu projeto. E isso tem a ver, obviamente, com a concepção de escola e de seu
papel na sociedade, isto é, que tipo de homem ela forma / deveria formar. (SAVIANI, 2006, p. 173):

MORAES, Otávio Augusto de.
SANTOS, Luciana de Jesus Botelho Sodré dos.
SILVA, Nadja Fonseca da.

PESQUISAS EM TEMAS MULTIDISCIPLINARES
VOLUME 1

105

Esse campo - escola - está em constante tensão. Representa um local de lutas para
que a mudança possa ser edificada, e a ordem vigente possa ser examinada, discutida
e novas possibilidades apareçam como forma de divulgar outras potencialidades de
trabalhos. De tal modo, no processo de inclusão escolar, o currículo ganha notoriedade, pois a tensão está posta e, na busca de edificar uma escola para todos, esse componente acaba por ser uma tensão a ser pensada e discutida com a ideia de garantir a
permanência a todos os alunos que nela chegam e por ela são recebidos acesso não só
ao espaço físico, mas aos conhecimentos que lá são construídos.
Para começarmos as discussões sobre como a Educação Especial está presente na
BNCC, precisamos inicialmente lapidar nosso pensamento sobre as diferenças entre
currículo e a BNCC. Deste modo:
[...] propomos definir o currículo como o projeto seletivo de cultura, cultura social,
política e administrativamente condicionado, que preenche a atividade escolar e que
se torna realidade dentro das condições da escola tal como se acha configurada (SACRISTÁN, 2000, p. 34).

O conceito de currículo é demasiadamente complexo, ao considerar que sua concepção não se reduz apenas ao desenho curricular que os espaços educacionais esboçam. O currículo é uma construção social que ocorre separadamente em cada escola e
cada rede de ensino, levando em consideração diversos fatores internos e externos a
própria escola.
O projeto seletivo é ressaltado por fatores externos, como por exemplo o “[...]
processo de globalização inerente à sociedade, afetam a educação porque incidem sobre os sujeitos, os conteúdos do currículo e as formas de aprender” (SACRISTÁN, 2000,
p. 71), muitas vezes, mesmo que de forma não intencional, a seleção de conteúdos é
realizada pela escola de forma a perpetuar as concepções neoliberais.
Nos fatores internos à escola, que influenciam na seleção de currículos está principalmente os fatores culturais e regionais, pois em um país de dimensões continentais
é necessário realizar a adequação dos currículos para atender os diversos públicos.
A BNCC se traduz como mais uma política educacional que tenciona uma elevação de uma suposta equidade no ensino brasileiro. Os díspares enfoques que se apresentam no desenho do sentido do currículo tornam o seu significado mais complexo.
Sacristán (2000, p. 14), explica que “[...] o currículo não é um conceito, mas uma construção cultural [...] É antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas”.
Em suma, o currículo não pode ser percebido como algo estático, pronto e acabado, mas sim numa dinamicidade, continuidade, inacabado e elaborado no contexto
social. Para além da ultrapassagem do campo das imposições, o currículo está no viCapítulo 7
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vido, no experimentado, formando uma trama de orientações, traduções, ressignificações que constituem a prática curricular. É nessas interfaces que o conteúdo escolar
efetivamente transita.

3 Metodologia
O início da investigação requer o conhecimento da realidade que nos circunda
e a descrição pormenorizada do caminho trilhado para conhecê-la. A nossa pesquisa
utilizou como método de procedimento o Estudo de Caso, que segundo André (2005)
considera que o conhecimento gerado é mais concreto, mais contextualizado, pois parte de uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de
um contexto da vida real. Desse modo, a instituição na qual se desenvolveu o estudo
de forma profunda e exaustiva foi uma escola da Rede Pública Estadual de Educação
do Maranhão no município de São Luís. Os sujeitos compreenderam 5 professores que
atuam na sala comum de ensino.
A abordagem qualitativa foi a selecionada, tendo o método dialético como norte
nas análises documental e das falas dos professores. Para conseguir apreender melhor
o nosso objeto de estudo optamos por dividi-lo em duas fases.
Na primeira fase, foi desenvolvida uma pesquisa documental na última versão
da BNCC, disponível em meio digital no site do MEC, a fim de identificar o tratamento
dado à Educação Especial. Visto que “[...] o uso de documentos em pesquisa deve ser
apreciado e valorizado. [...], pois permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social” (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANI, 2009, p.2).
A segunda fase compreendeu uma pesquisa empírica desenvolvida por meio de
entrevistas semiestruturadas com professores, contendo inicialmente 7 perguntas. A
fim de adequar o texto ao presente livro foram selecionadas algumas questões relativas
ao trabalho para a nossa discussão. Na concepção de Triviños (1992) a entrevista nesse
sentido parte de certos questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses, que
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogações.
O local onde a atividade investigativa foi desenvolvida consistiu uma escola da
Rede Pública Estadual no município de São Luís-MA. A referida instituição de ensino
oferta Ensino Médio regular e as modalidades de Educação Especial, com o serviço
do Atendimento Educacional Especializado, em Sala de Recursos Multifuncionais e
Educação de Jovens e Adultos.
Um dos motivos de escolha do local foi por conta da realização desde o ano de
2016, de Seminários Formativos sobre a BNCC, que congrega a participação de professores, gestores escolares, coordenações pedagógicas, entre outros, no sentido de discuMORAES, Otávio Augusto de.
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tir as questões curriculares e de ensino para os alunos da rede pública estadual, outro
motivo foi porque a escola tem o serviço da Educação Especial, possuindo alunos com
deficiência matriculados no ensino comum.
O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado
de acordo com as seguintes categorias de análise: currículo, formação e prática docente, educação especial e BNCC. Diante disso, foi necessário entender onde a Educação
Especial pode ser compreendida na tríade Currículo, Formação e Prática Pedagógica à
luz da BNCC. Os nomes dos professores foram preservados, para tanto, foi utilizado
as caracterizações Professor 1, 2, 3, 4 e 5 (P1, P2, P3, P4 e P5).
O desenvolvimento das entrevistas ocorreu no espaço escolar, no momento do
intervalo dos docentes e em horários vagos. Foram registrados, de forma consentida,
os áudios das respostas na sala dos professores.

