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APRESENTAÇÃO

O  VII  Simpósio  Internacional  Diálogos  na  Contemporaneidade:  A

(re)descoberta do mundo: em busca do comum, realizado de 18 a 20 de outubro de

2021, na Universidade do Vale do Taquari - Univates, em Lajeado/RS reúne, ao final

desta edição, as comunicações científicas, os relatos de experiência e os artigos que

contribuíram nos debates que se estabeleceram nesses dias. Neste volume reunimos a

versão digital  dos trabalhos aprovados e apresentados,  visando sua divulgação.  Os

diálogos, elaborados em sete eixos, teceram diferentes perspectivas propostas pelos

organizadores do evento e os autores participantes. Estes foram: 1. Complexidades e

Transversalidades;  2.  Educação,  Comunicação  e  Tecnologias;  3.  Arte,  Corpo  e

Linguagens; 4. Filosofia e Direitos Humanos; 5. A pandemia de coronavírus e seus

efeitos nos modos de ser  humano; 6.  Identidades,  Gênero e Cultura;  e,  7.  Política

pública, Estado e Mercado: Uma nova governança para os bens comuns? Esses Anais

reúnem um total  de  59  comunicações  científicas,  30  relatos  de  experiências  e  11

trabalhos  completos  apresentados.  Esses  textos  que  foram  submetidos  por

pesquisadores  de  diversas  áreas  do conhecimento  e  diferentes  regiões  do Brasil  e

engrandeceram as interações durante os “Diálogos”. 

O evento, que é bienal, se institui na intenção de provocar a interlocução entre

estudantes  e  docentes  dos  diferentes  cursos  e  áreas  de  conhecimento,  envolvendo

graduação e pós-graduação e também a comunidade. O VII Simpósio Internacional

Diálogos  na  Contemporaneidade  proporcionou  o  encontro  aos  pesquisadores  e

participantes do conferencista Itamar Vieira Junior e 19 painelistas que se propuseram

a  ampliar  o  diálogo,  tendo  sido  realizado  de  forma  virtual  em  decorrência  da

pandemia.  Perdemos  um  pouco  em  relação  aos  contatos  pessoais  que  são

potencializados quando dos encontros presenciais, por meio da troca de olhares, risos

e  conversas  durante  os  intervalos  entre  uma  e  outra  atividade  mas,  aproximamos

lugares, permitimos a participação de pessoas de diversos locais do país e também de

palestrantes do outro lado do mar e diminuímos em muito os impactos ambientais
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(afinal,  não praticamente não ocorreram deslocamentos),  talvez uma das principais

questões em um planeta que precisa mais do que nunca que façamos nossa parte! 

O tema desta edição, onde Clarice Lispector foi a inspiração, não poderia ser

mais  adequado  ao  momento!  Afinal,  em  um  mundo  que  experimenta  constantes

(r)evoluções tecno-científicas,  onde as perspectivas,  os cenários e as possibilidades

mudam constantemente, pandemias demarcam espaço na história, surge o desafio de

resgatar o humano e também o comum, aqui compreendido como o local de encontro

com o outro, o local de compreensão do outro, de existir com o outro, na busca de

sentido para humanidade e na procura por uma ética que dê conta da complexidade e

dos diversos paradoxos existentes.

O esgotamento do modelo que tem como elemento-chave o indivíduo liberal

fica  cada  vez  mais  evidente  neste  mundo e,  impõe como desafio,  ou  ainda como

alternativa  política  e  social,  a  (re)descoberta  da  convivência  em  novos  espaços

coletivos  que  consideram  os  processos  interculturais  da  formação  humana,  assim

como  as  diferenças  existentes,  afinal,  aproximação  e  distanciamentos,  coalizão  e

colisão, comunhão e descomunhão fazem parte da história da humanidade.

As ideias de comunidade que se aliam à proposta de configuração do comum

fazem ainda mais sentido em um contexto no qual o Estado demonstra não conseguir

mais atender a todas as  demandas, exigindo desta forma meios de organização social

capazes de dar consecução aos objetivos comuns.

O tema proposto para a  sétima edição do evento também tem forte  relação

com o perfil da instituição, que se caracteriza como uma Universidade comunitária e

que busca na comunidade a essência do  fazer.

Foram 03 dias de evento, envolvendo painéis, oficinas, manifestações artísticas

e espaços destinados a compartilhar experiências de pesquisas acadêmicas. Dentre as

novidades  desta  edição  pode-se  citar  além  é  claro  da  virtualização  já  referida,  a

possibilidade de apresentação de relatos de experiência, onde pessoas da comunidade,
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sem vínculo acadêmico, puderam compartilhar suas vivências, e também a existência

de um mural interativo na página do evento. 

Aos colaboradores aqui listados, um agradecimento especial, e também a equipe

de funcionários técnico administrativos do Setor de Eventos, Setor de Marketing, Área

de Ciências Humanas e Sociais, da Univates. Aos autores agradecemos a confiança na

submissão de seus trabalhos. À Comissão Científica, que, com esmero, avaliou cada

um  dos  trabalhos,  qualificando  a  composição  científica  que  aqui  fica  registrada,

agradecemos. Aos que se envolveram participando de encontros e se somaram como

parceiros, de modo geral, aos que se dispõem a dar continuidade a estes diálogos em

futuros eventos, agradecemos também. À Fapergs por apoiar o presente evento por

meio do fomento para fins de publicação dos Anais. 

E para finalizar desejamos que os espaços de diálogo, abraço,  acolhimento,

fraternidade e do olhar sensível que fizeram parte do evento, se projetem nos mais

diversos ambientes e que a cultura da paz e do amor se sobressaia ao ódio e a falta de

cuidado!

Luciana Turatti
Fabiane Olegario

Kári Lúcia Forneck
Jane Márcia Mazzarino
Leonel José de Oliveira
Marcus vinicius Staudt

Neli Teresinha Galarce Machado
Rosiene Almeida Souza Haetinger

Sandro Fröhlich
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PARTE 1
 

COMPLEXIDADES E TRANSVERSALIDADES

Espaço de interlocuções para além das perspectivas
disciplinares, que apresentem visão complexa e transversal
sobre temas diversos com foco em sustentabilidade e
qualidade de vida. São bem-vindos comunicações e relatos de
experiências que abordem modos de tornar potentes as
relações e os espaços de sociabilidade e convivência em
tempos de mudanças e permanências.
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GREEN CRIMINOLOGY E A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

AMAZÔNICAS: UMA NOVA PERSPECTIVA NA PREVENÇÃO DE INFRAÇÕES

AMBIENTAIS

Ana Christina Konrad, Luciana Turatti e Cíntia Rosina Flores

Universidade do Vale do Taquari - Univates; Universidade Federal de Rondônia

Orientadora: Dra. Luciana Turatti 

Resumo: As  áreas  protegidas  constituem  o  pilar  das  políticas  públicas  ambientais  nacionais  e

internacionais com vistas à conservação dos ecossistemas em nível global, perfazendo cerca de 15%

da superfície terrestre. O Brasil possui um expressivo número de Unidades de Conservação (UCs),

concentrando 2.376 UCs, sendo que deste total, 28,6% encontram-se no bioma Amazônia, conforme

o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). Apesar de significativo, esse montante

de áreas protegidas não cumpre o pacto internacional firmado na 10a Conferência das Partes da

Convenção sobre Diversidade Biológica, realizada em Nagoya/Japão, momento em que estipulou-se

que até 2020, ao menos 17% das áreas terrestres e águas continentais e 10% das áreas costeiras e

marinhas, especialmente aquelas de vital relevância para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos,

devem estar conservadas por meio de sistemas de áreas protegidas (APs) e, geridas eficientemente e

equitativamente,  algo que representa um grande desafio aos seus compromitentes  (MMA, 2020;

CDB, 2010). O Brasil possui o maior sistema mundial de áreas protegidas, aproximadamente 220

milhões de hectares. Isto, contudo, não tem impedido a ocorrência de delitos ambientais, já que se

observa  um aumento  de  danos  aos  recursos  naturais  em unidades  de  conservação,  inicialmente

denominadas áreas protegidas. Diante desta realidade, a fim de tornar efetiva a proteção destas áreas,

a teoria da green criminology emerge como uma metodologia capaz de realizar este feito, por meio

de estudos que analisam as condutas lesivas ao ambiente, com base nas suas áreas de abrangência

dano e destruição, normas jurídicas e regulação ambiental. O presente artigo, objetivou identificar e

analisar o perfil genérico das Unidades de Conservação Amazônicas, situadas na região rondoniense,

de competência administrativa estadual e municipal,  para a partir  dos dados obtidos, averiguar a

viabilidade  de  ampliar  os  parâmetros  preventivos  para  controle  de  infrações  ambientais

desenvolvidos por Flores (2017). Metodologicamente a pesquisa possui viés qualitativo. Este estudo

integraliza a pesquisa doutoral que se propõe a falsear os parâmetros preventivos desenvolvidos por

Flores (2017), aplicando-os nas unidades de conservação amazônicas (estaduais e municipais) de

forma a se obter um diagnóstico dos ilícitos ambientais nas áreas protegidas do Estado de Rondônia

e validar a green criminology como instrumento preventivo aos danos ambientais. Como resultado
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desse panorama tem-se a proposição de um novo parâmetro preventivo para corroborar no controle

de  infrações  ambientais  em  áreas  protegidas,  culminando  no  parâmetro  gestão,  que  estabelece

identificação do perfil  genérico  das  unidades  de  conservação,  no sentido  de examinar  possíveis

falhas administrativas e gerenciais destas áreas, eis que tais espaços constituem a pedra angular das

políticas  públicas  nacionais  e  internacionais  de  conservação  dos  ecossistemas  in  situ  em  nível

planetário.

Palavras-chave:  Áreas  Protegidas;  Amazônia;  Green  Criminology;  Parâmetros  Preventivos;

Unidades de Conservação. 

Referências: 

FLORES, Cíntia Rosina. Green Criminology e prevenção à danos ambientais em áreas protegidas na 

Amazônia. 2017. 138 p. Tese (Doutorado em ciências ambientais) Universidade do Vale do Taquari, 

Rio Grande do Sul. 
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DIREITOS  DAS  FUTURAS  GERAÇÕES  E  O  PAPEL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO:

RESPONSABILIDADE, SUSTENTABILIDADE E TRANSIÇÃO INTERGERACIONAL

Andrea Almeida Barros, Luciana Turatti e Álvaro Sánchez Bravo

Universidade do Vale do Taquari - Univates, Universidade de Sevilha/Espanha

Orientadores: Luciana Turatti e Álvaro Sánchez Bravo 

Resumo: O direito das futuras gerações está contemplado no artigo 225 da Constituição Federal de

1988 (CF/88) como dever da coletividade e do Estado. Está diretamente vinculado à preservação

ambiental.  No cenário internacional,  desde 1945, com a edição da Carta das Nações Unidas,  as

futuras gerações têm direitos consagrados.  Entre eles, o de evitar o flagelo da guerra,  garantir  a

qualidade  do  meio  ambiente  e  permitir  a  continuação  da  humanidade  no  planeta.  Com a  crise

ecológica por que estamos passando, consequência da desordem causada pela intervenção antrópica

no planeta, o presente nos encaminha para mais um processo de extinção em massa de espécies.

Além disso, aponta a necessária mudança de comportamento do ser humano, nos âmbitos social,

econômico e político, para que Gaia se reequilibre. Como consequência, haverá a continuidade da

biodiversidade  na  Terra  e  o  meio  ambiente  estará  ecologicamente  equilibrado  para  as  futuras

gerações. Estas são formadas pelas pessoas menores de 18 anos já nascidas e todas as que ainda vão

nascer, independentemente de já terem sido geradas ou não. Com isso, os princípios intergeracionais,

especialmente o da Sustentabilidade e o da Equidade Intergeracional, serão observados. E uma nova

ética, a da Responsabilidade, deverá servir de norte para a atuação da geração presente. Segundo

Jonas (2006), tal ética exige que a atuação no hoje seja guiada pelas suas consequências no futuro,

para garantir condições mínimas de sobrevivência das gerações vindouras. Apesar de ser dever de

todos a defesa e a proteção da qualidade ambiental, de acordo com a CF/88, pergunta-se: cabe ao

Ministério Público (MP), mediante ações preventivas e de tutela coletiva, atuar no sentido de garantir

ações  sustentáveis  e,  com  isso,  preservar  os  direitos  das  futuras  gerações  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado? Este trabalho visa compreender se o MP, ao incentivar a criação e a

implementação de políticas públicas e de programas ambientais, é uma das instituições responsáveis

pela  transição  intergeracional,  auxiliando  a  sociedade  a  compreender  que  o  meio  ambiente  é

sistêmico  e  que  o  ser  humano  nele  está  inserido,  conscientizando-a  acerca  da  necessidade  da

proteção ambiental para a garantia do seu próprio futuro e de seus descendentes. O método proposto

quanto ao modo de abordagem é o qualitativo. No tocante ao objetivo geral, será exploratório. O

procedimento  técnico  será  a  pesquisa  bibliográfica  em  livros  e  artigos  científicos  de  diversas

plataformas digitais, bem como em julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
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Justiça sobre direitos das gerações futuras, sustentabilidade e a atuação do MP, especialmente na área

socioambiental.  A análise  dos  dados  coletados  será  pelo  método  dedutivo.  Espera-se,  com isso,

demonstrar  que  o MP tem importante  papel  socioambiental  na garantia  dos  direitos  das  futuras

gerações, mediante atuação com base na Ética da Responsabilidade.

Palavras-chave:  Ministério Público; Futuras Gerações; Teoria Responsabilidade; Sustentabilidade;

Princípios Intergeracionais.

Referências: 
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EXTRAFISCALIDADE ÀS AVESSAS: A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DE

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS A AGROTÓXICOS

Bruno Pinto Coratto

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientadora: Luciana Turatti 

Resumo: A atividade  tributária  é  um  dos  mecanismos  de  intervenção  social  mais  eficientes  à

disposição do Estado: através da tributação é possível ao ente público interferir nas dinâmicas sociais

para  incentivar  algumas  condutas  e  dissuadir  outras,  atuando  diretamente  para  fomentar  o

desenvolvimento econômico e social. Nesta perspectiva, diz-se que a extrafiscalidade é uma marca

distintiva daquela tributação que possui objetivos  que ultrapassam o mero caráter econômico da

atividade tributária - ou o caráter fiscal. Significa dizer que nos casos em que o Estado utiliza sua

competência tributária para atingir  fins que vão além da simples  arrecadação de fundos,  se está

diante de uma atuação extrafiscal. Naturalmente, a extrafiscalidade da tributação só encontra razão

de ser quando o fim perseguido pelo ente público se harmoniza com as disposições constitucionais,

especialmente  com  a  concretização  dos  direitos  e  das  garantias  fundamentais  estabelecidas  na

Constituição Federal. Um dos casos em que a tributação extrafiscal é mais notória são as isenções

fiscais concedidas a produtos agrotóxicos com a finalidade de fomentar este setor. Neste contexto, o

objetivo geral deste estudo é analisar a constitucionalidade das normas que concedem incentivos

fiscais a agrotóxicos - substâncias que são potencialmente nocivas à saúde e prejudiciais ao meio

ambiente  -,  tendo  como  paradigma  as  disposições  constitucionais  de  proteção  dos  direitos

fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde humana. Para tanto, como

objetivos específicos se destacam a investigação sobre os efeitos dos agrotóxicos à saúde e ao meio

ambiente e a análise das disposições constitucionais de proteção destes direitos. A problemática se

torna mais complexa na medida em que se está diante de atividade estatal que culmina na perda de

arrecadação,  fazendo  surgir  a  hipótese,  no  sentido  de  que  estas  normas  não  concorrem  para  a

materialização ou densificação da proteção ambiental e da saúde humana. A metodologia utilizada

foi a de pesquisa bibliográfica e documental, com base na literatura e em estudos produzidos com

foco nas questões abordadas e através da análise da legislação aplicável sobre o tema. A partir do

estudo  realizado  foi  possível  concluir  que  a  concessão  de  benefícios  fiscais  a  agrotóxicos  é

materializada através da edição de normas inconstitucionais, tendo em vista que não se harmonizam

com a proteção dos direitos fundamentais paradigmáticos, já que incentivam a produção e o consumo

de produtos  tóxicos  em detrimento  da saúde e  do meio  ambiente.  Esta  inconstitucionalidade  se
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organiza em conjunturas  que se apresentam de formas complexas,  gerando situações  como uma

oneração em cascata do Estado, que surge da relação entre a perda de arrecadação e o aumento dos

gastos  com  saúde  pública;  e  a  socialização  do  ônus  decorrente  dos  efeitos  da  utilização  de

agrotóxicos  -  custos  socioambientais  -,  em contrapartida  à  privatização  do  lucro  oriundo  desta

indústria.

Palavras-chave:  Meio Ambiente;  Saúde Humana; Direitos Fundamentais; Tributação Extrafiscal;

Isenções Fiscais.
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TERRITÓRIO, PATRIMÔNIO CULTURAL E ODS - UM ESTUDO DE CASO SOBRE O

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DOS JÊ MERIDIONAIS ANTIGOS

Kelly de Oliveira e Neli T. G. Machado

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Neli T. G. Machado 

Resumo: A comunicação deriva das leituras que integram o projeto de doutorado em andamento no

Programa de  Pós-Graduação em Ambiente  e  Desenvolvimento  da  Univates.  Esse  resumo tem o

objetivo de ser reflexivo acerca do que o grupo de trabalho propõe e o desenvolvimento regional. O

tema principal da tese da autora principal é o grupo que pertence ao tronco linguístico Macro-Jê,

ancestrais dos Jê Meridionais e atualmente representados pelos Kaingang e Laklãnõ/Xokleng. Para

amadurecer a reflexão, o suporte teórico é conceitual e analítico a partir dos referenciais teóricos da

Nova  Arqueologia,  História  Indígena,  Patrimônio  Cultural  e  História  Ambiental.  O  cerne  da

investigação reúne dados sobre este coletivo que migrou há cerca de 3.000 anos atrás, do Planalto

Central brasileiro e chegou ao Planalto Meridional do Rio Grande do Sul por volta do século III. Seu

legado arqueológico e patrimonial excepcional constitui-se de um complexo sistema de assentamento

que inclui: engenharia de movimentação de terra, construção de um conjunto doméstico constituído

de estruturas  subterrâneas  e,  singulares  edificações  com propósito  ritual/cerimonial.  Além disso,

manejaram o ambiente de forma a tirar proveito para a sua sobrevivência, o que refletiu, também, em

uma transformação do próprio ambiente, destacando-se a expansão da floresta de araucária e da erva-

mate. Também faz parte da gênese do grupo a mobilidade, pois com isso se dá a posse e controle do

mesmo, como também se renovam os laços de amizade, submissão e poder. Todos os elementos

atribuídos  a  esta  população  têm  sido  estudados  e  discutidos  desde  os  anos  de  1960,  mas  só

recentemente e com a ajuda de novas tecnologias e referenciais teóricos tem sido possível ampliar as

perspectivas e hipóteses de investigação, estado da arte desta tese. Sublinha-se que o patrimônio

arqueológico  é  algo  frágil  e  que  sofre  constantes  agressões,  como  se  pretende  mostrar  nesta

apresentação. Não raro, a destruição dos sítios arqueológicos parte dos proprietários de terra,  de

terrenos, construtoras, prefeituras entre outros que alegam ser apenas “coisa de índio” e os soterram

com  lixo,  animais  mortos,  arado  e  outras  agressões  ao  patrimônio  e  à  história  antiga  de  uma

determinada região. A consequência disso é a inviabilidade da continuidade da pesquisa e, em alguns

casos, um dano ambiental. Como resultados dessa prévia reflexão, o que se verifica não são respostas

ou  soluções  fáceis,  apenas  inúmeros  desafios  de  como  fazer  para  garantir  a  preservação  do

patrimônio arqueológico e da pesquisa. Pelas metas das ODS 4, 10 e 11 fica claro que o meio para
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isso  é  o  difícil  caminho  da  educação  e  do  esforço  para  a  sensibilização,  valorização  e

empoderamento  para  a  diversidade  cultural,  não  assegura  somente  o  desenvolvimento  de  uma

sociedade multiétnica e pluricultural, assegura-se uma sociedade mais consciente. Salvaguardar seu

patrimônio é salvaguardar a memória.

Palavras-chave: Arqueologia; Jê Meridional; ODS; Território; Preservação.
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ECOSOFIAS PULSANTES NA CONSTRUÇÃO DE ARTESANATOS METODOLÓGICOS

EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Rodrigo Müller Marques e Jane Márcia Mazzarino

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Jane Márcia Mazzarino 

Resumo: A contemporaneidade  é  marcada  por  incertezas  e  por  problemáticas  socioambientais

complexas, as quais nos desafiam a reinventar modos de habitar o planeta.  Tendo em vista esse

cenário e a construção de uma tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ambiente e

Desenvolvimento,  da  Universidade  do  Vale  do  Taquari  -  Univates,  questiona-se  quais  as

contribuições  que  a  perspectiva  ecosófica  pode  oferecer  para  a  construção  de  novos  territórios

existenciais?  A partir  de  tal  questionamento,  tem-se  como objetivo  investigar  reflexões  teórico-

metodológicas  sobre  a  perspectiva  ecosófica  para  gerar  movimentos  inventivos  no  campo  das

Ciências  Ambientais.  A metodologia  de  pesquisa  caracteriza-se  como  qualitativa,  bibliográfica,

integrativa e metodológica (GIL, 2010). A pesquisa bibliográfica até aqui se deu a partir da leitura de

livros e artigos sobre a ecosofia e temas correlatos,  enquanto a pesquisa integrativa formatou-se

através do levantamento de artigos em Inglês e Português, no Portal de Periódicos da Capes, com os

seguintes descritores: “Ecosofia” e “Guattari”; “Ecosofia”; “Ecosophy” e “Guattari”; “Ecosophy”. A

pesquisa metodológica será desenvolvida durante os próximos anos do doutorado.  Tem-se como

resultados  preliminares,  advindos  do  material  bibliográfico  explorado  e  da  pesquisa  integrativa

realizada,  a  demonstração  de  que  a  ecosofia  possui  dois  vieses  citados  amplamente  no  meio

acadêmico: o de Arne Naess (2018) e o de Félix Guattari (1990). Para Naess (2018), a ecosofia parte

da compreensão de que o humano está intrincado com o ambiente no qual vive e dessa forma é

necessário que tenhamos uma visão eco-relacional e biocêntrica. Nessa perspectiva, a ecosofia parte

do movimento da Ecologia Profunda, concebendo que a vida tem valor em si mesma, a diversidade

deve ser respeitada e apreciada, nós humanos somos e compomos a Terra e precisamos alterar nossos

sistemas  insustentáveis  e  também  o  modo  singular  como  encaramos  a  vida,  buscando  maior

qualidade nas nossas relações com o mundo (NAESS, 2018). A perspectiva ecosófica de Guattari

(1990), centra-se na necessidade de se trabalhar três registros ecológicos: a subjetividade, o social e o

ambiental.  Segundo  o  autor,  quando  esses  três  registros  são  potencializados  e  trabalhados  em

conjunto, estamos nos aproximando de soluções para as problemáticas socioambientais. A ecosofia

demonstra-se potente para gerar movimentos inventivos nas Ciências Ambientais  por seu caráter

interrelacional  e  complexo,  capaz  de  atuar  de  modo  singular  nos  diferentes  contextos  com  os
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diversos agentes. Dessa forma, entende-se que a criação de métodos que levem em conta diferentes

registros ecológicos e estejam calcados em uma visão eco-relacional e ecologicamente profunda,

gerando-se  assim  artesanatos  metodológicos  ecosóficos  (INGOLD,  2011;  NAESS,  2018;

GUATTARI,  1993),  pode  fornecer  potências  inventivas  múltiplas,  tanto  conceituais  quanto

metodológicas na área das Ciências Ambientais.

Palavras-chave: Ecosofia; Ciências Ambientais; Artesanatos Metodológicos.
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ESTUDO DAS FAZENDAS DO PERCURSO DO RIO TAQUARI/RIO GRANDE DO SUL

SOB O PRISMA ARQUEOLÓGICO

 Sérgio Nunes Lopes e Neli Teresinha Galarce Machado

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: A relação entre os sujeitos ao longo do tempo pressupõe o entendimento do espaço. Os

estudos arqueológicos,  dependendo da abordagem teórica,  indissociam sujeitos  e  espaços.  Dessa

perspectiva o elemento humano passa a compor as unidades espaciais intercambiando agências com

entidades não humanas aí dispostas. Essa premissa realça a relação ambientalmente sistêmica entre

os elementos que configuram as paisagens tornando-as Território e Lugar.  O estudo em questão

deriva de uma tese de doutoramento recentemente defendida no Programa de Pós-graduação em

Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - Univates. A tese, a partir do

enunciando teórico antes  apresentado, investigou os impactos sociais  e ambientais  das primeiras

fazendas  concebidas  no  percurso  do  Rio  Taquari  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.

Metodologicamente o estudo mobilizou o conjunto de técnicas atinentes à Arqueologia Histórica e à

História Ambiental. As escavações arqueológicas trouxeram à tona um conjunto de fontes inéditas

sobre a disposição sintática dos elementos em unidades espaciais configuradas do final do século

XVIII até meados do século XIX. A cultura material posta em evidência foi parcialmente analisada a

partir dos postulados teóricos da epistemologia ambiental impulsionada por teóricos como Enrique

Leff (2007) e José Augusto Pádua (2010). Optou-se por ter em conta ainda as ponderações de Bruno

Latour  (2012),  no que concerne à  identificação de agências  mútuas  e simétricas entre  entidades

humanas e não humanas. Essa abordagem permitiu alargar as análises concebendo as quatro fazendas

abordadas  para  além das  suas  funções  enquanto  unidades  produtivas.  Cruzando  as  informações

oriundas de documentações esparsas, revisão bibliográfica e lendo-se a paisagem e a cultura material

foi possível traçar um perfil do período que marca a transição da condição jurídica do lugar. As

sesmarias onde se situam as fazendas foram doadas no final do período colonial, quando o território

que hoje é o Brasil ainda pertencia a Portugal. Naquelas terras a principal atividade econômica foi a

extração  vegetal.  Aquela  forma  de  relação  espacial  reconfigurou  a  paisagem local  e  manteve  a

estrutura  escravocrata  e  elitista  assentada  sobre  os  latifúndios  doados  ao  Sul.  A supressão  da

vegetação e o represamento de cursos d’água testemunham os impactos ambientais, já as relações de

poder do sistema escravista delineiam os impactos sociais.

Palavras-chave: Arqueologia Histórica; Epistemologia Ambiental; Fazendas.
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IMPOSSIBILIDADES PARA AS PESQUISAS EM ENSINO: LIBERDADE E COMUM NO

ENSINO PELO DISSENSO DE GERT BIESTA

Inauã Weirich Ribeiro, Angélica Vier Munhoz e Morgana Domênica Hattge

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Angélica Vier Munhoz 

Resumo: Com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil

(CAPES),  este  texto  é  produzido  junto  do  Grupo  de  Pesquisa  Currículo,  Espaço,  Movimento

(CEM/CNPq) que é vinculado ao PPGEnsino da Univates e junto aos estudos do Grupo de Pesquisa

em Docências na Educação Básica (GPEDEB) da Rede de Investigação em Inclusão, Aprendizagem

e Tecnologia em Educação (RIATTE). Este trabalho tem como objetivo pensar a noção de liberdade

na obra de Gert Biesta (2020), A (Re)Descoberta do Ensino. Para tal, tomamos a obra de Biesta

como um arquivo, no sentido do método foucaultiano. O arquivo entendido como “a lei do que pode

ser dito” (FOUCAULT, 2009, p. 147) permite tomar os materiais empíricos de modo genealógico,

em que as noções que emergem neles tornam-se princípios organizadores de discursos de verdade.

Assim, em um processo de arquivamento (AQUINO; VAL, 2018) a noção de liberdade foi rastreada

na obra de Biesta com o intuito de compreender os modos pelos quais a liberdade é abordada pelo

autor. Com esse percurso de estudo arquivístico, a liberdade pode ser compreendida como aquilo que

acontece no espaço comum do encontro entre docentes e discentes.

Palavras-chave: Ensino; Liberdade; Comum; Dissenso; Gert Biesta.
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NOSTALGIA E MÍDIA: RECONFIGURAÇÕES DISCURSIVAS NAS ELEIÇÕES

PRESIDENCIAIS DE 2018

Thiago Haas Carlotto

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

Orientadora: Fabiana Piccinin 

Resumo: Este  trabalho  procura  compreender  a  emergência  de  narrativas  nostálgicas  no

contemporâneo.  Para  tal,  conceitua  a  nostalgia,  no  diálogo  entre  Katharina  Niemeyer  (2014)  e

Svetlana Boym (2017), como um anseio de fuga do presente acelerado em busca de uma sensação

agridoce no conforto de um lar imaginado. Em perspectiva social, discute como a queda do narrador

arcaico, como conceituado por Benjamin (2012), o fim das metanarrativas que guiavam os sujeitos,

como postulado por Jean-François Lyotard (2020), geram condições para a emergência da retrotopia,

como cita Zygmunt Bauman (2017), isto é a utopia retrospectiva de um passado idealizado. Após

observar o emergir desse sentimento, a pesquisa investiga a relação entre nostalgia e midiatização,

com base no trabalho de Eliseo Verón (2013). Ou seja, a transformação da tecnologia midiática, que

permite materializar processos mentais, em meio de interação social. Tal reconfiguração gera novos

processos  de  produção  e  circulação  de  discursos,  que  se  acumulam  infinitamente  e  circulam

indefinidamente. Por um lado, tal explanação faz ver como a midiatização configura um tempo de

mundo inédito na evolução da espécie, marcado pela aceleração contínua, propiciada pela circulação

e sobre-exposição de textos, imagens e informações, passíveis de acesso em tempo real. Por outro, a

nostalgia enquanto sintoma social surge em nova escala neste panorama sócio-técnico-discursivo que

permite acessar registros e reinvesti-los de significados, em dois movimentos simultâneos, com base

na  teorização  de  Verón  (2013):  1)  da  persistência  dos  fenômenos  midiáticos,  decorrente  da

materialização de signos em dispositivos tecnológicos, em escala inédita e acelerada na evolução

humana; 2) da autonomia que tais signos adquirem na ambiência midiática, que enseja a reificação

da memória por dispositivos comunicacionais, o que gera, no diálogo com questões contemporâneas,

novas semioses baseadas num imaginário comum. Após articular a nostalgia em perspectiva social e

tecnológica, a investigação se volta à discursividade nostálgica nas eleições presidenciais do Brasil

de 2018. Para tanto,  faz um estudo de caso exploratório da produção discursiva nas páginas no

Facebook dos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) durante o período eleitoral.

Com base nos enunciados analisados de forma qualitativa, descobre que o advento da nostalgia diz

respeito a uma nova forma de perceber o tempo de mundo, constituído pela crescente disponibilidade

de  signos  midiatizados  e  novas  compreensões  sociais  do  tempo  e  do  espaço  decorrentes  da
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aceleração do tempo histórico na mídia. Dessa relação sócio-técnica-discursiva aponta desafios a

superar,  entre a construção de memórias restauradoras,  para uma perspectiva reflexiva na ordem

midiática e política.

Palavras-chave: Nostalgia; Mídia; Tempo; Retrotopia; Política
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ADOLESCENTES E O PRESENTE: 

PERCEPÇÕES SOBRE NATUREZA E CRISE AMBIENTAL

Denise Bisolo Scheibe e Alice Grasiela Cardoso Rezende Chaves

Universidade do Vale do Taquari - Univates

FAPERGS 

Resumo: Em agosto de 2018, Greta Thunberg, uma adolescente de 15 anos, sentou-se pela primeira

vez  em frente  ao  parlamento  da  Suécia,  protestando  contra  a  inação  do  governo  frente  à  crise

climática global, o que ocasionou a gênese do movimento Fridays for Future (2019). Como esses

adolescentes têm percebido, na contemporaneidade, as mudanças ambientais no contexto em que

estão  inseridos?  Ao  mesmo  tempo,  objetiva-se  a  compreensão  do  adolescente  sobre  mudanças

ambientais  e a  percepção frente  ao impacto delas  em suas vidas.  Esta  pesquisa teve um caráter

qualitativo. Inicialmente fez-se contato com escolas a fim de realizar a pesquisa com estudantes ,

mas  por  conta  da  pandemia  de  COVID-19 (OPAS,  2020)  não foi  possível,  então  entrou-se  em

contato com pessoas que tivessem convívio com adolescentes, solicitando que elas os consultassem

acerca do interesse em participar de uma pesquisa. Ao todo foram encontrados 9 adolescentes que

passaram a ter acesso a um questionário virtual, através da plataforma on-line Google Forms, ao todo

foram 17 perguntas. Foi possível perceber que os adolescentes apresentam visões bastante críticas

sobre  as  questões  ambientais  e  as  relações  entre  humanos  e  natureza.  O grupo pesquisado tem

sentido que as mudanças  ambientais  estão afetando suas  vidas  e  manifestam que já  sentem que

podemos  ter  a  escassez  de  água  potável  e  de  alimentos.  Apenas  três  dos  nove  adolescentes

responderam que não sentem alterações no momento. Sobre as modificações e mudanças que podem

começar a fazer por si, quase todos os adolescentes mencionaram que sentem que não só eles, mas

todos podem fazer parte dessa mudança. Apesar das limitações que a pesquisa enfrentou por conta

das alterações nos percursos metodológicos que se deram em decorrência da pandemia da COVID-

19, foi  possível  aproximar-se um pouco dos  adolescentes  e iniciar  uma conversa.  Os resultados

encontrados não são resultados estanques e representam a singularidade de um grupo específico que

convive com privilégios, tendo acesso a recursos de mídia, casa, escola e alimentação.

Palavras-chave: Adolescência; Ecosofia; Mudanças Ambientais; Educação.
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EFEITOS DE UMA EDUCAÇÃO POSTURAL BREVE NA QUALIDADE DE VIDA,

PERCEPÇÃO DE DOR, ERGONOMIA E EM DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA

VERTEBRAL DE ORDENHADORES NO VALE DO TAQUARI/RS

Taís Regina Fiegenbaum, Carolina Theves Heisser, 

Claudete Rempel e Magali Teresinha Quevedo Grave

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Claudete Rempel 

Resumo: Visando  acompanhar  os  anseios  do  comércio  e  a  ascensão  da  tecnologia,  inúmeras

modificações  vêm ocorrendo  nos  locais  de  trabalho  visando  melhorias  quali  e  quantitativas  no

processo de produção, tanto no setor urbano quanto no setor rural. A produção de leite bovino está

em  constante  ampliação,  o  que  acaba  aumentando  as  demandas  de  produção  dos  pequenos

produtores de leite e,  consequentemente,  ocasiona o aparecimento de Dores Musculoesqueléticas

(DME). Atualmente a atividade agropecuária é a 6ª atividade trabalhista com maiores índices de

acidentes de trabalho que causem incapacidade permanente no Brasil. A Educação Postural Breve

(EPB) visa fornecer orientações sobre a adequada postura estática e a correta execução de Atividades

da Vida Diária (AVDs), priorizando a diminuição do quadro álgico. Dessa forma, torna-se relevante

avaliar a influência de EPB nesse parâmetro em ordenhadores. Verificar os efeitos de uma EPB na

qualidade  de  vida  (QV),  na  percepção de  dor,  na  ergonomia  e  em desvios  posturais  da  coluna

vertebral  no  plano  sagital  em  ordenhadores  no  Vale  do  Taquari/RS.  A pesquisa  será  de  cunho

experimental e serão avaliados produtores de leite do Vale do Taquari/RS que possuírem entre 18 e

60 anos e assinarem o TCLE. Na avaliação será realizada uma anamnese que conterá informações

pessoais e profissionais, como: massa corporal (kg), estatura (cm), presença de dores no corpo e, se

presentes, será avaliada a intensidade e a frequência por meio da Escala Visual Analógica (EVA).

Também  será  utilizado  o  questionário  WHOQOL-bref  será  utilizado  para  avaliar  a  QV.

Posteriormente serão avaliadas as  curvaturas  torácica e  lombar por  meio do Cifolordômetro e  a

ergonomia por meio do método Ovako Working Posture Analysis System (OWAS). Após a coleta de

dados, os indivíduos serão alocados de forma randomizada em dois grupos: GE, que participará da

EPB; e GC, que receberá uma cartilha informativa contendo informações sobre postura. A EPB será

realizada  em um único  encontro  com o avaliador,  onde  serão  fornecidas  orientações  visando o

autoconhecimento  sobre  posturas  estáticas  e  dinâmicas.  Todos  os  indivíduos  serão  avaliados  no

início  do  estudo  e  após  quatro  semanas  desta  primeira  avaliação.  Para  a  análise  estatística,

primeiramente será avaliada a  normalidade dos dados através  do teste  de Shapiro-Wilk.  Para as
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medidas  de  tendência  central  e  de  dispersão  será  utilizada  a  estatística  descritiva,  e  para  a

comparação  intra  e  intergrupo  serão  utilizados  os  testes  de  Wilcoxon  e  Mann-Whitney,

respectivamente.  Como resultados esperados buscamos identificar os principais desvios posturais

presentes em ordenhadores e esclarecer os efeitos da EPB na postura, na ergonomia e nas dores

musculoesqueléticas destes.

Palavras-chave: Postura; Ordenhador; Saúde do Trabalhador Rural; Terapia por Exercício.
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CARACTERIZAÇÃO DA MICROBIOTA DO LEITE BOVINO CRU REFRIGERADO E

PROCESSADO DAS INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS DO VALE DO TAQUARI - RS

Thais Müller, Claudete Rempel e Mônica Jachetti Maciel

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Claudete Rempel 

Resumo: O leite  é  um alimento essencial,  amplamente consumido pela  população e  que possui

considerável  valor  nutricional.  Devido  a  isso,  precisa  ser  um produto  de  qualidade.  O Brasil  é

considerado um dos principais produtores mundiais de leite, sendo que a região Sul possui posição

de destaque nessa produção. O Vale do Taquari, região localizada no estado do Rio Grande do Sul,

tem  na  produção  leiteira  uma  das  suas  principais  atividades  econômicas.  A qualidade  do  leite

produzido  pode  sofrer  influências  de  diversos  fatores,  desde  a  sua  produção,  nas  propriedades

produtoras de leite, passando pelo transporte, até o processamento realizado nas indústrias leiteiras.

O leite cru produzido nas propriedades, para ser consumido, necessita passar pelo beneficiamento

nas indústrias de laticínios produzindo o leite pasteurizado, que é o leite fluido envasado e destinado

a consumo humano direto, ou o leite UHT, que é entendido como o leite que foi submetido, durante 2

a  4  segundos,  a  uma  temperatura  130º  C.  O  objetivo  do  presente  estudo  foi  realizar  o  perfil

microbiológico, através de metagenômica, do leite bovino de duas indústrias do Vale do Taquari- RS.

Foram analisados o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite esterilizado pelo processo UHT

de duas indústrias de laticínios da região. Foram coletadas três amostras em cada indústria: uma de

leite  cru refrigerado do carro-tanque,  uma de leite  pasteurizado e uma de leite  esterilizado pelo

processo UHT, totalizando seis amostras. A caracterização da microbiota do leite foi realizada por

meio  do  sequenciamento  do  gene  16S  rRNA,  que  permite  a  identificação  de  múltiplos

microrganismos. Os resultados mostram que o leite cru refrigerado possui uma quantidade maior de

microrganismos, seguido do leite pasteurizado e do leite esterilizado. O leite processado mostrou a

presença  de  microrganismos  benéficos  à  saúde  humana,  como  Streptococcus  thermophilus  e

Streptococcus macedonicus. Apesar disso, mesmo o leite esterilizado apresentou diversos tipos de

microrganismos  considerados  nocivos  como  Bacillus  cereus  group,  Aeromonas  dhakensis,

Enterobacter bacterium e Acinetobacter haemolyticus. O tratamento térmico é imprescindível para a

segurança e a inocuidade do leite, porém pode eliminar também a microbiota benéfica existente. A

presença dos microrganismos patogênicos indica falhas no processamento. A qualidade do leite está

relacionada à carga microbiana inicial  da matéria-prima,  considerando que a  contaminação pode

ocasionar  problemas  sanitários  e  perdas  econômicas.  A metagenômica  possibilita  uma  análise
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extremamente minuciosa da microbiota existente no leite, caracterizando um método mais atual e

eficiente na identificação de falhas ou promoção de melhorias nas etapas de produção do leite. A

melhoria da qualidade do leite traz benefícios a toda a cadeia produtiva, além de ser essencial para

garantir a saúde do consumidor, influenciando indiretamente a qualidade de vida dos produtores e

consumidores.

Palavras-chave: Microrganismos; Leite cru refrigerado; Leite pasteurizado; Leite esterilizado.
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SOCIABILIDADE NO ESPAÇO DA ESCOLA: OLHARES DE EGRESSOS

Suzana Feldens Schwertner e Bianca Isabel Pederiva

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Suzana Feldens Schwertner 

Resumo: O presente resumo é proveniente do projeto “A escola,  cinco anos depois:  olhares  de

egressos”, desenvolvida pelo Grupos de Pesquisa Juventudes, Imagem e Educação (JImE/CNPq) e

Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates). A pesquisa parte de resultados conquistados

em um projeto anterior, efetuado entre os anos de 2015 e 2017. Nesse, os estudantes apresentaram

suas compreensões acerca das funções da escola e evidenciou-se a necessidade de que as percepções

dos  jovens  acerca  do  ambiente  escolar  fossem escutadas.  Após  cinco  anos  da  saída  da  escola,

retorna-se aos participantes que eram concluintes do Ensino Médio, objetivando-se, na investigação

atual, compreender as suas percepções sobre os efeitos da escola em suas vidas. Da mesma forma,

procura-se averiguar as relações entre a vida na escola e a vida após a escola, identificando suas

trajetórias como egressos do Ensino Médio de duas escolas do Vale do Taquari (RS). Considera-se,

juntamente  com  Dayrell  (2013),  que  há  uma  importante  necessidade  de  discussão  sobre  a

contribuição do Ensino Médio na vida dos jovens, bem como os sentidos que os mesmos atribuem às

suas experiências escolares. Com duração prevista de três anos, a pesquisa é desenvolvida, desde

maio de 2020, por meio de entrevistas semiestruturadas individuais, todas realizadas de modo online

via Google Meet devido à pandemia da Covid-19. Encontrando-se em seu segundo ano de ação, até o

momento  foram entrevistados  quatorze  egressos  do  Ensino  Médio  que,  como  destacado  acima,

também eram participantes da pesquisa anterior. Alguns dos questionamentos efetuados foram: como

você descreveria sua vida durante seu tempo de escola? E após? Para você, quais os efeitos da escola

em sua trajetória de vida? Tendo como base a Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI,

2011), foi possível perceber que um dos efeitos mais destacados pelos egressos refere-se à função

social da escola, remetendo ao conceito de sociabilidade, trabalhado por Dayrell e Carrano (2014).

Para  os  autores,  a  sociabilidade  acontece  em  momentos  de  encontro  entre  os  jovens,  sendo

caracterizada pela afinidade e pela afetividade que é constituída em grupos de amizades. Os egressos

atribuem às relações de amizade na escola a possibilidade de pensar sobre as diferenças e de produzir

espaços de encontro no ambiente escolar. A escola, nesse sentido, aparece como um espaço propício

para tais  trocas,  o  que  nos  faz  questionar  como as  mesmas  estariam acontecendo neste  período

pandêmico. Como falar sobre a sociabilidade promovida pelo espaço escolar em um momento de

virtualização das aulas? A partir dos resultados parciais dessa investigação, pergunta-se: como se
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configurará  a  escola  como espaço  de  sociabilidade  no  pós-pandemia?  Que  outros  modos  de  se

constituir estudante serão produzidos?