4 Resultados e discussões
A maior parte dos entrevistados tem mais de 10 anos de experiência no magistério da Educação Básica. As disciplinas que lecionam estão nas áreas do conhecimento
Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. Os profissionais entrevistados, estão na ativa e imersos no processo de construção do currículo da escola
baseado na BNCC.
Com relação a primeira pergunta: Como você analisa o currículo na perspectiva da
Educação Especial durante a sua formação inicial? De que forma isso colabora para a sua
prática pedagógica atual?
Destaca-se na fala do P1 o seguinte: “[...] não tínhamos nenhuma disciplina que
versasse sobre Educação Especial”. É perceptível que a carência do enfoque curricular
sobre a Educação Especial num curso para formação de professores tem como consequência uma formação deficitária que incidirá na sala de aula diante de um público
de alunos desta referida modalidade de ensino. Diante disso, Giroux e McLaren (2002)
compreendem que um currículo para formação de professores, para ser uma forma de
política cultural, precisa ressaltar a seriedade de tornar o social, o cultural, o político e
o econômico os fundamentais aspectos de análise e avaliação da escolarização.
A fala do P1 se repete nas falas dos P3 “Não tive essa formação durante a fase
acadêmica” e P5 “Não tive Educação Especial na graduação e não tenho formação
para lidar com alunos especiais”. Mesmo com a aprovação da Resolução n. 02/2001
que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, os
professores ainda se encontram desnorteados no seu processo formativo.
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Com exceção do P2 e P4 que se graduaram a mais de 14 anos, todos os outros deveriam ter tido, pôr exemplo, na graduação a disciplina de Língua Brasileira de Sinais
(Libras), conforme o Decreto n. 5.626/2005.
O que pode ter ocorrido é que como já tinham ingressado na faculdade quando
a lei foi sancionada é que as matrizes curriculares dos cursos tenham sido mantidas e
tenha se reconfigurado só para as próximas turmas. Desde modo o único que deveria
ter tido contato com a Educação Especial na graduação é o P1, pois se formou recentemente e seu ingresso no ambiente universitário se deu depois da lei ter sido aprovada.
Apesar da lei ter sido assinada no ano de formação do P4 e o professor não ter
tido contato com Educação Especial durante a graduação, relata que realizou uma
pós-graduação que lhe deu acesso as estas discussões, ressaltando o conceitos de formação continuada, pois agora já possui uma base para tentar dar os primeiros passos
na Educação Especial. Pacheco (2018, p. 37) lança mão de um posicionamento, onde:
O debate em torno da definição de um currículo único continua terra de ninguém.
[...] No auge do ‘debate’, surgem românticos contrapontos à hegemonia da cartesiana organização em disciplinas, aponta-se a necessidade de práticas interdisciplinares e transdisciplinares, mas ainda não vi referências a práticas indisciplinares [...].

O entrevistado P2 ressalta um sentimento de muito professores que veem os alunos deficientes na sala de aula sem caminhos alternativos e recursos especiais para
se apropriar dos conhecimentos construídos historicamente. Diante dessas análises,
França (2016, p. 19) revela que “Historicamente, a educação especial, vem sendo pensada, dentro dos currículos de formação de maneira fragmentada, reservada àqueles
que desejam o trabalhar com os alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação”.
Em seguida, perguntamos: Durante sua formação continuada (cursos livres, pós-graduação, reuniões na escola) quais foram as discussões sobre a nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC)?
As falas dos professores P1 e P2 revelaram um desconhecimento e, principalmente uma insegurança visível nos trechos de suas falas: P1 “[...] É um ponto de interrogação” e P2 “[...] falta de Formação Continuada Específica para o estudo da BNCC”.
Nesse contexto, é interesse expor que,
[...] o processo de normativo que nos impulsiona para a construção de uma Base
Nacional Comum Curricular é fruto de um processo que se arrasta por quase trinta
anos, haja vista que sua previsão se encontra na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 56).

Os professores P3, P4 e P5 não tiveram ou tiveram pouca informação sobre a
BNCC o que contrapõe a recomendação de “[...] criar e disponibilizar materiais de
orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação
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docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2018, p. 17).
Os docentes precisam ter segurança para compreenderem a BNCC e poderem
implementar no cotidiano escolar, construir os currículos e, deste modo, efetivar as
políticas públicas. A não formação dos professores é o primeiro e grande obstáculo
para a execução da BNCC dentro da escola.
O sujeito P2 reforça a ideia da importância da formação e relata que as formações ofertadas foram ministradas por pessoas que não tinham um conhecimento aprofundado sobre o tema, assim temos o segundo obstáculo a ser superado, uma formação que realmente seja efetiva para os docentes. Não é possível construir, implantar
e implementar se não conhece os documentos, suas metas e objetivos. Segundo Brasil
(2018, p. 21), notamos que:
A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação
inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. [...] Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar para o
sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da
BNCC.

Assim, para os professores P2, P3, P4 e P5 essa primeira tarefa, pelo menos no
que tange a formação continuada, ainda não ocorreu. O sujeito P1 através de leituras
particulares e formações participadas relatou que “[...] eu não visualizo como algo
positivo para o futuro”.
Essa frase é muito marcante, pois nenhum professor vai seguir fielmente uma
política que tem grande potencialidade de trazer malefícios para o futuro dos alunos.
De tal modo, temos nesta pergunta professores que não tem formação eficaz para implantar a BNCC e outro que tem conhecimento, mas não congrega com o documento
normativo.
A terceira pergunta: A BNCC é um documento de caráter normativo, pensada neste aspecto, quais os possíveis impactos que essa proposta curricular pode trazer para as suas aulas?
Na visão do P2 a BNCC teoricamente sobrepõe o aluno acima das propostas do
professor, ou seja, na sua fala as aulas seriam “[...] coadjuvantes e o aluno, o protagonista”.
Entendemos que, de certa forma o P2 expõe algo que vem na articulação da
BNCC, pois a própria base não prioriza um saber crítico, mas sim um saber prático
“saber-fazer”. O impacto da BNCC na visão de P2 é desconstrutivo das relações tradicionais em sala de aula.
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O entrevistado P1 relata que o ensino pode deixar de ter um ideal emancipatório,
livre, reflexivo e plural para um ensino tecnicista do saber-fazer, dentro de um sistema
capitalista neoliberal. A disputa entre os diferentes tipos de ensino (técnico e crítico)
perpassa a questão de currículo.
Segundo Saviani (2006) o ensino deve contribuir para a formação de um raciocínio teórico, ajudando os alunos a manejar, compreender os fenômenos e transformar a
realidade de maneira independente, o ensino deve conseguir que um aluno olhe para
o problema, analise, fragmente, recomponha e tenha uma possível resolução; porém
para o P1 esta formação holística não acontece com a BNCC.
Para P1 a BNCC vem transfigurada de aparelho ideológico posta para atender
aos interesses de um capital, como o próprio docente fala “[...] atendendo aos anseios
tecnocráticos de uma economia neoliberal”, o que impactará num regime de aulas
com dimensões mais técnicas para atender as necessidades mercadológicas do atual
mundo globalizado.
Os professores P1 e P2 concebem que a implantação da BNCC irá mudar a rotina
da escola, desde as aulas ofertadas até o como essas aulas são conduzidas. O documento não visa propor conteúdos obrigatórios, mas nortear os aspectos indispensáveis
para se trabalhar e propor lentes para se compreender a realidade.
Contudo “não definir a questão como conteúdo obrigatório da educação básica
retira o respaldo legal de docentes e escolas que entendem a importância de se abordar
tais temáticas, além de esvaziar a importância e a legitimidade delas.” (ANDRADE;
BORBA, 2018, p.129). Esse apagamento de questões, como por exemplo a Educação
Especial, pode trazer retrocessos históricos ao ensino e uma dificuldade do professor
em abordar as temáticas.
Os professores P3, P4 e P5 acreditam que a BNCC não irá influenciar nas aulas,
pois não passa de mais um documento normativo como outros já publicados que em
nada afetará suas rotinas de aulas de forma impactante apenas no trivial. Todavia se
adotarmos o pensamento que os alunos terão um itinerário formativo para escolher,
uma matriz curricular diferente que podem escolher a área de estudos, fica evidente
que a quantidade de aulas, objetivos específicos das disciplinas e as metodologias trabalhadas deverão sofrer adequação com a escolha dos alunos.
Outra pergunta realizada foi: O que você entende por educação na perspectiva da inclusão escolar de alunos com deficiência na rede regular de ensino? Nas falas de P2, P3 e P4 a
questão levantada em seus discursos se traduzem na necessidade de formação de professores, pois segundo Alves (2011, p. 83) “[...] diante da deficiência na formação dos
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futuros educadores, os quais distantes de sua realidade, apresentam baixos índices de
aproveitamento tornou-se necessário repensar o público alvo das aulas [...]”.
Isto é, para os mesmos a inclusão é compreendida como um processo complexo
que demanda a escola e o corpo docente entendê-la de maneira “prática” como diz
P1. Na visão desses professores a inclusão escolar ainda está longe de acontecer sem a
devida formação do professor. Assim sendo, Imbernón (2009, p. 8) compreende que,
Ninguém pode negar que os contextos sociais e educativos que condicionam todo
o ato social e, portanto, a formação, mudaram muito. As mudanças sempre ocorreram, porém, hoje falamos muito mais a esse respeito ou ainda, sua percepção é
maior. Cada geração tem a sensação de que as mudanças foram vertiginosas, mas,
a verdade é que nos últimos decênios estas mudanças foram bruscas e deixaram
muitos na ignorância, no desconcerto e, por que não dizer, numa nova pobreza (material e intelectual) devido à comparação possibilitada pela globalização de fatos e
fenômenos.