Palavras-chave: Escola; Jovens; Sociabilidade.
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APROXIMAÇÕES TEÓRICAS SOBRE AGROECOLOGIA E ÁGUA NAS PESQUISAS

RELACIONADAS ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Luciana Turatti e Guilherme Weiss Niedermayer

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Luciana Turatti 

Resumo: Resta incontroversa a existência de uma crise ambiental profunda, a qual, ao cabo, reflete a

própria crise humana. Dado o caráter íntimo e tangível da crise, a humanidade é, ao mesmo tempo,

principal  responsável  e  vítima  da  calamidade  ambiental.  A agricultura  tida  como  convencional,

constantemente é reconhecida enquanto catalizadora da problemática socioambiental. Com grande

ênfase a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, e, mais recentemente, com a promulgação da

Agenda 2030, desenvolvem-se alternativas agrícolas que permitam a harmonia entre a necessária

produção de alimentos e os ciclos naturais, dentre as quais destaca-se, a agroecologia. A agroecologia

caracteriza-se  enquanto  ciência  multilateral  de  caráter  holístico,  voltada  ao  estudo  dos

agroecossistemas,  alimentada  das  mais  diversas  esferas  do  saber  para  estabelecer  um  novo

paradigma agrícola e cultural. Em vagar semelhante rumo ao reconhecimento internacional põem-se

o  Direito  Humano  à  Água,  o  qual  ainda  carece  de  reconhecimento  formal.  Nesse  sentido,

internacionalmente  aumentam  as  discussões  sobre  a  temática:  novos  paradigmas  agrícolas  e

disponibilidade hídrica - tanto que, ambos os temas encontram-se pautados de forma específica nos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) presentes na Agenda 2030. O presente trabalho

buscou entender quais as relações entre agroecologia e as diversas nuances do Direito Humano de

acesso à água para as Ciências Sociais Aplicadas, de forma a delinear o estado da arte sobre o tema e

orientar os próximos passos do projeto de pesquisa sobre práticas sustentáveis na agricultura que

conta  com  apoio  da  FAPERGS.  Para  tanto,  realizou-se  uma  revisão  sistemática  de  artigos

encontrados na base de dados Science Direct.  Os termos de busca utilizados foram "water"  and

"agroecology"; aplicando-se os filtros: i) Years (anos) 2020 e 2021; ii) Article type: Research articles

(artigos de pesquisa), e; iii) Subject areas: Social Science (Ciências Sociais). A coleta dos materiais

ocorreu no dia  04 de março de 2021, resultando em 87 artigos encontrados,  entre  publicados e

aceitos para publicação. Desses 87 resultados, através da leitura dos títulos e dos resumos, foram

selecionados  artigos  que  versassem  em  seus  respectivos  problemas  de  pesquisa  sobre:  a)

experiências práticas de agroecologia; b) importância social dos usos da água; c) as percepções da

necessidade de gestão hídrica. Como resultado, 17 artigos foram selecionados. Após utilizou-se da

metodologia de fichamento de Jucineide Lessa de Carvalho (2020): i) leitura atenta e integral do
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texto; ii) releitura de cada tópico, marcando ideias principais; iii) análise dos trechos selecionados. O

uso desta metodologia permitiu aos autores uma compreensão mais completa e reflexiva de cada

artigo.  Como  resultados  parciais,  percebe-se  que,  apesar  de  serem  temas  conexos,  pouco  foi

explorada essa relação, o que oportuniza a realização de estudos sobre a conexão entre esses temas

tanto empíricos, como teóricos.

Palavras-chave: Agroecologia; Direito à Água; Revisão Sistêmica; Ciências Sociais.
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IDEIAS INICIAIS DO COLETIVO HIGEIA

Maurício Fernando Nunes Teixeira, 

Sandro Frölich e Gisele Dhein

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: A discussão sobre a saúde remonta ao início da história da humanidade e está longe da

possibilidade de conclusões mais apuradas. A concepção de Saúde Coletiva se constituiu através da

crítica sistemática do universalismo naturalista do saber médico. Seu postulado fundamental afirma

que a problemática da saúde é mais abrangente e complexa do que a leitura realizada pela medicina.

De igual maneira a noção de cuidado remonta à antiguidade, expresso através da Fábula de Higino.

Por meio da fábula é narrada a criação do ser humano como ‘cuidado’, moldado com barro, mas

insuflado com espírito,  permitindo que possa transcender a  mera condição natural.  É Saturno, o

senhor do tempo, que atribui sentido e nome ao humano: “Júpiter, porque lhe deu o espírito, receberá

de volta este espírito, por ocasião da morte dessa criatura. A Terra, que lhe deu o corpo, receberá,

também de volta o seu corpo, quando a criatura morrer. Ao Cuidado, porém, que moldou a criatura,

ficará entregue durante a sua vida. E uma vez que há entre vós acalorada discussão acerca do nome,

decido eu que esta criatura será chamada Homem (homo), isto é, feita de humus, que significa terra

fértil”. O ser humano será cuidado: modo de ser do ser-aí, estando diante da possibilidade de assumir

a sua condição de ser, a responsabilidade de assumir-se como poder-ser. Na dinâmica de ser, a saúde

é central para a existência e precisa ser pensada sob o prisma de cuidar. O trabalho em saúde requer a

prática da atenção aos sujeitos como uma forma de compreendê-los em sua condição, auxiliando

para que possam assumir sua existência de forma própria. Os indivíduos são convidados a encarar

seu  viver  como  cuidado-para-com-o-outro  e  não  apenas  como  ocupação  como  ao  modo  de

tratamento indiferente em relação aos utensílios. O cuidar (em saúde) representa, assim, o auxílio e a

solicitude para com o outro, reconhecendo sua condição de fragilidade, não como uma projeção da

própria situação, mas permitindo que o outro seja ele próprio. Este texto tem o objetivo de apresentar

as ideias nas quais um coletivo de pessoas denominado Higeia tem procurado pensar na perspectiva

do cuidado em saúde, visto que o grupo tem uma formação que sinaliza a necessidade de pensar

sobre o tema. Após a formação do coletivo precisávamos de uma base de discussão e a ideia inicial

foi montar um texto coletivo que pudesse expressar as ideias do grupo ao mesmo tempo que unisse

os pensamentos para um objetivo comum. A formação do grupo é muito recente e os objetivos e

ações  ainda  não  estão  muito  claros,  sendo  a  produção  de  materiais  para  divulgação  da  Saúde

Coletiva um dos principais objetivos do grupo. Como texto inicial,  ele representa um pouco das

47

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



discussões iniciais e se espera que o texto possa pautar as discussões do grupo e orientar as ações dos

membros do coletivo no planejamento das atividades.

Palavras-chave: Coletivo; Cuidado; Saúde Coletiva.
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SEMENTES DE VIDA: 

A INTERAÇÃO COLETIVA COM A TERRA NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Jane M. Mazzarino, Luciana Turatti, Pietra Darde, 

Lilian Zanatta e João Vicente Mezacasa Weiand

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: O  estudo  propõe-se  a  ser  um  espaço  de  construção  do  saber  a  partir  da  pesquisa-

intervenção  focada  em  possibilitar  a  apropriação  midiática  por  um  grupo  de  mulheres

agroecologistas.  Trabalha-se a  partir  da educomunicação,  que tem como princípios  a  dialogia,  a

inclusão,  a  valorização  de  diferentes  saberes,  a  interatividade,  a  produção  participativa,  a

transparência, a democratização da comunicação e a compreensão que a comunicação é um direito

humano fundamental. Como objetivo, investigam-se as narrativas e os processos de significação que

emergiram, além dos modos de apropriação das tecnologias de mídia em práticas de comunicação

ambiental  colaborativa,  que utilizam  da  produção  de  imagens. A pesquisa  caracteriza-se  como

qualitativa,  de  cunho  exploratório,  com viés  participativo  e  metodológico,  com valorização  dos

saberes das agroecologistas, registrados em diários de campo e em documentos audiovisuais, sendo

um deles o filme produzido por elas. As mulheres do Grupo Ecológico de Forqueta, do distrito de

Arroio do Meio, que atuam há 22 anos no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, foram convidadas

para contarem a história que escolhessem em um audiovisual. Foram repassadas informações básicas

sobre roteiro e filmagem. Os equipamentos foram oferecidos pelo grupo de pesquisa Comunicação,

Educação  Ambiental  e  Intervenções  (Ceami),  do  Programa  de  Pós-Graduação  Ambiente  e

Desenvolvimento  (PPGAD),  da  Universidade  do  Vale  do  Taquari  (Univates).  Como  resultados

verificou-se que os princípios da educomunicação emergiram naturalmente no processo, por ser uma

marca  cultural  do  grupo  e  por  fazer  parte  dos  pressupostos  norteadores  da  intervenção  dos

pesquisadores:  o  respeito  às  singularidades  e  diferenças  de  cada  uma  foi  observado  pelos

pesquisadores por meio da dialogia, da transparência e da interatividade entre todos os envolvidos na

intervenção.  O processo gerou inclusão das  agroecologistas  no mundo midiático,  valorização de

saberes, produção participativa e a democratização da comunicação por meio do acesso a um direito

humano fundamental. Tudo isso resultou na expressão comunicativa por meio da arte audiovisual. A

experiência  da  produção  do  documentário  pelo  grupo  de  agroecologistas,  com a  mediação  dos

pesquisadores, possibilitou a interdisciplinaridade por meio do diálogo entre saberes científicos e

populares e a apropriação do ato de narrar. Cada agroecologista, com sua singularidade, participou da

narrativa midiática da história vivida individual e coletivamente no cotidiano da produção ecológica
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do grupo de mulheres. Assim, o filme Sementes de Vida, como foi denominado, constituiu-se em

uma autobiografia socioambiental coletiva, obra que tem valor histórico, de registro da memória

social, é educativo do estilo de saudável e mostra tudo isso com uma preocupação estética.

Palavras-chave: Apropriação midiática; Agricultoras ecológicas; Audiovisual; Método participativo.
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PROJETO MARIAS: 

ATENÇÃO E CUIDADO DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE

Victória Lemos Veiga e Silvane Fensterseifer Isse

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Silvane Fensterseifer Isse 

Resumo: O Projeto de Extensão “Marias: Corpo e Linguagem na Instituição Prisional”, da Univates,

desenvolve suas ações no Presídio Feminino Estadual de Lajeado/RS. Através de práticas corporais e

artísticas, o projeto objetiva contribuir para a humanização do cárcere e a socialização das mulheres

privadas de liberdade. Além disso, busca-se a qualificação do tempo de permanência no presídio e

das relações interpessoais, através do exercício do cuidado, da interação, do diálogo, da escuta e do

acolhimento. Porém, em razão da pandemia da COVID-19, o projeto ficou diante de um cenário

muito desafiador, já que relação com a comunidade do presídio feminino teve de ser reinventada, em

vista  de  as  atividades  presenciais  terem sido suspensas  desde março de  2020.  Novos modos de

construção e manutenção dos vínculos com a instituição, com as mulheres e com a equipe técnica

foram criados. Essa situação levou à reflexão sobre outras ações possíveis neste momento, entre elas

a  expansão  do  projeto  para  além  dos  muros  do  presídio.  A partir  de  então  foram  pensadas  e

desenvolvidas algumas ações também com as mulheres egressas, com o intuito de auxiliá-las no

processo de reinserção social, por meio de encontros virtuais, possibilitando a interação entre estas

mulheres e os integrantes do projeto. Nestes momentos, estabelecidos não como encontros formais,

mas de acolhimento, as Marias, como são carinhosamente chamadas as mulheres que se encontram

no presídio e as egressas, têm tido total liberdade para relatarem sobre suas trajetórias após o retorno

ao convívio familiar,  social  e ao mercado de trabalho.  Dessa forma,  além de manter  a  escuta e

constituir lugares de fala, o projeto busca auxiliá-las no seu retorno ao convívio social. O Projeto,

portanto,  tem  procurado  ser  um  caminho  de  construção  do  debate  social  sobre  a  privação  da

liberdade e as problemáticas do cárcere, se tornando esteio de ajuda às mulheres na construção de um

lugar e de um sentimento de pertencimento à sociedade. Vídeos, cartas e a oferta de exercícios e

materiais para escrita e criação artística têm sido um modo de colocar as relações com as mulheres

em movimento. O diálogo com a comunidade, propiciado pelas ações do projeto, tem se constituído

em ato político de conscientização de que a busca por um bem-estar social comum inclui o resgate

social e humanitário das pessoas privadas de liberdade. Entendemos que o cuidado e a reinserção

social  é  de  responsabilidade  de  toda  comunidade,  de  forma  com que  o  Marias  reafirma  o  seu

compromisso com a comunidade prisional feminina do município de Lajeado/RS. Por meio dessas
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ações, houve a manutenção do vínculo com as Marias, mesmo que de forma remota, acompanhando-

as no processo de reinserção social e auxiliando na construção de oportunidades. Ao debater temas

como o descuido, a negligência e o preconceito, o Marias tem sido um espaço de apoio para que

estas mulheres se sintam fortalecidas, esperançosas e confiantes de que há pessoas que zelam por

elas.

Palavras-chave: Cárcere feminino; Cuidado; Humanização; Extensão Universitária.
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IMPOSSIBILIDADES PARA AS PESQUISAS EM ENSINO: LIBERDADE E COMUM NO
ENSINO PELO DISSENSO DE GERT BIESTA

Inauã Weirich Ribeiro 

Universidade do Vale do Taquari – Univates
iwribeiro@universo.univates.br
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Resumo

Com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), este
texto é produzido junto do Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq) que é
vinculado ao PPGEnsino da Univates e junto aos estudos do Grupo de Pesquisa em Docências na
Educação Básica (GPEDEB) da Rede de Investigação em Inclusão, Aprendizagem e Tecnologia em
Educação (RIATTE). Este trabalho tem como objetivo pensar a noção de liberdade na obra de Gert
Biesta (2020), A (re)descoberta do Ensino. Para tal, tomamos a obra de Biesta como um arquivo, no
sentido do método foucaultiano. O arquivo entendido como “a lei  do que pode ser dito” (FOU-
CAULT, 2009, p. 147) permite tomar os materiais empíricos de modo genealógico, em que as noções
que emergem neles tornam-se princípios organizadores de discursos de verdade. Assim, em um pro-
cesso de arquivamento e arquivização (AQUINO; VAL, 2018) a noção de liberdade foi rastreada na
obra de Biesta com o intuito de compreender os modos pelos quais a liberdade é abordada pelo autor.
Com esse percurso de estudo arquivístico, a liberdade pode ser compreendida como aquilo que acon-
tece no espaço comum do encontro entre docentes e discentes.

Palavras-Chave: Ensino; Liberdade; Comum; Dissenso; Gert Biesta. 

Introdução

Este trabalho, que conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior - Brasil (CAPES), foi produzido junto do Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço, Movimento

(CEM/CNPq/Univates), que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEnsino) da

Universidade do Vale do Taquari - Univates. O Grupo de Pesquisa CEM integra a Rede de Investiga-

ção em Inclusão, Aprendizagem e Tecnologia em Educação (RIATTE), assim como o Grupo de Pes-

quisa  em Docências  na  Educação  Básica  (GPEDEB),  com o  qual  iniciou  o  estudo  da  obra  A

(Re)Descoberta do Ensino de Gert J. J. Biesta (2020).

Considerando o tema do evento VII Simpósio Internacional Diálogos da Contemporaneidade

A (Re)Descoberta do Mundo: em busca do comum, tomou-se o problema da noção de liberdade em

relação ao campo do ensino. O discurso educacional contemporâneo vem centrando o objeto de in-
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vestigação das pesquisas em educação e em ensino na aprendizagem dos alunos, relegando o papel

das(os) professoras(es) à mera mediação. Gert Biesta (2020), por sua vez, coloca a noção de aprendi-

zagem em questão e mostra como é importante redescobrirmos o lugar do ensino e, por efeito, o lu-

gar do professor. Biesta (2020) aponta que, em outras obras, já mostrou que o ensino vem sendo

compreendido, contemporaneamente, como um ato de controle. Em outra via, nesse livro, o autor de-

fende que o ensino pode ser repensado por um viés progressista, em que o professor pode ser aquele

que cria um espaço de liberdade para que o estudante encontre a sua liberdade. 

Considerando a importância de pensar os modos pelos quais o ensino vem sendo compreendi-

do no campo da pesquisa e, em relação ao tema do evento, tomou-se como objetivo pensar a noção

de liberdade na obra de Gert Biesta (2020), A (Re)Descoberta do Ensino. Para tal, dispomos do livro

como um arquivo, no sentido do método foucaultiano. O arquivo entendido como “a lei do que pode

ser dito” (FOUCAULT, 2009, p. 147) permite tomar os materiais empíricos de modo genealógico, de

modo que as noções que dele emergem, tornam-se princípios organizadores de discursos de verdade.

Assim, em um processo de arquivamento e arquivização (AQUINO; VAL, 2018), a noção de liberda-

de foi rastreada na obra de Biesta com o intuito de compreender os modos pelos quais a liberdade é

abordada pelo autor. 

Descrição do trabalho

Com filiação teórica-metodológica advinda dos estudos pós-nietzscheanos da Filosofia da Di-

ferença e por meio da abordagem genealógica foucaultiana (2005), recorre-se ao arquivo (FOU-

CAULT, 2020) como um procedimento exploratório-experimental (CORAZZA, 2012) de estudo e de

pesquisa. Para Michel Foucault, 

O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos
enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o que faz com que
todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscre-
vam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam ao simples acaso de aci-
dentes externos, mas que se agrupem em figuras distintas, se componham umas com as ou-
tras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades espe-
cíficas; ele é o que faz com que não recuem no mesmo ritmo que o tempo, mas que as que
brilham muito forte como estrelas próximas venham até nós, na verdade de muito longe,
quando outras contemporâneas já estão extremamente pálidas (2020, p. 158).

Desse modo, experimental, o arquivo ao mesmo passo que fundamenta os modos pelos quais

se olha para os materiais empíricos, funciona como método de investigação. O arquivo permite olhar

para o material empírico a partir das regularidades enunciativas específicas que lhe compõe, toman-

do os enunciados como acontecimentos. Destarte, é possível operar com a noção de liberdade que
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emerge no livro de Biesta (2020) como um enunciado que possui suas regularidades específicas.

Olha-se, assim, para a noção de liberdade como um acontecimento singular.

Em termos procedimentais, para arquivar a noção de liberdade da obra A (Re)Descoberta do

Ensino de Gert Biesta (2020),  utilizou-se os procedimentos de arquivamento e a arquivização, a par-

tir de de Aquino e Val (2018). O arquivamento caracteriza-se como um movimento de reordenação

transversal das fontes a partir de um princípio organizador. No caso do livro, o arquivamento caracte-

rizou-se como um processo de fichamento de citações em que noções próximas a de liberdade emer-

giram. Dessa maneira, foi realizado um primeiro movimento de releitura da obra, voltando o olhar

especificamente para a noção de liberdade.

A arquivização, por sua vez, caracteriza-se por uma díade de imaginação-montagem (AQUI-

NO; VAL, 2018), na qual a partir da reordenação das fontes, busca-se observar os modos pelos quais

os enunciados se repetem, se modificam, se adaptam no material empírico. Com esse procedimento

de arquivização, tomou-se o fichamento das citações com noções próximas a de liberdade e obser-

vou-se os modos pelos quais a liberdade emerge nesse arquivo. Para isso, primeiro se inventariou as

formas da noção de liberdade, em seguida identificou-se as abordagens de liberdade pelas quais o au-

tor perpassa, no referido livro, em terceiro, a delimitação dos conceitos de liberdade que o escritor

elencou e, por último, a defesa que Biesta (2020) faz da liberdade em relação ao tema geral do livro -

o ensino.

Resultados 

O primeiro movimento de arquivamento caracterizou-se pela releitura do livro A (Re)Desco-

berta do Ensino, de Gert Biesta (2020), que gerou uma ficha de citações com enunciados que expres-

savam a noção de liberdade. O fichamento seguiu a estrutura do livro,  indicada abaixo:

Quadro 1 - Estrutura do livro arquivado

Prólogo: A necessidade de uma re(des)coberta do ensino

1. O que é a tarefa educativa (dividido em 7 itens: O sujeito é sujeito; Exclusividade como insubstituibilidade;
O meio-termo entre a destruição do mundo e a autodestruição; “Ser-adulto”, o desejado e o desejável; O traba-
lho educativo: interrupção, suspensão e sustentação; Transformando poder em autoridade: o belo risco de ensi -
nar; Comentários finais);

2. Libertando o ensino da aprendizagem (dividido em 6 itens: A ligação do ensino-aprendizagem: sobre ensi-
no, estudantar e alunar; O problema da aprendizagem: a “aprendizagem” da educação; Ser um aprendiz: políti-
ca e identidade; Construção, acolhimento e ser abordado: possibilidades existências; Ensinar sem aprender -
“adotar um conceito”; Em conclusão);

3. A redescoberta do ensino (dividido em 10 itens: O que há realmente de errado com o ensino tradicional?; Su-
perando a visão egológica de mundo; Sobre aspiradores robotizados, ambientes de aprendizagem e a visão de
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mundo hermenêutica; Uma abertura numa abertura: sobre significação e sentido; Liturgia, necessidade e dese-
jo; Uma segunda abertura; O critério, a comunicação e a origem da significação; Revelação, Transcendência e
ética; A redescoberta do ensino; Comentários finais);

4. Não se deixe enganar por Mestres-escola ignorantes (dividido em 13 itens: A educação como questão de
emancipação; A lógica moderna da emancipação e suas contradições; Paulo Freire, emancipação e a pedagogia
do oprimido; Os papeis do professor na pedagogia do oprimido de Freire; O professor como “líder revolucio -
nário”; Rancière, Jacotot, e o mestre-escola ignorantes; O professor emancipatório de Rancière; Emancipação,
educação e ensino; Três conceitos de educação emancipatória: libertação, verdade e ensino; Entusiasmo cons-
trutivista: a tomada de Rancière; O papel do ensino na educação emancipatória; Rancière lendo Rancière; Con-
clusão: não se deixem enganar por professore ignorantes); 

5. Pedir o impossível: o ensino como dissenso (dividido em 4 itens: Educação na tensão entre “o que´” e “o que
não é”; O tempo da educação; Ensinar além da competência; Conclusão: vê o que não é visível; não ver o que
é visível);

Epílogo: devolvendo o ensino à educação

Fonte: Das autoras, 2021.

No prólogo foram arquivados seis enunciados; no capítulo 1, quatro enunciados; no capítulo

2, quatro enunciados; no capítulo 3, nove enunciados; no capítulo 4, vinte e seis enunciados; no capí-

tulo 5, quatorze enunciados; no epílogo, oito enunciados. Houve um total de setenta e um enunciados

com a noção de liberdade ao longo do texto.

A noção de liberdade, que funcionou como um princípio organizador da leitura do livro, apa-

receu nos enunciados em diversas formas. Por isso,  arquivizou-se as formas da liberdade que emer-

giram no texto. Segue, no quadro abaixo, o inventário.

Quadro 2 - Inventário das formas da liberdade

Ser livre, ser livres, ser livres para aprender, ser livres para fazer sentido, ser livre para compreender,
livre para articular sua própria história 

liberdade
liberdade dos estudantes, do estudante, dos alunos, daqueles que estão sendo educados, da criança, daquele a quem da-
mos confiança, do adulto
liberdade como sujeito humano, como cidadãos, como a coisa que só eu posso fazer, como ser sujeito adulto, como
ação, como aprendizagem
liberdade de escolha/de escolher, de significação, de fazer só o que eu posso fazer, de aprender, de não responder, inter -
pretar e fazer sentido, de cada um construir a sua própria história, de fazer escolhar 
liberdade humana, liberdade liberal, neoliberal, política, adulta, soberana  
liberdade mais difícil
liberdade expressa o que é propriamente educativo
liberdade que todos temos de agir desta ou daquela forma
liberdade apenas para buscar o que se deseja

libertação
libertação do ser humano, do dogmatismo, do funcionamento opressor do poder, das estruturas e processos de poder
opressivos, através dos atos de “desmistificação”, daquele que se emancipa, como processo de humanização, dos opri-
midos do poder dos opressores, - de ambos, opressor e oprimido -, tanto dos oprimidos quanto dos opressores, depende
de um professor que forneça…,    
processo de libertação, educação como processo de libertação, processo de libertação permanente 

questões de emancipação e liberdade
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emancipação como libertação, como libertação do poder 

libertar o ensino da aprendizagem, nos libertar das formas pelas quais estamos vinculados, nos libertar dele (o poder),
libertar os outros (do poder), nos libertarmos do funcionamento do poder, 
quando o ensino é “libertado” do aprendizado, os oprimidos são libertados, -se a si mesmos e aos seus opressores tam-
bém, oprimidos libertados de suas ilusões
ambição de libertar
nos liberta do nosso ser-consigo-mesmo
os libertam do seu passado

Educação libertadora, pedagogia libertadora, pedagogia libertária, educação pela liberdade

se livrar do professor autoritário, se livrar do papel do conhecimento autoritário

limitação da liberdade do aluno, falta de liberdade dos nossos alunos
“vai livremente do Mesmo para o Outro”
 razão que é livre
crítica do ensino-como-liberdade
um processo que deveria trazer liberdade
homens livres
ganhar a sua liberdade
questão de liberdade, da liberdade humana
o exercício de sua liberdade
a negação da própria liberdade, interromper a negação do estudantes à própria liberdade
uma noção significativa de liberdade  
suposta liberdade de significação
ideia de liberdade, ideia de liberdade como pura escolha
estudante encontra sua liberdade
confiado com sua liberdade 
à realização dessa liberdade
ensino e liberdade
encontrar sua liberdade
interesse pela liberdade, pela liberdade do outro, na liberdade do aluno

Fonte: Das autoras, 2021.

As formas da liberdade apareceram, sinteticamente, como: ser-livre, livre, liberdade, liberda-

de de, liberdade do/da, libertação, libertação do, libertação de, processo de libertação, questões de

emancipação e liberdade, emancipação como libertação, libertação do poder, libertar o, nos liberta(r),

é libertado, educação libertadora, pedagogia libertadora, pedagogia libertária, educação pela liberda-

de, se livrar do, limitação da liberdade, livremente, ensino-como-liberdade, etc.

Após esse processo de inventariamento, arquivizou-se três abordagens de liberdade apontadas

por Gert Biesta (2020): a paideia grega, a da modernidade e das teorias críticas. No quarto capítulo

do livro Não se deixe enganar por Mestres-escola ignorantes, Biesta problematiza a educação que

busca promover a emancipação como uma libertação. Nesse momento, o autor aponta que “Desse

ponto de vista, é pelo menos contra intuitivo assumir que o ensino e a emancipação têm algo a ver

um com o outro” (BIESTA, 2020, p. 123), entretanto, é exatamente essa conexão que o autor busca

fazer. Para isso, tratar a liberdade daqueles que estão sendo educados é um ponto a ser problematiza-

do. Sobre esse assunto, Biesta introduz que

58

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



Se paideia era uma educação para homens livres a fim de promover a sua liberdade como
cidadãos e, a este respeito, estava em oposição à educação destinada aos operários e arte-
sãos, os  banausoi (escrito em outro alfabeto) (Jaeger 1945), a experiência moderna veio a
ver a educação como um processo que deveria trazer liberdade, em vez de se destinar ape-
nas àqueles que já eram livres. Assim, a educação passou a ser vista como um processo de
libertação. (2020, p. 125, grifo das autoras).

Para Biesta (2020), pensar a liberdade daqueles que estão sendo educados tem proeminência

da ideia grega de paideia. A paideia grega seria uma concepção na qual existem determinados ho-

mens que são livres e homens que não o são (os banausoi), cada um desses grupos recebia um tipo

de educação. Em uma outra concepção, a educação moderna, por sua vez, compreender uma condi-

ção de não liberdade dos homens, os quais deveriam ser educados para se tornarem livres, ou seja, a

educação seria um processo de libertação. Essa concepção de educação como um processo de liberta-

ção está colada à tradição de pensamento kantiano, a qual vai se desenrolar em duas grandes aborda-

gens críticas de pensamento: a psicológica - centrada na criança -, e, a sociológica - centrada na soci-

edade. 

Uma terceira arquivização da noção de liberdade possibilitada pelo arquivamento foi a deli-

mitação de conceitos de liberdade que emergiram no livro de Gert Biesta (2020). Como se apresenta

no quadro abaixo, identificou-se cinco conceitos, dos seguintes autores: Hannah Arendt, Emannuel

Levinas, Carl Rogers, Jacques Rancière, e, Paulo Freire.

Quadro 3 - Conceitos de liberdade emergidos no livro

Hannah
Arendt

É importante ver, no entanto, que isso só é possível se concebermos o que significa existir como soberania
(Arendt 1977[1961], pp.163-165). Segundo ela, ser livre, existir como sujeito livre, significa não ser influ-
enciado por nada nem por ninguém fora de si mesmo. (BIESTA, 2020, p. 24, grifo das autoras).

Emannuel
Levinas

Também presto atenção explicita à ligação que Levinas faz com os temas do ser sujeito e da liberdade,
mostrando como o seu pensamento oferece um argumento contra a ideia de que a liberdade humana deve
ser entendida como a “liberdade de significação”. Levinas insinua uma “liberdade mais difícil”, que ele
descreve como a liberdade de fazer o que só eu posso fazer. (BIESTA, 2020, p. 29, grifo das autoras).

Isto permite a Levinas articular uma noção muito diferente de liberdade - não a liberdade liberal de po-
der fazer o que se deseja, mas ser livre como “simplesmente [fazer] o que ninguém mais pode fazer no
meu lugar”, de modo que “ser livre” significa “obedecer ao Altíssimo” (p. 202). (BIESTA, 2020, p. 116,
grifo das autoras).

Carl  Ro-
gers

Neste contexto, a aprendizagem é retratada como um ato de adaptação, sem sequer insinuar a possível ne-
cessidade de perguntar a que se deve adaptar e porque se deve adaptar a isso, antes de “decidir” se adaptar.
Desapareceu a “liberdade de aprender” do indivíduo (Rogers 1969) e uma compreensão da aprendiza-
gem a serviço da democracia (por exemplo, Daure et al. 1972). Em vez disso, a aprendizagem parece ter-se
tornado um dever do qual não há realmente escapatória - o que dá o tom irónico à palavra “ao longo da
vida” na ideia de aprendizagem ao longo da vida. (BIESTA, 2020, p. 73, grifo das autoras).

Jacques
Rancière

Mas a motivação para escrever este capítulo também deriva do que eu vejo como uma retomada bastante
problemática do trabalho de Rancière nas recentes discussões sobre educação emancipatória, uma retoma-
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da na qual a mensagem chave do livro de Rancière O Mestre-Escola Ignorante (Rancière 1991) é tomada
como sendo que qualquer pessoa pode  aprender sem um professor e que é esta alegada  liberdade de
aprender - a  liberdade de significação, na língua de Levinas - que constituiria  um ou talvez mesmo o
momento da emancipação. (BIESTA, 2020, p. 123, grifo das autoras).

O que complica a discussão é o fato de que em trabalhos posteriores - e aqui vou focar particularmente no
ensaio de Rancière “O espectador emancipado” (Rancière 2009, capítulo 1) - o próprio Rancière parece ter
“esquecido” esta mensagem e parece estar transformando o argumento do ensino emancipatório em uma
argumento sobre a aprendizagem emancipatória, concentrando-se na liberdade dos alunos e outros espec-
tadores de construir seus próprios significados e entendimentos diante do ato de ensinar. (BIESTA, 2020,
p. 124, grifo das autoras).

Paulo
Freire

Isto não só explica porque Freire caracteriza a libertação como um processo de humanização, ou seja, de
se tornar mais plenamente humano. Mostra também porque Freire não busca a libertação dos oprimidos
do poder dos opressores, mas a libertação de ambos, o opressor e o oprimido, da forma inautêntica e
alienada de estar ligados em suas identidades de opressor e oprimido, para que eles possam “entrar no pro-
cesso histórico como Sujeitos responsáveis” (Freire 1993, p. 18). É por isso que a pedagogia de Freire não
é uma pedagogia para o oprimido, onde, através de uma poderosa intervenção, os oprimidos são liberta-
dos, mas uma pedagogia  do oprimido. E Freire reforça repetidamente que “a grande tarefa humanista e
histórica dos oprimidos [é] libertar-se a si mesmos e aos seus opressores também” (Freire 1993, p. 26).
(BIESTA, 2020, p. 132, grifo das autoras).

A existência autêntica é, portanto, uma questão de liberdade. Mas a liberdade para Freire não é uma 
questão de apenas fazer o que se quer fazer, mas engloba autonomia e responsabilidade. (BIESTA, 2020, p.
132, grifo das autoras).

Fonte: Das autoras, 2021.

O conceito de Hannah Arendt emerge no Prólogo - A necessidade de uma Re(des)coberta do

ensino. É utilizado por Biesta para mostrar que a ideia de ensino como controle tem sido o principal

ponto de discórdia na crítica às formas autoritárias de educação. Essa discórdia se dá, visto que essa

concepção compreende o ensino, como algo que limita a liberdade dos estudantes e dificulta a exis-

tência dos estudantes enquanto sujeitos autônomos. Para o autor, entretanto, isso se dá em virtude da

compreensão do que seria um sujeito livre. É nessa circunstância que Biesta (2020) retoma o concei-

to arendtiano, no qual só se pode ser livre sem ser influenciado “por nada nem por ninguém fora de

si mesmo” (p. 24). 

O segundo conceito que emerge é o de Emannuel Levinas com duas definições e contextos

diferentes. A primeira vez aparece no Prólogo e, a segunda vez, no Capítulo 3. A redescoberta do en-

sino. Na primeira emergência, Biesta dá uma espécie de indicação de qual compreensão de liberdade

Levinas tem: “uma ‘liberdade mais difícil’, que ele descreve como a liberdade de fazer o que só eu

posso fazer” (BIESTA, 2020, p. 29). Essa definição é utilizada por Biesta para mostrar a direção con-

trária que Levinas toma em relação à noção de liberdade de significação.

A segunda emergência do conceito sucede em torno da discussão que Biesta (2020) levanta

sobre as noções de sentido e de significação, às quais modificam o modo de compreender a liberdade

na educação. Esse conceito de Levinas possibilita, diz Biesta, uma abertura na filosofia contemporâ-

nea de significação que gera uma dependência das “estruturas” culturais e históricas existentes. A fi-
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losofia contemporânea da significação teria uma característica egológica do sentido, de maneira que

significação parte de um ego “para” um mundo. Esse jeito de pensar, é hermenêutico. Levinas, entre-

tanto, quer pensar de modo não hermenêutico e não egológico e por isso busca uma outra via de pen-

samento em que as coisas só fazem sentido no encontro com o outro, com aquele que é um interlocu-

tor. Esse modo de pensar o sentido descentraliza do ego, de forma que “a significação deriva, assim,

do seu sentido deste particular “acontecimento” ou “encontro” com outro ser” (BIESTA, 2020, p.

113). Assim, a significação e a comunicação passam a ter um domínio ético. Outro ponto da filosofia

de Levinas, levantado por Biesta (2020), é que nesse encontro entre um interlocutor e outro, o senti-

do das coisas vêm de fora. Essa reflexão viria de uma abordagem teológica tensionada por Levinas

em torno da tradição judaica, em que a noção de revelação funciona como correlato para ‘vem de

fora’, ou ‘que vem até nós’. A revelação seria algo que nos convoca, nos aborda, nos chama, e “isto

permite a Levinas articular uma noção muito diferente de liberdade - não a liberdade liberal de po-

der fazer o que se deseja, mas ser livre como “simplesmente [fazer] o que ninguém mais pode fazer

no meu lugar”, de modo que “ser livre” significa “obedecer ao Altíssimo”” (p. 202). (BIESTA, 2020,

p. 116, grifo das autoras). Nessa concepção de liberdade, o ‘ser-livre’ tem a opção entre se responsa-

bilizar em obedecer àquilo que vem de fora ou se desresponsabilizar.

O terceiro conceito que emerge no texto de Gert Biesta (2020) é o de Carl Rogers. Esse con-

ceito aparece no Capítulo 2. Libertar o ensino da aprendizagem, porém não é definido. No capítulo

2, Biesta aborda, entre outras questões, o problema da vinculação da noção de aprendizagem com a

de ensino. O autor defende que a aprendizagem estaria sendo usada ou desviada para uma agenda po-

lítica específica, econômica, capitalista e global, de modo que uma ideia de liberdade de aprender te-

ria desaparecido. Esta concepção de liberdade de aprender seria do indivíduo e teria sido formulada

por “Rogers 1969” (BIESTA, 2020, p. 123).

O quarto conceito utilizado por Biesta (2020) é o de Jacques Rancière que aparece duas ve-

zes. Ambas emergências se dão no Capítulo 4. Não se deixe enganar por mestres-escolas ignorantes.

A primeira é usada para indicar o modo problemático como a obra de Rancière vem sendo abordada

em relação à educação emancipatória. Para Biesta (2020) a obra “O Mestre-Escola Ignorante (Ran-

cière 1991) é tomada como sendo que qualquer pessoa pode aprender sem um professor e que é esta

alegada liberdade de aprender - a liberdade de significação, na língua de Levinas - que constituiria

um ou talvez mesmo o momento da emancipação.” (p. 123). Ou seja, haveria uma compreensão de

que Rancière entenderia a liberdade de aprender como uma liberdade de significação. Todavia, con-

traditoriamente à primeira obra, o próprio Rancière em outros textos, de acordo com Biesta (2020),

faz essa interpretação da liberdade dos alunos como liberdade de significação: “parece estar transfor-

mando o argumento do ensino emancipatório em uma argumento sobre a aprendizagem emancipató-
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ria, concentrando-se na liberdade dos alunos e outros espectadores de construir seus próprios signi-

ficados e entendimentos diante do ato de ensinar.” (p. 124, grifo das autoras).

O último conceito de liberdade que emergiu no texto de Gert Biesta (2020) é o de Paulo Frei-

re. O conceito aparece duas vezes na mesma página e no mesmo contexto de problematização. Devi-

do à quantidade de expressões de liberdade que emergem na citação, refazemo-la na íntegra com des-

taque para as formas nas quais aparecem:

Isto não só explica porque Freire caracteriza a libertação como um processo de humaniza-
ção, ou seja, de se tornar mais plenamente humano. Mostra também porque Freire não busca
a libertação dos oprimidos do poder dos opressores, mas a libertação de ambos, o opres-
sor e o oprimido, da forma inautêntica e alienada de estar ligados em suas identidades de
opressor e oprimido, para que eles possam “entrar no processo histórico como Sujeitos res-
ponsáveis” (Freire 1993, p. 18). É por isso que a pedagogia de Freire não é uma pedagogia
para o oprimido, onde, através de uma poderosa intervenção, os oprimidos são libertados,
mas uma pedagogia do oprimido. E Freire reforça repetidamente que “a grande tarefa huma-
nista e histórica dos oprimidos [é] libertar-se a si mesmos e aos seus opressores também”
(Freire 1993, p. 26). (BIESTA, 2020, p. 132, grifo das autoras).

O conceito de liberdade de Freire, apontado por Biesta (2020), é apresentado na forma de li-

bertação, a qual se dá por um processo de humanização. A liberdade em Freire aconteceria por meio

de um processo de libertação dos oprimidos do poder dos opressores, de modo que os opressores

também seriam libertados. Desse modo, para Freire a liberdade se dá em si mesmo e aos seus opres-

sores. Essa primeira emergência da noção de liberdade em Freire nos levaria à segunda emergência

do conceito de liberdade de Freire, que aparece como uma questão que se refere à uma existência au-

têntica, com autonomia e responsabilidade. 

O último processo de arquivização foi a suspensão da defesa que Biesta (2020) faz de uma

compreensão de liberdade em relação ao tema geral do livro - o ensino. Essa defesa emerge no Capí-

tulo 5. Pedir o impossível: o ensino como dissenso e no Epílogo: devolvendo o ensino à educação.

No capítulo 5, Biesta (2020) retoma toda a discussão que desenvolveu ao longo do livro, buscando

mostrar como quis se afastar de uma compreensão da liberdade como significação, para, com isso,

dissociar o ensino da aprendizagem. Desse modo, a compreensão de liberdade de Gert Biesta (2020)

perpassa a compreensão de liberdade de Levinas, na qual pode-se pensar “a liberdade como a coisa

que só eu posso fazer (Levinas) e ninguém pode fazer no meu lugar” (p. 165). Além disso, sua con-

cepção perpassa também uma visão emancipatória, de modo que o ensino pode libertar “do nosso

ser-consigo-mesmo e chama à existência o nosso ser-no-mundo-como-sujeito” (p. 165). 

A noção de liberdade que Biesta (2020) apresenta, é defendida a partir da retomada que o au-

tor faz de outro texto seu escrito em co-autoria,  Um manifesto pela Educação (BIESTA; SAFS-

TROM, 2011). Ele aborda esse texto para apontar que a ideia de liberdade é atualizada no livro A
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(Re)Descoberta do Ensino; a liberdade passa a ser compreendida como “ser-sujeito adulto” (BIES-

TA, 2020, p. 166) aqui e agora, de modo a educação é pensada pela liberdade. Entretanto, há alguns

perigos a serem evitados, como pensar por via do idealismo ou do populismo, em que a questão do

“o que é” e “o que não é” educação geram problemas à liberdade. As abordagens do populismo e do

idealismo tomam a liberdade como um objetivo da educação, de modo que se direcionam a uma uto-

pia. Além disso, colocam a liberdade em uma perspectiva temporal do desenvolvimento, na qual o

educativo da educação fica para o depois e não no aqui e agora.

Outro ponto importante da noção de liberdade que Biesta (2020) defende, compreende a li-

berdade humana como “a liberdade que todos temos de agir desta ou daquela forma, de dizer sim

ou não, ir com a correnteza ou contra ela. Confiar em outro ser humano, dar confiança a outro ser

humano, faz com que esta liberdade entre em jogo.” (p. 180, grifo das autoras). Essa noção de liber-

dade humana tem como característica principal a confiança posta no ato educativo, em que o profes-

sor confia no estudante e vice-versa, de modo em que “dar confiança” não se refere apenas em espe-

rar que o outro faça o que se quer que ele faça. Ao tomar a confiança como elemento da liberdade

humana, há uma abertura para que o estudante não faça o que o professor solicita, por razões que são

próprias dele. Há, nisso, uma abertura para que  “a criança ou o estudante encontra a sua liberdade

e onde precisa descobrir o que fazer com essa liberdade.” (Biesta, 2020, p. 181, grifo das autoras).

No momento em que, o estudante pode descobrir o que fazer com a sua liberdade no encontro com o

professor, professor e aluno se “libertam do peso do seu passado, da sua história, dos seus proble-

mas e dos seus diagnósticos." (BIESTA, 2020, p. 182, grifo das autoras).

Gert Biesta (2020) defende ao fim do livro A (Re)Descoberta do Ensino uma terceira via de

pensar a educação.  Essa terceira via emerge a partir do problema teórico da conexão entre ensino e

liberdade. De um lado, temos aqueles que pensam que quem quer ensinar não está interessado na li-

berdade do estudante, e, de outro, temos aqueles que pensam que quem está interessado na liberdade

do aluno vê o ensino como doutrinação. A terceira via, encontrada por Biesta (2020), busca reconec-

tar o ensino com a liberdade de modo emancipatório, em que “o ensino tem um papel importante e

talvez até essencial a desempenhar na educação interessada e orientada para a liberdade do aluno.”

(BIESTA, 2020, p. 189, grifo das autoras). Assim o autor (re)descobre o ensino: 

Ensinar, deste ângulo, não é mais uma questão de criar um espaço onde os alunos podem ser
livres - por exemplo, podem ser livres para aprender, podem ser livres para fazer sentido,
podem ser livres para compreender - mas trata-se de criar um espaço, usando a metáfora
espacial por um momento (...), onde os alunos podem encontrar a sua liberdade, podem en-
contrar precisamente aquilo que “ninguém mais pode fazer no meu lugar”, para se referir
mais uma vez a Levinas. É por isso que o ensino, se visa à liberdade adulta, à existência do
aluno como sujeito, não como objeto, “opera” como dissenso - não (apenas) construindo as
suas capacidades e potencialidades, mas voltando os alunos para a sua liberdade, para esta
possiblidade impossível (Derrida), a possibilidade que não pode ser prevista como uma pos-
sibilidade, de existir no mundo como sujeito. (BIESTA, 2020, p. 191, grifo das autoras).
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O ensino (re)descoberto por Biesta (2020) se dá pela via da liberdade, na qual a educação re-

conhece o estudante como ser-sujeito agora, podendo encontrar a sua liberdade no encontro com seu

professor. Redescobrir o ensino para Biesta (2020) foi perpassar a noção de liberdade nas concepções

clássicas de educação, ensino e liberdade tão correntes no discurso contemporâneo da aprendizagem,

de modo que pensar um ensino pela liberdade o realoca no campo da educação como um elemento

educativo.