Assim sendo, as falas do P1, P2, P3 e do P4 mostram novamente que, infelizmente, as políticas de inclusão escolar para os alunos com deficiência não foram concretizadas, que ainda há lacunas para se preencher, que faltam professores capacitados,
faltam Intérpretes de Libras, faltam professores especializados e faltam recursos.
Não é possível culpabilizar o professor, pois como os relatos eles estão fazendo
uma inclusão de forma marginal com esses alunos. Na fala de P1 podemos elucidar o
trecho “[...] na prática eu vejo que tem pouca assessoria, pouco norte, não sei de falta
estrutura ou se falta profissional, eu não sei […] alguma coisa nesse sentido. A inclusão, às vezes, é muito mais para termo de nota”. Esse relato basta para reafirmar nossa
posição que ainda temos um caminho a percorrer para educação na perspectiva da
inclusão escolar de alunos com deficiência na rede regular de ensino.
A inclusão que temos hoje, mesmo sendo deficitária, tenta incluir os alunos na
sala de aula comum e fazer com que ele se aproprie do conhecimento historicamente
produzido. Segregar o aluno do convívio da sala de aula para salas isoladas, antigas
classes especiais seria um retrocesso perante a luta realizada em diversos países. Podemos citar como resultado da luta a Declaração de Salamanca (1994) e da Declaração
Mundial sobre Educação para Todos (1990).
Na pergunta: A rede estadual já integrou em alguma formação continuada práticas pedagógicas para o trabalho com os alunos público alvo da Educação Especial? Comente.
Na fala de P1 houve uma formação emergencial de caráter local para atender
uma demanda. Na fala de P2 observamos um posicionamento crítico e, que não deixa
de expressar a sua angústia diante de uma modalidade que historicamente vem sendo
ocultada, inclusiva no texto da BNCC (2018) destacando o seguinte: “[...] a escola entende que formação continuada é apenas uma reunião semanal, onde o professor deve
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comparecer para correções de prova ou elaborar um projeto ou outra ocupação que
foge da questão estudo de problemáticas”.
Na visão de um dos professores quando se trata das modalidades, no caso a Educação Especial, existe uma série de protocolos e morosidades que interferem no processo de inclusão escolar. Para os professores P3, P4 e P5 a rede nunca disponibilizou
formações continuadas sobre Educação Especial. Diante dessas falas, Imbernón (2009,
p. 34) explica que:
Em todos os países, em todos os textos oficiais, em todos os discursos, a formação
de permanente ou capacitação começa a ser assumida como fundamental para alcançar o sucesso nas reformas educativas. No entanto, já não é tão habitual que se
estabeleçam estruturas e propostas coerentes que possibilitem uma maior inovação
dos processos educativos das instituições de ensino e, muito menos, nestes tempos,
em que predominam governos de cunho conservador e políticas neoliberais (com
algumas exceções e muitas contradições).

Por fim, perguntamos: Na sua visão, como está articulado seu conhecimento sobre o
currículo, a prática pedagógica e a formação no contexto da BNCC com os alunos da Educação
Especial? Na fala de P1 está “[...] superficial”; P2 “Infelizmente, as poucas formações
que participei sobre a BNCC [...] em nenhuma delas foi feito algum comentário sequer
sobre a educação especial dentro desta proposta”; P4 “Anda muito confuso”; P3 “Não
tenho a mínima ideia de como ficará a inclusão deles na base” e P5 “Não está articulada”. Diante das colocações dos respectivos professores, compreendemos que a relação
entre a tríade currículo, formação e prática pedagógica no contexto da Educação Especial na BNCC pauta-se num discurso geralista e carente da articulação. E isso decorre
devido ao contexto de múltiplas facetas vivenciadas na docência. Imbernón (2009, p.
91):
A profissão docente sempre foi complexa por ser um fenômeno social, já
que numa instituição educativa e numa aula devem ser tomadas decisões
rápidas para responder às partes e ao todo, à simplicidade ou à linearidade
aparente do que há à frente e da complexidade do entorno que ocupa.