Conclusões

Com esse percurso de estudo arquivístico, a liberdade pode ser compreendida como aquilo

que acontece no espaço comum do encontro entre docentes e discentes. O arquivo em questão (o li-

vro) nos possibilita pensar a relação entre o ensino e a liberdade, de modo menos restrito do que o bi-

nômio ensino-aprendizagem, tão questionado por Gert Biesta. No espaço comum do encontro que

pode se dar entre docentes e discentes, a aprendizagem pode ser uma efeito, ou não. Nesse “entre”

muito mais pode haver. Se entendermos, junto com o autor, que não se trata simplesmente de ser li-

vre, mas de encontrar a sua liberdade, que pode ser outra, impensada e ainda não imaginada nas po-

líticas educacionais, nos projetos pedagógicos da escola ou no planejamento do professor, o ensino

há de ser outro,  que não aquele colonizado pelo imperativo da aprendizagem. Quem sabe assim

como o discente pode encontrar a sua própria liberdade no ato de alunar, também o professor possa

buscar sua própria liberdade no ato de ensinar. Talvez aí a liberdade possa se fazer mais próxima do

conceito de diferença do que até hoje pudemos, no ensino e na educação, vislumbrar. 
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PARTE 2
 

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
TECNOLOGIAS

Educação a distância. Educação em contextos híbridos
(digitais e analógicos). Tecnologias de comunicação nas
práticas educativas. Games e gamificação em educação.
Letramento digital. Educação para as mídias. Representação
midiática das práticas educativas. Tecnologias digitais e gestão
escolar. Práticas de comunicação na escola.
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O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PSICÓLOGO LICENCIADO EM 

PSICOLOGIA NAS IES DO TOCANTINS

Edgar Henrique Hein Trapp e Suzana Feldens Schwertner

Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Orientadora: Suzana Feldens Schwertner 

Resumo: A formação de professores de Psicologia vem nos últimos anos travando embates quanto a

sua oferta de licenciatura como uma formação complementar pelas Instituições de Ensino Superior

(IES), bem como a sua aceitabilidade pelos acadêmicos como um processo de ensino. Diante disto,

há a necessidade de reflexões sobre o processo de formação de professores de Psicologia. Tal estudo

está sendo desenvolvido no Doutorado em Ensino - Univates e terá como sujeitos de pesquisa oito

coordenadores(as)  do curso de Psicologia das  oito  IES do Estado do Tocantins  que oferecem a

formação  em  Psicologia.  O  objetivo  geral  busca  conhecer  como  é  percebida,  oportunizada,

organizada  e  discutida  pelos  coordenadores(as)  dos  cursos  de  Psicologia  a  oferta  da  formação

complementar em Psicologia, por meio da obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 5/2011. A

justificativa reside na relevância social do problema a ser investigado, que está atrelado à formação

acadêmica  e  à  possibilidade  de uma complementação em licenciatura  ofertada  aos  bacharéis  de

Psicologia. O problema abordará: de que modo se desenvolve, nas IES do Tocantins, a oferta de

formação de professores de Psicologia e como estas estão preparadas para oferecerem tal modalidade

complementar na formação do psicólogo? Metodologicamente, esta pesquisa terá uma abordagem

qualitativa,  que  busca  os  significados  sobre  a  situação investigada  e  por  estudar  um recorte  da

realidade relativo à formação acadêmica em Psicologia. A trajetória da natureza seguirá por uma

linha  de  pesquisa  descritiva,  explorando  dados  que  retratem  a  realidade  histórica  do  curso  de

Psicologia, suas leis e diretrizes. A delimitação da área de estudo debruçar-se-á sobre oito IES, com

formação superior em Psicologia no Estado do Tocantins. Na coleta das informações serão usados os

seguintes  instrumentos:  pesquisa  documental,  diário  de  bordo,  entrevista  semiestruturada  e  um

questionário dirigido. A interpretação e a análise das informações utilizar-se-á da técnica de Análise

de Conteúdo (BARDIN, 2016). Nos resultados da pesquisa, espera-se encontrar, por parte dos oito

coordenadores(as)  do  curso  de  Psicologia,  que  indiquem  como  foi  a  inserção  da  formação

complementar  em  suas  IES,  se  eles  desenvolvem  a  aplicabilidade  da  Resolução  Nº  5/2011

(MEC/CNE/CES)  e  como  oferecem  tal  formação  aos  estudantes,  indicando  suas  possibilidades

profissionais a partir deste complemento de ensino.

68

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



Palavras-chave: Licenciatura; Psicologia; Formação de professores.
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PERCEPÇÕES DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DO

NORDESTE DO PAÍS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Angélica Ramos Dallalibera, luana Docena Reis, 

Adriano Edo Neuenfeldt e Delano Carneiro de Almeida

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientador: Rogério José Schuck 

Resumo: A pandemia de Covid-19 fez com que as instituições de ensino repensassem os processos

de ensino e de aprendizagem. Assim, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs)

surgiram como alternativa para auxiliar na troca de informações e debates conectando professores e

estudantes, mesmo em um contexto de distanciamento social. Visto isso, desenvolveu-se o projeto de

pesquisa  intitulado  “Aprendizagem  e  Ferramentas  Digitais  no  Ensino  Superior  em  Tempos  de

Pandemia”, que objetiva acompanhar, compreender e analisar o processo de virtualização das aulas,

ocorridas  nesse período.  A pesquisa desenvolvida em 2021 corresponde a  uma etapa do projeto

iniciado em 2020, em que foi questionado a docentes de uma instituição do sul do País a respeito de

suas percepções quanto ao ensino em contexto pandêmico. Buscando ampliar a pesquisa, está sendo

realizada uma investigação com um grupo de 53 professores de uma universidade do nordeste do

Brasil. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva. Para coletar as informações foram

organizados questionários através da plataforma Google Forms, abordando questões relativas ao uso

das  tecnologias  digitais,  ao  ensino  e  à  aprendizagem.  Como  resultados,  destaca-se  que  foram

identificadas  dificuldades  quanto  à  interatividade,  gestão  do  tempo  e  quanto  ao  domínio  das

tecnologias  digitais.  Para  isso,  os  docentes  sugerem o  compartilhamento  do  planejamento  e  da

docência,  a  melhoria  dos  recursos  tecnológicos,  que seja  fornecida  uma educação continuada e,

principalmente, que haja mais interação em sala de aula. Por outro lado, mesmo com as dificuldades

apresentadas e com o impacto social  e emocional provocados pelo contexto pandêmico, a maior

parte  dos  professores afirmaram que os  objetivos  estão sendo alcançados e  que estão satisfeitos

quanto a sua forma de ensinar. Demo (2009, p. 7), nesse sentido, ressalta que “o modo de organizar e

fazer  decide  a  qualidade  da  aprendizagem,  mais  do  que  tecnologias  simplesmente”.  Em suma,

experiências vinculadas ao uso das tecnologias digitais apresentam potencial para serem utilizadas

em aulas presenciais ou de forma híbrida, tendo ênfase no planejamento e na escolha de tecnologias

com objetivos pedagógicos bem definidos, em que o professor “precisa conhecer, testar, escolher e

validar ferramentas digitais” (LIMA; MOURA, 2015, p. 95). Por fim, salienta-se que os resultados

discutidos  são  parciais,  visto  que  a  pesquisa  se  encontra  em desenvolvimento,  oportunizando  o
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surgimento de novas categorias de análise e reflexões.

Palavras-chave:  Ensino  Superior;  Ensino  na  pandemia;  Tecnologia  da  informação  e  da

comunicação; Percepção docente.
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O USO DO WHATSAPP COMO RECURSO DIDÁTICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO

BÁSICA: REFLEXÕES EMERGENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA

Manoel Maria Silva Negrão

Governo do Estado do Amapá

Orientador: Derli Juliano Neuenfeldt 

Resumo: A pandemia do coronavirus atinge a todos sem exceção, desafia global e localmente cada

indivíduo  e  suas  instituições,  e  nos  faz  pensar  sobre  as  várias  consequências  surgidas,  como o

fechamento das escolas, ausência dos alunos e a necessidade de um pensar diferente que nos ajude a

compreender o atual contexto e visualizar caminhos com o isolamento social. Nesse cenário, muitos

professores se desafiam em aulas online, via aplicativos de mensagens instantâneas, destacando-se o

uso do WhatsApp. Desta forma, este estudo, que faz parte do Projeto de pesquisa “O Ensino nos

Anos Iniciais Mediado pelo WhatsApp: Limites e Possibilidades” desenvolvido junto à Universidade

do  Vale  do  Taquari  -  Univates/RS/Brasil  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ensino,  tem  por

objetivo  apresentar  e  refletir  sobre  o  estado  da  arte  do  uso  do  WhatsApp  como  ferramenta

pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, realizou-se o estado da arte, a

partir  de Paulin  Romanowski  e  Teodora Ens (2006).  Utilizou-se como descritores:  WhatsApp +

ensino + anos iniciais, em teses e dissertações, no período de 2015 a 2020, nos catálogos da Capes e

Google Acadêmico. O estado da arte atua como um mapa que proporciona ao pesquisador não se

perder  no  caminho  e  nem  ir  por  caminhos  já  traçados  em  demasia.  Também  age  como  funil,

considerando  que  partimos  de  questões  específicas  para  fontes  abrangentes.  O  critério  para

chegarmos  a  dez  produções  para  análise  foi  a  tese  ou  dissertação  selecionada  descrever  uma

experiência da prática pedagógica do professor com alunos,  utilizando grupos de WhatsApp, em

atuação numa escola no Brasil,  na Educação Básica,  com destaque aos Anos Iniciais  do Ensino

Fundamental.  Considerando  os  níveis  de  ensino  da  educação  básica,  nenhuma  das  experiências

pesquisadas e analisadas foi realizada nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental o que ratifica a

revisão de literatura sobre a utilização do aplicativo WhatsApp em ambiente educacional realizada

por Bottentuit Junior, Albuquerquer e Coutinho (2016) e que aponta caminhos a serem trilhados para

novas  pesquisas  que  utilizem  o  aplicativo  WhatsApp  em  outros  contextos.  Os  autores  acima

constaram que o WhatsApp tem sido utilizado nas escolas e Universidades de formas diversificadas,

como: realização de cursos e formação, discussão de temas relacionados às disciplinas curriculares,

estratégia para resolução de tarefas, problemas e esclarecimentos de dúvidas escolares. Quanto às

vantagens do uso do aplicativo em ambiente escolar, verificou-se que proporciona maior motivação e
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participação dos alunos nas atividades, mas, constata-se a necessidade de planejamento, evitando-se

a distração, com consequência de não atingir os objetivos educacionais propostos. Os objetivos e

principais resultados desse recorte serão detalhados na apresentação deste trabalho.

Palavras-chave: Ensino; Práticas Docentes; Tecnologias Digitais; WhatsApp; Estado da Arte.
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ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E/OU LETRAMENTO CIENTÍFICO: RESSONÂNCIAS

NO PROCESSO EDUCATIVO E NO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Francisco Jucivânio Félix de Sousa, Lígia Vieira da Silva Cavalcante e José Claudio Del Pino

Universidade do Vale do Taquari - Univates; Faculdade Princesa do Oeste (FPO)

Orientador: José Claudio Del Pino 

Resumo: As atuais políticas educacionais para a Educação Básica no país, onde destacam-se a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

(BRASIL 1996;  2017),  normatizam  e  orientam  quanto  ao  desenvolvimento  do  educando,  lhe

assegurando uma formação crítica e emancipadora, que não apenas o capacite para o exercício de

uma determinada profissão futura, mas que o prepare para o pleno exercício da cidadania. Assim, o

ensino de ciências na educação básica necessita estar envolvido com distintas situações vivenciadas

pelo sujeito em sua vida cotidiana. Quando a pauta é, pois, preparar os estudantes para a vida em

sociedade,  de  forma  crítica  e  responsável,  através  de  uma  educação  científica,  teremos  uma

pluralidade  semântica  para  designar  tais  propostas,  como:  Alfabetização  Científica,  Letramento

Científico  e,  ainda,  Enculturação  Científica.  Fruto  de  uma  pesquisa  qualitativa,  de  natureza

exploratória, por meio de procedimento bibliográfico, este trabalho tem como objetivo promover a

compreensão dos conceitos de Alfabetização Científica (AC) e Letramento Científico (LC) e a sua

função e importância no ensino das ciências na educação básica. A pesquisa bibliográfica, segundo

Gil (2008), busca conhecer diversas contribuições científicas quanto ao fenômeno sobre o qual se

deseja refletir. Assim, buscou-se levantar e discorrer, a partir de pesquisas em livros, periódicos e

legislações,  sobre  as  seguintes  categorias  de  análise:  Alfabetização  Científica  (AC),  Letramento

Científico  (LC)  e  Ensino  de  Ciências.  A  pesquisa  nos  desvela  que  seja  utilizando  o  termo

Alfabetização  Científica  ou  Letramento  Científico,  as  explanações  dos  autores  (SASSERON  &

CARVALHO,  2011;  KLEIMAN,  2005;  SOARES,  2004;  CHASSOT,  2003;  SANTOS  &

MORTIMER,  2002)  nos  indicam  um  ponto  convergente,  que  é  da  construção  crítica,  ética  e

comprometida das ações dos sujeitos, dos quais aqui destacamos os alunos, em relação à ciência e à

tecnologia, na transformação do mundo em que vivem. Ao compreendermos as concepções sobre AC

e LC, enxergamos que ambas caminham no intuito e com ações para possibilitar aos estudantes o

desenvolvimento e o uso de raciocínio científico de forma crítica,  e com condições que possam

compreender  e  desenvolver  estratégias  para  modificar  e  aperfeiçoar  o  mundo  que  os  cerca.  O

conhecimento  científico  está  envolto  nessa  compreensão  de  mundo,  com  a  discussão  de

possibilidades de se viver nele. Conclui-se, portanto, que para atingir uma educação nesses moldes é
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necessário um ensino que esteja além da assimilação de conceitos e fórmulas no âmbito do ensino

das ciências, buscando o entendimento dos conceitos e aplicações no cotidiano, com vistas a uma

transformação  social  a  partir  da  ciência  e  da  tecnologia.  Por  fim,  agradecemos  à  CAPES

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pela concessão da bolsa PROSUC-

Taxa ao longo da realização de estudo pelos pesquisadores.

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Letramento Científico; Ensino; Ciências.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO

Adriano Edo Neuenfeldt, Rogério José Schuck, Luana Docena Reis, 

Angélica Ramos Dallalibera e Paulo Henrique Vieira de Macedo

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Resumo: As tecnologias digitais  já fazem parte do cotidiano de adultos.  No entanto,  quando se

pesquisa o seu uso na Educação Infantil ainda nos deparamos com certas dúvidas a respeito. Dentre

elas, destacam-se: quais seriam as ferramentas e mídias digitais mais adequadas para contribuir com

a aprendizagem e a autonomia das crianças, e a partir disso como organizar estratégias de ensino.

Desse modo, esse estudo tem como objetivo desvelar o uso das tecnologias digitais na Educação

Infantil que podem contribuir com uma aprendizagem potencialmente significativa. Contribuem para

a pesquisa, o campo de discussão aberto pela Base Nacional Comum Curricular (2017), versando

sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil, explorados a partir das

artes, da escrita, da ciência e da tecnologia; as reflexões sobre a Educação Infantil e tecnologias

digitais no período da pandemia, compartilhadas por Anjos e Francisco (2021); e a aprendizagem

significativa a partir de Ausubel (1963). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com características de

estudo de caso, em que se está acompanhando e assessorando uma criança dos 2 aos 4 anos e 8

meses, que no atual contexto pandêmico, encontra-se em distanciamento físico/social, relacionando-

se presencialmente apenas com a família. O registro das informações coletadas foi sistematizado em

arquivos constituídos por fotos e vídeos, reunidos num grupo no WhatsApp que integra os familiares

da criança. Além de oportunizar acesso à criança, um tablet, um smartphone e um computador, a

residência  foi  aparelhada  com  Chrome  Cast,  internet  banda  larga  e  tecnologia  de  transmissão

streaming,  com  acesso  a  canais  infantis.  Ressalta-se  que  conjuntamente  com  as  tecnologias,

acompanhadas e regradas pelos pais, foi investido em outros espaços, que podem ser considerados

como resultantes da curiosidade despertada na criança a partir dessa interação tecnológica, a saber: a

organização de uma minibiblioteca com livros e revistas, muitos dos quais contendo personagens

observados nas mídias assistidas; a organização de um pátio para jogos e brincadeiras que estimulem

a movimentação;  um espaço  para  realização  de  atividades  de  confecção  de  personagens,  jogos,

desenhos, pinturas, recortes, entre outros; e de um quintal com plantas e uma casa na árvore. Até o

momento foi possível perceber alguns pontos de relevância: o interesse por idiomas, principalmente

a  língua  inglesa,  por  ser  usada  em  jogos,  músicas  e  animações,  como,  por  exemplo,  os

Numberblocks;  facilidade  na  leitura,  pois  houve  interesse  em  decifrar  do  que  se  tratavam  as
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denominações  dos  objetos  que  eram  assistidos  e  inseridos  em  edificações,  por  exemplo,  no

Minecraft;  desenvolvimento  da  criatividade,  pois  a  criança  já  consegue  realizar  pesquisas  no

YouTube ou streaming, organizar pequenas animações no Power Point e FlipaClip a partir do que

assiste.

Palavras-chave: Educação Infantil; Tecnologias digitais; Aprendizagem; Ensino.
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ENSINO REMOTO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE: 

NOVAS REFLEXÕES PARA O CORPO DOCENTE

Anne Heracléia de Brito e Silva, Jacqueline Silva da Silva, 

Angelita Santa Rosa Baldini e Rudimaria dos Santos

Universidade do Vale do Taquari - Univates

PROSUC/CAPES  

 Orientadora: Jacqueline Silva da Silva

Resumo: Diante da atual conjuntura trazida pela pandemia referente ao vírus COVID-19, o cenário

mundial teve que sofrer transformações em vários aspectos, especialmente, no campo educacional

em que teve que implantar o uso de aulas remotas e o ensino híbrido na tentativa de minimizar os

impactos nos processos de ensinar e de aprender. O presente trabalho teve como objetivo central

apresentar  uma  análise  sobre  a  utilização  de  aulas  remotas  no  Atendimento  Educacional

Especializado/AEE - serviço ofertado a partir do Decreto nº 6949/2009 que promulga a Convenção

Internacional  sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência -  bem como relatar  as dificuldades

enfrentadas pelo corpo docente no processo de ensinar e por fim, conhecer as estratégias utilizadas

para  realizar  o  ensino  remoto.  A pesquisa  seguiu  a  abordagem qualitativa  e  como instrumento,

utilizou-se da aplicação de um formulário - Google Forms- com uma professora que atua na sala de

AEE da rede municipal de ensino de uma cidade do Norte do Estado do Piauí. Constatou-se que: as

aulas remotas acontecem duas vezes por semana e no contraturno; a falta de contato com a criança é

um aspecto negativo; o ensino não ajuda a desenvolver algumas habilidades como a coordenação

motora e que este formato de ensino pode possibilitar uma variedade de ferramentas como: jogos

diversificados, vídeos e materiais concretos.

Palavras-chave: Ensino remoto; Atendimento Educacional Especializado/AEE; Deficiência Visual.
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A ABORDAGEM EDUCATIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGGIO

EMILIA/ITÁLIA: UMA POSSIBILIDADE PARA UMA EDUCAÇÃO

PROTAGONISTA/TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

DA AMÉRICA LATINA

Aparecida Garcia Pacheco Gabriel, Jacqueline Silva da Silva e Silvana Neumann Martins

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientadoras: Jacqueline Silva da Silva e Silvana Neumann Martins 

Resumo: Diante  das  transformações  na  educação  provocadas  pelos  avanços  tecnológicos  e

inovações  no  ensino  da  Educação  Infantil,  protagonizar  e  saber  construir  uma  pedagogia

empreendedora  faz-se  necessário.  Com  o  propósito  de  discutir  e  aprofundar,  ainda  mais,  o

Protagonismo Infantil e a Pedagogia Empreendedora, esta Tese de Doutorado que encontra-se em

fase de construção, busca por conhecimentos relevantes para o ensino. Destaco que sou aluna com

bolsa taxista. Oriunda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino - PPG Ensino, da

Univates/RS-Brasil,  enquadra-se  na  linha  de  Pesquisa-Formação  de  professores,  Estudos  do

Currículo  e  Avaliação.  A metodologia  da  pesquisa  tem  como  tipo  de  abordagem  a  qualitativa

(BIKLEN  e  BOGDAN,  1994).  O  formato  da  pesquisa  configura-se  como  um  estudo  de  caso

multifocal  (YIN,  2001).  No  que  tange  aos  sujeitos  da  pesquisa,  busca-se  conhecer  a  prática

pedagógica de quatro professores da América Latina e uma gestora, atuantes em escolas municipais

de  Reggio  Emília  -  Itália.  Desta  forma  o  campo  de  pesquisa  será  a  prática  pedagógica  desses

professores.  Para  a  geração  e  coleta  de  dados  serão  utilizadas  entrevistas  semiestruturadas,

documentação  e  fotografias.  Para  realizar  a  pesquisa  busca-se  embasamento  em  autores  como:

Malaguzzi (1999) e Rinaldi (2002), e em relação a Abordagem Italiana fundamenta-se em Dornelas

(2007, 2018) e Dolabela (2003, 2008), que versam sobre a pedagogia empreendedora. A partir desses

autores e das aproximações teóricas com os termos da Abordagem das Escolas Municipais de Reggio

Emília  e  da  Pedagogia  Empreendedora  estabeleceu-se  como  objetivo  geral  investigar  como  a

abordagem  educativa  de  Loris  Malaguzzi  vem  sendo  desenvolvida  na  prática  pedagógica  de

professores que atuam em quatro escolas de Educação Infantil da América Latina. Entende-se como

abordagem educativa  um pensamento  filosófico  baseado  no  potencial  da  criança,  em que  cada

indivíduo tem que construir seu próprio conhecimento e não absorver conhecimento pré-formado

(MALAGUZZI, 1999). A pedagogia empreendedora configura-se como “um dos instrumentos de

que a comunidade pode dispor para aprender a formular o sonho coletivo, e estabelecer uma proposta

de futuro feita pela própria comunidade” (DOLABELA, 2003, p.32). Como resultados parciais da
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pesquisa é possível averiguar  um vasto referencial  teórico que alicerça preceitos de uma prática

pedagógica  transformadora  e  transgressora,  inspirada  na  abordagem  educativa  das  escolas

municipais de Reggio Emília - Itália, com grandes evidências de uma pedagogia empreendedora. E

como resultados esperados pretende-se conhecer como as práticas pedagógicas desenvolvidas nas

escolas de Educação Infantil dos professores participantes se aproximam da abordagem educativa de

Reggio  Emilia  favorecendo  um  ensino  empreendedor  nas  crianças,  na  comunidade  escolar  de

Educação Infantil da América Latina.

Palavras-chave:  Protagonismo  Infantil;  Pedagogia  Empreendedora;  Práticas  Pedagógicas

Transformadoras.
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Bernardete Bregolin Cerutti, Maristela Juchum, Elias Rodrigues, 

Bruna Rafaéli Berwanger e Marcelli Schossler Flores

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientadora: Maristela Juchum 

Resumo: Em  fevereiro  de  2020,  as  primeiras  repercussões  relacionadas  ao  novo  coronavírus

começaram a  surgir  no  Brasil,  com a  repatriação  de  brasileiros  que  viviam em Wuhan,  cidade

chinesa epicentro da infecção. No final do mesmo mês, o Hospital Israelita Albert Einstein, de São

Paulo/SP, confirmou a primeira contaminação de um homem, quando a Europa já tinha centenas de

casos e dezenas de mortes decorrentes do vírus. No dia 11 de março, Tedros Adhanom, diretor geral

da Organização Mundial de Saúde, declarou que a organização elevou o estado da contaminação à

pandemia  da Covid-19,  doença  causada  pelo  novo coronavírus  classificado como SARS-CoV-2,

devido  à  sua  rápida  disseminação  geográfica.  Nos  quatro  meses  subsequentes,  houve  elevados

índices da doença no Brasil; por isso, uma série de recomendações e protocolos foi adotada, entre

eles, o fechamento temporário de empresas consideradas não essenciais e o isolamento social. A falta

de  conhecimento  sobre  o  vírus  e  o  número  de  pessoas  contaminadas  e  de  óbitos  registrados

diariamente geraram insegurança e medo entre a população. Neste cenário, universidades brasileiras

suspenderam  as  aulas  presenciais  e  algumas  adotaram  a  virtualização  das  aulas  teóricas  e  dos

projetos de extensão, a exemplo da Universidade do Vale do Taquari - Univates, até julho de 2021.

Entre os inúmeros projetos de extensão da Univates, o projeto Vem pra cá oportuniza desde 2014

aulas presenciais de português como língua adicional para imigrantes residentes na região do Vale do

Taquari/RS. Nesse período de pandemia, a coordenação e os extensionistas voluntários continuaram

cumprindo seu compromisso social, contudo com novos mecanismos frente às restrições no combate

à  pandemia.  Este  trabalho  tem por  objetivo  apresentar  uma  reflexão  sobre  o  sentido  das  aulas

presenciais e o ensino por meio de plataformas virtuais aos imigrantes participantes das aulas de

português como língua adicional ofertadas pelo projeto Vem pra cá. Durante a pandemia, a utilização

da tecnologia se mostrou como uma alternativa inovadora e criativa para dar continuidade ao projeto

junto aos imigrantes, mas também observa-se, após 14 meses de isolamento social, uma diminuição

gradativa de imigrantes nas atividades e tarefas on-line propostas. Ou seja, por um lado, nota-se que

“a linguagem digital” traz novas maneiras de viver, de trabalhar e de estudar; por outro lado, a falta

das  aulas  presenciais  aparenta  ser  um  motivo  de  dispersão  dos  participantes  deste  projeto  de

extensão. Esse fato nos faz perceber que as ações do projeto Vem pra cá, cuja finalidade é o ensino

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
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do  português  como  língua  adicional,  vão  muito  além  do  ensino.  Os  encontros  presenciais  são

também importantes espaços de acolhida aos imigrantes, local onde se sentem bem-vindos.

Palavras-chave: Extensão universitária; Pandemia; Imigrantes; Dispersão.
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ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

EM PROJETO DE PESQUISA

Simone Beatriz Reckziegel Henckes e Nicole Assmann Jank

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientadora: Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen 

Resumo: É preciso fortalecer cada vez mais todos os níveis de ensino desde a Educação Infantil até

o  Ensino  Superior,  garantindo  uma jornada  de  ensino  e  aprendizagem capaz  de  transformar  os

pensamentos  e  atitudes  das  pessoas,  agregar  conhecimentos  que  possam  refletir  na  prática  de

indivíduo, isto é, uma mudança de olhar e atitude. Nesse ideia, apresenta-se a proposta do projeto de

pesquisa “O ensinar da infância à idade adulta:  olhares de professores e alunos”,  que ocorre na

Universidade  do  Vale  do  Taquari  -  Univates.  Dentro  desse  projeto,  há  seis  grupos  de  trabalhos

denominados de GTs e para este trabalho será exposto a proposta de investigação do GT 1 que busca

aproximações a alfabetização científica (AC) e espaços não formais (ENF). O objetivo, é identificar

e estudar diferentes espaços não formais de ensino investigando suas potencialidades para o ensino e

aprendizagem de Ciências e Biologia e para o desenvolvimento da alfabetização científica.  Para

Lacerda (1997) a AC consiste na apreensão dos princípios científicos de bases essenciais para que o

indivíduo  possa  compreender,  interpretar  e  interferir  adequadamente  em discussões,  processos  e

situações de natureza.  Laugksch (2000) aponta a função social  da AC, visto que desenvolve,  no

sujeito, a capacidade mínima funcional para que possa agir como consumidor e cidadão. Espera-se

que o sujeito alfabetizado cientificamente tenha entendimento e condições de modificar este mundo e

a si mesmo por meio de uma prática consciente e responsável (SASSERON; MACHADO, 2017).

Pensar na AC, também é pensar em possibilidades de articular com os ENF, interligando esses dois

grandes temas para assim potencializar o ensino de ciências. Para Elias, Amaral e Matsuura (2005) as

visitas aos ENF de aprendizagem representam uma oportunidade ímpar e de grande contribuição

para  promoção  da  AC.  Dentre  os  espaços,  há  uma  subdivisão  entre  institucionalizados  e  não

institucionalizados. O primeiro refere-se a locais que são instituições, que possuem um espaço físico

preparado para receber seus visitantes, como é o exemplo dos museus. Os não institucionalizados

correspondem a espaços mais abertos, como exemplo, uma mata. De abordagem qualitativa e estudo

de caso, os participantes serão estudantes de dois cursos de Ciências Biológicas do estado do Rio

Grande do Sul. As entrevistas serão realizada pelo google meet,  o questionário será enviado via

google formulário. Antes do início das coletas, cada estudante receberá o termo de consentimento
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livre  e  esclarecido.  Para  análise  dos  resultados  será  realizado a  análise  de conteúdo (BARDIN,

2016).  Espera-se,  que  possamos  sanar  o  objetivo,  trazendo  novos  conhecimentos  e  produções

científicas.  Deseja-se  também,  que  essas  discussões  possam  auxilia  os  professores  do  Ensino

Superior nos cursos de Ciências Biológicas, fazendo-os perceber a importância e potencia dos ENF e

da AC.

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Espaços não Formais; Pesquisa.
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A ARTICULAÇÃO DA TEORIA DAS IMPLICATURAS COM A TEORIA DA MENTE EM

UMA ANÁLISE DA INTERAÇÃO INFANTIL POR MEIO DA LINGUAGEM

Carolina Taís Werlang, Kári Lúcia Forneck e Danise Vivian

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadoras: Kári Lúcia Forneck, Danise Vivian 

Resumo: Este estudo, desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa O ensinar da infância à idade

adulta:  olhares  de  professores  e  alunos,  aborda  a  temática  da  interação  humana  por  meio  da

linguagem e se constrói a partir da proposta investigativa do Trabalho de Conclusão de Curso I de

uma graduanda do curso de Letras da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES. Para embasar

este projeto de pesquisa, traçaram-se considerações acerca de significado natural e significado não-

natural (GRICE, 1957), do Princípio da Cooperação (GRICE, 1975), da Teoria das Implicaturas e

implicaturas conversacionais (GRICE, 1975) e da Teoria da Mente (SOUZA, 2006). Considerando

essa contextualização, este trabalho objetiva analisar se crianças de 3 a 5 anos compreendem e se

utilizam de implicaturas conversacionais em situações comunicativas dentro do ambiente escolar e

de que forma isso acontece, além de traçar relações entre a Teoria das Implicaturas e a Teoria da

Mente,  a  fim de articular  as  áreas  da Linguística e da Neurociência.  Para atender  aos objetivos

propostos, primeiramente, serão realizadas observações das falas de crianças da faixa etária dos três

aos  cinco anos  de  três  turmas  da  Educação  Infantil  em uma escola  particular  no  município  de

Venâncio  Aires/RS.  Essas  observações  serão  registradas  em um diário  de  campo com base  nos

critérios pré-estabelecidos: a) situações comunicativas em que aparece o significado não-natural; b)

os implícitos nas falas infantis; c) os modos de concretização do Princípio da Cooperação. Com base

nos registos realizados, será feita a análise de dados valendo-se da Análise de Conteúdo (AC) de

Bardin (2011). Por essa razão, em um primeiro momento, será realizada uma leitura flutuante das

anotações para, na sequência, explorar-se o material e categorizá-lo. Por último, será realizado o

tratamento dos dados e serão traçadas articulações entre os campos teóricos que fundamentam este

estudo. Logo, com base na metodologia proposta, espera-se responder aos objetivos que norteiam

esta pesquisa e, dessa forma, analisar a fala infantil em contexto de interação pela linguagem no

ambiente escolar e articular a Teoria das Implicaturas e a Teoria da Mente com a finalidade de propor

relações entre a Linguística e a Neurociência.

Palavras-chave: Linguagem; Interação infantil; Teoria das Implicaturas; Teoria da Mente.
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VIVÊNCIAS COM A NATUREZA NA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Débora Natine Wahlbrinck

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Danise Vivian 

Resumo: Este  resumo  consiste  em uma  breve  explanação  acerca  de  um esboço  do  projeto  de

Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia. A escolha da temática de infâncias e natureza se deu

a partir de vivências e inquietações que surgiram nas mais diferentes instituições de ensino em que a

acadêmica atuou desde o início da graduação, bem como devido às dúvidas que surgiram em relação

aos diálogos com diferentes indivíduos de que as crianças passavam muito tempo em frente às telas e

quatro paredes. Partindo destes aspectos o problema deste trabalho é: De que forma o contato com a

natureza auxilia no desenvolvimento de crianças da primeira etapa da Educação Infantil? Diante

disso,  o  objetivo  geral  é  compreender  de  que  maneira  o  contato  com  a  natureza  auxilia  o

desenvolvimento de crianças da primeira etapa da Educação Infantil.  Como objetivos específicos

para andamento da pesquisa busca-se: 1) caracterizar as etapas do desenvolvimento das crianças na

primeira etapa da educação infantil; 2) analisar os documentos norteadores da Educação Infantil para

verificar a inserção de experiências com a natureza; e, 3) compreender como o professor, em seu

planejamento,  contempla  os  espaços  externos  possibilitando  vivências  com  a  natureza.  Dessa

maneira, para que os objetivos citados anteriormente sejam alcançados foram realizadas pesquisas

bibliográficas, além de, em um próximo momento ser realizado um estudo de campo. Este consistirá

na realização de entrevistas com, em torno de,  6 educadoras de uma escola de rede privada do

município de Teutônia/RS, que atuam com crianças entre 0 e 3 anos. Esta mesma entrevista será

realizada de forma presencial, mantendo o distanciamento, e gravada para uma posterior transcrição

em um diário e análise. Além disso, haverá um roteiro de questionamentos, previamente elaborado,

com questões mais fechadas, em relação a sua formação, tempo de atuação, entre outros, e com

questões mais abertas em relação a suas práticas docentes na instituição. Após este momento, busca-

se a coleta de planejamentos, dessas mesmas docentes, de um mês, para que se possa analisar se são

contempladas vivências com a natureza. Como achados da pesquisa, mais especificamente acerca do

segundo objetivo específico, foi possível constatar que a legislação vigente e demais documentos

norteadores da educação descrevem a importância e necessidade as vivências com a natureza em

seus textos. Além disso, alguns deles também acrescentam sugestões de como os docentes podem

inserir a vivência com natureza às crianças em suas instituições. Dentre alguns desses documentos

pode-se citar a BNCC, que trás o direito de aprendizagem o de Explorar, que versa sobre o contato
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com  a  natureza,  assegurando  que  as  crianças  "[...]  aprendam  em  situações  nas  quais  possam

desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir  significados sobre si,  os outros e o mundo

social e natural." (BRASIL, 2018, p. 37)

Palavras-chave: Educação Infantil; Natureza; Documentos Norteadores.
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PROJETO DE PESQUISA: O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

Deise Cristine Gerhardt

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Grasiela Kieling Bublitz 

Resumo: Este trabalho pretende apresentar a proposta da pesquisa do trabalho de conclusão de curso

no  campo  da  fonologia,  apresentando  um  estudo  aprofundado  sobre  o  desenvolvimento  da

consciência fonológica e as respectivas implicações sobre esse despertar do desenvolvimento.  O

trabalho intitulado A consciência fonológica na formação dos pedagogos é um estudo aprofundado

tendo como base, os autores da área da fonologia e da alfabetização, dentre eles destaca-se Gombert,

Rigatti Scherer, dentre outros profissionais que estudam a relação direta entre a alfabetização e o

desenvolvimento  da  consciência  fonológica.  Os  objetivos  do  projeto  de  pesquisa  contemplam a

realização de uma investigação com estudantes de Pedagogia na modalidade EaD, a realização de

oficinas  virtuais  por  meio  de  uma plataforma virtual,  tratando  do tema do  desenvolvimento  da

consciência fonológica e por fim, obter relatos das percepções que os estudantes de Pedagogia na

modalidade EaD construíram ao longo da participação das oficinas propostas. A fim de contemplar

os objetivos propostos pretende-se a realização de quatro oficinas virtuais  com os estudantes de

Pedagogia na modalidade EaD. As oficinas serão ministradas pela acadêmica, acompanhada de sua

professora  orientadora  Dra.  Prof.ª.  Grasiela  Kieling  Bublitz.  A temática  das  oficinas  parte  da

importância de um bom desenvolvimento da consciência fonológica para contribuir com o processo

de  alfabetização  das  crianças,  assim,  a  primeira  oficina  trará  aspectos  sobre  a  importância  do

desenvolvimento da escuta atenta, a próxima oficina irá tratar sobre a consciência silábica, a terceira

oficina  abordará  sobre  a  consciência  intrassilábica  e  por  fim,  a  última  oficina  será  sobre  a

consciência fonêmica. Vale destacar que ao longo das oficinas, a acadêmica irá trazer exemplos de

atividades,  brincadeiras  e  jogos que  podem ser  realizados com as  crianças,  contribuindo para  o

processo de desenvolvimento da criança.  Os resultados esperados após a aplicação deste projeto

consiste na construção de novas perspectivas e aprendizagens que os estudantes de Pedagogia na

modalidade EaD construirão, estabelecendo conexões para um trabalho em sala de aula que também

contemple ao desenvolvimento da consciência fonológica.

Palavras-chave: Alfabetização; Aprendizagem; Consciência fonológica; Discentes; Oficinas.
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A CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL COM UTILIZAÇÃO DA PARÁFRASE

PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPREENSÃO LEITORA EM LÍNGUA INGLESA

COMO LÍNGUA ADICIONAL NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

PORTUGUÊS-INGLÊS DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ - IFAP

Aldina Tatiana Silva Pereira

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientadora: Kári Lúcia Forneck 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um esboço de um projeto de dissertação de

Mestrado em Ensino da Universidade do Vale do Taquari, pertencente à linha de pesquisa “Recursos,

Tecnologias e Ferramentas no Ensino”. Partindo do pressuposto que há certas habilidades necessárias

para a formação de um bom leitor, sendo elas, o monitoramento inferencial. A presente pesquisa

busca discutir sobre a necessidade de desenvolver práticas de compreensão leitora (SOLÉ, 1998;

FORNECK,  2015;  PAIVA,  2000;  MUNHOZ,  2004),  no  idioma  inglês,  com  o  objetivo  de

potencializar o aprendizado da leitura de licenciandos do curso de Letras. Para isso, será realizado,

primeiramente, um Teste Cloze (LEFFA, 1996), tendo como base um texto em inglês, para analisar o

nível de monitoramento inferencial e, consequentemente, a compreensão leitora de alunos de duas

turmas do curso de Letras. Depois da análise desses dados, será proposta com uma das turmas uma

sequência de três encontros para que os estudantes interajam com Objetos Digitais de Aprendizagem

(AGUIAR;  FLÔRES,  2014;  LEFFA,  2006;  PAIVA,  2020),  diagramados  na  plataforma  de

organização  de  conteúdo  H5P,  os  quais  apresentam a  leitura  de  artigos  de  opinião  e  oferecem

atividades de sumarização e paráfrase, todas as propostas em língua inglesa. Para fins de análise,

durante a interação dos estudantes com os ODA, a tela dos computadores será gravada, já que o

programa H5P não proporciona ao professor  um feedback das respostas.  Depois  da proposta  de

intervenção, os estudantes, de ambas as turmas, serão novamente desafiados a resolver o Teste Cloze

com  outro  texto,  a  fim  de  perceber  se  há  benefícios  na  compreensão  leitora  dos  alunos  que

participaram das interações com o ODA. Espera-se que os futuros professores de língua inglesa

desenvolvam  as  suas  habilidades  argumentativas  e  o  pensamento  crítico  e  reflexivo  na  mesma

proporção em que são provocados a inserirem em suas práticas o uso de ODA de maneira planejada e

com objetivos bem traçados para promover a aprendizagem significativa e a formação de leitores

ativos.
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Palavras-chave:  Língua  Inglesa;  Objetos  Digitais  de  Aprendizagem;  Compreensão  Leitora;

Processamento da linguagem.
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM PAUTA: 

UMA ANÁLISE DAS REPORTAGENS DA REVISTA NOVA ESCOLA SOBRE O

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Gabriela Saueressig

Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS

Orientadoras: Eli Terezinha Henn Fabris e Sandra de Oliveira 

Resumo: Este  trabalho tem por  objetivo analisar  as  produções  realizadas  no que se referem ao

Programa Residência Pedagógica (PRP),  iniciado oficialmente no ano de 2018 em universidades

públicas brasileiras. A partir das publicações da revista Nova Escola analiso quanto ao que referência

o Programa Residência Pedagógica desde antes até após o lançamento de seu edital. Por meio de

excertos destas publicações, analiso o que vem sendo mencionado sobre o Programa e as produções

realizadas quanto ao processo de iniciação à docência que envolve este, bem como o modo como o

Programa  vem  atuando.  O  Programa  de  Residência  Pedagógica  iniciou  no  ano  de  2018  nas

universidades públicas e em 2020 nas universidades privadas, apresentando-se como uma proposta

alternativa aos estágios obrigatórios. Uso ainda nesta análise o Edital 06/208 - CAPES de 2018 com

os  aportes  referentes  a  constituição  e  organização  do  Programa  de  Residência  Pedagógica,

mencionado em algumas das publicações destacadas.

Palavras-chave: Programa Residência Pedagógica; Iniciação à Docência; Formação de Professores.
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A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Laura Macedo Mistura

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Danise Vivian 

Resumo: Este  trabalho  tem por  objetivo  apresentar  a  organização  dos  espaços  pedagógicos  na

Educação  Infantil,  considerando  que  os  espaços  da  escola  são  fundamentais  para  as  crianças

interagirem umas com as outras e também desenvolverem-se. Diante disso, o problema da pesquisa

é:  Qual  a  importância  da  organização  dos  espaços  pedagógicos  na  escola  e  sua  relação  com o

desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos? A principal motivação para sustentar este trabalho é a

importância  desse  assunto  para  o  campo  educacional.  Os  espaços  precisam  ser  pensados  e

organizados de acordo com a realidade e as necessidades das crianças, buscando sempre melhores

alternativas para dispor os elementos que estão disponíveis no espaço e na escola. Além disso, para

que este estudo possa ser realizado, o objetivo principal é identificar a importância da organização

dos espaços pedagógicos da sala de aula para o desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos na

Educação  Infantil.  E  a  partir  deste  objetivo  geral,  os  objetivos  específicos  são:  Identificar  as

aprendizagens  das  crianças  do  0  a  3  anos;  Conhecer  a  relevância  da  organização  dos  espaços

pedagógicos para aprendizagem das crianças de 0 a 3 anos; Descrever de que forma esses espaços

podem ser organizados visando à aprendizagem das crianças. Ao longo do estudo realizou-se uma

pesquisa bibliográfica, visando que, esta pesquisa é de abordagem qualitativa. Os resultados serão

obtidos  através  de  questionários  com professores  de  escolas  de  Educação  Infantil  da  cidade  de

Arvorezinha/RS. Neste resumo as considerações e reflexões serão detidas a conhecer a relevância da

organização dos espaços pedagógicos para a aprendizagem das crianças de 0-3 anos. Ao longo do

desenvolvimento infantil,  as crianças desenvolvem-se e adquirem diferentes aprendizagens, Horn

(2004) destaca que nos primeiros anos de vida, as crianças apresentam reações que precisam ser

analisadas e  interpretadas.  Em um ambiente em que elas não recebem estímulos e  interações,  o

processo de desenvolvimento não ocorre de forma plena. O autor Fortunati (2009) destaca que o

espaço  precisa  respeitar  cada  criança  e  demonstrar  acolhimento,  promovendo  assim,  diferentes

experiências  na  vida  das  crianças.  Com base  nos  autores  lidos  e  estudados,  destacou-se  alguns

achados  da  pesquisa,  entre  eles,  os  espaços  como  aliados  das  crianças  na  aquisição  de  novas

aprendizagens,  contribuindo  assim  para  o  desenvolvimento  das  mesmas.  Os  estímulos  e  as

possibilidades que as crianças possuem a partir do espaço são essenciais e podem ser vistas como um

terceiro educador. Assim como é enfatizado pelos autores Edwards, Gandini e Forman (1999) que
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destacam o espaço como um terceiro educador, pois o ambiente pode ser visto como algo que educa

a criança, mas para isto possa acontecer é necessário que ele esteja em constantes modificações.

Palavras-chave: Espaço; Importância; Aprendizagem; Crianças.
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ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA: REFLEXÕES A PARTIR DAS PERCEPÇÕES DE

DOCENTES UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DO SUL DO PAÍS

Luana Docena Reis, Angélica Ramos Dallalibera e Adriano Edo Neuenfeldt.

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Rogério José Schuck 

Resumo: No  atual  contexto  pandêmico  de  Covid-19,  as  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e

Comunicação  (TDICs)  vêm  se  desenvolvendo  e  conquistando  um  espaço  cada  vez  maior  na

educação. Elas surgem como um mecanismo que fomenta trocas de informações e debates entre

estudantes e professores, contribuindo para os processos de ensino e de aprendizagem. Pensando

nisso, realizou-se uma pesquisa com docentes universitários de uma instituição do sul do país. Esse

estudo teve como objetivos acompanhar,  analisar e compreender o processo de virtualização das

aulas ocorridas durante a pandemia. A pesquisa foi desenvolvida em duas fases, sendo a primeira

realizada em 2020, com um grupo de 40 professores. As questões versaram sobre percepções quanto

ao ensino em contexto pandêmico. Já a segunda fase, que se encontra em andamento, iniciada em

2021, corresponde a um questionário de acompanhamento enviado a 12 professores membros do

mesmo grupo da investigação feita em 2020. A coleta de dados ocorreu por meio de questionários,

através da plataforma Google Forms, abordando questões relativas ao uso das tecnologias digitais, ao

ensino e à aprendizagem. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva. A análise dos dados

segue conforme Moraes e Galiazzi (2011, p 14), buscando “construir compreensões a partir de um

conjunto de textos, analisando-os e expressando a partir dessa investigação alguns dos sentidos e

significados”.  Como resultados,  destaca-se que na primeira  fase foram identificadas  dificuldades

quanto à: gestão do tempo, interatividade, adequação dos materiais e domínio de tecnologias digitais.

Preliminarmente, constatou-se que após transcorrido um ano, na segunda fase da pesquisa, muitos

pontos sinalizados permaneceram, assim como outros surgiram. Destacam-se como sugestões para o

aprimoramento do ensino e da aprendizagem; melhorar a disponibilidade de tempo e o planejamento

das aulas; melhorar a interação em sala de aula e fornecer educação continuada. Contudo, percebe-se

que a  maioria  dos  professores  entrevistados  afirmaram estar  alcançando os  objetivos  de  ensino.

Ainda, é importante ressaltar que a ausência de uma relação mais próxima e mais interativa com os

alunos  é  enfatizada  e  sentida  pelos  professores.  Em  suma,  experiências  vinculadas  ao  uso  das

tecnologias digitais se apresentam como positivas e com potencial para serem utilizadas em aulas

presenciais ou de forma híbrida, mesmo que se faça necessário o aprimoramento das metodologias e

dos recursos tecnológicos. Por fim, cabe salientar que as atividades vinculadas a essa pesquisa ainda
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se encontram em desenvolvimento e que outras reflexões certamente surgirão, contribuindo ainda

mais nos processos de ensino e de aprendizagem.

Palavras-chave:  Ensino  Superior.  Ensino  na  pandemia.  Tecnologia  da  informação  e  da

comunicação. Docência.
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A LÍNGUA ESPANHOLA NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL-PERU: UM OLHAR

SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA

 Solano da Silva Guerreiro e Silvana Neumann Martins

Universidade Federal do Amazonas-UFAM; Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Silvana Neumann Martins 

Resumo: o presente trabalho teve por objetivo investigar as práticas de ensino e de aprendizagem da

Língua Espanhola, na disciplina INL025 - Língua Espanhola II, desenvolvida remotamente com o

auxílio do WhatsApp como ferramenta de ensino e de aprendizagem junto aos alunos do segundo

período do curso de Licenciatura em Letras: Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura

Espanhola, do Instituto de Natureza e Cultura INC, da Universidade Federal do Amazonas-UFAM.

Nesse sentido, procedemos metodologicamente utilizando um questionário com 15 perguntas, dentre

estas 06 abertas e 09 fechadas,  formulado via Google Forms, e aplicado para uma turma de 48

alunos, dos quais 24 responderam ao questionário. A nossa análise centrou-se nos questionários e

teve por base os referenciais teóricos, valendo-se da abordagem qualitativa, bem como da Análise de

Conteúdo (BARDIN, 2006), organizadas em três etapas os procedimentos de análises: 1) pré-análise,

2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Os dados foram

organizados em duas categorias, a primeira relacionada ao ensino remoto e o uso do WhatsApp no

processo e a segunda categoria relacionada ao ensino e aprendizagem da Língua Espanhola.

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem; Região de Fronteira, WhatsApp; Língua Espanhola.

Referências: 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads. Lisboa: Edições 70,

2006. 

99

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



A APLICAÇÃO DE CÓDIGOS DE CORREÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO TEXTUAL

 NO ENSINO A DISTÂNCIA

Juliane da Silva Medeiros

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Kári Lúcia Forneck 

Resumo: O  presente  estudo  se  constitui  a  partir  da  proposta  de  investigação  do  Trabalho  de

Conclusão de Curso I de uma graduanda do Curso de Letras- Português/Inglês da Universidade do

Vale do Taquari- UNIVATES, e está vinculado ao projeto de pesquisa O ensinar da Infância à idade

adulta: olhares de professores e alunos. Este trabalho tem por objetivo investigar como o uso dos

códigos de correção de Ruiz (2018) podem qualificar a produção textual de alunos dos cursos de

licenciatura da modalidade a distância de uma Universidade do Rio Grande do Sul. Para isso, serão

analisadas  as  produções  textuais  de  um grupo  de  estudantes  dos  cursos  de  licenciatura  de  um

componente curricular dessa instituição, que concordaram em participar dessa pesquisa e assinaram

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no qual dizem estar cientes e concordar com todos

os  passos  desse  estudo.  Portanto,  serão realizados um pré-teste  e  um pós-teste,  nos  quais  serão

analisadas a primeira produção textual proposta no componente curricular e sua reescrita após a

correção  feita  utilizando  os  Códigos  de  Correção  criados  com  base  no  método  de  Correção

Classificatória de Ruiz (2018). Para tentar responder a pergunta de pesquisa que norteia esse estudo o

tratamento dos dados será realizado em duas etapas, em um primeiro momento será utilizado o Teste

T Student para comparação do pré-teste e do pós-teste, e posteriormente será aplicado o Teste de

Correlação  de  Pearson  para  o  estabelecimento  de  correlações  entre  as  produções  textuais  e  a

qualificação dessas  produções através dos  códigos de correção aplicados.  Ao final  deste  estudo,

espera-se descobrir se os Códigos de Correção qualificaram as produções textuais dos participantes

da pesquisa e de que modo isso ocorreu.

Palavras-chave: Códigos de Correção; Produção Textual; Ensino Superior; Educação a Distância.
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APRENDIZAGEM, DOCÊNCIA INVENTIVA E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Cláudia Inês Horn, Maria Elisabete Bersch, Maurício Severo da Silva, 

Aline Jéssica Antunes e Leonardo de Freitas Pinto

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: O presente trabalho emerge do atual Projeto de Pesquisa “A aula como criação: interfaces

com a docência, o ensinar e o aprender”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço,

Movimento (CEM/CNPq), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do

Vale do Taquari - Univates. O objetivo central da pesquisa é investigar a aula, na relação com a

docência e com os processos de ensinar e aprender, analisando-a enquanto possibilidade de criação.

Neste sentido, um dos grupos de trabalho do CEM toma da pesquisa central o foco nos processos de

ensinar e aprender, contudo traz a discussão e a problematização para a educação a distância. Neste

grupo de trabalho, denominado “Aprendizagem, docência inventiva e educação a distância” (GT 3),

busca-se perguntar: Como pensar a aula enquanto dispositivo de criação na educação a distância?

Como tensionar os tempos e espaços enquanto categorias cambiantes na educação a distância? Como

mobilizar  uma  docência  inventiva  articulada  com a  apropriação  pedagógica  das  tecnologias  da

informação e comunicação? Tais problematizações estão sendo mobilizadas em discussões realizadas

por meio de encontros de estudos entre pesquisadores, bolsistas, estudantes e demais interessados.

Como procedimentos metodológicos,  destaca-se a pesquisa qualitativa,  pautada,  inicialmente,  em

estudos  bibliográficos  acerca  da  articulação  das  seguintes  palavras-chave:  docência  inventiva,

ensinar, aprender e educação a distância. O estudo da arte, como pontapé inicial do GT, trata de

buscar  problematizar  vocabulários  de  ordem  na  educação  a  distância,  tais  como  customização,

flexibilidade, individualismo (você faz seu próprio tempo e espaço sozinho), autonomia, aceleração,

aprender  a  aprender,  mediação  e  trilha  de  aprendizagem.  Pretende-se  colocar  às  avessas

determinadas literaturas acerca da modalidade a distância que, grosso modo, fundamentam-se em

lógicas  de  facilitação  e  aceleração  dos  estudos,  podendo  gerar  um  esvaziamento  nas  noções

fundamentais para uma docência inventiva.

Palavras-chave: Docência Inventiva; Ensinar; Aprender; Educação a Distância.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I: 

BNCC, MULTILETRAMENTOS, GÊNEROS DIGITAIS, PANDEMIA E ESCOLA

Erika Luíse Benini

Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Orientadora: Kári Lúcia Forneck 

Resumo: O presente trabalho tem por  intuito  socializar  um projeto de pesquisa realizado como

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  I  do  curso  de  Letras  da  Universidade  do  Vale  do  Taquari  -

UNIVATES. Intitulado “Da BNCC à escola: o uso de gêneros digitais em aulas de língua portuguesa

em tempos de pandemia”, o projeto de pesquisa tem por objetivo investigar como os gêneros digitais

têm sido utilizados para desenvolver os multiletramentos propostos pela BNCC nas aulas de língua

portuguesa em tempos de pandemia. Para isso, apresenta-se um referencial teórico que estuda a Base

Nacional Comum Curricular, de modo a entender melhor a organização do componente curricular de

Língua Portuguesa. Em seguida, são abordados os conceitos de letramentos e multiletramentos a

partir da visão de Rojo e Moura (2019) e Rojo (2013). Além disso, aborda-se a temática dos gêneros

digitais  e  da  educação  em  tempos  de  pandemia.  Por  fim,  são  apresentados  os  procedimentos

metodológicos baseados em uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, na qual será realizado um

questionário com alunos de três 9º anos de escolas estaduais do Rio Grande do Sul. O questionário

visa investigar se e como os gêneros digitais têm sido utilizados em aulas de língua portuguesa em

tempos de pandemia, visto que, com aulas remotas e virtualizadas, o uso de gêneros digitais é uma

possibilidade. Os professores utilizaram fanfics, gifs, memes? É o que a pesquisa a ser realizada

mostrará.

Palavras-chave: TCC; BNCC; Multiletramentos; Gêneros digitais; Pandemia

Referências: 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em:

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 

Acesso em 25 abr. 2021. ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Letramentos, mídias, linguagens. São 

Paulo, 1 ed., Parábola, 2019. 
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ECOSOFIA NAT EM AMBIENTES FLORESTAIS: 

UMA PROPOSTA INICIAL PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

André de Paulo Evaristo

Universidade do Vale do Taquari - Univates 

Orientadora: Jane Márcia Mazzarino 

Resumo: (Re)pensar a educação ambiental no contexto atual é imprescindível, devido aos inúmeros

acontecimentos que vem destruindo os biomas no país, e pela relação subjetiva individual com seu

exterior.  Esta,  está  sendo  comprometida  por  um  tipo  de  movimento  implosivo  e  infantilização

regressiva (GUATTARI, 1990). Então, espera-se que a educação ambiental trabalhe a interação da

natureza com outros aspectos para além da visão hegemônica que ainda é trabalhada no ensino do

Brasil. A educação física escolar possibilita o trabalho de temas que relacionam as práticas corporais

em  contato  com  ambientes  naturais,  dando  oportunidade  para  o  desenvolvimento  da  educação

ambiental,  tornando  possível  alterações  na  relação  ser  humano-natureza  de  maneira  crítica,

democrática, emancipatória e transformadora, além de contribuir na formação ecológica (FRANÇA,

2016; NEUENFELDT e MARTINS, 2016). Recentemente foi postulada uma metodologia que se

propõe a contribuir  nessa formação, seja presencial ou virtual,  a partir  da natureza, da arte e da

tecnologia, chamada ecosofia NAT (MAZZARINO, 2021). A ecosofia NAT integra conhecimentos

acumulados  pela  autora  em sua  trajetória  pessoal  e  acadêmica.  A metodologia  está  baseada  em

vivências que possuem um objetivo a ser alcançado por meio da composição de diversas práticas,

oriundas de vários campos de saber. Seguindo elementos da pedagogia do círculo, realiza-se uma

pergunta disparadora, seguida pelo convite à introspecção para a experiência direta, momento em

que se exploram elementos da arte, das tecnologias e da natureza, fechando com o compartilhamento

da experiência. Visualiza-se a potencialidade do uso dessa metodologia em ambientes florestais para

o trabalho de conteúdos de educação física escolar aliada à educação ambiental com alunos de 9°

ano, público dessa pesquisa, que se caracteriza como qualitativa e descritiva (GIL, 2008). O objetivo

é aplicar a ecosofia NAT em vivências envolvendo os alunos em ambientes florestais, e verificar

como esse grupo dá significado às experiências vivenciadas. Para a coleta dos dados serão utilizados:

diário de campo, registros fotográficos e vídeos e registros artísticos das experiências.  Os dados

serão analisados de forma descritiva e interpretativa (MORAES, 2005). A hipótese é que as vivências

provocarão sensibilizações e um repensar sobre a floresta.

Palavras-chave: Ecosofia; Vivências; Educação ambiental.
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RELATOS DE 
EXPERIÊNCIAS
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O ENSINO DE PORTUGUÊS AOS IMIGRANTES POR MEIO DE PLATAFORMAS

DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO VEM PRA CÁ

Bruna Rafaéli Berwanger, Maristela Juchum, Bianca Isabel Pederiva, 

Flávia Alexandra Duarte e Joana Pereira

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Maristela Juchum 

Resumo: As  aulas  on-line  viraram  realidade  em  grande  escala  no  Brasil  e  no  mundo  por

consequência da pandemia de Covid-19. Assim com as escolas, o projeto de extensão Vem pra cá,

vinculado ao Programa de Extensão Arte, estética e linguagem, da Universidade do Vale do Taquari -

UNIVATES,  que  desde  o  ano  de  2014,  oportuniza  aulas  presenciais  de  português  como  língua

adicional para os imigrantes residentes na região do Vale do Taquari/RS, também precisou se adaptar

ao novo contexto, passando a utilizar recursos tecnológicos para mobilizar os processos de ensino e

de  aprendizagem.  A transposição  dos  materiais  didáticos  para  o  modelo  virtual  representou  um

grande desafio para os professores e os acadêmicos voluntários do projeto. Este trabalho tem por

objetivo refletir sobre o desenvolvimento de materiais didáticos voltados ao ensino de Português

como Língua adicional (PLA) que foram elaborados para trabalhar com o ensino remoto em função

da  Covid-19.  Neste  trabalho,  analisamos  sete  tarefas  disponibilizadas  aos  alunos  por  meio  do

WhatsApp, cinco delas referem-se ao ano de 2020, e duas ao ano de 2021. Discutimos, neste estudo,

se as tarefas atendem à concepção de uso da língua e se esses materiais didáticos proporcionam o

aprendizado  do  português  como  língua  adicional.  Pode-se  concluir  que,  as  tarefas  online

possibilitaram aos imigrantes a prática do português através da interação entre os participantes do

grupo. Além disso, professores e acadêmicos voluntários do projeto experimentaram novos recursos,

criaram novas formas de apresentar os conteúdos e viabilizaram aos estudantes outras formas para

continuarem estudando e aprendendo o português. No entanto, percebemos que no ano de 2020,

início do ensino remoto, a participação dos estudantes foi maior do que em 2021. A falta de acesso à

internet de qualidade pode estar entre um dos motivos, além disso, os frequentes questionamentos

por parte dos imigrantes sobre o retorno às aulas presenciais nos leva a pensar que eles “cansaram”

do ensino a distância.

Palavras-chave: Ensino do português como língua Adicional; Imigrantes; Isolamento social; Tarefas

virtuais.
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INDÍCIOS DO VÍDEO TUTORIAL COMO METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO:

HIPÓTESES DA EMPIRIA NUMA TURMA DE LICENCIATURA

Paulo Henrique Vieira de Macedo

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Rogério José Schuck 

Resumo: A utilização  das  mídias  digitais  no  contexto  do  ensino  fortalecem as  estratégias  que

despertam motivos para a aprendizagem, tornando as aulas interessantes. Diante disso, os vídeos

como elementos das mídias digitais combinam múltiplas sensações nos sentidos de quem ensina e

aprende.  Com  essa  perspectiva,  o  presente  relato  tem  como  objetivo  geral:  instigar  hipóteses

advindas do uso do vídeo tutorial  como metodologia ativa de ensino com base nas experiências

vivenciadas como tutor presencial no Curso de Licenciatura em Filosofia à distância, pelo Núcleo de

Tecnologias  para  Educação  (UEMANET),  da  Universidade  Estadual  do  Maranhão  (UEMA),  no

Campus  Bacabal.  A metodologia  utilizada  foi  de  natureza  qualitativa,  baseada  nas  experiências

advindas de experimentos de ensino realizados durante o trabalho de tutoria presencial numa turma

do Curso de Licenciatura em Filosofia EAD. A problemática evidenciada foi a seguinte: quais as

possibilidades de ensino decorrentes da utilização dos vídeos tutoriais como ferramentas de ensino

para auxiliar os estudantes do Curso de Filosofia EAD? Tendo essa situação em vista, comecei a

preparar  curtas  produções  de  vídeos,  como  se  fossem  template  de  como  realizar  determinados

procedimentos, fornecendo através da filmagem da tela do smartphone ou computador, os passos ou

atalhos no ambiente virtual de aprendizagem, através de softwares específicos, como o Xrecorder®,

ApowerREC®.  Os  principais  resultados  que  desencadearam  hipóteses/possibilidades  de  ensino

foram:  a  implementação  dos  vídeos  tutoriais  durante  o  processo  de  ensino  pode  agilizar  a

aprendizagem  sobre  determinadas  tarefas  e/ou  procedimentos;  a  ampliação  da  autonomia  dos

acadêmicos durante a reprodução de um tutorial, como parte de um processo que o direciona por um

caminho que pode ser trilhado a fim de chegar com eficiência a um objetivo prático; a capacidade de

empreendedorismo, pois os mesmos poderão desenvolver seus próprios caminhos de aprendizagem

ligadas;  o  gerenciamento  de  seus  estudos  durante  a  utilização  desse  objeto  digital  de  ensino  e

aprendizagem  potencialmente  significativos;  fortalece  o  vínculo  da  aprendizagem  tornando  os

acadêmicos  inquisidores  e  promotores  entre  seus  pares  sobre  como  se  faz  um  determinado

procedimento.  Considerando  os  argumentos  expostos,  percebe-se  que  o  aprofundamento  de

elementos  da  prática,  mesmo  que  sejam  hipóteses,  sobre  o  uso  dos  vídeos  tutoriais  como

metodologia ativa de ensino, alavancam as suposições de aprendizagem que perfazem um ensinar
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ativo,  que  considere  as  reais  necessidades  dos  estudantes,  numa  constante  avaliação  de

possibilidades, aproximando os estudantes para o centro do processo, tornando-os autônomos em

algumas  habilidades  dentro  de  suas  necessidades,  envolvendo  a  integração  de  sentimentos,

pensamentos e ações, tendo as tecnologias como aliadas desse circuito de aprendizagens.

Palavras-chave: Vídeo tutorial; Ensino; Metodologia Ativa.
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CARTOGRAFIA FORA DA SALA DE AULA: 

ESCALAS, DISTANCIAMENTO FÍSICO E CICLISMO

Fernando de Oliveira

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Arlindo Back

Resumo:  Como  iniciar  um conceito  cartográfico  distante  da  possibilidade  de  usar  ferramentas

fundamentais  para  um  aprendizado  consistente?  As  dúvidas  e  os  desafios  que  os  professores

enfrentam ao  serem "arremessados"  em um mundo  de  educação  virtual  são  muitas,  e  não  são

diferentes para o ensino de Geografia. A reflexão sobre os recursos disponíveis aos alunos em suas

casas,  sobretudo  em  bairros  carentes  com  pouco  ou  nenhum  acesso  à  internet,  transformam  o

professor em um artista, explorando sua criatividade e pondo à prova conceitos e épocas diferentes.

Dessa forma e pensando nesses obstáculos, desenvolvemos uma vídeo aula a partir do registro de

uma pequena viagem de bicicleta, complementado o momento lúdico com a conceituação do uso da

escala para representar o percurso percorrido em um mapa. A edição dos vídeos foi realizada com

ferramentas gratuitas e de código aberto, sendo comprimido o arquivo para chegar ao maior número

de alunos possível; lançando assim a criação em um universo infanto-juvenil no qual o professor

disputa  a  atenção  dos  alunos  com suas  preferências  e  prioridades,  sem a  certeza  de  ter  obtido

sucesso.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Cartografia; Ciclismo.

109

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



PROFESSORA, O OUTRO LADO DA MOEDA: PERCEPÇÕES DAS AULAS

VIRTUALIZADAS SÍNCRONAS ENQUANTO ALUNA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENSINO DA UNIVATES

Elzanira Sousa de Oliveira

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Derli Juliano Neuenfeldt 

Resumo: Diante  da  necessidade  de  buscar  alternativas  para  manter  os  processos  de  ensino  e

aprendizagem,  as  instituições  de  ensino  foram orientadas  a  adotarem aulas  não  presenciais,  em

decorrência  da  pandemia  de  COVID-19  que  se  espalhou  por  todo  mundo,  inclusive  no  Brasil,

emergindo aulas virtualizadas. Perante a isto, a presente explanação tem como objetivo descrever a

experiência de uma professora de Ensino Superior que nesse período esteve na condição de aluna do

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEnsino) da Univates e experienciou aulas virtualizadas

síncronas nos processos de ensino e aprendizagem. Dessa forma, busca-se compreender o lugar do

aluno diante  desta  nova forma de  adquirir  e  construir  conhecimentos  mediadas  por  ferramentas

digitais. Entende-se que essa reflexão contribuiu para a prática das futuras aulas síncronas por meio

do uso das tecnologias digitais. Para tanto, a metodologia aplicada foi um estudo descritivo, com a

abordagem  qualitativa  que  aborda  valores  e  percepções,  a  partir  do  relato  de  experiência,

compartilhando  a  vivência  de  uma  professora  esteve  do  outro  lado,  na  condição  de  aluna  no

(PPGEnsino) da Univates, no período das aulas intensivas de 05 a 23/07/2021. Enquanto resultados

que  marcaram  a  experiência  das  aulas  virtualizadas  síncronas  destacam-se  os  seguintes  pontos

positivos: a não necessidade de deslocamento de casa para a Universidade e vice-versa possibilitando

mais tempo para estudar, realizar leituras e desenvolver atividades educacionais: pesquisas; assistir

vídeos  indicados  a  partir  do  conteúdo ministrado;  mais  seguro por  permanência  em casa  e  não

precisar  enfrentar  o  trânsito;  aulas  dinâmicas  com  uso  de  diferentes  metodologias  de  ensino;

professores altamente comprometidos com ensino e aprendizagem dos alunos,  sendo visto como

orientadores.  Porém,  também se  destacam pontos  negativos,  como:  dependência  da  conexão  de

internet;  a inexistência de um ambiente específico para participar das aulas e a inexperiência de

alguns  professores  quanto  ao  domínio  de  alguns  recursos  tecnológicos.  Apesar  das  dificuldades

apresentadas, pode-se concluir que as aulas virtualizadas síncronas no período pandêmico, com a

utilização  das  ferramentas  digitais  e  com  professores  empáticos,  conseguem  proporcionar  um

ambiente de ensino e aprendizagem, instigando os alunos na busca e construção de conhecimentos.

Portanto,  esta  inversão  de  papéis,  da  professora  ora  aluna,  trouxe  profundas  reflexões  sobre  as
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práticas docentes, visto que as vantagens serão incorporadas em suas práxis e as desvantagens serão

vistas com um olhar mais humanizado, buscando minimizá-las.

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Aula virtual síncrona; Ferramentas digitais.
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OS SEIS CHAPÉUS DO RACIOCÍNIO: 

ESTRATÉGIA DE ENSINO EM AULA VIRTUAL

Sibeli Balestrin Dalla Costa

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Derli Juliano Neuenfeldt 

Resumo: Durante  a  pandemia  da  Covid-19,  as  estratégias  de  ensino  utilizadas  em sala  de aula

presencial precisaram ser adaptadas para as salas de aulas virtuais. Na tentativa de dinamizar as aulas

e envolver os acadêmicos nas atividades, muitos docentes buscaram inovar as metodologias para este

novo  cenário  de  ensino.  Este  trabalho  tem  por  objetivo  relatar  a  experiência  da  utilização  da

estratégia “Seis Chapéus do Raciocínio” em uma aula virtual, durante o período pandêmico. Esta

técnica de ensino permite análise de decisões, levando em consideração pontos de vistas distintos e

corrobora para uma visão do contexto trabalhado de forma mais abrangente. Os seis chapéus são

diferenciados por cores, as quais são associadas a um tipo de raciocínio específico. Sendo assim, o

grupo de cada chapéu fica responsável pela elaboração de argumentos conforme pré-definido pelo

raciocínio de determinada cor. Os componentes do grupo do chapéu branco são responsáveis pela

exposição dos fatos, os do chapéu verde apresentam ideias de como o contexto poderia ser resolvido,

os do chapéu amarelo elucidam as vantagens, os do chapéu preto desenvolvem as desvantagens, os

do  chapéu  vermelho  evidenciam  os  sentimentos  envolvidos  na  situação  e  os  do  chapéu  azul

conduzem o início e o fim da estratégia, realizando um apanhado geral da dinâmica (PIRES, 1995).

A metáfora da utilização dos seis chapéus significa que ao utilizar determinado chapéu, diferenciados

pelas cores, o pensamento será desenvolvido de acordo com um raciocínio específico, dessa forma,

quando utilizado determinado chapéu de pensamento, a forma de pensar habitual também irá mudar.

Objetivando uma maior interação da turma com o conteúdo proposto, eu utilizei a técnica dos Seis

Chapéus  do  Raciocínio  com  o  2º  período  do  curso  de  Odontologia,  na  disciplina  de  Gestão

Ambiental em Saúde durante o semestre 2020/2, período em que as aulas ainda estavam online, em

decorrência das medidas de distanciamento social preventivas à Covid-19. Com o tema “Impactos

Ambientais Provocados pela Implementação de Usinas Hidrelétricas” os acadêmicos foram divididos

em 5 grupos (chapéu branco, chapéu vermelho, chapéu amarelo, chapéu preto e chapéu verde) e

orientados a pesquisarem sobre esta temática, levando em consideração aspectos como microbiologia

do solo, monitoramento ambiental e saneamento ambiental, respeitando o raciocínio pré-definido de

cada chapéu. Após duas semanas de pesquisas, os acadêmicos realizaram apresentação/exposição de

seus respectivos argumentos. A aula foi realizada por meio do Google Meet, com a participação dos
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acadêmicos com a câmera ligada e com a representação da cor do chapéu em suas camisas. Eu como

professora, utilizei o chapéu azul, conduzindo e orientando a dinâmica do início ao fim. Foi possível

observar que os acadêmicos se mantiveram entusiasmados com o desenvolvimento da estratégia,

demonstram interesse e aprendizado pelo conteúdo proposto.

Palavras-chave: Metodologia; Aprendizagem; Ensino.
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DOCÊNCIA COMPARTILHADA NAS LICENCIATURAS/PIBID/UNIVATES

Alessandra Brod, Fabiane Olegario e Maristela Juchum

 Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: Em que consiste a experiência em uma docência compartilhada? Optamos por iniciar este

resumo com esta pergunta, não com o propósito de respondê-la, mas de pensar acerca da experiência

vinculada à docência partilhada entre professores dos cursos de Educação Física, Letras e Pedagogia

vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à  Docência -  PIBID. Tal Programa

contempla  todos  os  cursos  de  Licenciatura  tanto  da  modalidade  EaD  quanto  da  modalidade

presencial  da Universidade do Vale do Taquari  -  Univates/RS/BR. Para Larrosa (2014, p.  25), a

experiência  requer  receptividade,  abertura e disponibilidade para “que algo nos aconteça ou nos

toque, requer um gesto que é quase impossível nos tempos que correm”. As experiências relatadas

neste trabalho referem-se às aulas do componente curricular Dimensões do Ensinar e do Aprender,

desenvolvidas no semestre A/2021. As aulas foram planejadas e ministradas por três professoras,

sendo uma da área de Letras, uma da Pedagogia e a outra da Educação Física. A turma era composta

por aproximadamente 70 estudantes, oriundos de cinco cursos de licenciatura, a saber: Educação

física,  Pedagogia,  Letras,  Ciências  biológicas  e  História,  todos  bolsistas  do  Pibid.  Além  dos

estudantes, participaram também nove professores das escolas parceiras do Pibid/Univates, os quais

assumem a função de supervisores dos bolsistas. As aulas aconteceram de forma virtualizada em

função do contexto  da  pandemia  da  Covid-19.  O referido  componente  integra  o  Aula  +  e  está

estruturado em Seminário e Atelier.  No Seminário, organizamos a aula nos seguintes momentos:

apresentação da matéria de estudo, matéria de estudo e exercícios do pensar. No Atelier, procuramos

dar ênfase à experimentação. Ressaltamos que os encontros para fins de planejamento, realizados

semanalmente via Google Meet, com a participação das três professoras, constituíram-se como um

momento fundamental de estudo e de criação coletiva. Um ensino pautado por uma ação docente

compartilhada  entre  três  professores  em  sala  de  aula  exige  planejamento,  organização  e

comprometimento  por  parte  dos  envolvidos.  Acreditamos  que  vivenciar  essa  experiência  como

docentes tenha, como afirma Larrosa (2018), nos afetado, porque ela nos passou. Ainda, acreditamos

que, por meio da docência compartilhada, os estudantes puderam experienciar um jeito inovador de

se  fazer  a  docência.  Consideramos  que  a  docência  compartilhada  pressupõe  disposição,  "certa

receptividade,  certa  sensibilidade"  vinculada  à  "ideia  de  experiência"  que  tem  a  ver

"fundamentalmente com atenção ao mundo [...] com o fazer as coisas bem-feitas e não apenas, nem

principalmente, com a formação do sujeito" (LARROSA, 2018, p. 23). 
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Palavras-chave: Docência Compartilhada; PIBID.
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TELECONSULTA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS DE SAÚDE DE IDOSOS:

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19

Erivan Elias Silva de Almeida e Suzana Feldens Schwertner

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Suzana Feldens Schwertner 

Resumo: Este escrito propõe-se a relatar a prática de Ensino Superior de Enfermagem desenvolvida

por  um  grupo  de  estudantes  no  contexto  da  Covid-19,  no  que  se  refere  à  Teleconsulta  de

Enfermagem nos cuidados de saúde dos idosos. A doença ainda está se alastrando pelo mundo e tem

como público mais vulnerável o grupo de idosos. Diante disto, houve a necessidade de articular as

atividades  de  ensino  prestadas  pelos  estudantes  ao  espaço  digital  a  fim  de  dar  continuidade  à

assistência, orientações e comunicação em saúde, por ser uma alternativa mais segura na preservação

da saúde dos idosos. Dessa forma, pretende-se relatar a experiência de supervisão da prática dos

estudantes  do  Curso  de Graduação em Enfermagem,  realizada  em uma Instituição  de Saúde na

Região Sul do Estado do Tocantins, no período de março a junho de 2021. A utilização do ambiente

virtual  nas  ações  do  Ensino  de  Enfermagem  permite  a  continuidade  nas  atividades  de  saúde

necessárias  para  os  idosos  acometidos  de  enfermidades  como a  Diabetes,  Hipertensão,  Doenças

Cardiovasculares  e  Pulmonares.  A realização das  práticas  acontece  no componente curricular  da

disciplina Saúde do Idoso, de forma presencial na Unidade de Saúde para professor e estudantes.

Para os idosos, tal atividade foi desenvolvida na modalidade virtualizada, denominada “Teleconsulta

de  Enfermagem”,  com  os  referidos  dias  e  horários  agendados,  conferindo  antecipadamente  o

equipamento  digital  e  o  aplicativo  de  que  o  idoso  ou  familiares  dispuserem  no  momento  da

teleconsulta. Os dispositivos tecnológicos mais utilizados foram celulares e computadores, por meio

dos aplicativos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Meet e Zoom, na comunicação síncrona por

videoconferência e/ou Messenger. Evidencia-se que, no processo de aprendizagem, os acadêmicos

desenvolveram competências e habilidades na avaliação e prestação de Cuidados de Enfermagem à

pessoa idosa de maneira virtual e síncrona, bem como conheceram o processo de envelhecimento

humano, prevenindo doenças, promovendo e mantendo a saúde do idoso, retardando e minimizando

as  consequências  patológicas  e  dirimindo as  sequelas.  Portanto,  a  Teleconsulta  de  Enfermagem,

atualmente, é uma estratégia de ensino em saúde que estimula os estudantes na obtenção de novas

experiências  de  aprendizagem,  acercando-os  dos  fatos  da  realidade  vivenciada  no  país  e

incorporando-os aos processos de ensino e de aprendizagem vigente.

Palavras-chave: Teleconsulta de Enfermagem; Ensino; Aprendizagem; Idosos; Pandemia da Covid-

19.
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (ACT) COM

ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NOS SERTÕES DE CRATEÚS-CE

Delano Carneiro de Almeida, Francisco Jucivânio Félix de Sousa e Solano da Silva Guerreiro

Universidade de Vale do Taquari - Univates; Faculdade Princesa do Oeste (FPO); 

Instituto Federal do Ceará (IFCE); Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Orientador: Rogério José Schuck 

Resumo: Este trabalho nos dá a visão de uma experiência de ensino virtual, ocorrida em um curso de

extensão  institucionalizado  pela  Faculdade  Princesa  do  Oeste-FPO,  Crateús-CE,  que  teve  como

temática a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), ocorrido remotamente e, desenvolvido por

meio do uso das ferramentas do Google G-Suite, bem como por meio do Meet, durante os meses de

setembro e outubro de 2020, totalizando 20 horas; com o objetivo de uso de estratégias de Ensino e

de Tecnologias Digitais (TDs) que possibilitassem o desenvolvimento das ações propostas, com isso,

utilizou-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA, Google Classroom, de forma a possibilitar a

participação  e  a  aprendizagem  dos  participantes  na  extensão  sobre  questões  referentes  à

alfabetização, ao letramento, à alfabetização e ao letramento científico, trabalhando a temática de

ACT em um AVA em contexto da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Buscamos entender as

realidades  e  as  necessidades  educacionais  dos  alunos,  compreendendo  e  nos  munindo  de

conhecimentos necessários à realização da extensão proposta.  Utilizamos as TDs, como: Google

Meet; Google Classroom, bem como o uso de fóruns no AVA; Vídeos do Youtube; Padlet; Google

Forms,  etc.,  como  suporte  para  o  desenvolvimento  das  ações.  Como um dos  resultados,  foram

registrados 20 alunos na extensão proposta, destes, 15 participantes finalizaram o curso de forma

satisfatória. Nesse sentido, podemos dizer que os nossos objetivos foram alcançados, uma vez que,

tivemos participações ativas nas ações propostas, além disso, executamos as atividades utilizando

estratégias  de  ensino  com  suporte  das  TDs,  possibilitando  que  os  participantes  interagissem  e

participassem do curso, abordando a temática sobre AC e LC. A princípio, percebemos ainda um

estranhamento por parte dos participantes em relação à temática proposta, conforme questionário

inicial  de  sondagem.  Todavia,  posterior  ao  desenvolvimento  das  atividades  nas  modalidades

assíncronas  e  síncronas,  visualizamos  que  os  participantes  da  ação  de  extensão  começaram  a

familiarizar-se  com  as  ideias  acerca  da  AC e  do  LC,  afirmação  essa  constatada  por  meio  das

respostas dadas no questionário final que foi aplicado junto aos participantes. Todavia, acreditamos

na importância do uso dos artefatos tecnológicos, materiais e imateriais, no processo de ensino e de

aprendizagem, principalmente no cenário que vivenciamos na atualidade, o de pandemia da Covid-
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19. Assim, o uso das TDs nos possibilitou desenvolver a ação de extensão e as atividades propostas e

planejadas sobre a ACT. Por fim, agradecemos à Faculdade Princesa do Oeste (FPO) - Crateús/CE,

pela disponibilidade em ofertar o curso de extensão para os alunos da instituição, e em nos acolher

como pesquisadores. Agradecemos à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior),  pela  concessão  da  bolsa  PROSUC-Taxa  ao  longo  da  realização  de  estudo  pelos

pesquisadores.

Palavras-chave: Alfabetização Científica e Tecnológica; Discente; Extensão.
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FORMAÇÃO TECNOLÓGICA PARA PROFESSORES: O ENSINO DA PRODUÇÃO

TEXTUAL POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA PROMOÇÃO DE

VIVÊNCIAS DOCENTES EM CONTEXTO PANDÊMICO

Kári Lúcia Forneck, Róger Sullivan Faleiro, Larissa Damiris Lopes Franco, Érika Benini, Carolina

Taís Werlang, Sofia Scheid Wolmeister, Hendy Barbosa Santos, Lesly Diana Pimentel Yong, Aldina

Tatiana Silva Pereira, Suzinara Strassburger Marques e Solano da Silva Guerreiro

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: Este trabalho objetiva relatar o processo de elaboração de um dos encontros previstos na

Jornada Pedagógica, ação esta que surgiu a partir da parceria entre o projeto de pesquisa “O ensinar

da infância à idade adulta:  olhares de professores e alunos” com o projeto de extensão “Alter -

Linguagem e Tecnologia potencializando Redes Colaborativas de Aprendizagem”, cujo objetivo é

refletir acerca de problemáticas e possibilidades, relacionadas ao ensino e às tecnologias, com base

nos desafios vividos pela educação em contexto pandêmico (COVID-19). As ações decorrentes dessa

parceria se fundamentam nos conceitos de educação on-life (SCHLEMMER; DI FELICE; SERRA,

2020) e letramento digital (RIBEIRO; COSCARELLI, 2017) que visam a mescla das tecnologias

digitais às práticas de ensino. O cronograma da Jornada Pedagógica apresenta cinco encontros com

duração de, em média, uma hora, sendo eles: 1) A importância de tecnologias digitais educacionais,

2) Letramento digital e multimodalidade, a partir do uso da plataforma Padlet, 3) (Re)textualização, a

partir da plataforma Story Board That, 4) Produção de fanfics no Google Drive e 5) Avaliação de

textos, em ambientes digitais, com base no conceito de bilhetes orientadores. Neste relato, focaremos

na proposta a ser executada no encontro 4, sobre Produção de fanfics no Google Drive. No início

dessa atividade, será realizada uma apresentação sobre o conceito de fanfic e, em seguida, serão

mostrados  exemplos  de  algumas  produções  publicadas  na  internet.  Logo,  será  exposta  aos

participantes a estratégia de ensino “Os 6 chapéus do pensamento”, que consiste em uma técnica

para  tomada de  decisões  com base  em diferentes  perspectivas,  cada  uma correspondendo a  um

chapéu específico (amarelo,  vermelho, branco, preto,  verde e azul).  Depois disso, os professores

serão divididos em grupos e cada um receberá uma cor referente a um Chapéu do Pensamento —

cada  integrante  deverá  usar  um acessório  com a  respectiva  cor  de  sua  equipe.  Em seguida,  já

divididos, os docentes receberão um documento no Google Drive com o conto “Como um colar”, de

Marina Colasanti, que apresentará lacunas a serem preenchidas pelos grupos. Os trechos e o enredo

deverão ser criados a partir da perspectiva do chapéu recebido; por exemplo, o grupo que receber o

Chapéu Branco preencherá os blocos com base em uma visão mais realista, diferente do grupo com
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Chapéu Preto, que apresentará uma perspectiva pessimista. Ao fim das produções, todos os grupos se

reunirão  novamente  para  conferir  a  versão  original  do  texto,  no  intuito  de  compartilhar  suas

experiências  e,  ainda,  justificar  suas  criações  textuais.  Esperamos  que,  ao  fim  do  encontro,  os

participantes experienciem práticas de produção colaborativa e de letramento digital, conheçam o

gênero  fanfic  e  a  estratégia  de  ensino  “Os  6  chapéus  do  pensamento”.  Ao  final  da  Jornada

Pedagógica,  esperamos,  ainda,  concretizar  junto aos professores  participantes,  práticas  de ensino

pautadas na educação on-life.

Palavras-chave:  Tecnologias  Digitais;  Estratégias  de  Ensino;  Fanfics;  Produção  Escrita

Colaborativa; Formação de Professores; Educação on-life.
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A APRENDIZAGEM DE NOVOS IDIOMAS PARA ACESSAR OUTRAS CULTURAS:

PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES BRASILEIROS SOBRE AS METODOLOGIAS DE

ENSINO DE LÍNGUAS NA CHINA

Suzinara Strassburger Marques e Róger Sullivan Faleiro

Instituto Politécnico de Macau, Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa qualitativa que busca expor um

panorama dos principais fatores que influenciam brasileiros a aprender um novo idioma e,  além

disso, discutir as diferenças e dificuldades apontadas em relação ao ensino de línguas na China. Para

isso, foi realizado um questionário na plataforma Google Forms, com seis questões discursivas, o

qual foi respondido por cinco alunos brasileiros que estão em processo de aprendizagem da língua

chinesa  (mandarim),  cujas  aulas  são  ministradas,  de  forma  remota,  por  professores  chineses

residentes em Macau/RPC. As análises das respostas foram realizadas a partir de uma aproximação

com  a  metodologia  de  Análise  de  Conteúdo  de  Bardin  (2012).  Para  tanto,  foram  criadas  três

categorias, a) o interesse por línguas estrangeiras e a importância de aprender outras línguas; b) a

percepção dos alunos sobre as diferentes abordagens metodológicas; e c) a meta-aprendizagem de

alunos  de  línguas  estrangeiras.  Na primeira  categoria,  as  principais  motivações  que  levaram os

respondentes a buscar aprender outras línguas são a possibilidade de conhecer outros lugares e outras

culturas,  além da importância  de falar  mais de um idioma para suas carreiras profissionais.  Em

relação  à  segunda  categoria,  as  percepções  dos  estudantes,  sobre  as  metodologias  de  ensino,

dividiram-se entre aqueles que consideram o ensino chinês restrito à utilização de livros e manuais, o

que oferece poucas oportunidades de interação em aula; e aqueles que acreditam que a metodologia

chinesa  é  diferente  em  função  da  cultura,  e  que  não  se  pode  negar  a  eficácia  de  aulas  mais

expositivas. Na terceira categoria, os aprendizes frisam a necessidade de praticar o chinês em outros

contextos, seja com falantes nativos ou com outros estudantes, pois a exaustiva repetição das lições

apresentadas em aula não os preparam para viver situações do cotidiano. A partir da análise, percebe-

se que brasileiros e chineses têm visões diferentes sobre o ensino e a aprendizagem de línguas, mas

que o propósito é o mesmo. Além disso, é importante ressaltar que, na segunda categoria, nem todos

os participantes possuem clareza sobre as metodologias de ensino utilizadas pelos professores, as

quais  podem  variar  no  atual  contexto  remoto  e  pandêmico,  considerando  que  o  curso  é,

originalmente,  oferecido  de  forma  presencial.  Por  isso,  há  um  contraste  entre  as  diferentes

percepções. Infere-se, ainda, que há uma lacuna cultural e histórica entre o Brasil e a China, o que

dificulta  as  aproximações  entre  a  forma  como  professores  e  alunos  brasileiros  e  chineses
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compreendem a aquisição de uma língua estrangeira. Sob essa perspectiva, é importante estimular e

propiciar o diálogo entre acadêmicos e docentes dos dois países, como realizado neste trabalho.