Em suma, esta última questão também corrobora com as discussões já realizadas
anteriormente. Deixa evidente que não estão ocorrendo discussões efetivas sobre a
execução da BNCC nas escolas e nos currículos, bem como uma falta de temas importantes socialmente, como a Educação Especial. A Base Comum se restringe a relatar
que o tema de Educação Especial deve ser trabalhado conforme a Lei n. 13.146/2015,
Lei Brasileira de Inclusão e que os currículos e propostas devem ser adequados às diferentes modalidades de ensino (o que inclui a Educação Especial).
Não é apenas a Educação Especial que precisa ser mais concretizada, mas também temas como saúde, gênero e cultura. Até mesmo em matérias já consolidadas historicamente tem apresentados problemas conceituais como relatado por Leite e Rittler
(2017, p. 06) que considera o documento demasiadamente e alertam que “[...] diante
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da importância de um documento como este da BNCC, e de seu papel na estruturação
de toda a educação básica do país, defendemos um maior amadurecimento teórico em
questões tais como estas”.
Deste modo precisamos levar esse documento a sabatina, a divulgação, as alterações antes de implantá-lo. Cabe aos professores, principalmente desvelar a BNCC para
a compreensão dos projetos que se colocam em disputa na sociedade e no interior da
escola. Cury; Reis e Zanardi (2018) relatam que o currículo nacional se insere na escolarização a partir da visão excludente e desigual e não tem a vocação transformadora
que somente o diálogo problematizador na relação entre sujeitos poderia proporcionar.

5 Considerações finais
Consideramos muito importante que novas pesquisas sejam elaboradas a fim de
desenvolver um documento com melhor qualidade técnica e que leve em consideração as lutas históricas realizadas. Necessitamos que as críticas sejam levadas ao Congresso Nacional para modificarem o documento original, antes que sejam realizados
as interferências negativas na escola, comprometendo o futuro dos nossos jovens. Os
trabalhos levantados na primeira etapa e as entrevistas, na segunda etapa mostram
preocupações de acadêmicos e professores frente a BNCC e a urgência de se tratar a
Educação Especial como uma política de Estado. A Educação Especial deve ser mais
bem trabalhada em sala de aula e para isso deve ter respaldo legal no currículo e na
BNCC afim de ratificar a Lei n. 13.146/2015.
Em virtude dos fatos mencionados esperamos que os dados trazidos neste capítulo possam trazer mais indagações e que ajude a futuras pesquisas na área educacional,
tanto na construção da BNCC quanto nas políticas para a Educação Especial. Associado a isso, esperamos despertar um senso reflexivo nos docentes quanto a sua prática
pedagógica cotidiana e, fundamentalmente na busca e aprofundamentos formativos
para não só acompanhar a implementação ou discursos de uma determinada política,
mas se fazer atuante frente a um cenário permeado de incompletudes e incertezas.
A atividade investigativa revelou a necessidade para um rever na ação docente,
principalmente no que tange a prática desenvolvida com alunos da Educação Especial
na sala comum.
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Resumo

Na atenção primária abarca-se como princípio para os atendimentos públicos
propostos pelo SUS a promoção de saúde para a população, nesse cenário é imprescindível o trabalho dos profissionais de psicologia na equipe multidisciplinar, esta pesquisa aborda aspectos e/ou desafios que psicólogos (as) enfrentam ao se inserir no espaço amplo da atenção básica de saúde. Por conseguinte, tornou-se possível descrever
alguns dos desafios enfrentados pelos profissionais de psicologia para a promoção de
saúde mental na atenção primaria, destacando entre eles: a influência do modelo biomédico, o não reconhecimento das funções do (a) psicólogo (a), a medicalização, a falta
de ações em saúde, os espaços para atuações interventivas e a decadência do aporte
teórico e prático dos cursos de graduação para psicólogos. Desse modo, percebe-se
que apesar da atenção primária ser um campo vasto para a promoção de saúde mental,
os profissionais envolvidos enfrentam diversos problemas que dificulta suas práxis. A
metodologia utilizada trata-se de um estudo teórico com levantamento bibliográfico,
com procedimentos descritivos e com abordagem qualitativa.
Palavras-chave: Atenção primária; Desafios; Psicologia; Saúde mental.