Palavras-chave: Contexto Remoto; Metodologias de Ensino; Língua Chinesa; Aquisição de Língua

Estrangeira; Meta-aprendizagem.
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APOIO FAMILIAR NA PERSPECTIVA DO ENSINO REMOTO NA PANDEMIA

Gabriela Diehl e Tais Bavaresco Baldasso

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadoras: Bárbara Letícia Manini Ribeiro e Maria Elisabeth Bersch 

Resumo: O curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Taquari (Univates), através do programa

de Residência Pedagógica (RP), financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (CAPES), tem proporcionado reflexões sobre a aproximação entre família e escola e

o  quão  significativo  isso  pode  ser  no  processo  de  aprendizagem  das  crianças.  Diante  das

modificações na maneira de conviver em sociedade que o atual momento da pandemia tem exigido,

buscamos, neste presente trabalho, analisar nossa vivência diária em sala de aula a partir de estudos

feitos  no  RP.  A educação  tem vivenciado  significativas  mudanças,  sejam elas  na  relação  entre

sujeitos ou no processo de ensino-aprendizagem. Trabalhamos com crianças na faixa etária de 5 a 7

anos de idade, em que estão começando a conhecer o alfabeto, a construir a escrita do seu nome e de

palavras do cotidiano, além da leitura. Também são exercitados exercitado a motricidade, o convívio

social e o cuidado com o próximo. Diante do presenciado neste período atípico, pode-se perceber

claramente a importância da união entre família e escola no processo de ensino-aprendizagem das

crianças.  Momentos  síncronos  no  Google  Meet,  envio  de  atividades  previamente  preparadas  de

forma  impressa,  postagem  de  atividades  na  plataforma  Google  Classroom,  apoio  através  de

mensagem,  áudio  e  vídeo  pelo  WhatsApp  sem  restrição  de  horário,  e,  até  mesmo,  conversa

presencial com a família foram as estratégias usadas para que a escola mantivesse contato direto com

o aluno e sua família. Esse apoio foi fundamental para que a aprendizagem e o desenvolvimento das

habilidades  previamente  mencionadas  continuassem  ocorrendo  de  maneira  constante.  Numa

dimensão  com diferentes  realidades  essa  vivência  foi  perceptível  especialmente  no  retorno  dos

momentos presenciais. Ao pensarmos nesse elo na atual situação percebemos o quão impotente é

uma Educação sem a colaboração do apoio familiar,  impossibilitando muitos alunos a terem um

processo  de  aprendizagem  mais  eficaz.  Por  outro  lado,  também  foi  perceptível  a  evolução  do

aprendiz  como sujeito  perante  o  suporte  familiar.  Nas  escolas  em que  atuamos  como docentes,

devemos voltar um passo para resgatar todos os discentes, verificando em qual estágio cada criança

se encontra, isto é, a real aprendizagem do educando. Diante desse diagnóstico, precisa-se retomar a

construção do que não foi atingido durante o período remoto para que este aluno também tenha

condições  de  acompanhar  sua  turma  de  forma  mais  proveitosa  e  satisfatória  no  seu  respectivo

nível/ano de ensino. É natural que crianças necessitem de orientações em sua vida, seja nas tarefas
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escolares ou no próprio cotidiano. No momento em que a escola esteve afastada de forma física, a

família foi a ponte que interligava-nos ao aluno, auxiliando-os nesses processos, construindo uma

união entre escola e filhos e contribuindo no desenvolvimento pessoal, social e na aprendizagem dos

educandos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Convívio; Escola; Família.
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CONCEPÇÕES CONSTRUCIONISTAS APLICADAS AO CONTEXTO DO ENSINO DA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Demson Oliveira Souza

Instituto Federal da Bahia

Resumo: O intuito desse artigo é apresentar alguns resultados e reflexões originados a partir de uma

prática pedagógica envolvendo ensino e aplicação de conceitos da Educação Financeira para alunos

de uma turma de curso Técnico Integrado Informática do IFBA. Seu principal objetivo foi mostrar a

importância  da  Educação Financeira  e  seus  princípios  na  busca  por  decisões  mais  acertadas  no

âmbito  da  realidade  financeira  dos  alunos  envolvidos  e  de  suas  famílias.  Para  isso,  foram

desenvolvidas sob o viés construcionista de Seymour Papert (2008), atividades didáticas de caráter

prático e reflexivo a partir de encontros presenciais e de atividades online, que envolveram conceitos

teóricos, simulações de operações financeiras, além de estratégias para o uso consciente dos recursos

financeiros,  bem  como,  sua  melhor  utilização  e  controle.  Nesse  sentido,  os  sujeitos  puderam

interpretar, discutir e solucionar questões cotidianas de ordem financeira, auxiliados por aplicativo

que  simula  calculadora  financeira  HP12C,  por  uma  planilha  eletrônica  de  controle  de  gastos

desenvolvida pelos próprios alunos e por aplicativo voltado para gerenciar compras e valores pagos

em  supermercados  ou  outros  locais  para  aquisição  de  gêneros  alimentícios.  A  abordagem

metodológica  adotada  nesse  processo  investigativo  foi  de  um  estudo  descritivo  com  análise

qualitativa dos  resultados.  Para  efetivar  a  coleta  de dados,  utilizamos a  observação participante,

questionários semiestruturados, registros escritos nos fóruns virtuais, que posteriormente serviram de

objetos de análise e discussão. Os resultados evidenciaram que a maioria dos alunos não discute

sobre questões concernentes à Educação Financeira no âmbito familiar, como também, descrevem

uma  realidade  de  ensino  e  aprendizagem  pouco  significativa  ou  efetiva  quando  envolveu  essa

temática. Ao terem experimentado essa prática pedagógica, os alunos demonstraram ter adquirido

mais segurança quanto às possíveis escolhas e soluções relacionadas ao uso de recursos financeiros

em seus cotidianos.

Palavras-chave: Educação Financeira; Construcionismo; Tecnologias Digitais.
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DA CONSCIÊNCIA À AÇÃO: 

OFICINAS EXTENSIONISTAS DE BULLYING E CYBERBULLYING

Raquel Vian Rodrigues e Garine Andrea Keller

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Maria Elisabete Bersch 

Resumo: O  projeto  Alter  -  Linguagem  e  Tecnologia  Potencializando  Redes  Colaborativas  de

Aprendizagem, em seu aspecto geral, objetiva potencializar práticas colaborativas de aprendizagem

utilizando a linguagem e a tecnologia. No primeiro semestre de 2021, em conjunto com o projeto de

extensão  Bullying  nas  Escolas:  interlocuções  em e  para  Direitos  Humanos,  foram elaboradas  e

desenvolvidas três ações com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola parceira

da Univates. As ações buscaram trabalhar o conceito de bullying e cyberbullying nas redes sociais,

promovendo a ética e o cuidado com o outro nestes espaços de convivência. A proposta culminou

com a elaboração de posts com mensagens de conscientização sobre o bullying. Os encontros, com

cerca de uma hora de duração,  foram realizados com turmas de sexto a  nono ano. No primeiro

encontro, realizado de forma remota, as integrantes do projeto trabalharam com os temas bullying e

cyberbullying,  propondo atividades  virtuais  por  meio  das  quais  os  alunos  interagiam dando sua

opinião. Além disso, houve debates a respeito de notícias veiculadas por jornais online, nos quais se

demonstravam casos  de  pessoas  que  sofreram com esses  problemas.  No  segundo  encontro,  foi

desenvolvido  o  conceito  de  post  campanha,  gênero  textual  do  qual  foram  analisadas  as

características,  como  imagem,  frase  impactante  e  assinatura  do  autor.  Após,  as  turmas  foram

desafiadas a criarem sua própria campanha contra o bullying ou cyberbullying. Por fim, no último

encontro, todos os alunos apresentaram suas construções explicando como elaboraram suas ideias e

as etapas que seguiram para a produção do post campanha. A partir dessas experiências, foi possível

observar  o quanto os  alunos têm uma ideia  sobre o conceito de cyberbullying,  mas não da sua

gravidade e frequente incidência nas mídias. Também, com a realização das oficinas, possibilitou-se

o debate sobre esses temas, gerando reflexões e relatos expostos pelos estudantes. Assim, com a

construção  final  dos  posts  campanha  anti-bullying  e  cyberbullying,  os  estudantes  puderam

desenvolver algo que representasse o que aprenderam, resultando em trabalhos inspiradores, alguns

dos  quais  facilmente  poderiam  estar  percorrendo  as  mídias  sociais.  Espera-se  que,  com  estas

oficinas,  seja  possível  mais  estudantes  refletirem sobre  os  temas  e  propagarem suas  campanhas

contra  o  bullying  e  cyberbullying.  Outrossim,  estas  práticas  extensionistas  estão  em  fase  de

desenvolvimento em outras escolas parceiras também.

Palavras-chave: Bullying. Cyberbullying. Projeto. Oficinas.
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PROJETO DE EXTENSÃO ALFAB&LETRAR: 

CIRCUITOS PEDAGÓGICOS FORTALECENDO A ALFABETIZAÇÃO, O LETRAMENTO

E O LETRAMENTO LITERÁRIO NO CICLO ALFABETIZADOR

Carla Fernanda Schneider, Danise Vivian e Garine Keller

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Garine Keller 

Resumo: O Projeto de extensão ALFAB&LETRAR, vinculado à Universidade do Vale do Taquari -

Univates,  visa  promover  a  alfabetização (SOARES, 2003),  o  letramento (KLEIMAN, 2005) e o

letramento literário (COSSON, 2009), tendo como público-alvo estudantes do ciclo alfabetizador. No

ano de 2020, em decorrência da epidemia do coronavírus, o projeto teve que se reinventar na forma

como estava presente em sala de aula. O grupo de extensionistas desenvolveu “kits” pedagógicos,

contendo uma sequência de atividades elaboradas a partir de um texto literário. Ao longo do ano,

foram criados cinco “kits” pedagógicos, que foram planejados para uma turma de 1º ano do Ensino

Fundamental de uma escola parceira do Projeto, situada no município de Estrela. Ao final do ano de

2020, o projeto, ao revisar suas ações, propôs a inclusão de mais etapas do ciclo alfabetizador (pré-

escola, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental). Com esse pressuposto, para o ano de 2021, estabeleceu-

se  a  criação  de  circuitos  pedagógicos,  com foco  em atividades  que  desenvolvam a  consciência

fonológica e auxiliem no processo de alfabetização a partir de textos literários. Para a elaboração dos

circuitos, o grupo de extensionistas realizou estudos focados na consciência fonológica, que visavam

conhecer as etapas essenciais a serem trabalhadas no processo de alfabetização das crianças. Cada

circuito tem como base um livro de literatura infantil. Por meio dele são criadas atividades e jogos,

sempre estabelecendo o que será proposto para as crianças que estão no ciclo alfabetizador. Após o

planejamento do circuito, o projeto realiza intervenções em escolas parceiras, que acontecem através

de alguns passos: inicialmente um momento de pré-leitura, no qual as crianças são convidadas a

discutir o que pode ser o assunto da história, explorando a capa do livro como recurso. Em seguida,

se inicia a contação da história, a realização de algumas atividades e jogos referentes à história e por

fim uma retomada de tudo o que foi realizado no circuito através de uma música ou outra atividade

lúdica. Um primeiro circuito construído pelo projeto já foi implementado em três turmas de pré-

escola da rede básica da região. O livro utilizado foi “Assim Assado”, da autora Eva Furnari.  A

intervenção iniciou com a apresentação do grupo de extensionistas, um momento de pré-leitura, a

contação da história e duas atividades, uma de rimas utilizando placas distribuídas para as crianças e

uma de criação de rimas com as placas. Por fim utilizou-se uma música referente à história (Assim,
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Assado, do grupo Palavra Cantada) para as crianças cantarem e dançarem. Ao estar na escola e

colocar o circuito em prática, pode-se constatar um interesse das crianças com a história, os seus

olhares atentos e o gosto por ouvir uma história. Além disso, ao propor atividades como as de rimas,

as  crianças  conseguem efetuar  várias  associações,  perceber  a  similaridade  de  muitas  palavras  e

principalmente expressarem todo o seu conhecimento e criatividade.

Palavras-chave: Alfabetização; Consciência Fonológica; Literatura.
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INDÍCIOS DO VÍDEO TUTORIAL COMO METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO: HIPÓ-
TESES DA EMPIRIA NUMA TURMA DE LICENCIATURA

Paulo Henrique Vieira de Macedo
Universidade Vale do Taquari (UNIVATES)

paulo.macedo@universo.univates.br 

Resumo

O presente relato tem como objetivo geral: instigar hipóteses advindas do uso do vídeo tutorial como
metodologia ativa de ensino com base nas experiências como tutor presencial no Curso de Licencia-
tura em Filosofia (EaD), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), no Campus Bacabal. A
metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, baseada nas experiências advindas de experimentos
de ensino. Os principais resultados foram: a implementação dos vídeos tutoriais durante o processo
de ensino pode agilizar a aprendizagem sobre determinadas tarefas e/ou procedimentos; a ampliação
da autonomia dos acadêmicos; instiga a capacidade de empreendedorismo; melhora o gerenciamento
de seus estudos; fortalece o vínculo da aprendizagem tornando os acadêmicos inquisidores e promo-
tores entre seus pares. Considerando os argumentos expostos, percebe-se que o aprofundamento de
elementos da prática que alavancam as suposições de aprendizagem que perfazem um ensinar ativo.
 
Palavras-chave: Vídeo tutorial; Ensino; Metodologia Ativa.

Introdução

Em um mundo cada vez mais interligado as formas de comunicação, ensino e aprendizagem

tornam-se fenômenos acentuados e repletos de características que vão moldando uma determinada

forma de estar dos indivíduos numa sociedade espelhada pelos movimentos do pensamento.

Como já dizia Deleuze (2006), o pensamento é forçado por problemas, e esse é o ponto que

motiva os acontecimentos que por aí seguem, construindo ideias, hipóteses, erros, e finalmente acer-

tos, que até então não chegam à perfeição do imaginário.

Em tempos de sindemia covídica, termo empregado por Alfredo Veiga Neto, para denominar

uma “combinação e potencialização de problemas que se situam nos âmbitos sanitário, sociocultural

e ambiental” (2020, p.4), desencadeado pela pandemia disseminada em todo o planeta, por um agen-

te etiológico viral, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infec-

ções assintomáticas a quadros graves (BRASIL, 2020), e com alta taxa de transmissibilidade e poten-

cial para comorbidades na sociedade, trouxeram mudanças repentinas, com pouco planejamento e al-

teração significativa na vida de todos (TIRABONSCHI, 2020).

Nesse sentido, COUTINHO; LISBOA (2011) destacam que a sociedade da informação está

envolvida numa mudança constante, fruto dos avanços na ciência e nas tecnologias. Então, percebe-

se que há uma velocidade do que se pensa no presente. Principalmente, se levarmos em consideração

os processos que envolvem o ensino e a aprendizagem. 

INDÍCIOS DO VÍDEO TUTORIAL COMO METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO:
HIPÓTESES DA EMPIRIA NUMA TURMA DE LICENCIATURA
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Um exemplo marcante de novos caminhos entre ensino-aprendizagem é a educação a distân-

cia (EAD) que tem avançado sistematicamente na última década (RIGHETTI, 2013). Isso reflete o

contexto da “sociedade informacional e a mudança nas políticas para essa modalidade, que possibili-

tam sua expansão em instituições públicas e privadas” (MATTAR, 2012, p.15 apud MORAES, 2014,

p.03).

Esse contexto abre espaço para as metodologias ativas que são caminhos para avançar mais

no conhecimento  profundo,  nas  competências  sócio  emocionais  e  em novas  práticas  (MORAN,

2013). Os estudantes devem estar no centro da aprendizagem, sendo incentivados a aprenderem de

forma autônoma e participativa. Ao professor, que agora cabe-lhe o papel de “facilitador, orientador

ou mediador, entre tantas outras características, para que o estudante possa tecer com autonomia no-

vas redes de significação com o conhecimento” (SILVA; HENZ; MARTINS, 2017, p.43).

O trabalho de mediação torna-se mais desafiante por necessitar envolver os métodos ativos,

em formas de ampliar o processo de aprender no qual, por meio de experiências concretas ou simula-

das, busca-se soluções para problemas encontrados em diferentes contextos (SILVA; HENZ; MAR-

TINS, 2017).

A aplicabilidade das mídias digitais fortalece as estratégias de despertar motivos para a apren-

dizagem, tornam as aulas interessantes (MOREIRA, 2006 Apud PAZZINI, 2013). Dentre elas, os ví-

deos combinam a “comunicação sensorial- cinética, com a audiovisual, a intuição com a lógica, a

emoção com a razão” (MORAN, 1993, p.02). A escolha desse recurso midiático, principalmente, o

vídeo tutorial que demonstra praticidade no momento do repasse das informações, propõe ser pro-

missor no processo de ensino pelos mediadores no trabalho educativo.

Nesse sentido, o objetivo geral desse estudo é Instigar hipóteses advindas do uso do vídeo tu-

torial como metodologia ativa de ensino com base nas experiências vivenciadas como tutor presenci-

al no Curso de Licenciatura em Filosofia à distância, pelo Núcleo de Tecnologias para Educação

(UEMANET), no Campus Bacabal da Universidade Estadual do Maranhão. 

O caminho metodológico é de natureza qualitativa (CRESWELL, 2014), com busca biblio-

gráfica, pois visa conhecer a fundo quadros de referenciais teóricos (DEMO, 2011), baseada nas ex-

periências, que registra de forma não intrusiva (BOGDAN; BIKLEN, 1994), advindas de experimen-

tos de ensino realizados durante o trabalho de tutoria presencial numa turma do Curso de Licenciatu-

ra em Filosofia a distância, no Campus Bacabal, da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Com isso, a seguir estarão entrelaçadas teorias que corroboram com o destaque de que os ví-

deos tutoriais como recurso audiovisual de ensino estimulam a percepção dos sentidos – visão, audi-

ção, cinestesia – ultrapassando o simples “olhar” instrucional saltando-se para o como fazer (know-
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how) por parte de quem assiste, reproduzindo os caminhos eficazes para se chegar ao objeto final,

aguçando a curiosidade de quem ensina e de quem aprende. 

Com a meta de instigar hipóteses ligadas às teorias que embasam as metodologias ativas, o

ensino e aprendizagem significativa aliada as experiências indutivas (ANDRADE, 2002) em campo,

a presente estrutura contará com dois tópicos: no primeiro, abordará sobre o cruzamento das metodo-

logias ativas, o ensino e a aprendizagem significativa como válvulas que ativam o uso dos vídeos tu-

toriais como objetivo de ensino e aprendizagem; o segundo ponto, reforça a prática durante as expe-

riências de ensino sobre o vídeo tutorial numa turma do Curso de Licenciatura em Filosofia, que re-

forçam as ideias edificadas sobre a empregabilidade do vídeo tutorial como metodologia ativa de en-

sino.

Metodologias ativas, ensino e aprendizagem significativa

Em tempos de sindemia covídica, a virtualidade do ensino está sendo utilizada como caminho

para se transportar uma mercadoria preciosa, chamada de conhecimento.

Essa mercadoria necessita de cuidados, prudência e humanização. Fazendo um paralelo se-

mântico, o processo de aquisição de conhecimentos deve possuir características marcantes, baseadas

nas vivências, para quem ensina e aprende. 

Nesse meio, as metodologias ativas, conforme Moreira; Ribeiro (2016, p. 97): 

Envolvem os estudantes e os engajam ativamente em todos os processos de sua aprendiza-
gem, trazem benefícios como protagonismo estudantil, a apreensão das informações media-
das, habilidades comunicacionais, habilidades de raciocínio avançadas, trabalho em equipe,
motivação, novos recursos de aprendizagem e respeito aos vários estilos de aprendizagem.

 Conforme os autores, os aprendizes tornam-se o centro, protagonizando sua forma singular

de aquisição de conhecimentos. Por esse motivo é pertinente atrelar às metodologias ativas, práticas

de ensino claras, significativas que marcam os sentidos, multidirecionada, quebrando o estigma de

uma educação bancária (FREIRE, 2020).

 Reforçado pelas ideias de Deleuze (2006 apud GALLO, 2012), o aprender é, pois, um acon-

tecimento da ordem do problemático. E é essa noção de problema que faz Deleuze defender a noção

de um aprender que não é recognição, mas criação de algo novo, um acontecimento singular no pen-

samento. 

 Dessa forma, o ensino consiste na “emissão de signos, sem que tenhamos controle em rela-

ção ao que será feito com eles, por aqueles que os encontram” (GALLO, 2012, p.9). Esses signos de-
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vem ser lançados aos sujeitos que aprendem por canais de fácil tradução, tendo um interesse imbuído

e sobretudo, que causem transformações em suas vivências.

 Nesse momento, entra em cena a aprendizagem significativa que segundo Masini; Moreira

(2017), envolve a integração de sentimentos, pensamentos e ações que requerem aquisição de conhe-

cimentos com compreensão e elaboração no uso da própria capacidade de aplicação, transferência e

clareza sobre aquilo que se está fazendo e o porquê disso. 

Aprofundando essa linha tênue, a proposta de inclusão do vídeo como recurso aliado ao tuto-

rial simbolizam a variedade de processos de ensino e aprendizagem executados pelos docentes e dis-

centes. Para balizar ainda mais o conceito de tutorial, Santiago (2013, p. 37) remonta o conceito de

tutorial baseando-se em unidades fraseológicas especializadas:

O tutorial é um gênero textual, uma vez que está ambientado em um certo domínio social de
comunicação, possui um dado público-alvo e um propósito bastante claro que o determina.
Nesse sentido, observamos que os tutoriais são caracterizados como textos instrucionais que
são elaborados propendendo à utilização de um sistema baseado nas indicações nele mostra-
das. Para tanto, é utilizada uma linguagem permeada de termos, unidades fraseológicas espe-
cializadas e conceitos próprios das áreas envolvidas. 

 Potencializando as ideias de Santiago (2013) sobre o tutorial como gênero textual, que per-

passa por procedimentos instrucionais, acrescenta-se a essa evidência, a utilização do vídeo como um

instrumento catalisador de sensações, no âmbito do ensino e das aprendizagens ativas, pois como re-

força Sahagoff (2019, p.12) é notório o “uso das tecnologias como ferramentas para potencializar o

aprendizado, num processo que estimula a autoaprendizagem e a curiosidade do aluno para pesquisa,

refletir e analisar possíveis situações”. E ainda, os tutoriais podem ser guiados por pessoas mais ex-

perientes em diferentes campos e atividades, como curadoria, mediação ou mentoria (BACICH; MO-

RAN, 2018).

 Nesse sentido, o vídeo tutorial, com efeito parece ter surgido como uma adaptação do manu-

al de instruções e ganhou força com a utilização da internet e de suas redes de compartilhamento de

informações. Nele, o interlocutor, que pode ser um personagem fictício, um especialista, uma pessoa

pública ou uma pessoa desconhecida, grava um passo à passo de como se fazer algo articulando vari-

ados recursos: texto oral, escrito, imagens, efeitos, músicas (SUMIYA, 2016).

Resultados 

A experiência apresentada a seguir, advém da atuação durante três anos como mediador (tutor

presencial) na Oferta 2017.1, do Curso de Licenciatura em Filosofia à distância, pelo Núcleo de Tec-
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nologias para Educação (UEMANET), no Campus Bacabal, da Universidade Estadual do Maranhão

(UEMA).

Durante esse trabalho, observei uma crescente demanda de dúvidas e inquietações dos estu-

dantes em relação à utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Moodle. Constante-

mente fui procurado através do aplicativo de comunicação instantânea WhatsApp®, para realizar re-

petidas explicações sobre navegabilidade e identificação de guias no layout do ambiente; local para

postagem de tarefas estabelecidas pelas disciplinas específicas do curso; a técnica de como fazer o

upload das atividades no ambiente; a normatização com base na ABNT; a configuração de itens bási-

cos nos smartphones e computadores – através de aplicativos – para realização das atividades, além

de alguns desconhecerem a forma de compartilhamento coletivo.

Diante desse contexto,  inúmeras vezes fui alternando métodos de ensino para melhorar a

aprendizagem dos acadêmicos, destaco aqui alguns: aulas explanadas com apresentação de slides;

encontros presenciais planejados com a apresentação de sugestões (enfatizo que nesse período não

estávamos em isolamento social, decorrente da pandemia causada pela COVID-19); estudos através

de apostilas confeccionadas pelos professores conteudista e disponibilizada no AVA; realização de

mesas de discussão e seminários estabelecidos como pré-requisitos para notas nos componentes cur-

riculares; debates e instruções em grupos de WhatsApp® - mensagens de áudio, compartilhamento

de template. No entanto, apesar de todo esse esforço e planejamento construído, alguns acadêmicos

não conseguiam realizar os pré-requisitos para a obtenção de uma nota final proveitosa.

A fim de amenizar as dificuldades encontradas no grupo de acadêmicos, e com a percepção

de confeccionar uma maneira que mostrasse caminhos fáceis de serem reproduzidos para que os

mesmos pudessem melhorar sua autonomia, comecei a encaminhar inicialmente no grupo de What-

sApp áudios e mensagens com instruções precisas sobre determinados assuntos. No decorrer dessa

estratégia, percebi que alguns estudantes conseguiam realizar tais procedimentos, mas que outros, às

vezes, perdiam alguns prazos por não conseguirem resolver sozinhos suas demandas.

Tendo essa situação em vista, comecei a preparar curtas produções de vídeos, com um forma-

to didático,  como se fossem template de como realizar determinados procedimentos,  fornecendo

através da filmagem da tela do smartphone ou computador, os passos ou atalhos no ambiente virtual

de aprendizagem, através de softwares específicos, como o Xrecorder®, ApowerREC®. 

Através dessa estratégia, com a utilização de vídeos tutoriais, que foram criados para auxiliar

os estudantes a compreenderem caminhos virtuais a fim de contemplar determinada demanda de ta-

refa – seja para auxiliar a localizar um link, responder um fórum de discussão; seja para ver a forma

de formatação, normalização e postagem dos arquivos; ou até mesmo, para se localizar e entender a
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dinâmica dos componentes curriculares no Moodle AVA. Percebi por meio desse experimento, que

os vídeos tutoriais, conseguiam atender àquela demanda de forma eficiente.

A utilização dos vídeos como ferramenta de ensino pelo viés instrucional, veio suprindo as

demandas de dúvidas decorrentes da mediação nessa turma do Curso de Licenciatura em Filosofia.

Percebi que os tutoriais produzidos apresentavam uma intencionalidade, com significado e autoins-

trução que potencializam a compreensão das atividades lançadas, funcionando como objetos digitais

de ensino e aprendizagem potencialmente significativos (NEUENFELDT; SCHUCK; MIORANDO,

2020), pelo fato de permutar saberes e explorar as potencialidades das tecnologias.

Os tutoriais montados apresentavam uma intencionalidade, com significado e autoinstrução

que potencializavam a compreensão das atividades lançadas. A empregabilidade dessa metodologia

ativa – vídeo tutorial –, com instruções alinhadas, me fez perceber o potencial de ensino atribuído a

essa ferramenta digital significativa no trabalho de mediação, desencadeando hipóteses durante a uti-

lização dessa ferramenta como metodologia ativa de ensino.

Diante disso, o quadro a seguir destaca os indícios advindos de hipóteses durante a utilização

dessa ferramenta de ensino na turma do curso de Licenciatura em Filosofia à distância.

Quadro 1 – Indícios decorrentes do uso dos vídeos tutoriais como ferramenta de ensino

Principais Indícios
• A implementação dos vídeos tutoriais durante o processo de ensino pode agilizar a aprendizagem sobre

determinadas tarefas e/ou procedimentos que deverão ser realizados pelos acadêmicos, por exemplo: durante

o reconhecimento do layout do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

• A ampliação da autonomia dos acadêmicos durante a reprodução de um tutorial, como parte de um pro-

cesso que o direciona por um caminho que pode ser trilhado a fim de chegar com eficiência a um objetivo

prático.

• A capacidade de empreendedorismo aliado a autonomia dos acadêmicos, pois os mesmos poderão de-

senvolver suas próprias ferramentas digitais de ensino ligadas à necessidade do grupo de pares em diversos

ambientes.

• Podem ser gerenciados pelos acadêmicos no momento da utilização desse objeto digital de ensino e

aprendizagem potencialmente significativos, pelo fato de permutar saberes e explorar a tecnologia.

• Fortalece o vínculo da aprendizagem tornando os acadêmicos inquisidores e promotores entre seus pares

sobre como se faz um determinado procedimento.

Fonte: Autor (2021)

Os indícios advindos do uso dos vídeos tutoriais como ferramenta de ensino, alicerça as hipó-

teses apresentadas no quadro 1, reforçando a capacidade dos estudantes de construírem sua autono-
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mia tecnológica,  especificamente,  sobre a manipulação das sessões interativas do AVA como um

meio de aprendizagem virtual. Além de intensificarem as possibilidades de aprendizagem, gerencia-

mento e construção crítica sobre as demandas advindas dos estudos durante os componentes curricu-

lares do Curso de Licenciatura em Filosofia. 

Conclusões

Trabalhar com os vídeos no formato instrucional para os acadêmicos de uma turma de licen-

ciatura à distância, inicialmente me fez refletir sobre a abrangência do ato de ser professor, como fa-

ceta que ensina e que ao mesmo tempo aprende durante o processo resultante de suas práticas de en-

sino. Por esse motivo, a criação de hipóteses (especulações) advindas dos experimentos vivenciados

enriquece e corrobora cada vez mais com a evolução do conhecimento de um modo geral.

Em seguida, pude observar, que quando os processos de ensinagem, que podem ser conside-

rados como uma “prática social complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando

tanto a ação de ensinar quanto a de aprender, em um processo contratual, de parceria deliberada e

consciente” (ANASTASIOU; ALVES, 2015, p. 20), há uma multiplicidade de caminhos que podem

ser percorridos pelos estudantes a fim de se desafiarem em busca do conhecimento, seja no meio di-

gital ou “analógico”, para alcançarem a autonomia em seus próprios passos.

O aprofundamento da construção de elementos da prática, mesmo que sejam hipóteses, sobre

o uso dos vídeos tutoriais como metodologia ativa de ensino, alavancam as suposições de aprendiza-

gem que perfazem um ensinar ativo, que considere as reais necessidades dos estudantes, numa cons-

tante avaliação de possibilidades, aproximando os estudantes para o centro do processo, tornando-os

autônomos em algumas habilidades dentro de suas necessidades, envolvendo a integração de senti-

mentos, pensamentos e ações, tendo as tecnologias como aliadas desse circuito de aprendizagens. 

Perante todas essas informações, o presente estudo retomou a relevância de tecer um ensino

através da utilização do vídeo tutorial como uma precípua possibilidade de levar os estudantes a al-

cançarem autonomia tecnológica diante das necessidades advindas dos componentes curriculares do

curso de licenciatura em Filosofia.  
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM PAUTA: UMA ANÁLISE DAS REPORTA-
GENS DA REVISTA NOVA ESCOLA SOBRE O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGI-
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar as produções realizadas no que se referem ao Programa Resi-
dência Pedagógica (PRP), iniciado oficialmente no ano de 2018 em universidades públicas brasilei-
ras. A partir das publicações da revista Nova Escola analiso quanto ao que referência o Programa Re-
sidência Pedagógica desde antes até após o lançamento de seu edital. Por meio de excertos destas pu-
blicações, analiso o que vem sendo mencionado sobre o Programa e as produções realizadas quanto
ao processo de iniciação à docência que envolve este, utilizando de um recorte temporal de 2007 a
2018. O Programa de Residência Pedagógica iniciou no ano de 2018 nas universidades públicas e em
2020 nas universidades privadas, apresentando-se como uma proposta alternativa aos estágios obri-
gatórios. Uso ainda nesta análise o Edital 06/208 – CAPES de 2018 com os aportes referentes a
constituição e organização do Programa de Residência Pedagógica, mencionado em algumas das pu-
blicações destacadas. As informações provenientes desta análise são organizadas em grupos de senti-
do denominados: Rotina na escola; Aproximações universidade, gestão escolar e secretaria munici-
pal; Inserção na escola; Autonomia. Com este estudo foi possível compreender de que forma o PRP
esta sendo mencionado e compreendido no ambiente da escola pública, denominada de escola-cam-
po, bem como a importância de melhor compreender a estrutura do referido programa e a real neces-
sidade de mais horas de atuação no ambiente da escola-campo.

Palavras-Chave: Programa Residência Pedagógica; Iniciação à Docência; Formação de Professores.

Introdução

Esta análise ocorre em um período em que as verbas destinadas as políticas públicas sofrem

uma profunda decadência e mais uma vez cabe ao Senado definir o rumo destinado a estas verbas.

Um dos destinados desta verba é o Programa Residência Pedagógica (PRP) que em 2018 inicia nas

Universidades Públicas Brasileiras e em 2020 inicia em Universidade Privadas. 

A Revista Nova escola é a revista escolhida para esta análise, uma vez que esta revista possui

ampla circulação no ambiente escolar, sendo um dos meios de divulgação e diálogo nestes ambien-

tes. Utilizando de um recorte temporal de 2007 a 2018 e selecionando algumas reportagens que abor-

dam o PRP e a Base Nacional Docente. Para dialogar com estas reportagens trago o edital 06/2018

Capes do PRP para evidenciar os aspectos do referido Programa e apontar as afirmações que podem

estar com um viés errôneo a cerca do funcionamento do PRP.

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM PAUTA: 
UMA ANÁLISE DAS REPORTAGENS DA REVISTA NOVA ESCOLA SOBRE O PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
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Este estudo pretende evidenciar os dizeres presentes nas Escolas Públicas, denominadas de

Escola-Campo e ainda nas Universidades (públicas e privadas), bem como as representações de iden-

tidade presentes nas reportagens da Revista Nova Escola.

Fica evidente a necessidade de melhor compreender o PRP, de criticar as ações realizadas e

de pontuar o que não se tem compreendido e realizar a hipercrítica do processo como um todo. Uma

forma de reflexão e de estudo, visto que são muitas as especulações e pouco o estudo acerca do refe-

rido programa e quem o intuito de contribuir no processo de formação dos licenciandos. A necessida-

de de crítica se faz presente, visto que o intuito do referido Programa é contribuir no processo de for-

mação dos futuros licenciandos.

Descrição da pesquisa

Repetir, repetir, até ficar diferente. 
Repetir é um dom do estilo.

(Manoel de Barros)

As falas que permeiam um ambiente são os modos de pensar e de reproduzir informações so-

bre um determinado assunto. Compreender o que circula no ambiente das escolas e tendo consciên-

cia que a Revista Nova Escola é a que possui maior circulação neste meio, podemos ter uma noção

do que circula no ambiente da escola nos aspectos do Programa Residência Pedagógica (PRP). Com

o pequeno trecho do livro das ignorãças (BARROS, 2016) retomo a necessidade do repetir, o repetir

que reflete e que se torna um de estilo pela retomada, pela releitura. Defendendo a necessidade de di-

alogar, de argumentar e de sair do lugar em que nos encontramos. Permanecer onde estamos já não é

mais uma opção, a necessidade de repetir com uma crítica ao que já se disse ou fez é uma das opções

necessárias no ambiente da escola.

 Este trabalho tem por objetivo analisar as produções realizadas no que se referem ao Progra-

ma Residência Pedagógica (PRP) e as repetições ou ainda distorções quanto a este programa. Utilizo

de um recorte temporal de 2007 a 2018, analisando excertos de 5 reportagens no que se refere ao

Programa Residência Pedagógica. Como questão investigativa desta análise: De que modo o progra-

ma de formação inicial Residência Pedagógica é representado nas reportagens da Revista Nova Es-

cola? Uma vez que esta revista é a de maior circulação no ambiente escolar e é uma forma de repre-

sentação e de informação neste ambiente.

No âmbito das representações é importante destacar quanto aos seus efeitos e produções de

realidade [...] as representações têm efeitos ‘reais’, elas produzem identidades que não são fixas, que

parecem ‘realidade’, têm efeito de verdade e estão mergulhadas em relações de poder (FABRIS,
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1999, p.32). A revista sendo um meio de representação e de informação, pautada por relações de po-

der traz a escola informações, bem como dados quanto aos Programa Residência Pedagógica (PRP). 

No que corrobora com esta afirmação, abaixo trago aspectos gerais provenientes de cada uma

das reportagens analisadas e na sequência organizo os trechos recorrentes provenientes de cada umas

das reportagens, bem como as evidências do edital 06/2018 quanto ao PRP.

A primeira reportagem analisada e intitulada como “Por uma Formação Inicial de mais quali-

dade”, publicada em agosto de 2007, abarca a questão da qualidade na escola, porém percebe-se que

não conseguem compreender o que se refere a teoria e prática e ainda a evidenciam como algo sepa-

rado. A reportagem menciona ainda sobre o conceito de aprendiz e de autonomia e evidencia que se

encontra no texto da nova lei. Buscando a informação podemos observar que o edital 06/2018 (CA-

PES, 2018) apenas menciona em aperfeiçoar a formação dos futuros discentes, com o intuito de exer-

citar a relação teoria e prática por meios de vivências na sala de aula e as tendo como objeto de estu-

do.

A Residência Pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do aluno de licenciatu-
ra em ambiente escolar visando a vivência e experimentação de situações concretas do coti-
diano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto de relexão sobre a articulação
entre teoria e prática (CAPES, p. 18, 2018).

 A reportagem menciona quanto ao termo aprendiz e cita uma autonomia do aluno residente.

A autonomia parece estar atrelada ao exercitar o pensamento quanto as ações realizadas no ambiente

escolar, porém o termo aprendiz não aparece em nenhum momento e se distancia da proposta, uma

vez que o aluno de licenciatura vai estar atuando em sala de aula acompanhado do professor da tur-

ma (regente). 

Figura 1- FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA (2007)

A segunda reportagem analisada “Qual a diferença entre Pibid e a nova residência pedagógica

do MEC”, que parte de um diálogo com a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães.
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Esta reportagem publica em novembro de 2017 em seu título evidencia o termo novo, que nos da

uma dimensão de inovador, e a necessidade de atuação em escolas públicas. No edital Capes 06/2018

quanto ao PRP encontramos as escolas públicas de educação básica denominadas de escola-campo,

porém não encontramos o termo novo. Esta ideia de inovação aparece de forma recorrente nos docu-

mentos da Base Nacional Docente, mas não consta este termo em nem sinônimos no que se refere ao

PRP.

Figura 2 - FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA (2017)

A terceira reportagem denominada “Base Nacional Docente: veja o que muda na formação e

carreira”, aborda quanto as mudanças com a Base Nacional Docente e foi publicada em dezembro de

2018. Dentre as informações da reportagem encontramos quanto ao que se refere ao PRP como uma

substituição do estágio obrigatório, o qual difere do que consta em seu edital, pois este pontua que o

estágio terá por base a experiência da residência pedagógica e evidencia a necessidade de fortaleci-

mento das relações entre Instituições de Ensino Superior e escolas, de modo a promover o diálogo e

a interação (CAPES, 2018). Aquele que forma deve estar em diálogo com o ambiente que recebe e

acolhe os egressos dos cursos de licenciatura.

 

Figura 3 - FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA (2018)
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A quarta reportagem, de dezembro de 2018, intitulada ‘Base docente: o que pensam os espe-

cialistas” aborda quanto ao PRP na Base Docente e evidencia quanto a aspectos pontuais do PRP, en-

fatizando que este tem como base a Residência Médica e entende como uma política que rompe com

o distanciamento entre Universidade e Escola. Denomina assim as Universidades como a teoria e as

Escolas como a prática e ainda evidencia que o PRP substituirá o estágio obrigatório, o que difere do

edital 06/2018, o qual se referencia o trecho abaixo:

A residência pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do aluno de licenciatura
em ambiente escolar visando a experimentação de situações concretas do cotidiano escolar e
da sala de aula que depois servirão de objeto de reflexão sobre a articulações entre teoria e
prática (CAPES, 2018, p.18).

O edital em nenhum momento aponta quanto a uma substituição, mas sugere a imersão como

um objeto de reflexão, a necessidade de criticar as ações que pretendo ou ainda que venha a ser exe-

cutada no ambiente da escola. As imagens utilizadas como forma de identidade desta reportagem evi-

denciam duas situações que fazem parte do processo de formação dos licenciandos, em parte os estu-

dos no ambiente da Universidade com os seus colegas que estão traçando o mesmo caminho. A outra

imagem mostra o momento em que ocorre a articulação teoria e prática no ambiente da sala de aula

com os alunos da Educação Básica.

Figura 4 - FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA (2018)
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Figura 5 - FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA (2018)

Na quinta reportagem analisada “Residência Pedagógica: rede pública e universidade preci-

sam conversar”, publicada em novembro de 2017 fica evidente a necessidade de diálogo. Diálogo

entre as partes mencionadas e que precisam caminhar juntas, como promotoras de ações positivas e

de compartilhamento. Reforça a necessidade de um olhar para o coletivo e menos individualista, bem

como conhecer o ambiente da escola e compreender seu funcionamento.

Figura 6 - FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA (2017)

Em cada reportagem podemos observar que está representada por uma imagem, esta faz parte
do corpo da reportagem e é uma forma de identidade. Esta identidade está ligada ao contexto de cada
uma das reportagens e faz menção ao contexto abordado. Pelo viés dos estudos culturais, analisa-se
os processos de representação das identidades (Fabris, 1999). A imagem é uma identidade presente
na reportagem, mas que incorpora uma identidade única, porém que varia conforme o contexto em
que está inserida. 

Analisando cada uma das reportagens e organizando as informações percebeu-se algumas re-
corrências nas reportagens do recorte escolhido e as quais foram organizadas em grupos de sentido.
Os grupos de sentido são os pontos de encontro, ou seja, os diálogos que se cruzam entre as reporta-
gens e que se relacionam. Deste modo organizou-se os seguintes grupos: Rotina na escola; Aproxi-
mações universidade, gestão escolar e secretaria municipal; Inserção na escola; Autonomia.

O primeiro grupo trata dos trechos nas reportagens que descrevem a rotina na escola. No que
tange a rotina podemos perceber as evidências quanto à participação, integração, habilidade de con-
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viver, o aluno em sala, selecionar os melhores ou mais adequados.  O quadro abaixo refere-se a cada
uma das reportagens analisadas e na qual descreve quanto a este primeiro tópico analisado.

Suas premissas são as mesmas que já deveriam ser contempladas pelo estágio oferecido na graduação - participa-
ção na rotina da escola, atuação em sala de aula sob supervisão de outro professor e reuniões periódicas de acom-
panhamento. (RNE1)
[...] haverá maior integração entre teoria e prática, com universidade alunos e secretarias agindo conjuntamente
em um plano de trabalho.(RNE2)
Ele (professor) precisa desenvolver o domínio relacional, a habilidade de conviver na diversidade das situações
de sala de aula e estar comprometido com o seu fazer profissional”.(RNE3)
A residência pedagógica colocaria  o aluno em sala sem que ele ainda tenha as bases  teóricas  fundamentais.
(RNE4)
[...] as redes poderão ser estimuladas a estabelecer critérios para selecionar os melhores ou mais adequados pro-
fessores supervisores nas unidades escolares (RNE5).

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2021)

A necessidade de relacionar-se e conhecer o ambiente de atuação são as evidenciadas nos re-

cortes das reportagens selecionadas. O ambiente da Escola difere do ambiente da Universidade, em-

bora ambos dialoguem continuamente. Esta necessidade de dimensão material é evidenciada como 

uma forma de nos constituirmos.

Entender os processos pelos quais as coisas são feitas, em sua dimensão material, revela tam-
bém os modos como nos constituímos no que somos, da mesma forma que amplia os enten-
dimentos contemporâneos sobre o trabalho, situando-o não apenas em uma condição econô-
mica (Silva, 2015, p. 79).