Introdução

O

sistema único de saúde (SUS), consolidado a partir da constituição de 1988
e das leis 8.080 de 19 de setembro de 1990, e a lei 8.142 de 28 de dezembro
de 1990 subsistem organizados em níveis de: atenção primária, atenção secundária e
atenção terciária, destarte verifica-se que há uma distribuição de diversos serviços à
saúde presentes nestes níveis, sendo ofertados conforme a categoria de complexidade.
As ações na atenção primária buscam promover em nível individual e coletivo diversas intervenções psicossociais à saúde da população com o objetivo de possibilitar de
forma preventiva o cuidado e o tratamento dos agravos à saúde.
Conforme descrito por Lavras, 2011:
A utilização do termo “Atenção Primária à Saúde” (APS) expressa comumente o
entendimento de uma atenção ambulatorial não especializada ofertada através de
unidades de saúde de um sistema, que se caracteriza pelo desenvolvimento de conjunto bastante diversificado de atividades clínicas de baixa densidade tecnológica, o
que inclui, em muitos países, como no Brasil, as atividades de saúde pública. (lavras,
2011, p. 868).

Em decorrência das diversas demandas acolhidas pelos serviços prestados pela
atenção primária, torna-se indispensável à atuação de vários profissionais implicados
com a saúde, para que estes atuem de forma eficiente num trabalho multiprofissional,
e possam garantir conforme os princípios do SUS, a integralidade do cuidado. Boing e
Crepaldi, 2010, explicam que:
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Através do princípio da integralidade, portanto, o SUS abre portas para novos atores
nas equipes de saúde. Para cuidar da saúde de forma integral, torna-se imprescindível que, no primeiro nível de atenção, haja equipes interdisciplinares que desenvolvam ações intersetoriais. O psicólogo, nesse contexto, oferece uma importante
contribuição na compreensão contextualizada e integral do indivíduo, das famílias e
da comunidade. (BOING E CREPALDI, 2010, P. 636).

Os psicólogos devem atuar na perspectiva da atenção primária em campos abundantes conjuntamente com profissionais que componham as equipes multidisciplinares de saúde, ou seja, a categoria profissional é capaz de intervir na promoção de saúde
mental, no fornecimento e na prestação de serviços as comunidades. Entretanto, existem diversos empecilhos e agravos que, impedem a consolidação das intervenções,
bem como a visibilidade da função desses profissionais, diversos são os desafios dos
profissionais de psicologia para a execução de suas funções e da promoção de saúde
mental na atenção primária à saúde. “o psicólogo passa a trabalhar para a comunidade
e não na comunidade”. (Silva, 2012). Em decorrência, esta pesquisa tem como objetivo,
investigar quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de psicologia para a promoção de saúde mental na atenção primária de saúde.

Referencial teórico
O trabalho dos profissionais de psicologia na atenção primária.
No Brasil, a inserção da Psicologia na saúde pública sucedeu em um contexto
histórico caracterizado pela crise financeira vivida na década de 1970 que afastou a
classe média dos consultórios. “Associada a esta condição, havia um clima propício à
inclusão de profissionais de outras áreas do conhecimento no campo da saúde coletiva
devido à mudança do paradigma em saúde e do movimento da reforma sanitária”
(Andrade e Simon, 2009).
Inicialmente a psicologia estava implantada no contexto clínico, nas organizações
e na área escolar. A limitação da atuação nesses respectivos campos implicou, sobretudo em virtude da modalidade clínica resultando na identificação dos profissionais de
psicologia como técnicos especializados para o atendimento psicoterápico, com essa
postura, observa-se a expansão para outros campos que auxiliou para o surgimento de
novas possibilidades de atuação e uma nova visibilidade desses profissionais. Nesse
sentido Antunes, 2012 explana que:
...a Psicologia logrou, nesse período, um desenvolvimento sem precedentes, ampliando gradativamente seu espectro de atuação e buscando respostas para os problemas sociais, inicialmente no interior dos campos tradicionais: educação, trabalho
e clínica, e, posteriormente, ensaiando e implantando novas modalidades de intervenção, como a Psicologia comunitária, a Psicologia hospitalar (que mais tarde se
expande para a saúde) e a Psicologia jurídica, entre outras, que se consolidariam
e ampliariam sua capacidade de responder às demandas antes não atendidas e a
outras acarretadas por problemas sociais então emergentes. Em outras palavras, a
Psicologia passou a se preocupar com a maioria da população e seus problemas,
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com um claro compromisso social, tendo em vista a transformação da sociedade.
(Antunes, 2012, p.61).

A atuação no campo da atenção básica carece a colaboração de diversos profissionais, que de forma conjunta possibilitem o cuidado em saúde a toda população. Em
decorrência das distintas demandas que emergem nestes espaços, é essencial a participação dos profissionais de psicologia, com intuito de promoverem de forma ética a
assistência em saúde. Conforme descrito pelo conselho federal de psicologia, 2019:
Considerando a Atenção Básica como o conjunto de ações em saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo, que visa a desenvolver uma atenção integral que
impacte positivamente nas necessidades de saúde das coletividades e que busca,
assim, minimizar as condições de vulnerabilidade da população, delineia, portanto,
o papel imprescindível da (o) psicóloga (o) nesses espaços de atuação, como afirma
um dos princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo: II. O psicólogo
trabalhará visando a promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das
coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Conselho Federal de
Psicologia, 2019, p.6).