Conhecer a escola, ir ao seu encontro se pauta como uma necessidade de um tecer para cons-

truir um mosaico de conhecimento que vai até o seu tecer final. Estar e ir até a escola, romper a dis-

tância é aproximação, é conhecer-se. Quando conhecemos nos abrimos e ampliamos o conhecimento

que possuímos.

O segundo grupo organizado trata da aproximação universidade, gestão escolar e secretaria

municipal e pontua a necessidade de diálogo entre o todo. Todos tecendo juntos um mesmo mosaico,

onde um vai ampliando o mosaico do outro, todos em busca de uma qualidade e unidade. Podemos

observar abaixo no quadro o que se evidencia.

Será necessário criar uma cadeia de colaboração e responsabilidades para incluir os residentes na equipe e
garantir a qualidade da formação. Só com professores mais capacitados e bem formados é que vamos começar
a melhorar a qualidade do que é ensinado às nossas crianças. (RNE1)
O grande princípio da residência pedagógica é a coordenação entre a faculdade (instituição formadora) e a
secretaria municipal ou estadual (que vai ajudar a definir quais são as escolas).(RNE2)
[...] MEC prevê a supervisão próxima e contínua de um professor do curso de formação e o apoio de um pro-
fessor experiente da escola.(RNE3) 
Inspirada na residência médica, a proposta da política é quebrar a distância que existe entre as universida-
des (teoria) e escolas (prática).(RNE4)
O Brasil precisa que secretarias de ensino, universidades e governo federal estejam alinhados – e ouçam uns
aos outros. A residência pedagógica é um passo importante para que o diálogo e a cooperação aconteçam en-
tre todos esses atores e estabeleçam pactos locais.(RNE5) 

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2021)
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A necessidade de um dialogar, de um tecer em conjunto se evidencia em cada um dos trechos

das reportagens selecionadas. As pessoas fazem parte deste tecer, mas quando em conjunto, quando

alinhados conseguem construir  um mosaico  maior.  Evidencia  ainda  que  “[...]  as  pessoas  podem

aprender sobre si mesmas através das coisas que fazem”. (Sennet, 2020, p.18). Aquilo que executam

parte de um conhecimento e de uma construção. Estas são individuais, mas também coletivas e ocor-

rem por meio do diálogo. Quando as mãos e o pensamento conseguem transpassar o eu e compreen-

dem o nós, o coletivo permite um mosaico maior.

No terceiro grupo refere quanto a inserção na escola, alguns dos modos como esta inserção

ocorre, bem como o acompanhamento neste percurso de aproximação. Retoma ainda quanto ao diá-

logo necessário e alguns dos pontos que são fundamentais neste processo como conteúdos curricula-

res e o acompanhamento neste envolver-se com a escola.

A residência pedagógica permitiria uma convivência maior com a escola, com os alunos e com o cenário em que o
novo professor começa a atuar (RNE1).
Os alunos das faculdades que forem beneficiados pela bolsa de residência pedagogia farão residência em escolas públi -
cas municipais e estaduais, com acompanhamento tanto da coordenação da secretaria como a tutoria e a supervisão da
faculdade. (RNE2)  
[...] é sabido que o estágio ou não é realizado de forma adequada ou está totalmente desvinculado dos conteúdos curri-
culares e da prática profissional.(RNE3) 
A ideia da residência é algo maior que o estágio. É o vivenciar, experimentar, ir para a sala e trabalhar mesmo junto
com o professor (RNE4)
[...]uma análise atenta revela que a exigência de convênios entre instituições formadoras e redes públicas de ensino
pode contribuir para desencadear ações positivas e desejáveis. (RNE5)

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2021)

No momento em que atuamos na escola retomamos a questão da teoria e da prática, que não

estão separadas, mas que estas duas dimensões se constituem. Quando estou fazendo algo, estou re-

fletindo sobre isso, ou seja, está interligado. Ao ir para a sala de aula estou praticando o pensar e o

fazer e deste modo “ Tornou-se mais nítida a compreensão dessa unidade ontológica, o ser-professor,

na qual se corporiza a ligação da teoria à  prática e se define um determinado devir profissional”

(NÓVOA, 2004, p.4). A reflexão da ação é necessário e deve ser constante e evidencia o quanto o di-

álogo contribui neste processo de reflexão e entendimento.

O quarto grupo está relacionado quanto às questões da autonomia, mas reitera quanto até que

ponto se deve ir esta autonomia. O tecer não deve ser solitário, mas requer um trabalho conjunto,

com autonomia, mas não ocupando um espaço de falta.

O conceito de aprendiz, previsto no texto da nova lei, é baseado na idéia de um profissional autônomo, que reflete,
toma decisões e divide tarefas. (RNE1). 
O pressuposto é que a faculdade tenha um plano de trabalho conjunto com as Secretarias de Educação. (RNE2)
A imersão na escola deverá contemplar, entre outras coisas, a observação, análise e proposta de intervenções na cultura
escolar, relações pessoais entre os diferentes atores da escola, conhecimento dos alunos e suas condições familiares.
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(RNE3)
Ela coloca esse aluno quase como um ajudante nos processos de ensino e aprendizagem (RNE4).
[...]com a valorização do acompanhamento e a supervisão pedagógica do residente, dentro da dimensão formativa
do processo.(RNE5)

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2021)

 Realizar este movimento de reflexão do que estamos praticando no ambiente escolar nos con-

vida a uma crítica. Pensamos em uma possibilidade e avaliamos a execução desta, retomamos a ação

e deste modo executamos um hipercrítica. “A hipercrítica como ferramenta e que tem como base o

acontecimento, não se diz aqui de uma verdade, mas sim de uma reflexão sobre as práticas e suas

possibilidades. (Veiga-Neto, 2020). Esta constante reflexão se faz necessária, pois os ambientes são

diversos, os alunos se modificam e a necessidade de realinhar e repensar se faz necessária. O acom-

panhamento e a supervisão necessitam de um olhar hipercrítico de suas ações e das ações dos alunos

residentes.

Resultados 

Esta pesquisa analisou os aspectos referentes ao PRP e pontuou o que está circulando nas re-

portagens da Revista Nova Escola, uma das revistas de maior circulação nas escolas. Realizado o

comparativo do seu edital encontrou-se várias questões de especulações quanto a atuação do PRP e

afirmações não condizentes com os dados do edital do referido programa.

O termo novo que aparece em algumas reportagens é proveniente da Base Nacional Docente,

a qual especifica uma ampliação da carga horária e não como consta nas reportagens evidenciando

uma substituição dos estágios obrigatórios pela atuação no referido programa.

Conclusões

A Revista Nova escola é a de maior circulação nas escolas e deste modo a escola recebe as

informações quanto ao Programa Residência Pedagógica (PRP) por meio desta. O processo de refle-

xão exercitado nesta análise pontua quanto as possíveis afirmações a cerca do referido programa,

bem como os deslocamentos errôneos das Escolas e Universidades na atuação deste. 

O Programa Residência Pedagógica (PRP) é mais uma proposta de política pública de aproxi-

mação com as escolas, a reflexão e articulação teoria e prática. Uma proposta com o intuito de con-

tribuir no processo de formação dos licenciandos, visto que cada vez se tem atuado menos no ambi-

ente escolar no processo formativo e se carece de mais horas no ambiente escolar, denominado de es-

cola campo pelo edital 06/2018 da Capes.

Das reportagens podemos destacar que são poucas que realizam o processo de reflexão quan-

to aos aspectos do referido programa (PRP) e que se pautam em dados provenientes do edital. De
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modo especial a reportagem de número 4, ou ainda, a de título “Base Docente: o que pensam os es-

pecialistas” é a que mais realiza o processo de reflexão e a que menos distorce informações acerca do

PRP. As demais reportagens parecem especulações, trazendo apontamentos sem embasamento e

mencionando documentos não existentes. Importante mencionar que algumas reportagens são anteri-

ores ao edital e que se pautam em projetos em discussão no Senado Federal, ou seja, trazem aspectos

de um projeto ainda em construção, dados de um possível programa ainda não aprovado e que sofreu

mudanças até a sua aprovação e consolidação.

No entanto, fica evidente que as reportagens da Revista Nova Escola necessitam de um maior

embasamento e estudo acerca da temática do PRP, visto que muitas das reportagens não traziam da-

dos reais do referido programa. A proposta não carece de uma substituição, mas sim evidencia uma

possibilidade de aproximação com o ambiente da escola. O PRP evidencia uma articulação teoria e

prática, ou seja, uma reflexão, uma hipercrítica, pois o fazer existe unido ao pensamento.
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REFLEXIONES EN TORNO AL QUEHACER INVESTIGATIVO EN LA FORMACIÓN DE
TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA1. 

Uva Falla Ramírez, PhD2

Sandra del Pilar Gómez Contreras, Mg3

José Joaquín Romero Basallo, Mg4

Resumen

El  estado de  salud  pública  ocasionado  por  la  COVID-19,  generó  un  cambio  en  las  nociones  y
prácticas  de  producir  investigación  en  ciencias  sociales  y  humanas.  En  particular,  el  grupo  de
investigación  vio  la  necesidad  de  buscar  otras  estrategicas  de  acercamiento  a  las  fuentes  de
información,  conservando  los  enfoques  y  horizontes  epistemológicos  que  lo  orientan.  En  este
sentido, la investigación que en un principio centró su atención en los archivos físicos epicentro de la
lectura, de la caracterización y sistematización de los discursos relativos a las prácticas formativas de
las trabajadoras (es) sociales; fueron substituidos por digitales, que se encontraban en los repositorios
de la facultad,  documentos personales de profesores y egresados,  en los que se identificaron las
categorías de saber, sujeto y poder, a fin de problematizar el asunto de la formación. Para ello se
acudió  a  plataformas  digitales,  que  permitieran  acceder  a  las  fuentes,  conservar  su  fidelidad  y
precisión, aspectos inherentes del método arqueogenealógico.

Introducción

El interés central es presentar las reflexiones de orden metodológico suscitadas a partir de la

gestión de la investigación que se preocupó por describir la configuración del tipo de sujeto que se

quiso formar, se está formando y se desea formar; para ello se propuso el método fundamentado en la

perspectiva arqueológico-genealógico. 

Proceso que en curso y de la mano de la Pandemia ocasionada por la COVID 19 al llevarnos

a una cuarentena prolongada;  provocó cambios en la estrategia y una dinámica que  basada en el

trabajo en línea suscitó una experiencia completamente diferente e innovadora si se quiere; máxime

cuando no hubo acceso directo a los archivos base del método ya mencionado.

1 La presente reflexión es producto del libro titulado: Historiando las prácticas formativas y la incursión de las TIC a
través del trabajo social al contexto contemporáneo,que a su vez se dereriva de la trayectoria de los productos del  grupo:
“Investigación en trabajo social y tendencias contemporáneas”.
2 Orcid  ID:  orcid.org/0000-0001-5620-1360  Universidad  Colegio  Mayor  de  Cundinamarca,  Colombia
ufalla@unicolmayor.edu.co .Docente investigadora integrante del grupo “Investigación en trabajo social y tendencias
contemporáneas”.
3 Orcid  ID:  orcid.org/0000-0003-3406-5358  Universidad  Colegio  Mayor  de  Cundinamarca,  Colombia
sdgomez@unicolmayor.edu.co . Docente investigadora integrante del grupo “Investigación en trabajo social y tendencias
contemporáneas”.
4 Orcid  ID:  https://orcid.org/0000-0002-7247-6732.  Universidad  Colegio  Mayor  de  Cundinamarca,  Colombia
jotaihs@gmail.com . Investigador auxiliar del grupo “Investigación en trabajo social y tendencias contemporáneas”.

DE TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
REFLEXIONES EN TORNO AL QUEHACER INVESTIGATIVO EN LA FORMACIÓN 
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Esas reflexiones de orden metodológico e incluso éticas, se desarrollarán a  partir de ubicar la

reflexión  desde  el  interés  investigativo  y  el  método  definido;  dos  entrar  en  dialogo  con  otras

experiencias investigativas propias que nos llevan a plantear cuestiones relacionadas con cuáles son

los discursos que están emergiendo, qué procedencia tienen y si estas estrategias provocadas por el

uso de dispositivos permiten la configuración de sujetos y saberes enmarcados por un régimen de

verdad característico de la sociedad neoliberal como se viene dando antes del anclaje temporal que

suscitó cambios en la sociedad global.

Del interés por el objeto de investigación y su abordaje

El  interés  de  la  investigación  se  centró  en  configurar  las  prácticas  discursivas  que  han

constituido  la  disciplina  del  trabajo  social.  En  otras  unidades  académicas  Colombianas  y

Latinoamericanas, la preocupación se ha centrado en configurar la historia del Trabajo Social desde

sus orígenes y como consecuencia de ello; la identidad que se ha venido conformando. 

Como resultado del estado del arte que en su momento se realizó; podemos decir que no se

conocen  investigaciones  que  desde  la  mirada  arqueológica-  genealógica  se   preocuparan  por

caracterizar las condiciones de posibilidad que han existido para que el trabajador social cuente con

unos saberes que  ha definido desde una práctica pedagógica propia de las universidades en análisis;

ni en cómo han circulado esos saberes en el programa y en los saberes de formación; caracterizar las

tensiones que se presentan entre el saber disciplinar y el saber pedagógico y cómo esto se articula a

los  debates  en  las  ciencias  sociales  y  de  su  trascendencia  al  espacio  pedagógico  en  tanto  se

constituye en una práctica.

Por  ello  el  interés,  fue  dar  cuenta  de  las  prácticas  discursivas  que  incursionaron  en  la

formación del trabajador social de la Unicolmayor, caracterizar los momentos formativos que allí se

encuentran y las menciones que hacen los sujetos y las prácticas que se derivaron de éstos, tanto a

nivel docente, dicente y administrativo. 

En ese sentido, la investigación se preocupó por indagar por ejemplo, en qué momento hubo

mayor  interés  por  la  psicología,  la  economía  política,  la  investigación formativa,  el  trabajo  por

comunidades, qué epistemologías fueron siendo dominantes cuáles no. En qué momentos y a qué

hechos del contexto sociopolítico obedecieron la incursiono o no en el plan de estudio el interés por

el activismo social, la asistencia social o la reflexión por la teoría social y filosófica. O entender si en

algún momento los saberes morales, teológicos, políticos o religiosos ocuparon algún espacio en el

plano formativo de ambos programas. 
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De esa manera, se buscó respuesta a interrogantes como: ¿Qué o cómo se caracterizan los

periodos de tiempo del programa?, ¿Cuáles han sido los énfasis que permiten proyectar la formación

disciplinar  y  profesional  en  el  trayecto  histórico  de  trabajo  social  en  la  Unicolmayor? ,  ¿Qué

definiciones  teórico-metodológicas,  ético-políticas  y  criticas  –han primado en  la  formación para

definir el perfil de egreso de trabajadores y trabajadoras sociales?, ¿Cuáles han sido las tensiones,

permanencias y discontinuidades en la práctica-formativa en el Programa de Trabajo Social?, ¿Cómo

se ha entendido la construcción de saberes en los procesos formativos?, ¿Cuáles son los saberes que

han circulado en  la  formación?  ,  ¿De qué  manera  la  formación  en  el  programa ha  incidido  en

otras prácticas universitarias?5

Es así, que la investigación, además de convertirse en un proceso que facilitó la reflexión,

también se constituyó en una  oportunidad para hacer  análisis  hacia  los  nuevos escenarios  en  el

ejercicio profesional del trabajo social como disciplina, su cualificación profesional, y consolidación

en la diversidad de saberes y contextos sociales en los que aborda la práctica profesional.

Trabajo Social está en constante cambio en sus supuestos teóricos, metodológicos, prácticos

de investigación e intervención, pero muchas de estas transformaciones están dadas no tanto a causa

del desarrollo de sus propios supuestos epistemológicos, sino por el juego de fuerzas singulares que

operan desde un afuera, y que tienden por su propia dinámica a integrase en saberes. 

De manera que en ellas se pudiese denotar las relaciones existentes entre el saber, el poder y

el sujeto en el contexto del régimen de verdad en el que se han generado unas prácticas discursivas

que conformaron al sujeto trabajador y trabajadora social. En este sentido es preciso explicitar en las

palabras de Foucault que el «régimen de verdad» será el: conjunto de procedimientos reglados por la

producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados, [...]

Esto implicaría que «la verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la

mantienen,  y a los efectos  de poder que induce y que la acompañan (1999: 55).  De ahí que la

propuesta de Foucault;  nos resultó ser la ruta orientadora que aunque un tanto compleja por sus

múltiples aristas y singular mirada en el campo de las ciencias sociales, nos permitió ubicar el interés

investigativo del grupo6.

Este fue precisamente el reto.  Entender las condiciones de posibilidad que se generaron en

una  época  en  particular  en  las  que  las  escuelas  de  trabajo  social  procuraron  atender  según  los

enunciados provocados en torno a la formación y a los tipos de sujetos que han sido formados.

Desde  esta  perspectiva,  se  hizo  imprescindible  caracterizar  el  momento  nacional  e

internacional que se vivía no sólo a nivel económico y político, sino también la circulación de los

5 La respuesta a estos interrogantes son los que se presentan en el capítulo dos del libro.
6 El proyecto se viene desarrollando en el contexto de la línea de investigación que desde el 2017; está liderando el
Grupo De Investigación Disciplinar En Trabajo Social Y Tendencias Contemporáneas de la Unicolmayor.
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saberes en las ciencias sociales. En tanto en esas coyunturas afectaron o no la práctica formativa del

trabajador social y el ejercicio mismo de formar por parte de sus profesores.

Al encontrarnos con el tipo de archivos provocados o hallados, en los cuales exploramos las

categorías que guiaron la investigación: sujeto-saber-poder; las reflexiones de orden metodológico e

incluso éticas, nos lleva a proponer una mirada metodológica susceptible de ser abordada desde esta

perspectiva en próximas investigaciones.

El método7 arqueológico-genealógico se ubica en un horizonte de tipo posmoderno. En este

sentido, no existe el interés por un sujeto potencial, es decir, se parte del hecho que no todos los

sujetos se movilizan para generar cambio y que las relaciones de poder son expresiones casi  de

“seducción” en las cuales voluntariamente algunos sujetos entran en el juego por la disputa del poder

o su resistencia. A diferencia del marxismo por ejemplo, que propone que todos los sujetos quieren o

deben ser direccionados hacia la liberación, en este enfoque, este principio se cuestiona, más no del

todo se rechaza.  

Por otro lado, la importancia por la producción de saberes, los cuales constituyen régimen el

régimen  de  verdad  o  tipos  de  racionalidades,  que  agendan modelos  de  ser  sujeto,  prácticas  del

desarrollo económico o político y de ser social.  Desde este principio, se tiene en cuenta que los

saberes no son sincrónicos, sino que posiblemente se encuentren unos con otros o no, que a veces

forman otros nuevos o se mantienen tal  cual emergieron, pero no siempre guardan un deber ser

implícito,  sino  que  por  su  condición  histórica,  se  van  configurando  conforme  a  las  tensiones

históricas.

En términos metodológicos, a partir de lo anterior se puede decir que el grupo se abstuvo de

hacer inferencias, se respetó el lengua original de la fuente; sus expresiones y formación semántica.

De manera que no se forzó al archivo para que dijera o expresara algo; lo que se hizo fue leer,

demostrar,  enunciar  o  caracterizar.  Por  otro  lado,  el  archivo  es  un  recurso  valioso  que  no  es

discriminado por menor o mayor importancia: todos los discursos son igualmente válidos, ya sea un

panfleto, un examen, un cuaderno, una fotografía, un discurso de un rector o decano, una planilla, un

syllabus, un acta de reunión, etc. 

Desde lo historiográfico, tenemos que precisar que, no existe un autor, ni autoría, se pueden

mencionar sí, pero no se tienen como puntos inequívocos de existencia de un discurso, es decir, que

la mención por un concepto pudo haber salido de un líder estudiantil, como por una carta de un

estudiante anónimo o una autoevaluación grupal. 

7 La investigación que dio origen a este libro se apoyó en algunos de los desarrollos y aportes metodológicos para
analizar una “práctica”; del Grupo de Investigación de Historia de La Práctica Pedagógica (GHPP).
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Esta  investigación  no  moralizó  las  prácticas  ni  a  los  sujetos.  Los  caracterizó  y  buscó

profundizar en sus discursos y prácticas. Los toma como una integralidad y observa las posibles

relaciones con los cuales se articulan con otros escenarios, sujetos y prácticas. 

El  método arqueológico genealógico evita  presentimos,  anacronismos y teleologismos,  es

decir, parte de la pregunta por el presente y con ello, va al pasado para ir viendo cuáles han sido las

condiciones de posibilidad que nos han llevado a ser lo que somos así y no de otra manera, es decir,

que no es un tipo de investigación coyuntural sino, por antonomasia histórica – Foucault, le llamaría

un tipo  de  investigación  arqueológica  –  que  revisa  por  los  diferentes  discursos  y  prácticas  que

emergieron o venían transitando, que coadyuvaron o no, para formar lo que hoy somos. 

De ahí que, el interés de la investigación versa en la descripción de esos saberes en relación

con las práctica formativas; motivo por el cual se puede afirmar que no es anacrónica, en virtud del

respeto por el lenguaje natural de la fuente y la no inferencia de los contenidos: como grupo las

siguientes premisas orientaron el análisis de la información: 

 Si la fuente no lo dice, no existe.

 En la investigación nunca se interpreta. 

 Todos los archivos tienen el mismo valor discursivo y conceptual.

 Describir las condiciones de posibilidad en la que se produjeron esos saberes. 

Lo anterior quiere decir que no se interesa por hacer ejercicios narrativos ni causalisticos, ni

teleológicos;  pues  no  se  quiso  demostrar  un  presupuesto  inicial  o  comprobar  una  tesis,  sino  ir

revisando las condiciones de posibilidad, que contribuyeron o no en lo que se investigó. 

En síntesis, se siguió el método arqueológico-genealógico que invita a elaborar descripciones

necesarias que nos permitan la explicación de cómo ha sido la configuración de los saberes en la

formación  de  trabajadores  sociales  en  la  Universidad  Colegio  Mayor  de  Cundinamarca  y

Universidad Autónoma de Chile8. Sede Talca. 

Del Pensar, Sentir, y hacer de la gestión de la investigación 

En este orden de ideas,  las reflexiones orientadas a lo metodológico y ético del ejercicio

investigativo una vez estaba en curso.  La línea de búsqueda se basó como ya se ha mencionado en

8 Los procesos formativos desde la experiencia chile se encuentran en el capítulo cinco del libro.
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los planteamientos de Foucault que sustentan los elementos teóricos, metodológicos e incluso éticos

necesarios para  asumir al sujeto trabajador o trabajadora social; como producto del poder y el saber. 

Para ello nos ubicamos inicialmente en aspectos que son necesarios de considerar, uno

el tiempo y dos el espacio. El espacio nos ubica en el pensamiento foucultinao del “afuera” y el cual

marca  precisamente  el  periodo  histórico  de  la  investigación  que  lleva  a  entender  la  fuerza  del

acontecimiento que lo caracteriza, en tanto se desprenden las condiciones de posibilidad que le dan

singularidad;  es  la  noción que nos  permite  entender  la  historia  como dice Garavito “a partir  de

tiempos diferentes marcados por comienzos diferenciales de lo nuevo, es decir  por invenciones”

(1991,  pág.  39).     El  afuera  en  la  investigación  llevo  a  considerar  la  multiplicidad  de

acontecimientos que se han configurado de manera más bien sinérgica, ambigua y asincrónica de la

práctica formativa. 

El método genealógico según el ejercicio de aplicación que se realizó; invito a hacer tránsitos

en la manera como se entiende la historia en los procesos investigativos y los mismos procesos

metodológicos  en  la  investigación;  por  ejemplo,  el  estudio  llevo  al  grupo  a  ubicar  los

acontecimientos y su trascendencia en la formación de las y los sujetos trabajadores sociales en una

suerte  de  idas  y  venires;  generadores  de  rupturas  y  continuidades  que  marcaron  o  fueron

configurando lo que hoy es el sujeto trabajadxr social de la Unicolmayor.

Críticamente,  se concretaron los acontecimientos y sus condiciones de posibilidad para que

la práctica y la experiencia, fueran las categorías de saber y poder que han sido incorporadas para

aprender  a investigar  y aprender  a intervenir  como saberes  sencillos,  poco pomposos que en su

momento generaron la invención histórica de lo que hoy conocemos como Trabajo Social.  Es un

discurrir que las ciencias humanas consideradas por Foucault, como prácticas discursivas se abordan

en lo que varios autores han denominado la etapa arqueológica. 

Preguntar si la determinación del saber está en función de ciertas prácticas sociales o radica
en la organización de un impensado estructural….. en el período genealógico: ver cómo a
través de las formas de subjetivación consideradas como formas de poder de una sociedad, se
vuelve relevante el análisis de las prácticas no discursivas (además de las discursivas) sin
reducir el poder al saber, ni viceversa. (Grassi, 2015, pág. 995). 

Es la formación de verdad, es la arqueología del saber, que se concreta en sujeto como efecto

del poder; por ello convenimos con Martínez, cuando expresa que una investigación que indaga por

los sujetos que se han producido a partir de las relaciones de fuerza o juegos que se establecen con el

régimen de verdad tiene que ver con: “reconocer una ontología distinta, una ontología de nosotros,

en lo que somos cuerpos producidos, es decir, cuerpos que han sido originados por estrategias de
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poder en términos de relaciones de saber” (2015, pág. 73). Pero cuerpos que por ello mismo tienen la

posibilidad de resistencia, como expresión de participación en el escenario de la formación.

En este  sentido,  se  ha dado una proliferación de pequeñas  prácticas  formativas9 que han

venido configurando un saber inventado a partir de la multiplicación de acontecimientos gestados

fuera del mundo académico que por el ejercicio de la voluntad de poder emergieron  conformando

tensiones activas y reactivas que pusieron en escena el  archivo como practicas enunciativas; sobre

las cuales el equipo investigador ubico, relaciono y describió para dar cuenta de la relación sujeto-

saber-poder en la formación de las y los trabajadores sociales.

El Contexto en el que se desarrolló este proceso investigativo; estuvo reseñado por cuenta de

un acontecimiento de carácter nacional y mundial ocasionado por la COVID 19 que derivo en la

pandemia de la cual resulto como dispositivo de manejo  el confinamiento preventivo que llevo a un

distanciamiento social. Esa especie de clausura  llevo a una nueva configuración del proceso; el cual

estuvo  mediado  por  las   redes  sociales  y  fundamentalmente  por   la  virtualidad10 que  tienen  la

capacidad como practica discursiva de hacer todo un ejercicio de formación de conductas para la

vida, todo un ejercicio que modifique las conductas y  la vida social de los individuos e incluso

modelar  la  identidad,  en tanto  ella  lleva  a  la  configuración de  nuevas  y  redimensionadas  redes

sociales que contiene flujos diversos de información.

En ese contexto, o mejor en ese “afuera”, se tuvo que repensar la estrategia metodológica,

que llevo incluso a considerar los asuntos fundantes que orientan también el devenir procedimental;

es decir y de acuerdo con Osorio: 

La epistemología de las ciencias sociales es la constante pregunta de cómo conocemos la
sociedad y la cultura de nuestro presente. Como tal, la pregunta es lo más importante, el
permanente cuestionamiento de nuestra actividad como pensadores y transformadores de la
sociedad.”(2019, 198).

En ese sentido, esa pregunta por el “Cómo conocemos”, nos llevó necesariamente a redefinir

la estrategia de excavación y búsqueda de fuentes, a reconsiderar el periodo histórico e incluso a

redefinir la forma como decidimos organizar los archivos logrados.  De igual manera, la estrategia de

investigación implico hacer ajustes a las condiciones para poder continuar con el proceso.  Todo ello

sin olvidar el norte que el proyecto en su momento se planteó; y era precisamente indagar desde la

noción del Bildung; cómo fue la formación de las y los trabajadores sociales; así se manifestó en el

proyecto: 

9 A propósito del concepto de la historia de las prácticas  formativo, en el capítulo dos, se desarrolla conceptualmente.
10 El  capítulo  tres  se desarrolla  estos  asuntos  relacionados  con  la  educación  desde  la  virtualidad.  Es  el  hallazgo
arqueológico de reconstruir en ese trasegar histórico la formación mediada por las tic  en la práctica formativa del sujeto
trabajado(a) r social.  
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Los planteamientos realizados en torno de la noción de Bildung, llevan a revisar el camino
que se traza en la formación, pero la que se relaciona con el trabajo social, no es cualquier
tipo de formación está  va específicamente a  lo disciplinar  al  qué y cómo entiende y ha
entendido la formación en el programa. Que de alguna manera llevaría a revisar el cómo ha
sido la producción interna del currículo y como se ha producido la formación de los y las
trabajadoras (es) sociales y de otra parte adentrarnos en la manera en la que se ha dado la
formación de las  y  los  trabajadores  sociales  en  Colombia,  sin  desconocer  los  elementos
comunes de la formación a nivel internacional. Ello permite entonces concretar lo que existe
en nuestro programa, en Bogotá. (Falla, Gómez & Romero, 2019,17)

De esta  manera y apoyados en algunos planteamientos  foucultianos;  nos  dirigimos en la

búsqueda de  los  discursos,  que  narraran  lo  dicho y describiera  las  características  de la  practica

formativa. Así,  el trabajo arqueológico que desde la superficie excava las diversas capas para lograr

delinear las prácticas que se han logrado conformar, en un período de tiempo en particular siguieron

siendo la brocha, instrumento propio que fue guiando el proceso. De ahí que la  indagación también

permitió definir e identificar algunas discontinuidades y rupturas en los discursos. En tanto se logró

caracterizar lo que se dice, como se lo dice, cual es el contexto de emergencia y de transformación de

los  discursos  que  dieron  lugar  al  trabajador  y  trabajadora  social  que  hoy  conocemos  y  que  es

identificado por ciertos rasgos que le hacen distintivo a egresados y egresadas de otros programas de

Trabajo Social.

Entendemos,  entonces  que  la  investigación  se  supera  en  las  herramientas  o  bagaje

metodológico que le es propio.  De ahí, al considerar qué tipo de trabajador social se está formando,

llevó a que la  investigación se centrara en el sujeto trabajador o trabajadora social. Esto delineo o

guio la búsqueda de las fuentes, pero sobre todo oriento la racionalidad para escavar en los archivos

las relaciones de poder-saber, los escenarios de disputa, de negociación, los saberes implícitos en el

sujeto  maestro  y  la  práctica  de  poder  implícita  en  esos  saberes  que  deliberadamente  fueron

trasmutando en el sujeto trabajador(a) social que se formó. 

Ese ejercicio reflexivo; nos llevó necesariamente a la búsqueda de los archivos en los que

pudiésemos encontrar los pliegues que dieran las pistas sobre cómo formamos en trabajo social; para

ello, nos dimos en la tarea de encontrar los archivos que reposan en el Programa y en la Universidad.

 La búsqueda de fuentes primarias;  por cuenta de la pandemia y el  distanciamiento social

preventivo;  indicó  otra  hoja  de  ruta.  Inicialmente,  se  pensó ubicar  los  archivos  en físico en las

dependencias como la Secretaría General, Biblioteca, División de Recursos Educativos, Oficina de

Admisiones.  

En esas instancias el rastreo giraría en torno a tres fuentes de discursos proferidos: el de la

universidad,  de  acuerdo  con ello,  la  idea  era  lograr  actas  de  grado  de  la  Facultad  de  Ciencias

Sociales; así como los planes de estudio, perfil profesional, del egresado  y del aspirante, programas

analíticos y sintéticos expresados en las estructuras académicas del programa, prospectos, juramento
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de grado, himno de la universidad, Modelo Pedagógico Institucional (MOPEI), Proyecto Educativo

del Programa (PEP); entre otros. El segundo discurso proferido fue el de los estudiantes, en ellos la

excavación seria en archivos como trabajos de grado, informes de investigación, talleres, diarios de

campo, etc. y por último el discurso declarado por los maestros; en ellos el interés se centraría en los

documentos de preparación de clases, la metodología y didáctica empleada para el desarrollo de los

encuentros de aula y el sistema de evaluación. Todo ello siempre que se ubicaran en un intervalo de

tiempo entre 1950-1995.

Tanto  los  archivos  logrados,  como  las  fuentes  que  los  propiciaron  fueron  objeto  de  un

tratamiento desde las premisas generadas por el grupo como fueron: todas las fuentes y todos los

discursos son igualmente validos e importantes, no hay causalidades,  no buscamos el origen sino la

invención, no hay presentismo, ni teleologismo, no hay autores ni autorías. Se le da la voz a la

práctica formativa donde se evidencian las relaciones de poder-saber en la universidad entendida

como una Institución del Estado11.

Ahora  bien,  en  la  configuración  estética  del  espacio  y  tiempo social  en  la  investigación

correspondió al análisis de la arqueología del saber  y la genealogía del poder. La primera nos llevó a

concordar búsquedas en torno a la practica formativa en función de la configuración histórica; esto

indicó sobre la pertinencia de alcanzar en los archivos las identidades que se fueron formando en

tanto el sujeto-maestro que se configuró como instructor, profesor o maestro y el sujeto estudiante

que se dispuso como aprendiz, estudiante o discente o la definición de otra suerte de identidades que

se pudieron ir logrando; vale decir docente investigador, líder estudiantil, entre otros. 

La segunda que se refiere a la genealogía del poder nos permitió ubicarnos en aspectos como

por ejemplo Identificar las formas de relacionarse estudiantes y docentes; por ejemplo, en la manera

como negocian la entrega de trabajos, las formas de evaluación, la metodología de la clase. El interés

siempre giró en torno a describir las prácticas formativas en tanto ellas permiten hacer evidentes en

torno a las relaciones de poder  y sus regulaciones explícitas e implícitas que de ella se deriven. Es

así que, con la brújula de la excavación se quiso describir como se sentían unos y otros en tanto se

expresaban como guías, conductores o aprendices; pero también en esa relación de fuerzas, como

reconoce el estudiante al profesor y si se han logrado identificar prácticas de contra conducta en

tanto tuvieron una manera específica de  resolver ese tipo de tensiones sinérgicas en la práctica

formativa. 

11 Se refiere acá a entender la institución universidad como la red de relaciones de poder a las que transmuta el control
del Estado; en tanto: “ {…} el sentido restringido de la palabra gobierno se podría decir que las relaciones de poder han
sido progresivamente gubernamentalizadas, es decir, elaboradas, racionalizadas y centralizadas en la forma de, o bajo los
auspicios de las instituciones del Estado” (Garavito, pág. 96)
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Las categorías centrales en la búsqueda fueron saber y poder y su trascendencia al sujeto. En

la categoría saber, la averiguación giró en torno a asuntos como: Cual el punto de llegada en tanto

cuales son los saberes que debe tener el trabajador social que se quiere formar, que tipo de sujeto se

está queriendo formar, qué es lo que el profesor quiere que el estudiante diga, qué es lo que en

realidad quiere el  docente de su práctica formativa,  que características cognitivas,  axiológicas  y

estéticas debería poseer el trabajador(a) social de la Unicolmayor. 

La búsqueda en los archivos en esta categoría de igual manera giro en torno a las condiciones

de posibilidad que forjaron a las y los trabajadores sociales para que sean lo que son. Esto es Indagar

por aquello que fue determinante en su formación de pregrado; por aquellos saberes emergentes,

recurrentes continuos o discontinuos que nos dan luces para describir la práctica formativa del sujeto

trabajador social. Esto es precisamente, como se dijo líneas atrás,  la novedad de la investigación, es

cómo aparecen los discursos y las prácticas formativos. 

En la categoría poder la indagación giró en torno a las formas en que se dirige la conducta del

aprendiz de trabajador social, qué formas de ejercer el poder se dan durante las prácticas formativas,

las relaciones de poder entre los diversos niveles y cómo se generan prácticas de resistencia o no.

Qué mecanismos  de poder se han venido configurando; por ejemplo: sistema de tutorías de gestión o

académicas; todo un sistema de seguimiento que permitan asegurar que el estudiante esté bien en su

vida académica y profesional. Esto se ancla en la necesidad de asegurar que en realidad la formación

que se quiere lograr, se dé en tanto corresponde a la identidad del sujeto trabajadora(o) social que se

quiere lograr. Pero también, establecer las dificultades o temas de consultan y que hace el tutor frente

a la dificultad que se presenta. En esta categoría se hizo presente la necesidad de caracterizar el tipo

de formación que han recibido los docentes, que nos permitiera reconocer las universidades en que

se formaron e incluso los énfasis recibidos durante su formación.

Acá,  fue  sugestivo  indagar  o  hacer  un  acercamiento  al  poder  pastoral,  por  ello  intereso

describir, cómo entiende el profesor la relación de obediencia,  su relación con la institución y su

misma practica formativa; es decir, como es la disciplina que él ejerce o exige en el cumplimiento de

la práctica formativa. Acercarse a entender cómo forma la disciplina en el estudiante, y de ello se

deriva si  se considera o no un ejemplo para los  estudiantes  y sus pares,  en que aspectos es un

ejemplo y si le interesa serlo o no, así como  su opinión acerca de si lo ven los estudiantes como un

ejemplo. 

A partir de los anteriores postulados y teniendo en cuenta que la lectura a las fuentes requirió

de un ejercicio de identificación en tanto se encontraron algunas rupturas y  continuidades en un

proceso más de carácter cíclico que lineal y que por causa de la pandemia se requirió ajustar su

búsqueda y discursos logrados a los documentos digitalizados en pdf que circulaban en los archivos
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personales de estudiantes, docentes y egresadas y egresados a los cuales se pudo acceder dadas las

condiciones ya mencionadas. Lo que necesariamente incidió para redefinir el periodo histórico según

las fuentes alcanzadas. 

Es así, que se logró tener acceso a algunas de las fuentes requeridas que nos dieron lugar a los

periodos ubicados entre los años 1986 a 1996, 2000 al 2008 y 2010 al 2020. Los archivos logrados se

organizaron y clasificaron en una matriz de fuentes primarias entre las que figuran las estructuras

académicas  de  los  años  2002,  2005,  2008,  2017-2018,  las  resoluciones  de  acreditación  y  re

acreditación del programa emitido por el MEN, las resoluciones de renovación de registro calificado

del programa, el MOPEI, el PEP del año 2007 y 2019 el documento de lineamientos curriculares año

2019,  la  ficha  técnica  de  identificación  del  programa  de   trabajo  social  del  año  2002  y  2019.

También se lograron archivos que permitían captar información de las tres fuentes como fueron los

documentos  de  autoevaluación  con  miras  a  la  re  acreditación  del  programa  y  los  planes  de

mejoramiento. 

En cuanto a los archivos de egresados y docentes el equipo decidió recurrir ser consecuente

con la situación; es así que optamos por provocar el discurso por medio de un formulario google

denominado matriz de fuentes primarias que fue diligenciado por egresadas y egresados entre 1986

al 2016 que desde una visión tiempo saberes indago por las prácticas formativas y evaluativas.

Todos los archivos provocados y logrados se fueron organizando según las categorías de

saber poder, a partir de las cuales se generaron los códigos que fueron asignados a las categorías que

fueron emergiendo durante el proceso. En la categoría poder; los códigos que emergieron fueron:

 Prácticas formativas.
 Prácticas de escisión.
 Racionalización y racionalidad.
 Grados o formas de racionalización.
 Relaciones de poder en función del saber.
 Saber y su configuración histórica.

En la categoría sujeto; los códigos que emergieron fueron:

 Atributos del sujeto.
 Mecanismos de sujeción.
 Poder en función del sujeto.
 Formas de institucionalización.
 Estrategias

160

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



En síntesis, la excavación de los archivos giro en torno a preguntas que interrogaban al texto

como por ejemplo: Por qué se justifica la formación de las y los trabajadores sociales, Qué materias

vieron, qué línea marcaban los docentes, cuáles eran los interés de los docentes respecto a la práctica

formativa,  de  los  saberes  cuales  fueron  inculcados  con  mayor  insistencia  por  parte  del  sujeto

maestro;  cuales  fueron recurrentes,  qué  de  esa  formación  que  recibieron actualmente  es  el  más

notorio o sale a relucir durante la formación,  qué fue lo más importante durante su formación la

investigación, la intervención, la  memorización, las  metodologías  etc. que fue lo que percibieron

era lo más importante durante su formación. 

En ese sentido, acontinuación se describen algunos aspectos que relacionan las TIC en la

formación de profesionales en Trabajo Social, en virtud de la importacia que tomó el mundo digital

en tiempos del confinamiento social, y que gracias a esta logramos continuar el desarrollo de los

planes de investigación.

La incorporación de las TIC en la formación de trabajoras (es) sociales

En el programa de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se han

venido incorporando una serie de cambios que se reflejan en las estructuras académicas con las que

se forman los trabajadores sociales con el objetivo de responder a las exigencias que el contexto le

oferta a la profesión, en el que las TIC han estado presente. Por ello el punto de anclaje en el presente

artículo trata de las TIC como dispositivos útiles para la formación en Trabajo Social. Interesa aquí

conocer lo que se ha expresado de ellas en la normativa institucional, de qué manera soportan el

discurso pedagógico y los saberes de formación necesarios con la intención de modelar y manejar

conductas del sujeto estudiante. 

Cuál es la red de relaciones y de dominios de saber que se fueron constituyendo hasta convertirse en

herramientas pedagógicas.  Interesa mostrar  en el  programa cómo se describen en las estructuras

académicas  y  programas  analíticos  y  de  qué  manera  son  transmitidas  o  pensadas  por  el  sujeto

docente con el fin de enseñar saberes disciplinares necesarios en el oficio del trabajo social.

Finalmente, se compara un componente que se imparte en dos estructuras académicas que

corresponden a dos épocas diferentes; la investigación cualitativa impartida en el año 2005 y la otra

en el 2017 - 2018 (estructura vigente), con el fin de enunciar aquellos discursos que circulan en la

formación y como esos  saberes  son transmitidos  a  través de unas  mediaciones pedagógicas que

hacen posible el acto educativo.

En la trayectoria de la universidad conviene tener presente los siguientes aspectos:
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Desde su aparición como institución educativa se evidencia un interés  hacia  la  formación de la

mujer, preocupación que luego se llevó al plano de la formación disciplinar. A este respecto, las

revisiones apuntaron a actualizar los conocimientos acordes al contexto social de la época, lo cual

quedó descrito en el libro “Historia de la educación superior en Colombia: La Universidad Colegio

Mayor de Cundinamarca 1945 -2012” de García & Piedrahita (2012), quienes narraron los cambios

de orden jurídico, académico y administrativo que enfrentó la universidad en general y el programa

en particular en los que la tecnología se incorporó como una práctica que requería una infraestructura

académica, administrativa y financiera. 

En ese sentido, conviene resaltar dos fechas que van a ser importantes en los desarrollos de la

universidad; la primera es la reapertura del programa en el año de 1973, una vez realizado el estudio

y revisión curricular se inició un ciclo marcado por reflexiones al plan de estudios acordes con el

contexto de la época. La segunda fecha es la correspondiente a la década de los ochenta bajo la

dirección  de  la  Alicia  Moyano  Iregui.  Esta  etapa,  se  concibe  como  un  punto  de  anclaje  para

reflexionar lo administrativo, lo académico y en general los asuntos propios del funcionamiento de la

Universidad en relación con las funciones misionales; en ello las tecnologías de la información y la

comunicación se asumieron como un elemento clave en la formación en tanto se encontraban a la

vanguardia en las reflexiones que se daban en la academia. 

Entre 1980 y 1998, la universidad fortaleció la infraestructura académica, administrativa y

tecnológica: la creación entre otras dependencias de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo,

la División de Servicios  Administrativos sobresalen como aquellas que tenían la responsabilidad

pensar y crear los lazos para que se dieran los cambios en lo tecnológico, en lo académico y con los

recursos económicos para hacerlo posible. Todo ello, en un contexto marcado por el desarrollo de

sistemas de información y las tecnologías de la comunicación que se fueron asumiendo desde la

academia de la mano de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.