As formas de intervenção e assistência neste campo da saúde básica são amplas,
por isso as atividades realizadas pelos psicólogos correspondem às demandas que lhe
são direcionadas, podendo estar associadas aos seguintes fatores: o trabalho com populações específicas; ações com as famílias; trabalhos em grupos; trabalhos junto à estratégia saúde da família; nos programas de saúde mental; atividades de acolhimento;
plantão psicológico; diagnóstico psicossocial entre outros. O código de ética profissional do psicólogo destaca que o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, Quando se tratar de
trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. Apesar
da multiplicidade de atuação, diversos são os desafios que estão implicados na prática
destes profissionais. À vista disso, torna-se necessário a promoção de reflexões que
estejam relacionadas à categoria profissional e ao campo da ética, com o propósito de
questionar o surgimento destes desafios e as melhores possibilidades para enfrentamentos.
Desafios dos profissionais de psicologia na atenção básica para a promoção de
saúde mental.
Para que suceda de forma eficaz a promoção de saúde mental na atenção básica,
é indispensável à participação conjunta dos profissionais vinculados aos programas
que buscam ofertar esse acolhimento a população. Sendo fundamental que, estas articulações estejam relacionadas à integralidade do cuidado, a interdisciplinaridade e
a intersetorialidade. Destarte, é válido considerar a importância do conceito de territorialidade, pois estas ações são efetivadas em um território, tornando-se necessário
compreender a forma como este se estrutura, bem como as relações que este expressa.
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À vista disso, torna-se possível descrever os principais problemas que surgem e a forma que estes impedem a promoção de saúde, sobretudo no caso dos profissionais de
psicologia a saúde mental. Aosani e Nunes, 2013, destacam que:
A atenção básica, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), configura um
campo de práticas e de produção de novos modos de cuidado em saúde mental, na
medida em que tem como proposta a produção de cuidados dentro dos princípios
da integralidade, da interdisciplinaridade, da intersetorialidade e da territorialidade. Atualmente, a articulação entre a Política de saúde mental e atenção básica é
um desafio a ser enfrentado. Isso porque, depende da efetivação dessa articulação a
melhoria da assistência prestada e a ampliação do acesso da população aos serviços,
com garantia de continuidade de atenção. (Aosani e Nunes, 2013, p. 73).

Na atenção básica de saúde é o local em que ocorrem os primeiros atendimentos
à população, é a porta de entrada para usufruir dos recursos públicos oferecidos pelo
SUS à população, a busca por atendimento é extensa e as demandas são diversificadas,
no entanto a cultura biomédica brasileira é um dos grandes empecilhos para o trabalho do psicólogo, em razão que geralmente os assistidos procuram a medicalização
levando os sujeitos a serem patologizados. “Historicamente no Brasil, a Saúde Mental
foi pautada pelo modelo biomédico, no qual o foco está em tratar a doença e não o
indivíduo”. (Moraes, 2018, p.12).
As diferentes formas de atuação dos modelos sócios assistenciais carecem de espaços apropriados para receber os assistidos, mas nem sempre é possível encontrar
ambientes favoráveis, estes locais se transformam em dificuldades para o trabalho da
equipe multidisciplinar como também para o psicólogo, uma vez que o modelo biomédico condicionou parte da população e o trabalho do psicólogo ainda evidencia fortes
resquícios da era das clínicas individuais de terapia. Comumente se faz necessários
para o trabalho espaços adequados para intervir em condições eficientes, em razão
de demandas que podem ser para o plantão psicológico, ou palestras em função de
diversas demandas como suicídio, consumo de substâncias psicoativas, vínculos de
mães que fazem pré-natal e /ou aleitamento materno, vale salientar a importância dos
grupos terapêuticos como manejo interventivo nos processos de luto da população
assistida. “O grupo terapêutico é um espaço grupal que proporciona a troca de experiências entre os participantes e promove reflexões acerca dos assuntos abordados”.
(Mazeto e Carrapato, 2018, p.303). Os autores supracitados discorrem que:
O grupo terapêutico oferece um espaço de acolhimento, integração e aprendizado
aos participantes, haja vista que os mesmos têm a oportunidade de trocar experiências a partir de suas vivências e, assim, poderem se conhecer melhor. À vista disso,
é possível se autoavaliar e modelar-se, resultando em mudanças positivas nas relações interpessoais. Outra potência dos grupos terapêuticos nas CT é o fortalecimento de vínculos, fundamental para a convivência entre os pares, uma vez que estes
ficam reclusos para o tratamento. (Mazeto e Carrapato, 2018, p.304).