A partir de lo anterior, es necesario dilucidar las formas de saber que han circulado en la

formación de profesionales en trabajo social, en lo relacionado con las tecnologías de la información

y la comunicación y la investigación social. Tomando este punto de partida, se recopilaron algunas

de las fuentes primarias reflejadas en archivos textuales y digitales y otros que fueron provocados,

los cuales arrojan pistas de cómo se ha ido configurando una suerte de dispositivo de conocimiento

frente a varias épocas. 

A  continuación,  se  realiza  un  acercamiento  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación  (TIC)  las  cuales  se  constituyen  en  un  dispositivo  que,  en  primera  instancia,  a  la

universidad le exigió la creación de una infraestructura administrativa, económica que se refleja en la

incorporación de tecnología en los recursos físicos y pedagógicos y en el plan de estudios en los
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seminarios  optativos  de  informática  y  audiovisuales  tal  como  a  continuación  se  presenta  en  el

siguiente apartado.

Acercamiento arqueológico de los documentos que hacen referencia a las TIC

Existe una multiplicidad de formas y modos de generar análisis centrados en los archivos,

textos, y en general todo tipo de documentos. Sin embargo, el modo deleuziano y foucaultiano de ver

e  interpretar  el  saber  emanado  de  estos  documentos  es  el  que  más  se  acomoda  y  sirve  a  los

propósitos del capítulo.  En ese sentido, lo que se retoma es un acercamiento arqueológico de la

inclusión de las TIC en los procesos educativos del programa de trabajo social en la Universidad

Colegio Mayor de Cundinamarca. Desde este punto de partida, es válido preguntarse ¿qué significa

entonces “arqueología”? (Deleuze, 2013, p.36). Según Deleuze (2013), la arqueología no es más que

una “disciplina que analiza los archivos” (p.36).

En ese sentido y desde el acercamiento a una arqueología es necesario para intentar dilucidar

las  formas  de  saber  que  han  estado  implícitas  en  la  consolidación  de  la  carrera,  pero  también

clarificar los acercamientos a las herramientas tecnológicas en la mediación para la formación en

investigación social. Tomando este punto de partida, se han recopilado una serie variada de archivos

textuales, los cuales arrojan pistas de cómo se ha ido configurando una suerte de dispositivo de

conocimiento frente a varias épocas.

“¿Y qué  es  un  archivo?  Es  la  recopilación  audiovisual  de  una  época,  lo  visible  y  lo

enunciable. Desde entonces, una época, o lo que ahora podemos llamar una «formación histórica», se

definirá a través de lo visible y de lo enunciable” (Deleuze, 2013, p. 36). Una vez dado este punto de

partida,  impera la necesidad de excavar aquello sobre lo cual se está indagando. Así, un primer

acercamiento que se tiene desde el programa de trabajo social con las TIC surge en la consolidación

del programa,  acaecida una vez el  programa vuelve al  funcionamiento (después que el  ICFES le

retirara la licencia de funcionamiento en los años 70 [García & Piedrahita, 2012]); desde esta nueva

reapertura,  transcurren  alrededor  de  30  años,  en  los  cuales  se  reforma  el  currículo  académico

llegando al del año 1997 (incluso antes); en el cual se puede apreciar la inclusión de seminarios

orientados a la tecnología (estos obligatorios durante los dos primeros semestres) y los audiovisuales

(estos optativos durante cinco semestres).

La inclusión de tales seminarios establece un punto de partida álgido y por lo tanto una suerte

de  formación  histórica  en  la  cual  se  pueden  dilucidar  ciertas  visibilidades.  En  primer  lugar,  el

contexto por el cual se movía el país, obedecía, en cierta medida, a la apertura económica planteada

en el país en los inicios del 90, y este se plantea con fuerza en el plan de desarrollo de La revolución
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pacífica, en su apartado de Ciencia y Tecnología (Presidencia de la República & Departamento de

Planeación Nacional-DNP, 1990). Esta apertura ante el mundo y hacia una globalización, pero, sobre

todo, este envión a la ciencia y la tecnología (aunque fuera en el papel) impulsa forzosamente la

modernización de las instituciones, aunque fuera a microescala:

En esa época [1989-1994], la tecnología de la informática y las comunicaciones era muy
pobre  en relación con lo  que hoy existe.  Recuerdo que la  coordinadora,  Alcira  Caicedo
recopilaba las calificaciones de todos los componentes del programa, en hojas elaboradas a
mano por los docentes, eso sí, en papel de impresión con los listados de estudiantes. De
modo que  asumo que la  administración  ya  contaba  con  algunos  equipos  de  cómputo  e
impresoras de matriz de punto, sin embargo, docentes y estudiantes no.

Creo que ese papel de líneas verdes y blancas, con agujeros en sus bordes laterales, fue la
primera aproximación a la tecnología de los ordenadores para un buen número de docentes y,
que en muy pocas empresas se comenzaban a usar en medio de una polémica mundial sobre
la conveniencia de su uso en la academia y en el  ámbito laboral. (Lógica,  comunicación
personal, 2020)

Un segundo régimen de enunciación, es el proporcionado en la consolidación del elemento en

estudio en el pensum académico del programa. Así, en primer lugar, que se consideren seminarios

orientados, da pistas sobre un cambio de discurso conducido hacia la adquisición de habilidades con

las tecnologías de la información del momento, aunque su desarrollo fuere muy pobre aún en la

universidad. Es decir, se genera una enunciación de las visibilidades del momento, a lo cual esta se

asocia (Deleuze, 2013). Aunque lograr extraer estas enunciaciones supone todo un reto, es preciso

indicar que “saber es fundamentalmente una práctica” (Deleuze, 2013, p. 44). La necesidad de que

los estudiantes adquirieran habilidades digitales posiciona un régimen de enunciación encaminado a

un cambio de discurso y de prácticas discursivas alineado con respecto a la movilización y cambio

tecnológico que el mundo estaba experimentando.

Este nuevo hay habla (Deleuze, 2013; Foucault, 1982) y las prácticas emanadas de ese hay

habla genera un campo de conocimiento en el cual, no solo es la adquisición de habilidades, sino el

uso intensivo de la tecnología en todas las esferas de la vida; pero en lo académico, la adopción de

tecnología abriría más adelante el acceso universal o al menos mucho más amplio del conocimiento,

lo que en esencia significa un cambio en “el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época

determinada,  las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas” (Dreyfus &

Rabinow, 2001,p. 45), y lo que sin duda alguna repercute en cómo se percibe el aprendizaje, no solo

para los estudiantes sino para toda la comunidad académica. Aunque en un principio solo se concibió

un  discurso  y  un  hay  habla  muy  básico,  subsecuentemente  la  universidad  se  incluiría  en  las

dinámicas de acceso amplio al  conocimiento con la creación de las revistas científicas y toda la
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infraestructura tecnológica asociada a lo administrativo y académico (esto aproximadamente para el

2003).

Hacia  el  2003  se  estableció  un  soporte  técnico  hacia  a  la  virtualidad,  a  través  de  la
plataforma Moodle, uno de los desarrollos requerido por la institución con perentoriedad y se
implementaron el correo electrónico institucional, las redes inalámbricas, la interconexión de
datos  con  las  diferentes  sedes,  así  como  la  generalización  del  uso  de  internet.  Se
incrementaron las Salas de Tecnología y las Aulas de Informática. Se inició la tecnificación
de  todas  las  aulas  de  clase  y  el  Salón  Amarillo  [...]  Se  implementaron  el  Sistema  de
Información Académica-Academusoft, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional,
el  Servicio  de  Información-Janium  para  la  biblioteca  y  el  Servicio  de  Información  de
Calidad-ISODOC.
Además, se dotó a la universidad de un Sistema de  Back-up,  un  Datacenter  externo y un
Centro  de  Cómputo  Institucional.  Al  finalizar  el  periodo,  la  Institución  incrementó  los
equipos de cómputo en un 200%, brindando con esto una mayor interconexión con redes
académicas,  bases  de  datos  y  eficiencia  administrativa  desde  el  ingreso  mismo  de  los
estudiantes, hasta la evaluación docente. (García & Piedrahita, 2012, p. 160).

Este cambio de paradigma no es ajeno al programa, pues para el 2005 se comienza con la

reestructuración  del  pensum académico a  uno mucho más específico,  adecuado al  cambio y las

circunstancias de un mundo en pleno auge de la globalización. Aunque para el currículo académico

del 2005 los componentes orientados a la informática y a los audiovisuales solo se reduce a un

simple anexo dentro de la asignatura expresión oral, escrita y audiovisual. De facto podría parecer

que  se  elimina  el  interés  por  la  tecnología,  lo  cierto  es  que  lejos  de  desaparecer  esa  práctica

discursiva, como todo régimen histórico, lo que sucede es una transformación discursiva, dentro del

mismo  régimen.  Este  cambio  de  enunciación  responde  a  la  inclusión  a  gran  escala  de  las

herramientas,  recursos  y  elementos  tecnológicos  que  antes,  ciertamente  estaban  vedados  por  su

escasez  y  rareza,  y  que  en  el  momento  se  habían  vuelto  mucho  más  presentes  y  hacían  parte

fundamental del desarrollo de actividades en todas las esferas. Es en esa dinámica discursiva que, en

los objetivos del programa de trabajo social, en la reforma de su currículo de 2005, el primer objetivo

específico reza:

Desarrollar procesos de formación basados en el  aprendizaje autónomo del  estudiante,  la
integración  de  conocimientos,  el  uso  de  nuevas  tecnologías  de  información,  el
fortalecimiento  de  competencias  cognitivas,  socio-afectivas,  comunicativas,  axiológicas  e
investigativas, con el fin de formar profesionales integrales en Trabajo Social. (Facultad de
Ciencias Sociales-Unicolmayor, 2007, p. 28).

Como se observa en el párrafo anterior, ahora los procesos de formación y el uso de nuevas

tecnologías pasa a ser un eje transversal de la formación en el programa. Es decir, aunque no se

observe  una  proporción  de  asignaturas  relacionadas  con la  tecnología,  esta  ya  se  concibe  como

fundamental en la formación de los educandos; y aunque, solo se nombre en menos de una línea,
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precisamente  esa  es  la  función  del  hay  habla:  llegar  a  todos  los  estratos  que  conforman  la

enunciación (Deleuze, 2013).

Este viro al uso de la tecnología, por supuesto viene dado desde varias instancias y se termina

de concretar con los esfuerzos y tratar de consolidar unos lineamientos para el uso de las TIC, no

solo en los procesos administrativos, sino que su uso se diversificaría para lograr impactar en todas

las áreas de enseñanza, así como las de investigación científica social. Es desde este punto de partida

que  la  Universidad  Colegio  Mayor  de  Cundinamarca  propende  por  un  régimen  de  enunciación

basado en los nuevos desafíos tecnológicos, a este respecto se puede observar lo siguiente en el

instrumento que consolida ese esfuerzo, el Modelo Pedagógico Institucional-MOPEI:

Los  desafíos  que  impone  el  mundo  globalizado,  caracterizado  por  la  sociedad  del
conocimiento, el avance de las tecnologías, el crecimiento de las economías de mercado, los
nuevos convenios comerciales, la apertura internacional exigen no sólo nuevos cambios y
conocimientos, sino nuevos ciudadanos del mundo y nuevos sujetos sociales. (Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, 2009, p. 7).

El Modelo Pedagógico Institucional se cierne como un elemento integrador de las prácticas

discursivas  acerca  de la  integración  y uso de las  tecnologías,  aunque como tal  no se encuentre

descrito en el mismo. Entonces ¿cuál es la importancia de este archivo? Pues, en un primer caso,

funciona como eje orientador sobre hacia dónde se deben erigir las prácticas docentes, así como el

abogar por una independencia mucho más marcada en el estudiantado. En un segundo caso, esta

independencia, recalcada a través de la autonomía del educando; pero esta autonomía no se deja

como una palabra al azar, sino que es elegida con un interés particular: la preponderancia explícita de

la autonomía, no sería del todo posible sin un conjunto de herramientas pedagógicas y técnicas que

permitieran reforzar esos procesos. Es ahí donde precisamente, el uso de las TIC entra en juego, no

solo por su uso como herramienta en sí, de hecho “la humanidad [creó] una red global de transmisión

instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en la ciencia, el comercio, la educación, el

entretenimiento, la política, el arte, la religión, y en todos los demás campos” (Rueda-López, 207, p.

1); lo que impera en este caso, es el nivel abrumador de integración que estaba teniendo la tecnología

para el momento en los procesos de la vida diaria, lo profesional y lo académico, como bien lo indica

Rueda-López. En ese sentido, como se observa no es al azar que en el 2009 el MOPEI diera un giro

hacia la autonomía de los estudiantes, es más abre una práctica discursiva donde lo tecnológico cada

vez más y más hace parte de los  procesos académicos,  donde las bases de datos  como Science

Direct,  Web of  Science (antes  Thompson),  Redalyc,  entre  otras  comenzaran  a  tener  mucha más

fuerza en los procesos no solamente de clases sino también académicos, y lo que antes era un viaje

seguro a la biblioteca, ahora está a la distancia de un click en los computadores de los sujetos. Así

mismo, debe mencionarse la adopción a mayor escala de programas que asisten la investigación
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social  (simplificando  procesos  que  antes  requerían  de  grandes  cantidades  de  tiempo  y  diversas

estrategias), como Atlas.ti (primera versión lanzada al público en 1993) o Nvivo (primera versión

lanzada en 1997); entre otros aspectos que el acceso globalizado a las TIC trajo consigo.
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PARTE 3
 

ARTE, CORPO E LINGUAGENS

Arte em seus diversos modos de manifestação. Confluências
interdisciplinares das múltiplas formas de linguagem. Estudos
que tematizam arte, corpo, linguagem e educação.
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ARTE E EDUCAÇÃO: A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA UNIVERSITAT DE LLEIDA

José Alberto Romaña Díaz e Angélica Vier Munhoz

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: A presente  proposta  integra  o  projeto  de  doutoramento  que  vêm  sendo  realizado  no

Programa de Pós- Graduação em Ensino - Mestrado e Doutorado - Universidade do Vale do Taquari

Univates/RS/BR, linha de pesquisa Formação de Professores, Estudo do Currículo e Avaliação. Tal

proposta encontra-se também em consonância com a pesquisa desenvolvida pelo grupo de pesquisa

Currículo,  Espaço,  Movimento  (CEM/CNPq/Univates),  A aula  como  criação:  interfaces  com  a

docência, o ensinar e o aprender. Em meio a esta perspectiva, a proposição que aqui se apresenta,

busca a aproximação com a proposta desenvolvida na Universitat  de Lleida -UdL, na cidade de

Lleida/Catalunha/Espanha, a qual possui parceria com o Grupo CEM e convênio com a Univates,

desde 2019. A referida Universidade, por meio do Projeto Zona Baixa, desenvolvido pelo Grupo de

Pesquisa Espai Hibrid, investiga e propõe um trabalho de formação docente, voltado para a educação

básica,  que se efetua na intersecção entre  arte  e  educação.  A inserção e  aproximação com esse

projeto da Universitat de Lleida tem por objetivo Investigar de que modo as práticas pedagógicas

desenvolvidas no Projeto Zona Baixa, da Universitat de Lleida (UdL), vem contribuindo para uma

uma formação docente  mais  artística  e  inventiva,  assim como,  compreender  as  relações  entre  a

educação e a arte, desenvolvidas no projeto Zona Baixa, bem como suas contribuições e inovações

na  formação  de  professores.  Deste  modo,  em uma  perspectiva  genealógica,  a  partir  de  Michel

Foucault (2005), busca-se perceber como se deu a constituição do projeto Zona Baixa, evidenciando

as  descontinuidades  que o atravessam, bem como compreender  de que modo o referido projeto

tornou-se uma proposta potente de formação de professores. Ainda em fase inicial, a investigação

não apresenta resultados significativos; contudo, percebe-se que o projeto Zona Baixa inclui a arte

nos currículos, algo que ainda é ínfimo, quando inexistente nos currículos brasileiros de formação de

professores. Em definitivo, o que se pretende, é uma relação com a arte “como prática de formação

docente, não prescritiva, que tende a favorecer outras formas de o professor olhar para si mesmo e

para sua prática pedagógica” (DALLAZEN, 2016, p.101)

Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino; Arte; Práticas artísticas.
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ENSINO DA ESCRITA ACADÊMICA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVATES:

ANÁLISE DOS PLANOS DE ENSINO

Maristela Juchum, Garine Andrea Keller,

 Daniela Fernanda Prospero e Juliana Thiesen Fuchs

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Maristela Juchum 

Resumo: O  Ensino  Médio,  como  uma  etapa  fundamental  da  educação  básica,  exerce  grande

influência sobre o aluno em sua construção de conhecimentos, habilidades e competências (SILVA,

2017).  Segundo  Scaramucci  (2004),  a  prova  de  redação  do  exame  nacional  do  Ensino  Médio

(ENEM) exerce um efeito retroativo no desempenho da escrita dos alunos, tendo em vista que muitas

escolas e professores focam suas aulas na dissertação-argumentativa (CRUZ, 2013), único gênero

requisitado em tal prova. Porém, ao ingressarem no Ensino Superior, os estudantes precisarão ler e

escrever outros textos, pertencentes a diversos gêneros que circulam na esfera acadêmica (JUCHUM,

2016). A falta de familiaridade dos estudantes com os discursos acadêmicos é uma questão relevante,

a qual não pode ser desconsiderada, e a prova disso está na forma como as instituições têm buscado

alternativas no sentido de superar o “déficit” dos alunos que ingressam na universidade. A busca por

alternativas tem-se traduzido na realização de ações e na criação de estruturas que visam auxiliar os

estudantes a superar as suas dificuldades nas tarefas de leitura e escrita que lhes são exigidas no

contexto acadêmico. Diante disso, surge o questionamento se os textos, cuja produção é exigida na

universidade, são ensinados nesse nível de ensino. Isto é, nos cursos de graduação da Univates há

disciplinas  que  contemplam  o  ensino  de  escrita  acadêmica?  Neste  trabalho,  propomo-nos  a

identificar  o  “lugar”  do  ensino  da  escrita  acadêmica  em  cursos  de  graduação  presenciais  da

Universidade do Vale do Taquari- UNIVATES. Os dados deste estudo foram gerados por meio de

uma análise documental: plano pedagógico dos cursos de graduação. O estudo está fundamentado

nos  Novos  Estudos do  Letramento,  particularmente  na  abordagem dos Letramentos  Acadêmicos

(LEA; STREET, 1998, STREET, 2010). Para a execução da pesquisa, as atividades foram divididas

em duas etapas, sendo que, até o momento, apenas a primeira foi concluída. Este trabalho tem por

finalidade apresentar os resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa, na qual identificamos os

componentes  voltados  direta  ou  indiretamente  para  o  ensino  de  gêneros  acadêmicos.  Para  tal,

analisamos a ementa de todos os componentes curriculares dos cursos presenciais da Universidade

do Vale do Taquari - UNIVATES. Como resultados, foram identificados 73 componentes em que os

gêneros acadêmicos que aparecem explicitados nas ementas são: a resenha, o resumo, o projeto de
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pesquisa,  o  artigo  científico,  a  monografia,  o  Trabalho de  Conclusão de  Curso e  o relatório  de

estágio. No entanto, constatamos que em algumas ementas os gêneros a serem trabalhados não estão

especificados, aparecendo termos como “textos acadêmicos” ou “escrita acadêmica”.

Palavras-chave: Escrita acadêmica; Ensino; Universidade.
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PENSAMENTO NÔMADE: DIÁLOGO, POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Raquel Barcelos de Souza, Fabiane Olegário e Milena Salvi

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Fabiane Olegário 

Resumo: Este  texto  tem como  objetivo  mostrar  um recorte  das  ações  do  Projeto  de  extensão

Pensamento Nômade no decorrer do ano pandêmico, visto que foi necessário repensar as práticas de

extensão para o modo virtualizado. Sob o intento de oportunizar aos estudantes do turno integral,

atividades culturais e artísticas que possibilitem uma formação ético-estética visando à interlocução

de saberes entre a Universidade e a comunidade, o projeto Pensamento Nômade atende crianças e

adolescentes  das  comunidades  parceiras  Sociedade  Lajeadense  de  Atendimento  à  Criança  e  ao

Adolescente  (SLAN)  e  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  São  João  Bosco.  As  oficinas

oportunizadas  às  crianças  e  aos  adolescentes  primam  pelo  desenvolvimento  de  situações  que

envolvem a arte e o processo inventivo dos participantes. Cabe ressaltar que o presente projeto une

diferentes  cursos  da  Universidade  do  Vale  do  Taquari  -  Univates,  instituição  a  qual  ele  está

vinculado. Ao longo do período pandêmico atual, o projeto manteve sua atuação com atividades

adaptadas de forma virtual. No primeiro semestre de 2020, as atividades de extensão não foram

desenvolvidas por conta da crise sanitária, sendo que o Projeto esteve presente nas comunidades de

forma a contribuir com as famílias que foram imensamente afetadas pelo novo coronavírus e pelas

cheias do rio Taquari, através da doação de cestas básicas, ovos de chocolates às crianças e kits de

limpeza promovida pela Associação dos Docentes (Adof) e Associação dos Funcionários (Affes) da

Univates.  Já  no  segundo  semestre,  o  Projeto  conseguiu  desenvolver  a  sua  proposta  de  modo

virtualizado envolvendo três turmas de graduação do curso de Pedagogia,  sendo que cada turma

elaborou situações de aprendizagem às crianças e aos adolescentes parceiros do Projeto tendo como

objetivo exercitar a imaginação por meio das tecnologias. Tais situações de aprendizagem foram

planejadas junto com os professores referência de cada espaço parceiro. Neste ano, o Projeto vem

desenvolvendo  ações  híbridas  nas  comunidades  mesmo  em  meio  aos  desafios  deste  tempo  os

professores continuam participando de momentos de aula destinados à elaboração das atividades

extensionistas; os estudantes por sua vez, executam a proposta de forma virtualizada e dependendo

das condições de cada comunidade, de modo presencial, seguindo todos os protocolos de saúde. São

muitos os desafios da extensão neste tempo, no qual convoca a extensão pensar em maneiras de

manter o vínculo.

Palavras-chave: Extensão Acadêmica, Experimentação Artística, Crianças e Adolescentes
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COMPOSIÇÕES IMPROVÁVEIS: 

A PESQUISA GLOSSÁRIO DA IMAGEM, A PANDEMIA E UM COMUM

Carmen Lúcia Capra

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Resumo: Glossário da Imagem é uma pesquisa contextualizada na Graduação em Artes visuais -

licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Sucede uma atividade de

ensino realizada em 2019 em um componente curricular sobre os estudos da imagem. A pesquisa

vem sendo realizada voluntariamente por alunas desse curso, sob orientação da mesma professora

desde outubro de 2020, durante o distanciamento social e o ensino remoto. O coletivo dedica-se a

estudar termos que importam à formação docente em artes visuais. Primeiro, selecionam-se itens

relevantes para o grupo e depois buscam-se bases teóricas que apresentem a sua profundidade. As

participantes estudam e redigem uma definição para o termos estudados, como alegoria, fotograma e

GIF, por exemplo. Em complemento, escolhem imagens que sejam exemplos e contraexemplo para

os  termos.  Antes  de  meramente  contrariar,  o  contraexemplo  tensiona  a  própria  ação  de  definir,

exercitando  seus  limites  em  relação  ao  que  as  imagens  têm  de  polissêmico  e  indecidível

(MONDZAIN, 2016). As elaborações do grupo são publicizadas em uma rede social, onde também

são publicados outros dois tipos de conteúdo: contribuições recebidas a partir da pergunta “imagem,

o que é isso?” e sínteses presentes nos textos estudados. A virtualidade foi a maneira de existência do

grupo, permitindo até a participação de uma funcionária da universidade, bacharela em história da

arte.  O relato volta-se às composições improváveis advindas daí.  Capazes de gerar uma rede de

apoio,  ainda  sustentaram a  geração  de  conhecimento  em uma  época  de  crescentes  dificuldades

sanitárias, econômicas e políticas e com o desmantelamento de elos educativos urdidos em uma

universidade pública jovem, de recursos estruturais insuficientes e destinada ao desenvolvimento do

interior  do  estado.  Mesmo  que  virtual,  a  frequência  mantida  pelo  desejo  de  fazer  algo  juntas

estabeleceu  um  comum  entre  as  participantes,  motivador,  por  exemplo,  da  atenção  a  temas

inadiáveis,  como  a  garantia  da  representatividade  na  escolha  de  imagens  quando  os  algoritmos

“inteligentes” reforçam hegemonias e estereótipos. Permitir aberturas na pesquisa acadêmica leva a

pensar essa experiência como um laboratório político. Ligando pessoas de diferentes atuações na

universidade, o agrupamento atípico pode coletivizar um estudo não pelos rituais acadêmicos, nem

pela exclusividade entre pesquisadora e estudantes. Nessa experiência, identificar o possível e fazer

coisas juntas deixam de ser a análise do contexto para ser uma imaginação ou uma aprendizagem que

vem  de  uma  emergência.  Nessa  ideia,  de  Reinaldo  Laddaga  (2012),  compor  com  as  zonas
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indiscerníveis que estão ao redor (LADDAGA, 2012), incrementa formas de interação pública e

aberta  em um princípio comum. Na microesfera do Glossário da Imagem, experimentamos uma

heterogeneidade que estimula uma ética que se faz com as mãos, não com as palavras (LAFUENTE,

2021).

Palavras-chave: Comum; Pesquisa Acadêmica; Formação Docente; Artes Visuais.
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CAMPANHA SOLIDÁRIA REALIZADA PELO PROJETO CLOWN - E SEU SORRIR!? EM

PROL DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Magali T. Q. Grave, Sofia Caumo, 

Marinês Pérsigo Morais Rigo e Cristiano Zluhan Pereira

Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Orientadora: Magali T. Q. Grave 

Resumo: O projeto Clown - E seu sorrir!? é um dos projetos de extensão da Universidade do Vale do

Taquari - Univates e tem como proposta a promoção de ações de cuidados em saúde através da arte

Clown, utilizando o humor como terapêutica (CASATE; CORRÊA, 2018). Como sabido, a família é

a primeira etapa de socialização da criança, é o contexto educativo onde aprende normas, valores

sociais, culturais e emocionais. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente

estabeleceram  direitos  materiais  à  infância  e  juventude,  dispondo  a  convivência  familiar  e

comunitária como um direito fundamental que deve ter na família, sociedade e Estado o respaldo

para a sua efetividade. Entretanto, muitas das crianças provenientes de famílias disfuncionais que

apresentam comportamentos de risco, relacionados com drogadição, alcoolismo, maus-tratos físicos

e psicológicos são institucionalizadas, como medida de proteção, por terem seus direitos violados.

Na perspectiva  de  amenizar  possíveis  danos  emocionais,  atividades  realizadas  por  Clowns  com

crianças em situação de instabilidade psicossocial têm sido apontadas como importantes ao bem-

estar e distração destas (AYRES, 2015; BARKMANN et al., 2013). Enquanto facilitadores do riso,

trazendo na sua essência a liberdade de expressão de uma vida na fantasia, os Clowns propagam

diversão, alegria e humor, atuando na perspectiva de substituir a dor pelo riso, desencadeando um

processo mais humanizado na interação com crianças em situação de abandono parental (GELKOPF,

2011). Esta narrativa tem por objetivo, descrever como se deu uma campanha realizada pelo Projeto

Clown - E seu sorrir!? envolvendo a divulgação, coleta e entrega de brinquedos à crianças residentes

em uma Entidade,  sem fins  lucrativos,  que acolhe 19 menores  entre  dois  meses  e  15 anos,  em

situação de vulnerabilidade social através de um relato de experiência, na qual participaram a equipe

diretiva e voluntários do Projeto, professores, estudantes, funcionários da Univates e comunidade em

geral,  através  da  doação  e  entrega  de  brinquedos.  Inicialmente,  a  equipe  diretiva  do  Projeto,

composta por dois professores e uma bolsista, fez a divulgação da campanha por e-mail e redes

sociais.  Na sequência,  foram distribuídas  caixas  coletoras,  identificadas  com cartazes  alusivos  à

campanha,  em  pontos  estratégicos  da  Univates  e  serviços  de  saúde  como  clínica-escola  de
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fisioterapia e farmácia-escola e serviço de assistência jurídica - Sajur. A campanha foi realizada de

04 a 26 de novembro de 2019. No dia 28 de novembro, em uma tarde festiva, os brinquedos foram

entregues às crianças do abrigo. Foram arrecadados 80 brinquedos, de ótima qualidade, embalados e

levados  a  Entidade  por  duas  Clowns,  recepcionadas  pela  diretora  e  crianças,  que  aguardavam

ansiosas a entrega antecipada dos presentes de Natal. A campanha realizada pelo Projeto veio ao

encontro de seus pressupostos, ou seja, levar alegria através da arte Clown, a crianças em situação de

vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Arte Clown; Extensão; Institucionalização; Solidariedade; Humor.
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PARTE 4
 

FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS

Direitos humanos em suas diferentes dimensões. Inclusão,
diversidade e cidadania. Eficácia e efetividade dos direitos
humanos. Estado, políticas públicas e direitos humanos.
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A EDUCAÇÃO FISCAL COMO MEIO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO À

TRIBUTAÇÃO E SEU PAPEL NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Keli Ragasson

UNIJUÍ

Orientadora: Leila Viviane Scherer Hammes 

Resumo: A Educação Fiscal  é  um tema que vem ganhando reconhecimento,  principalmente  no

âmbito educacional, não apenas por conta de instrumentos legais, mas, sobretudo, pelo entendimento

de sua importância para o exercício da cidadania. O presente resumo propõe-se analisar a Educação

Fiscal  como meio  para  a  conscientização  dos  cidadãos  em relação  à  tributação  e  seu  papel  na

concretização dos direitos fundamentais. Através da Educação Fiscal é possível evidenciar o papel

social dos tributos na promoção dos direitos fundamentais e reforçar a importância da participação

do cidadão em todos os processos que envolvem a tributação (arrecadação, aplicação e fiscalização).

No tocante  aos  aspectos  metodológicos,  o  trabalho  tem natureza  descritiva,  através  de  pesquisa

bibliográfica, servindo-se da contribuição de vários autores e temas relacionados a Educação Fiscal.

Com o entendimento de que é preciso avançar, o trabalho é um convite para pensarmos a tributação a

partir da perspectiva dos direitos fundamentais e busca inspirar os educadores a inserir a Educação

Fiscal dentro de suas áreas de conhecimento.

Palavras-chave: Educação Fiscal; Tributação; Direitos fundamentais.
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DA BINARIDADE CURRICULAR AO DIÁLOGO INTERCULTURAL

Marcelo Manoel de Sousa e Saraí Patrícia Schmidt

Universidade Feevale

Orientadora: Saraí Patrícia Schmidt 

Resumo: As  discussões,  atuais,  sobre  o  processo  da  educação  institucionalizada  passam  por

diferentes níveis de análises. No contexto pós-moderno/pós-estruturalista são colocados para esse

campo de formação humana, como um de seus principais objetivos, o diálogo intercultural. Em uma

conjuntura  configurada  pelas  mais  complexas  dicotomias,  a  binaridade  encontrada  na  arena  do

conhecimento  da  instituição  escolar  é  um  caso  específico.  O  pensamento  histórico-cultural,  da

produção educacional,  revela pelo menos duas ordens de relação com os saberes reproduzidos e

recriados na forma escolar de ensino. A primeira é a reconhecida ordem disciplinar, com sua dupla

acepção. Disciplina no sentido epistemológico, e disciplina no sentido moral, do corpo e da mente. A

segunda é a ordem artística ou a legitimação da produção criada no espaço extrasemiótico da cultura.

Ou saberes subalternizados pela epistemologia social  dominante.  Considerando possibilidades de

construir diálogos entre esses fios que tecem o documento de identidade do conhecimento escolar, a

pesquisa  pretende  ampliar  e  aprofundar  num  circuito  dialógico  essa  problemática  de

exclusão/inclusão  social.  No  desenvolvimento  do  estudo  considerou-se  aportes  da  teorização

curricular  contemporânea,  semiótica  da  cultura  e  semiolinguística.  Inicialmente  foi  realizada

exploração bibliográfica a respeito desses três campos, com a finalidade de descrever conceitos e

categorias analíticas. Em seguida aplicou-se os resultados na análise de um corpus, recortado em

matéria de um jornal digital de Novo Hamburgo-RS. O qual faz parte de um convênio entre Feevale

e a rede de ensino municipal dessa cidade. A análise do discurso foi eleita para fazer as interconexões

enunciativas de significados, entre perspectivas diversas na interação com a empiria. Enfocando o

dito e o não dito observados nos dizeres das teorizações abordadas, em cotejo com os fundamentos

do Projeto Educação Antidiscriminatória, assunto da matéria jornalística. Os resultados da pesquisa

mostram que o saber escolar é binário. Contudo, a semiótica da cultura pode contribuir com uma

perspectiva  ternária,  ultrapassando  a  noção  transversal  e  aniquilamento  no  território  curricular,

representados por projetos educacionais mais inclusivos. 

Palavras-chave: Semiótica da cultura; Currículo ternário; Circuito dialógico.
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A QUESTÃO CURRICULAR SOB AS LENTES DE FOUCAULT: 

RELAÇÕES DE PODER IMBRICADAS NA INCLUSÃO ESCOLAR

Josiane Freitas da Rosa

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Morgana Domênica Hattge 

Resumo: Esse trabalho, vinculado ao Mestrado em Ensino da Univates, no contexto do Grupo de

Pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq) se propõe a apresentar um exercício reflexivo

sobre o currículo, apoiando-se em algumas ferramentas analíticas advindas do pensamento de Michel

Foucault. Suas produções nos convidam a problematizar as relações de poder, evidenciando que a

regulamentação e a normatização são os elementos-chave nas sociedades disciplinares. Dessa forma,

o foco desse estudo está no currículo e nas relações de poder que perpassam este artefato escolar.

Temos como objetivo analisar os discursos presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),

verificando em que medida a diferença e a inclusão estão contempladas nesse documento. Quando se

propõe pensar sobre as práticas curriculares, é fundamental considerar o que, quem e como se ensina,

direcionando o nosso olhar para um determinado tempo e espaço que se configuram no processo de

ensino como uma forma de condução dos sujeitos. Tal questão se torna ainda mais potente quando se

remete  aos  anos  finais,  uma  vez  que  a  estrutura  curricular  por  disciplinas  favorece  o

desenvolvimento de um trabalho estanque, cada um na sua área. Assim, é preciso pensar sobre a

organização curricular para demandas curriculares de todos os sujeitos, com ou sem deficiência. “O

que precisamos buscar são formas de diálogo na diferença, diálogo na multiplicidade, sem a intenção

de reduzir os diferentes ao mesmo, ao uno”. (GALLO, 2007, p.6). Desse modo, mais do que pensar

sobre a prática inclusiva na escola, é necessário problematizar os modos de conduzir a inclusão nesse

espaço (LOPES; FABRIS, 2013). O processo de escolarização se desenvolve a partir de um currículo

fundamentado em competências e habilidades preestabelecidas,  visando acionar os modos de ser

sujeito em um determinado contexto social e histórico. Isso nos provoca a pensar como esse conjunto

de práticas é produzido, ao mesmo tempo que produz o sujeito nele envolvido. Diante disso, nos

propomos a desenvolver uma pesquisa documental de cunho qualitativo, desenvolvendo uma análise

textual discursiva referente ao documento normativo da BNCC para refletir sobre as concepções

curriculares  e  sua  relação  com a  diferença  e  a  inclusão  a  partir  dos  estudos  pós-estruturalistas,

apoiando-se  em  algumas  ferramentas  analíticas  foucaultianas:  disciplina,  governamentalidade,

norma, biopoder. Ao discutir a arte de governar, Foucault (1992, p. 280) diz: os governantes, as

pessoas que governam, a prática de governo são, por um lado, práticas múltiplas, na medida em que
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muita gente pode governar: o pai de família, o superior do convento, o pedagogo e o professor em

relação à criança e ao discípulo. Dessa forma, esta pesquisa pretende ampliar a discussão acerca da

ressignificação curricular e as relações de poder imbricadas nesse artefato escolar para inclusão dos

alunos com deficiência nos anos finais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Práticas curriculares; Inclusão; Foucault.
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MEIO AMBIENTE DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO LABORAL DOS

TRABALHADORES MIGRANTES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rafael Enrique dos Santos

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Fernanda Storck Pinheiro 

Resumo: O Meio Ambiente do Trabalho compreende, além do estabelecimento em que o empregado

exerce suas atividades laborais, o conjunto de relações da empresa, a forma como as atividades do

trabalhador está organizada, sua jornada, remuneração, crescimento e, principalmente, a sua saúde e

qualidade de vida e sua está amparada pela Constituição Federal, nos artigos 7º, inciso XXVIII e

200, inciso VIII. Internacionalmente,  a proteção está prevista na Convenção 155 da Organização

Internacional  do  Trabalho  (OIT)  e,  mais  recentemente,  foi  estabelecido  no  Objetivo  de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, sendo

proposto na meta 8.8 a promoção de ambientes de trabalho seguros. A pesquisa tem como objetivo

analisar  o  meio  ambiente  do  trabalho  de  trabalhadores  migrantes,  a  partir  de  Reclamações

Trabalhistas  propostas  no âmbito  do  Tribunal  Regional  do Trabalho da  4ª  Região  (TRT4),  para

avaliar o nível de proteção laboral de trabalhadores migrantes no Estado do Rio Grande do Sul. Para

atingir  o  objetivo  proposto,  a  pesquisa  terá  como  procedimentos  metodológicos  a  revisão

bibliográfica na abordagem de movimentos migratórios e meio ambiente do trabalho, bem como,

pesquisa documental  em processos  judiciais  trabalhistas,  propostos  por imigrantes,  no TRT4,  no

período de 2018 a 2020, totalizando 531 ações judiciais. O objeto de análise será em ações com

alegação de violação ao Meio Ambiente do Trabalho e dos setores econômicos envolvidos. Trata-se

de uma pesquisa de Dissertação, em desenvolvimento, vinculada ao Projeto de Pesquisa “Identidades

étnicas  e  desdobramentos  socioambientais  em  espaços  de  bacias  hidrográficas”,  vinculado  ao

Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) da Universidade do Vale do

Taquari (Univates), com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior  (CAPES).  Considerando  que  a  pesquisa  ainda  está  em desenvolvimento,  os  resultados

esperados têm alicerce em dados públicos que colocam o Brasil como o segundo país do G20 em

número de mortes por acidentes e doenças laborais, sendo o Estado do Rio Grande do Sul a terceira

Unidade Federativa em casos registrados, totalizando 37.169 casos registrados entre 2002 e 2020, em

empregos  formais.  Um  dos  principais  motivos  para  a  imigração  está  baseada  na  busca  de

oportunidades  de  trabalho  e  que,  ao  adentrar  no  país,  os  imigrantes  acabam aderindo  a  toda  e
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qualquer condição de trabalho, tornando-se um desafio para o alcance da meta 8.8 dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável.

Palavras-chave: Meio Ambiente do Trabalho; Imigrantes; Saúde; TRT4.
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DESCONSTRUÇÃO DA CULTURA MACHISTA COMO PRESSUPOSTO PARA EFETIVAR

A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: 

UM OLHAR DA REDE DE ENFRENTAMENTO DE LAJEADO/RS

Kelem Daiane Eibel

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Elisabete Cristina B. Muller 

Resumo: O presente estudo analisa a perpetuação da cultura machista enraizada na sociedade, como

base da persistência da violência contra a mulher. Assim, este estudo monográfico tem como objetivo

investigar  formas  de  desconstrução  da  cultura  machista  como  pressuposto  fundamental  de

efetividade da prevenção à violência contra a mulher, com foco nos mecanismos utilizados pela Rede

de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher em Lajeado/RS. Trata-se de uma pesquisa quali-

quantitativa,  realizada  por  meio  do  método dedutivo,  com instrumentais  técnicos  bibliográficos,

documentais,  com enfoque  em estudo  de  caso.  Inicia  com um resgaste  histórico  da  dominação

masculina,  que  resulta  na  cultura  machista,  o  fator  determinante  da  violência  de  gênero.  Na

sequência, trata das estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher e, por último, aborda as

articulações  em  Rede,  para  efetivar  a  segurança  da  mulher  por  meio  da  responsabilização  do

agressor,  no  que  tange  aos  programas  de  reeducação  e  reabilitação,  visando  ressignificar  as

masculinidades  tóxicas.  Concluindo  que  os  mecanismos  utilizados  pela  Rede  auxiliam  na

desconstrução da cultura machista e na consequente efetivação da prevenção à violência contra a

mulher,  consoante a realização das ações que contemplam os autores da violência doméstica.  O

advento da Lei n° 13.984/2020 é mais um item no rol das medidas protetivas de urgência, porque

assegura  a  participação  do  agressor  nos  programas  socioeducativos,  contribuindo  com  os

mecanismos da Rede, acelerando o processo de desconstrução da cultura machista, à medida que as

ações passam a ser realizadas.

Palavras-chave: Desconstrução da Cultura machista; Equidade de gênero; Redes de Enfrentamento

à violência contra a mulher; Responsabilização do agressor; Violência contra a mulher. 
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ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: 

DA INVISIBILIDADE ÀS PRÁTICAS DE ENSINO

Nilcéia Frausino da Silva Pinto

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Morgana Domênica Hattge 

Resumo: O presente resumo foi construído pautado no projeto de Dissertação integrado ao Mestrado

do Programa de Pós-Graduação em Ensino - PPGEnsino - da Universidade do Vale do Taquari -

Univates. O trabalho, intitulado “Altas Habilidades/Superdotação: da invisibilidade às práticas de

ensino”  também  se  encontra  articulado  com  os  estudos  promovidos  pelo  Grupo  de  Pesquisa

Currículo, Espaço e Movimento (CEM/CNPq/Univates), mais especificamente ao Grupo de Trabalho

1 - Linha de pesquisa: Aprendizagem, experiência e inclusão. A presente pesquisa traz para discussão

e problematização a vida escolar e um estudante com Altas Habilidades/Superdotação. Delineia a

pesquisa  a  seguinte  indagação:  Como a  escola  desenvolve  as  práticas  de  ensino  inclusivas  que

operam  no  governamento  e  autogovernamento  de  um  estudante  com  diagnóstico  de  Altas

Habilidades/Superdotação? Essa pergunta direciona o objetivo geral, que é conhecer as práticas de

ensino  desenvolvidas  pelos  professores  dos  componentes  curriculares  Língua  Portuguesa  e

Matemática, tendo em vista a singularidade e subjetividade de um estudante com diagnóstico de

Altas Habilidades/Superdotação. Para alcançar o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos

específicos:  analisar  como  os  professores  pesquisados  compreendem  a  singularidade  e  a

subjetividade do estudante com Altas Habilidades/ Superdotação; compreender as práticas de ensino

dos professores pesquisados, antes e depois do diagnóstico; analisar a visão do estudante frente às

práticas  de  ensino  que  operam  no  governamento  e  autogovernamento  de  seu  desenvolvimento

cognitivo.  Para  tanto,  promove-se  uma discussão  acerca  da  função  do  diagnóstico  associado  às

práticas  de  ensino  inclusivas,  visto  que  ele  tem  gerado  significativas  reflexões  na  educação

contemporânea, as discussões sobre as Altas Habilidades permeiam as teorias dos seguintes autores:

Renzulli (1978), Sabatella (2008), Marques (2018), dentre outros. A abordagem a ser utilizada é a

qualitativa, e o tipo de pesquisa será o estudo de caso. O instrumento a ser utilizado é a entrevista

narrativa, sob a perspectiva de Silveira (2007) e Jovchelovitch e Bauer (2002). A entrevista será

concretizada com dois professores, um de língua portuguesa e o outro de Matemática, e com um

estudante com Altas Habilidades/Superdotação. Para discutir os dados será utilizado a análise do

discurso sob a ótica de Michael Foucault (1992, 2002, 2008), dentre outros. O trabalho ainda está em

fase de desenvolvimento, mas espera-se que os resultados possam apontar para a compreensão e

192

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



visibilização das práticas de ensino produzidas pelos professores pesquisados para o estudante com

diagnóstico de Altas Habilidades/Superdotação.