A graduação se apresenta como imediato agravante aos profissionais da psicologia atuantes nas unidades de atenção primária da saúde, uma vez que as grades curriCapítulo 8
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culares dos cursos de psicologia não oferecem um extenso aporte teórico relacionado
às questões práticas existentes na atenção primária de saúde e há escassez nos poucos
cursos de extensões e pesquisas que são oferecidos a poucos estudantes. Guzzo, 2018
destaca sobre os psicólogos e:
As dificuldades na formação esbarram sempre nos interesses institucionais, os
quais, por sua vez, no caso da Psicologia, estão voltados, em sua maioria aos interesses do mercado. Diante disso, considera-se como uma das maiores dificuldades na
formação que a mesma se oriente pela prática social, critério da verdade do método
assumido, ou seja, vale-se daquilo que é realizado na prática e não apenas na teoria.
(Guzzo, 2018, p.152)

Outro desafio encontrado pelos psicólogos atuantes na atenção básica está relacionado à interdisciplinaridade em que muitas vezes os profissionais da equipe multidisciplinar não compreendem a verdadeira função que o outro deva ocupar no grupo.
“Na abordagem interdisciplinar, os profissionais devem ter um objetivo em comum,
onde cada indivíduo se empenha para conhecer as outras disciplinas e suas especificidades, em uma busca que vai além da sua área”. (Rueda e Lacerda, 2017, p.42).

Metodologia
A metodologia utilizada nesta pesquisa trata-se de um estudo teórico e descritivo
com levantamento bibliográfico buscando uma integração aos descritores escolhidos
para pesquisa, quanto sua abordagem é uma pesquisa qualitativa. “Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas”. Silveira
e Córdova (2009, p.32).

Resultados e discussões
A rede de atenção básica é a origem aos processos públicos com a finalidade em
promover à saúde da população, por consequência é habitual à procura aos serviços
ofertados com intuito em cuidar da saúde biológica, cria-se uma grande demanda em
função das patologias clinicas, a medicalização é o ápice e ponto culminante dos atendimentos. Pautadas na reprodução do modelo biomédico, as ações em saúde estão
vinculadas ao foco do adoecimento, entretanto persiste a necessidade em promover
ações que buscassem assegurar a saúde da população com foco no sujeito e não na
doença promovendo assim a despatologização. Em outras palavras os autores Zanella,
et al, 2016, explicam que:
Uma ação comprometida exige uma rede de cuidados bem estabelecida, responsabilizando todos os atores envolvidos nela e, dessa forma, descentralizando o poder do
cuidado que hoje é quase que exclusivo do médico e do fármaco. Pensar a promoção
de saúde mental perpassa a ideia de territorialidade. Empoderar cada pertencente
ao território para ser capazes e responsável pelo cuidado daquele que sofre. Cada
profissional de saúde pode e deve sentir-se apto e capaz desse cuidado, visto que,
em grande parte dos casos, o que o paciente deseja é empatia e escuta honesta. (Zanella, et al, 2016).
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Como forma de prevenção aos agravantes de saúde, a participação das equipes
multidisciplinares em saúde torna-se essenciais, logo a cooperação dos profissionais
de psicologia que enfrentam diversos desafios para a consolidação de suas funções,
portanto o psicólogo é visto como um profissional formado para intervir a partir do
modelo clínico, como também outros membros da equipe multidisciplinar não reconhecem suas efetivas funções e/ou formas de intervir, portanto os psicólogos enfrentam problemas na construção de sua identidade profissional. Daiuto, 2016 salienta que
desta forma:
Estabelecer uma identidade social unificada ou homogênea é algo difícil de construir
visto que a psicologia trabalha com as diferentes subjetividades e sua característica
fundamental é o fato de ser multifacetada, além disso, está pautada em um ser que
é individual e ao mesmo tempo é influenciado e influencia o meio social/ político e
cultural em que vive. (Daiuto, 2016, p. 25).

Considerações finais
Conclui-se que um dos maiores desafios enfrentados pelos psicólogos atuantes
na atenção primária de saúde é demandante da patologização que emerge da medicalização despotencializando os sujeitos em detrimento à saúde mental, que na maioria
dos casos não carecem o uso de medicamentos, mas sim de intervenções em saúde
que busquem prevenir à repercussão dos agravos e dos fatores patologizantes. Outros
pontos a serem descritos estão relacionados à participação dos profissionais de psicologia nas equipes de saúde e sua função. Com isso, percebe-se que apesar do vasto
campo de atuação que permite a promoção de saúde mental na atenção primária, estes
percalços se apresentam como empecilhos, estando à saúde mental vista como um elemento na maior parte das vezes negligenciado. O modelo e discurso biomédico, bem
como o conceito de medicalização também são fatores que influenciam na dificuldade
de promoção de saúde mental nestes campos.
Destarte é fundamental que desde o período de formação os futuros profissionais
de saúde e em específico, os de psicologia tenham um contato com os temas referentes
à saúde pública e coletiva, produzindo trabalhos e pesquisas que permitissem a estes
profissionais explorar de forma teórica e prática como os fenômenos se apresentam
nestes campos. Investindo também na educação continuada que permitiria aos profissionais o aperfeiçoamento técnico e prático, para promover as intervenções necessárias, e assim, produzir medidas que busquem consolidar suas funções e sua identidade
profissional.
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