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Práticas de ensino; Inclusão.
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OS DESAFIOS DE ACESSO AOS DIREITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA

COMUNIDADE INDÍGENA FOXÁ, LAJEADO/RS

Débora Pires Medeiros da Silva e Luis Fernando da Silva Laroque

Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Orientador: Luis Fernando da Silva Laroque 

Resumo: Os Kaingang correspondem a 38 mil pessoas, aproximadamente. Eles estão presentes em

quatro  estados  brasileiros,  a  saber:  Rio  Grande  do Sul,  Santa  Catarina,  Paraná  e  São  Paulo.  A

comunidade  estudada,  denominada  de  Terra  Indígena  Foxá,  está  localizada  na  área  urbana  do

município  de  Lajeado,  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  O  objetivo  deste  estudo  consiste  em

identificar os desafios do acesso aos direitos da Previdência Social por integrantes da comunidade

indígena Kaingang Foxá. Do ponto de vista metodológico tratou-se de uma pesquisa qualitativa e os

procedimentos metodológicos consistiram em levantamento bibliográfico, documental e pesquisa de

campo para verificar,  através de relatos  de indígenas  e de um servidor  do Instituto Nacional  do

Seguro Social (INSS), os desafios do acesso aos direitos da Previdência Social pela comunidade

Foxá.  Realizou-se  doze  saídas  de  campo,  na  oportunidade  foram  ouvidos  relatos  de  sete

interlocutores indígenas da comunidade Foxá e um relato de um interlocutor servidor público do

Instituto Nacional  do Seguro Social  (INSS).  Constatou-se que não há benefícios  previdenciários

destinados aos Kaingang investigados devido a sua condição de indígena, devendo essa população

preencher  os  mesmos  requisitos  que  os  não  índios  para  a  concessão  de  qualquer  benefício  da

Previdência Social. Ocorre que, devido as atividades exercidas pelos indígenas, geralmente estes são

enquadrados como segurados especiais, sendo a referida qualidade comprovada através da certidão

emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a qual descreve a condição de indígena e as

atividades por eles desenvolvidas. Conclui-se que as dificuldades apresentadas pelos indígenas da

comunidade  Foxá  decorrem  da  falta  de  efetividade  das  leis,  da  ausência  de  representatividade

indígena  no  parlamento  brasileiro,  dos  pensamentos  equivocados  dos  não  índios  e  a  falta  de

conscientização dos indígenas acerca de seus direitos. Dessa forma, é relevante que a legislação

disponha e mantenha os direitos relacionados aos indígenas, bem como que as autoridades se voltem

para esses grupos, buscando tornar eficiente as leis do ordenamento jurídico sem, contudo, deixar de

compreender e respeitar a cultura e dinâmica indígena.

Palavras-chave: Direito; Indígenas; Kaingang; Previdência Social.
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IDENTIDADES: UM RETRATO JORNALÍSTICO ATRAVÉS DO AUDIOVISUAL 

SOBRE ÓRFÃOS PATERNOS

Juliana Pisoni

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Marcus Vinícius Staudt 

Resumo: O  abandono  paterno  envolve  questões  sociais.  Neste  sentido,  cabe  também  aos

profissionais de jornalismo promover a informação e a reflexão a respeito deste tema, possibilitando

por meio do esclarecimento que os governantes busquem soluções para os problemas que afetam a

sociedade.  A cultura  patriarcal  que  permanece  forte  na  sociedade  atribui  a  responsabilidade  da

criação e da educação dos filhos à mulher, à mãe. O que, em grande parte, explica a existência no

Brasil,  de  cerca  de  12  milhões  de  mães  solo,  chefes  de  família,  que  carregam consigo  toda  a

responsabilidade  da  criação  dos  filhos.  E,  neste  universo,  encontram-se  cerca  de  6  milhões  de

brasileiros que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Entretanto, estes dados não

são exclusividade de cidades grandes. Só no Vale do Taquari, segundo o último levantamento do

IBGE, em 2019 nasceram 4.172 crianças. Destas, 160 não têm o nome do pai no registro, o que

representa 3,84%. Sendo assim, o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, intitulado Identidades:

Um retrato jornalístico através do audiovisual sobre órfãos paternos, tem como objetivo produzir

uma peça audiovisual no formato documental. Mostrar realidades de abandono paterno vividas por

pessoas que moram no Vale do Taquari, bem como profissionais da área que revelam a importância

da paternidade no desenvolvimento emocional e social do ser humano. Além disso, busca em seus

objetivos específicos, contextualizar através de autores recentes e clássicos o jornalismo social, bem

como a produção audiovisual e a linguagem documental; Exibir por meio do audiovisual a realidade

de quem convive com a falta da assinatura paterna em seus documentos e; Relatar o processo de

construção  do material  audiovisual:  roteirização  e  captação.  Importante  destacar,  que  até  pouco

tempo atrás,  não  se  falava,  nem se  discutia  o  abandono  paterno,  principalmente,  nos  meios  de

comunicação. E, continua se ouvindo pouco a respeito da relevância de trazer luz a essas questões

também de forma micro, em cidades do interior, onde a cultura patriarcal ainda está muito presente.

Ou seja, é preciso desnaturalizar o abandono paterno. Desta forma, este trabalho no qual se propôs a

produção de um documentário,  baseia-se na pesquisa qualitativa, exploratória,  de tipicidade e de

acessibilidade, fundamentada em levantamento de dados, em teorias e entrevistas. Partindo-se da

premissa  de  que  é  no  seio  familiar  que  são  transmitidos  os  valores  comportamentais,  morais  e

educacionais que servirão de base para o processo de socialização para viver e conviver no meio
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social, reafirma-se assim o contexto jornalístico e a importância da sua função social na sociedade.

Conclui-se então, que a sensação de abandono, sentimento gerado pelo descaso do pai, gera traumas,

danos psicológicos, morais, sociais e financeiros que, por vezes, acompanham essas crianças até a

fase adulta e, consequentemente, refletem na sociedade.

Palavras-chave: Audiovisual; Documentário; Jornalismo Social; Paternidade.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CURSO EM EDUCAÇÃO E CIDADANIA FISCAL

Kelwin Fernando Rodrigues,

Leila Viviane Scherer Hammes e Tatiele Gisch Kuntz

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Leila Viviane Scherer Hammes 

Resumo: Desde  2017  a  Univates  desenvolve  ações  e  projetos  voltados  ao  tema  Educação  e

Cidadania Fiscal.  Em 2021, foi aprovado como projeto de extensão regular e denominado como

‘Educação e Cidadania Fiscal: um instrumento de justiça e inclusão social’, cujo principal objetivo é

instrumentalizar  o  cidadão  para  a  vida  em  coletividade,  através  de  conhecimentos  acerca  da

cidadania e tributação, por intermédio da educação fiscal, para que compreendam a sua participação

na  sociedade  como  um  importante  instrumento  de  justiça  e  inclusão  social,  construindo  uma

sociedade  mais  participativa,  justa  e  igualitária.  As  ações  do  projeto  comportam a  metodologia

participativa, e as estratégias interventivas do projeto se baseiam em mecanismos de troca, reflexão

coletiva e articulação de ações voltadas a presente temática, com a colaboração de professores e

estudantes em seminários e eventos acadêmicos, o que potencializa a capacidade de participação e

intervenção ativa da própria sociedade nos seus mais diversos setores e na construção de políticas

públicas, pois os participantes são desafiados a conectarem seu aprendizado com a vida cotidiana.

Nesse sentido, em parceria com a Receita Estadual e o Instituto Justiça Fiscal, bem como com a

colaboração  de  corpo  docente,  integrado  por  grupo  multidisciplinar  de  professores,  servidores

públicos e especialistas em temas fiscais, que voluntariamente se disponibilizaram para contribuir

com a  ideia  do  projeto,  foi  firmado  um termo de  cooperação,  que  possibilitou  a  conjunção  de

esforços  para promoção de um curso de extensão em Educação Fiscal.  O curso viabilizou aula

inaugural aberta a toda comunidade acadêmica e externa e contou com 10 módulos de aulas, nas

modalidades síncrona e a distância, com aulas pré-gravadas, e disponibilizadas progressivamente aos

alunos, de acordo com um intervalo de tempo semanal. A cada 2 módulos, era realizado um encontro

síncrono com os respectivos professores e alunos participantes, para uma conversa sobre as aulas e

esclarecimentos de dúvidas. Um dos diferenciais do curso é um trabalho final de conclusão, em que

os  alunos  foram instigados  a  desenvolvê-lo  no  formato  de  artigo  ou  ações  de  disseminação  de

conhecimento para outros públicos (com atividades como webinários, palestras virtuais, cartilhas,

entre  outras),  momento  em  que  colocaram  em  prática  o  aprendizado  adquirido.  Dificuldades

verificadas estiveram relacionadas com o acesso ao sistema e o cumprimento das atividades. No

decorrer  do  andamento  das  aulas  foi  possível  observar  uma  maior  compreensão,  e
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consequentemente, a interação sobre as discussões suscitadas sobre a seara tributária. Acredita-se

que os alunos inscritos se tornem disseminadores da educação e cidadania fiscal, considerando que o

cidadão consciente demonstra ter maior cuidado para com o que é comunitário e público.

Palavras-chave: Educação e cidadania fiscal; Inclusão Social; Curso de extensão.
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EDUCAÇÃO PARA DIREITOS HUMANOS: 

RELATO DE UMA PROPOSTA EXTENSIONISTA

Daniela Fernanda Prospero, Cláudia Tessmann, 

Garine Andréa Keller e Márcia Solange Volkmer

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: O Projeto de Extensão “Bullying nas escolas: interlocuções em e para direitos humanos”,

da  Univates,  tem como objetivo  debater  e  refletir  sobre  o  bullying  nas  escolas  da  comunidade

regional a partir da educação em e para direitos humanos, incluindo estudantes de graduação como

mediadores  em processos  de  intervenção comunitária  e  acadêmica.  O caráter  interdisciplinar  do

Projeto,  que envolve especialmente os cursos de Direito, Letras e História,  oportuniza diferentes

ações em espaços escolares, voltadas a estudantes e professores do Ensino Fundamental. Uma dessas

ações foi a Oficina “Sobre maçãs, aprendizados e sentimentos”, cujo público-alvo foram turmas de

2º ano do Ensino Fundamental. Essa oficina aconteceu em três momentos distintos, contando com o

envolvimento do professor titular da turma, que se tornou parceiro do projeto, ao implementar seu

olhar às atividades propostas na Oficina. No primeiro momento, a equipe do Projeto foi até a escola

apresentar a proposta ao professor da turma e realizar a contação de uma história: “Pinote, o Fracote,

e  Janjão,  o  fortão”,  de  Fernanda  Lopes  de  Almeida.  No  segundo  momento,  entrou  em ação  o

professor parceiro, que realizou atividades que tivessem não só relação com a história, mas com as

vivências dos estudantes,  envolvendo questões como empatia,  e -  transversalmente -  o bullying.

Como o professor titular acompanha a turma no dia a dia, ele é o interlocutor principal entre os

estudantes e a equipe do projeto, pois a partir das situações que surgem na contação da história, pode

aprofundar questões interpessoais que envolvem a turma. No terceiro momento, a equipe do projeto

voltou à escola para realizar uma nova intervenção, retomando a história contada anteriormente e as

atividades realizadas a partir dela. Seguiu-se uma dinâmica em que os alunos precisaram insultar e

elogiar  duas  maçãs,  que  depois  foram partidas  ao  meio.  Uma delas  -  a  que  foi  insultada  -  foi

previamente preparada para que ficasse machucada por dentro, mantendo boa aparência por fora. A

outra  maçã,  que  foi  elogiada,  permaneceu  intacta  ao  ser  partida.  A partir  da  observação  desse

processo, os alunos foram instigados a pensar sobre a importância da empatia, de como as pessoas se

sentem  em  seu  interior  quando  são  agredidas  física  ou  psicologicamente.  Essa  experiência  da

Oficina, que foi realizada durante todo o ano de 2019 em escolas da rede municipal de Lajeado, foi

muito significativa tanto para a  comunidade escolar  quanto para os  estudantes extensionistas  de

diferentes cursos de graduação, que puderam colocar em prática a aprendizagem compartilhada em
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sala  de  aula  através  da  vivência  de  situações  problema,  como  emoções,  bullying,  conflitos  e

sentimentos.

Palavras-chave: Bullying; Educação; Direitos Humanos; Extensão Universitária.
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CENTRO NORA H ODERICH DE ATENDIMENTO À MENINA - CONTRIBUIÇÃO

SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADORAS

Fernando Martins, Luana Ecker,

Milena Mallmann Wilsmann e Yasmin Delazzeri

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Alice Krämer Iorra Schmidt 

Resumo: Um lar. Viver e conviver com pessoas que possuem laços, uma família, independentemente

de como ela é constituída, mas tendo como base uma relação saudável, respeitosa e amorosa, é uma

realidade  privilegiada  para  poucos.  A infância  e  a  adolescência  são  marcos  importantes  para  a

formação da vida adulta, e por essa premissa a criança e o adolescente gozam de especial proteção. A

importância de proporcionar o amparo necessário, desde os direitos básicos até o carinho e afeto de

quem está  a  sua  volta  formam o  caráter  desses  seres  humanos.  O Centro  Nora  H.  Oderich  de

Atendimento à Menina foi instituído com o intuito de oferecer às meninas de dois a quinze anos uma

oportunidade de criar laços afetivos, de aprender e conviver em um ambiente neutro, onde o respeito

e o carinho são os valores que movem as ações desempenhadas. Nesse sentido, por meio de ações

coletivas  e  profissionais  capacitados  para  tanto,  as  meninas  atendidas  pelo  lar  são  acolhidas  da

melhor  forma  possível,  visando  sempre  proporcionar  às  crianças  uma  condição  de  vida  mais

apropriada  e  amparo  afetivo,  além  de  lidar  com  as  particularidades  de  cada  uma,  medos,

inseguranças, anseios, expectativas e frustrações. Todavia, o estudo de caso verificou que para que

tal condição fosse proporcionada, a instituição precisava de melhorias, seja no funcionamento dos

atendimentos psicológicos e psicopedagógicos em quantidade adequada à demanda, seja com relação

aos  materiais  utilizados  para  realização de  atividades.  Com foco sob tais  espectros,  o  grupo de

estudantes do Curso de Direito da Univates buscou viabilizar um maior e melhor direcionamento das

demandas internas da instituição, no que concerne aos atendimentos psicológicos demandados pelas

meninas  e  familiares  do Lar.  Em conjunto  com o Lar  da Menina  e  o Serviço Especializado de

Psicologia  (SEP)  da  Univates  foi  possível  organizar  um  Fluxograma  de  Encaminhamento  de

Demandas Psicológicas, possibilitando assim, um contato mais próximo da rede de apoio para as

demandas psicológicas. Ademais, o grupo de estudantes se mobilizou para oportunizar uma maneira

mais viável e oportuna de adquirir materiais didáticos utilizados cotidianamente pelas meninas do

Lar  nas  oficinas  internas  e  práticas  metodológicas  que  aprimoram  a  criatividade  por  meio  de

atividades lúdicas,  garantindo-se, com isso, o acesso a um acolhimento digno e humano a essas

crianças e adolescentes.
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Palavras-chave: Proteção Integral; Direitos da Criança e do Adolescente; Centro Nora H. Oderich

de Atendimento à Menina.
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DA BINARIDADE CURRICULAR AO DIÁLOGO INTERCULTURAL

Marcelo M Sousa
Universidade Feevale, 
mmsousa@ufpi.edu.br

Saraí P. Shimidt 
Universidade Feevale, 

saraischmidt@feevale.br  

Resumo

A pesquisa busca analisar a dicotomia entre ordem disciplinar e ordem artística existente na arena
curricular. No desenvolvimento do estudo considerou-se aportes da teorização curricular contempo-
rânea, semiótica da cultura e semiolinguística. Inicialmente foi realizada exploração bibliográfica a
respeito desses três campos, com a finalidade de descrever conceitos e categorias analíticas. Em se-
guida aplicou-se os resultados na análise de um corpus, recortado em matéria de um jornal digital de
Novo Hamburgo-RS. É de abordagem qualitativa, exploratória, aplicada e interdisciplinar. O saber
escolar é binário, e a semiótica da cultura pode contribuir com uma perspectiva ternária, ultrapassan-
do a noção transversal e aniquilamento no território curricular.

Palavras-Chave: Semiótica da cultura; Currículo ternário; Circuito dialógico.

Introdução

O conhecimento escolar, por meio de sua organização curricular, atravessa as discussões atu-

ais a partir de duas tendências. A primeira pode ser considerada, como ordem disciplinar, enquanto

que a segunda denomina-se ordem artística. No diagrama construído em relação às redes de signifi-

cados dessas linhas de pensamento pedagógico, intersectam-se de diferentes maneiras. Uma delas é a

transversal, a outra é pela via de aniquilação. Ao considerar essa dicotomia, encontraram-se na semi-

ótica da cultura os conceitos de sistema binário e sistema ternário, como perspectivas explosivas, que

ampliam o entendimento sobre comunicação entre estruturas. Assim, aparentemente, está-se diante

da mais complexa aporia da arena curricular.

Tendo em conta essa binaridade do conhecimento curricular, segue o seguinte questionamen-

to: como solucionar o problema da dicotomia entre ordem disciplinar e ordem artística existente na

arena curricular da forma escolar? Com interesse em aprofundar essa relação e uma possível respos-

ta, o estudo tem como objetivo analisar o problema da dicotomia entre ordem disciplinar e ordem ar-

tística existente na arena curricular da forma escolar. 

No desenvolvimento considerou-se aportes da teorização curricular contemporânea, semiótica

da cultura e semiolinguística. Inicialmente foi realizada exploração bibliográfica a respeito desses

três campos, com a finalidade de descrever conceitos e categorias analíticas. Em seguida aplicou-se
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os resultados na análise de um  corpus, recortado em matéria de um jornal digital de Novo Ham-

burgo-RS. O qual faz parte de um convênio entre Feevale e a rede de ensino municipal dessa cidade.

A análise do discurso foi eleita para fazer as interconexões enunciativas de significados, entre pers-

pectivas diversas na interação com a empiria. Enfocando o dito e o não dito observados nos dizeres

das teorizações abordadas, em cotejo com os fundamentos do Projeto Educação Antidiscriminatória,

assunto da matéria jornalística. 

Currículo e diálogos interculturais como explosão cultutral

A tentativa do currículo da forma escolar de ultrapassar as fronteiras da comunicação entre

saberes artísticos e o universo discursivo da ordem disciplinar impõe a contínua busca por essa arti-

culação. Assim, aparentemente, encontra-se diante da aporia mais rígida de se contornar no campo

educacional. Quem ganha ou quem perde com isso? Ou ninguém ganha, ninguém perde, e a tentativa

de hibridizar saberes artísticos e científicos não passa mesmo de uma utopia, que depende de outro

presente, de outro passado, de outro futuro? Ou nem isso? 

Como pouco tem se expressado, o currículo da forma básica escolar tem sido entendido como

universo que abarcaria toda a dinâmica relativa às atividades da instituição; as ressalvas que alguns

autores/as têm feito sobre essa questão pode levar a um interesse mais delimitador de seu campo es-

pecífico. Teóricos do currículo, no Brasil e em âmbito internacional, vêm buscando ampliar o debate

sobre esse aspecto, como citado por Silva (2020), que empreende um estudo de deslocamento da

condição disciplinar do currículo. Outro autor importante, nesse sentido, é Moreira (2007) que reflete

sobre as possibilidades de se repensar esse dispositivo, que sem o qual a sociedade nem reproduziria,

nem renovaria seu quadro, porém a partir de uma concepção não corporativista do currículo.

Outros autores de fora (no espaço alosemiótico) podem ser considerados nessa mesma mode-

lização, Gimeno Sacristán (2012; 2015), por exemplo, tem empreendido importantes estudos e con-

tribuído para o campo desse processo. Sua ênfase e interesse em considerar o conteúdo do currículo,

isto é, o sentido maior da reflexão acerca desse território foca no que seja considerado importante,

nas práticas do ensino e nas da educação de modo geral. Porém, as preocupações do recheio curricu-

lar têm ido além, no interior de uma orientação interdisciplinar, têm considerado características do

conhecimento e das informações dos alunos e alunas, de modo amplo, da vida da escola em particu-

lar.

Em consonância com as contribuições desses autores, Goodson (2019) representa uma das

maiores autoridades em currículo, atualmente. Na teoria educacional e sobre currículo, a reflexão

conjunta, que esses pesquisadores vêm delineando, direciona a produção do ensino-aprendizagem
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para horizontes diversos dos que têm sido considerados, até agora, como a tradicional ordem disci-

plinar do conhecimento escolar. Esses autores têm publicado, em parceria, em uma ou mais vezes,

contribuindo, assim, para desconstruir a ideia de uma disciplina da mente e do corpo dos escolares,

especialmente da educação básica.

Como o currículo promove exclusão? Entre outras diversas formas, em primeiro lugar, há

uma profusão de arenas externas à escola, recobrando por se fazer representar na tessitura do conhe-

cimento escolar, e continuam, em crescente, as reivindicações por meio de propostas de fala (ou em

uma linguagem charaudeauneana, propondo um projeto de fala).  Isso pode ser constatado pela pro-

dução do Grupo de Pesquisa Criança na Mídia: Núcleo de Estudos em Comunicação, Educação e

Cultura na Universidade FEEVALE-RS. Esse Grupo vem propondo, em uma encenação argumentati-

va, um texto antidiscriminatório, a ser lido e interpretado, em diferentes momentos, com escolas da

rede pública de ensino básico na cidade de Novo Hamburgo. Em segundo lugar, através das relações

envolvidas na seleção, organização e função das disciplinas. Ao retomar o conceito derivativo de se-

miosfera e sua fronteira semiótica, o currículo não se distancia da atividade do grande texto. Em ter-

ceiro lugar, ao subalternizar valores socialmente superiores (SILVA, 1995): solidariedade, cuidado,

coletividade, entre outros, por serem considerados indeterminados, e por isso abertos e irracionais,

são  vistos  como  femininos.  Sua  contraposição  seria:  individualidade,  competição,  neutralidade,

agressividade, consumismo, racionalidade. Por serem de caráter previsível e fechado são considera-

dos masculinos, e, assim, favorecem a exclusão de outras subjetividades. 

A ordem disciplinar, que tem sua longa história sócio/cultural de produção das subjetividades

de professores/as e alunos/as, é um dos objetos principais das pesquisas de Goodson (2019). Segun-

do esse autor, a disciplina passa por um processo complexo até lograr status, reconhecimento e legiti-

midade, enquanto matéria de interesse acadêmico. Primeiro, ela tem o processo na função de conhe-

cimento pouco sistemático, bastante prático, operacionalizado por amadores escolares; segundo, al-

cança projeção intermediária, com um nível organizado relevante e objeto de interesse de algumas

autoridades teóricas, além de ser praticada nas instituições com especialistas mais qualificados; em

terceiro e estágio final, a academia hegemoniza aquele saber, tornando-o disciplina abstrata. A conse-

quência disso, conforme o autor citado, é que esse saber formal retorna às instituições sem indícios

de elementos práticos, assim, deslocando os professores e professoras, tanto ou mais, os alunos e alu-

nas que estiveram historicamente no espaço extrasemiótico da cultura escolar. 

Segundo Lótman (1998), existem dois dispositivos organizacionais de sistemas sociais e cul-

turais. Dessa forma, há sistemas binários, os quais oscilam entre duas opções e têm como uma de

suas  principais  características  esquecerem as  particularidades  históricas.  Podem ser  refletidos,  a

exemplo desse modo de conhecimento, dois grupos sociais e culturais que, em franca rivalidade ter-
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ritorial, pretendem vencer o adversário e implantar, rizomaticamente, uma nova ordem no espaço

usurpado. Em suma, é um pensamento a-histórico. Perspectivas ternárias são concernentes a explo-

sões culturais, diversas da estrutura anterior, não alcançam todos os sistemas sociais mais amplos,

mas determinadas esferas. Funcionam por graduação, e assim, segundo o autor citado, não deletam

completamente as memórias históricas da formação anterior, mas as integram em um novo esquema

semiótico. 

Não se trata somente do fato de que a absoluta destruição do velho seja impossível tanto nas
estruturas ternárias quanto binárias, mas algo mais profundo: as estruturas ternárias conser-
vam determinados valores do período precedente, transferindo da periferia para o centro do
sistema. O ideal de sistemas binários é a completa aniquilação de todo existente que se con-
sidera como contaminado por irremediáveis vícios. O sistema ternário aspira a adequar o ide-
al à realidade, enquanto que o binário pretende realizar concretamente o ideal irrealizável
(LÓTMAN, 1998, p. 222, tradução nossa). 

Exemplos dessas concepções vão ao infinito, por serem procedimentos estruturais. Enquanto

a primeira operacionaliza por ideais abstratos, a segunda respalda-se em contribuições concretas e

considera as limitações das disposições textuais, que, nem sempre, o mesmo texto é lido em toda par-

te e por todos. Em 2001, em Nova York, o caso das explosões nas Torres Gêmeas pode ser considera-

do uma mise-en-scène binária, pois pessoas do mundo inteiro produziram uma identidade nova-ior-

quina em uníssono. O fato de Novo Hamburgo estar, no entanto, desenvolvendo um projeto antidis-

criminação nas escolas, não quer dizer que em todas as cidades está ocorrendo o mesmo. 

Nesse contexto, a segunda opção parece favorecer uma forma teórico-prática capaz de repre-

sentar  uma saída à  indagação anterior.  O mecanismo dextro-sinistrohemisférico,  apresentado por

Lótman (1996), pode ser conjugado como possibilidade de pensar a questão dual curricular. Confor-

me esse pesquisador, o lado direito do cérebro não consegue perceber ou criar  cores para além do

convencional, enquanto o lado esquerdo consegue elaborar formalmente  cores, superando matizes

apresentados de modo simples em uma escala cromática complexa. Ocorre que essas limitações e

condições inventivas podem favorecer uma ou outra dessas esferas. Porém, existem interações dialó-

gicas subterrâneas entre esses polos, a estabilidade sucede, quando, após uma intensa atividade de

um dos hemisférios, alcança seu grau máximo, surge o caráter discreto e, assim, transborda para o

lado em repouso, alcançando, mesmo que temporariamente, certa estabilização. 

Nessa modelização de um sistema exclusivo para outro mais inclusivo, pressupõe-se reconhe-

cer o caráter da comunicação cultural e sua produção flutuante de significados (BENTZ, 2013). A co-

municação na semiótica da cultura é vista como fenômeno complexo eivado de tensões (LÓTMAN,

1996, 1998; AMÉRICO, 2012; MACHADO, 2013, 2015) e não como um modo simples de uma rela-

ção EU/TU. O dinamismo do ato de se comunicar tem sido valorizado pela semiótica da cultura em
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relação à semiótica da comunicação e informação tradicional tecnicista, enquanto esta tem enfatizado

a transmissão de mensagens em linearidade, aquela tem buscado emergir o funcionamento processu-

al da troca de mensagens. 

A seguir é apresentado na Figura 1 como ocorre o surgimento da produção do sentido no cir-

cuito dialógico, conforme Charaudeau (2016). Dessa maneira, é mostrada a complexa imbricação, de

pelo menos quatro sujeitos participantes da configuração textual, de um ponto de vista da semiolin-

guística. O procedimento representado pode auxiliar a necessidade de observar que o ruído ou as in-

terferências podem produzir um espaço interseccional, a partir da consciência das tensões parado-

xais, que, para Lótman, é um fator importante na investigação científica da comunicação e produção

de informação nova e de texto.

Figura 1 - Representação do dispositivo da encenação da linguagem

Fonte: Charaudeau (2016)

A partir da discussão entre as duas concepções de produzir comunicação, em um circuito dia-

lógico, o conceito de ruído/interferência tem passado por considerações importantes de análises. Para

a comunicação em formato de transmissão, as interferências são ignoradas e não passam de questões

que podem ser reparadas, mediante um ajuste técnico da transmissão. O ruído é percebido como algo

negativo. Do ponto de vista da semiótica da cultura, baseado em um olhar mais abrangente, observa-

se esse terceiro elemento como produtivo e construtor de novas mensagens e, por criar informações

originais, permite o avanço renovado da cultura.

O desenvolvimento do ato de comunicar, então, não parte de uma única linguagem, mas de

um caleidoscópio modelizado de sistemas culturais. Há sempre a interação de múltiplas formas de

intervenções no circuito. Para a semiótica da cultura, o texto tem três funções: 1) transmissão de
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mensagens; 2) criações de novos sentidos; 3) produção de memórias. A informação, assim, é codifi-

cada, decodificada e recodificada em um crescente semiótico modelizante, em recíproca manifesta-

ção dialogante no interior da cultura (RAMOS et. al., 2007). Esse movimento desenvolve-se assim,

porque, “na comunicação humana normal e, ainda mais, no funcionamento normal da língua, parte-

se do pressuposto de uma não identidade de base entre falante e ouvinte” (LÓTMAN, 1998, p. 16,

tradução nossa).

Nesse mecanismo, intervêm distintos fatores, que, em seu conjunto, ativam as relações entre

sistemas diversos e diferentes entre si. A presunção da reciprocidade, mutualidade e interrupções dis-

cretas, as quais, segundo Lótman (1996), são normas universais de sistemas dialógicos; responsabili-

dade,  isto  é,  em um sentido bakhtiniano, toda mensagem exige uma resposta de quem a recebe

(PONZIO, 2008). Nessa complexa coordenada dialógica,  Charaudeau (2005) acrescentaria outros

tantos princípios comunicativos, entre projetos de fala: influência, pertinência, alteridade e regula-

ção.  Esses processos concorrem ao que Lótman denomina luta  por  informação,  entendida como

questão de sobrevivência vital, biológica e social. A experiência dialógica referida assim busca cons-

truir significados e sentidos a partir de posicionamentos nas origens não idênticos, mas que preten-

dem produzir um sentido interseccional, e, assim, podem não fazer sentido contratos unilaterais, com

significado pretendido monológico e abstrato próprio de sistemas binários.

Essa compreensão semiótica da cultura talvez auxilie no entendimento de problemas do tipo:

“Como é que poderíamos, mantendo as disciplinas que estão aí,  tão poderosas ainda, pensar em

como a ciência pode ser usada para além de ensinar ao aluno uma linguagem científica e certos fenô-

menos que ele tem de realmente entender?” (MOREIRA, 2007, p. 61). Na próxima seção, há a des-

crição dos procedimentos a serem considerados, circunscritos ao  corpus selecionado de aplicação

dessas ideias preliminares.

Procedimentos metodológicos

Na análise do corpus, consideram-se as contribuições tópicas da semiótica da cultura (LÓT-

MAN, 1996, 1998): Semiosfera, explosão cultural, sistema binário, sistema ternário, reciprocidade,

mutualidade, caráter discreto, interferência, informação nova, texto, circuito dialógico, entre outras

da semiolinguística, Charaudeau (2005, 2016): projeto de fala, universo discursivo, encenação, cir-

cunstância discursiva, situação, influência, pertinência, regulação, alteridade, entre outras. A empiria

constitui-se de um recorte da matéria de um jornal digital. O enfoque faz parte do texto integrante da

semiosfera educativa. Em seu conjunto, remete a uma aliança celebrada entre duas instituições, como

parceiras no enfrentamento da discriminação no interior das escolas do município de Novo Ham-
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burgo-RS. Seu título é:  Smed e Feevale juntas contra a discriminação. É uma pesquisa de aborda-

gem  qualitativa,  de  natureza  aplicada,  interdisciplinar,  descritiva  e  exploratória  (PRODANOV;

FREITAS, 2013).

Primeiro será feita uma descrição do texto em análise, apresentando seus pressupostos bási-

cos e possíveis articulações dialógicas com as discussões anteriores. Em segundo lugar, uma análise

de discurso será efetuada com o objetivo de demonstrar ou não como um exemplo de atividade ex-

plosiva cultural. Assim, serão aplicados os conceitos da semiótica de modo específico e da semiolin-

guística de modo geral, como possibilidade ternária de currículo em relação à noção corrente de sis-

tema cultural binária na arena da pesquisa curricular. Na próxima seção, serão explorados esses con-

ceitos aplicados ao recorte referido.

Resultados 

Foi publicada na quinta-feira, 8 de julho de 2021, no jornal de Novo Hamburgo, uma matéria

referente ao convênio entre a Universidade Feevale e a Secretaria Municipal de Educação dessa cida-

de. O texto diz respeito ao amadurecimento de uma ideia, projetada sobre o problema da Educação e

da discriminação nas escolas públicas. O projeto, que deve durar até 2024, busca, junto com o Grupo

de Pesquisa Criança na Mídia: Núcleo de Estudos em Comunicação, Educação e Cultura, que tem

suas atividades ligadas à Universidade FEEVALE-RS, um terceiro apoio dinamizador.

O grupo de Pesquisa Criança na Mídia possui, como um de seus focos, a centralização do de-

bate acerca da discriminação, que envolve experiências da infância e da adolescência na pedagogia

da mídia e suas várias formas discursivas de produção de texto sobre esses indivíduos. Dessa manei-

ra, a proposta é resultado de múltiplas falas de momentos anteriores e de encontros entre membros

desse  Grupo  de  Pesquisa,  professores/as,  coordenadores/as  escolares,  diretores/as  escolares,

alunos/as, secretária de educação, autoridades diretivas da comunidade universitária e comunidade

acadêmica de modo geral. O plano, lançado dia 7 de julho, pretende, não só combater a discrimina-

ção no ambiente escolar e atingir pelo menos 24 mil alunos/as, mas também outros setores da comu-

nidade em geral. Seu procedimento parte da atitude de sensibilizar e oferecer formação continuada a

professores/as, como possíveis multiplicadores da concepção do projeto. As atividades com os pro-

fessores/as e agentes educativos dar-se-ão por meio das intervenções pedagógicas do Grupo Criança

na Mídia.        

Entre as muitas temáticas desenvolvidas pelo Grupo, constam: estudos sobre Direitos Huma-

nos, fotografia, gênero, raça, classe, território, violências, infâncias, juventude, racismo, idade, mí-

dia, cultura, identidade, educação, entre outros elementos coexistentes nas tensões da pós-moderni-
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dade. O Grupo Criança na Mídia reúne uma tradição de pesquisas no interior de escolas e trocas com

a rede escolar da cidade de NH. A partir das características apontadas, esse grupo pretende, na reali-

zação do planejamento, constituir a experiência piloto, sem custos para os cofres públicos, isso so-

mado ao interesse de ser relevante para a sociedade. Essas proposições foram coletivamente delibe-

radas por pelo menos 89 equipes diretivas de escolas e presença da secretária de educação e reitoria

da FEEVALE. As reuniões de convênio e reconhecimento dos envolvidos/as ocorreram por meio de

encontros internos e do uso de tecnologias digitais. 

Corpus 1 - Números preocupantes de discriminação na cultura escolar

Fonte: DILLY (2021)

A proposição do programa fundamentou-se em dados retirados da FINEP- Fundação de pes-

quisas econômicas. Esse órgão exerce atividades de fomento à pesquisa e inovação por meio de seto-

res empresariais e universidades. Os números mostrados representam um universo discursivo que,

em seu conjunto, causaram necessidade de ação sobre a distorção do problema da discriminação nas

escolas. Os dados alarmantes partiram de pesquisa entre 18,5 mil indivíduos da comunidade escolar,

em 501 escolas. Em seu universo, revelou que, pelo menos, 99,3% das pessoas entrevistadas já se fi-

zeram agentes difusores de algum preconceito. Essa polifonia de descalabro segue uma crescente

segmentação adjacente das formas culturais de grupos subalternos.

Como estão realçados, na semiosfera dada, os mais atingidos por algum preconceito são pes-

soas deficientes, representando 96,5% de alvo discriminatório em ambiente escolar. O estereótipo do

capacitismo é uma realidade que marginaliza indivíduos que não capazes de exercer atividades nor-

mais. Em sistemas binários, segundo Lótman (1998), as relações são postas como distanciamento en-

tre dois polos. Essa dicotomia institucional, como a maior preponderante mostrada na pesquisa (FI-

NEP), diz muito sobre a necessidade de uma organização ternária nas escolas, segundo a proposta

antidiscriminatória.
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Os dados, que estão em segundo lugar, como os mais representativos, estão voltados para o

preconceito étnico-racial, com 94,2% do total de indivíduos entrevistados/as; esses dados somam-se

ao preconceito territorial (75,95%). Essa mostra, quando se encontra entre a comunidade escolar, de-

monstra necessidade de explosão cultural em rede. Como esse é um dos objetivos do projeto, há ur-

gência de, estruturalmente, combater outra estruturalidade que informa os dados. Segundo Gimeno

Sacristán (2012), a cultura escolar precisa ser trabalhada em uma perspectiva, que se elabora a partir

das culturas: ditas cultas, étnicas e de massa. Nesse sentido, contemplar-se- ia um currículo plural,

diverso e diferenciado, representando os vários grupos étnicos sociais e culturais.

Surgiu dos EUA a ideia multicultural de currículo, mas essa concepção tem passado por dife-

rentes crivos de questionamentos. Várias são as abordagens sobre o tema, porém duas se impõem

(SILVA, 2020). O multiculturalismo crítico analisa esse conceito como envolvido em relações fortes

de poder. Os migrantes alvos dessa forma de produzir conhecimento são desterritorializados de suas

origens, ao chegar a outros ambientes não se sentem representados. Daí surgem as arenas, conflitos e

lutas pela organização do conhecimento escolar, tornando-o, assim, território contestado. A outra ver-

tente é liberal ou humanista, segundo o autor, pois, quando se pretende propor o direito de ser tratado

com tolerância e respeito, esquece-se de que tolerância envolve a autoridade de quem tolera e o res-

peito como instância essencialista cultural. Alguém que tolera o outro pode ou não tolerar, alguém

que respeita a cultura do outro deve fazê-lo porque as culturas têm uma essência própria que deve ser

respeitada, e não como algo que participa de processos de significação, e, assim, dominação. Nessa

situação, faz-se necessário pôr em pauta as relações de poder na prática curricular.

Em terceiro e sexto lugar, a proposta de educação antidiscriminatória no espaço escolar apre-

senta o preconceito de gênero (93,5%) e de orientação sexual (87,3%). Esses percentuais dizem res-

peito, principalmente, a formas culturais subalternizadas. Negros, mulheres, membros LGBTQIAP+,

entre outros grupos sociais e culturais.  Ao pensar nessas dissonantes atividades preconceituosas,

Moreira (2007) ressalta, a partir de Estudos Cultuais, em entrevista a Marisa Vorraber Costa, a im-

portância de uma articulação curricular entre a ordem disciplinar e os resultados das discussões dos

movimentos culturais no texto epistemológico do currículo escolar. 

As produções do movimento feminista estão atreladas a gênero, que entende essa categoria

como artefato promotor de desigualdades. A dicotomia entre gêneros masculinos e femininos, inicial-

mente, um elemento da gramática, passou pelas questões do sexo em termos biológicos. Atualmente,

gênero e sexualidade são pensados de modo particular em seus aspectos. O sexo está mais próximo

da representação biológica, enquanto o gênero de carácteres sociais do processo de construção social

dessa sexualidade.  É analisado, a partir desse ponto, a dominação masculina do currículo, ao priori-

zar um saber racional, neutro e valores de competição, individualidade em oposição a valores consi-
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derados  inferiores  ou  femininos,  colaboração,  solidariedade,  cuidado e  conexões.  Segundo Silva

(2020), essa concepção fez surgir, a partir de uma primeira arena sobre o cesso de mulheres à educa-

ção institucional, uma outra vertente de como esse acesso estava ou poderia ser empreendido, daí

emerge a necessidade da articulação da pedagogia feminista com um currículo equilibrado entre a re-

presentatividade dos gêneros sócio/culturais. Em termos materiais, que envolvem saberes e profis-

sões, principalmente.

No que tange o tópico de geração, os/as entrevistados/as demonstram, em quarto lugar, o mai-

or índice de preconceito (91%). Os conflitos entre gerações têm sido bastante recorrentes em análises

dos estudos educacionais. Um currículo, que reflete a idade, pretende trabalhar violências, adultocen-

trismo, as questões da velhice, da juventude e as relações de poder que envolvem essas dimensões

culturais. Sobre essa condição curricular contemporânea, Gimeno Sacristán (2015) considera que o

futuro das gerações depende do que está sendo feito no presente, pois é aqui e agora, no presente e

no futuro imediato, em nosso tempo de vida, que alicerçamos outros projetos, outras formas de con-

vivência, aprendendo com as melhores experiências e reelaborando novos sentidos.   

O expressivo percentual em relação ao preconceito socioeconômico (87,5%) surge como ele-

mento fundante do projeto. Os grupos e indivíduos referidos anteriormente são os mais atingidos

pela pobreza material e simbólica, em termos formais. Os dados apontados representam a disparida-

de provocada pelas relações dominantes do gênero. Um currículo, que se preocupa com essas ques-

tões, precisa considerar os arranjos excludentes, que ocorrem pelo modo de selecionar os conteúdos

e destinos profissionais. Segundo Silva (2020), a teorização feminista tem evidenciado em análises

de materiais curriculares (livro didático, por exemplo), que homens são representados no papel de

médico, enquanto mulheres, no de enfermeiras. Como essas questões binárias são estruturais, ho-

mens brancos e mulheres brancas euro-ocidentais estão mais propensos à ascensão socioeconômica.

 As ambivalências materiais das relações sobre poder de consumo e saneamento básico, fave-

las, bairros afastados dos grandes centros reproduzem visualmente estereótipos, em um texto em que

a recorrência no interior das escolas é apenas reflexo geral da estrutura social pós-moderna. Um cur-

rículo disciplinar, altamente abstrato, concorre para manter de fora dos recursos sociais, políticos,

culturais, econômicos, os meninos e meninas que foram, e são, historicamente, marginalizados/as

(GOODSON, 2019). Dessa maneira, os temas e manifestações culturais curriculares precisam ser

contemplados, não só a partir da realidade de necessidades, mas também dos interesses desses indiví-

duos excluídos, conforme os autores citados.

Esses elementos pretendem tencionar, ampliando o diálogo no currículo escolar. Os números,

apresentados na edificação do projeto descrito e analisado, representam a necessária discussão de

questões consideradas, historicamente, como ruídos na ordem hegemônica da epistemologia curricu-
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lar. Esse diálogo pode ser facilitado pela responsividade recíproca na alteridade de papeis, regulação,

interferência e pertinência, em um circuito dialógico, que respeita o caráter discreto entre os vários

sujeitos envolvidos. Esses são processos fundamentais da comunicação no circuito dialógico de fala.

Por tudo isso, a concepção do plano inicial, conhecido pelos/as parceiros/as, impõe-se como explo-

são cultural ternária, no universo discursivo do currículo abstrato disciplinar. Isso fica evidente quan-

do não se pretende onerar o currículo, mas ser relevante adido ao que já está em andamento nas esco-

las. Os avanços de sistemas culturais ternários, mediados por projetos de fala, alternativos, ao consi-

derarem o  poliglotismo das  vozes  avançam,  gradualmente,  para  novos textos  (LÓTMAN, 1996,

1998; CHARAUDEAU, 2005, 2016; PONZIO, 2008; MACHADO, 2013, 2015; AMÉRICO, 2012). 

Conclusões

Nos estudos sobre política educacional, e de modo específico no campo curricular, surgem

sempre discussões entre duas vertentes epistemológicas. A primeira diz respeito à reconhecida ordem

disciplinar das matérias escolares, denominei a segunda de ordem artística do conhecimento curricu-

lar. Essa dupla, linha norteadora de pensar a organização das experiências a serem trabalhadas no es-

paço escolar, de modo geral, considera o que na semiótica da cultura se conhece como sistema biná-

rio. A partir dessas premissas, a pluralidade de formas grupais e culturais é pensada e representada no

recheio da forma escolar. Essa importância de reconhecimento é mostrada pelos dados numéricos.

No contexto dessa problemática, irrompe o seguinte questionamento: como solucionar o problema da

dicotomia entre ordem disciplinar e ordem artística existente na arena curricular da forma escolar?

Considera-se como objetivo analisar o problema da dicotomia entre ordem disciplinar e ordem ar-

tística existente na arena curricular da forma escolar.

Os resultados apontam necessidade de uma atitude ternária, que possa compreender o conjun-

to de saberes, ditos científicos e artísticos, em mesmo nível de valor formativo. Essa transição atra-

vessa o circuito dialógico e os processos universais da semiótica da cultura. Entre os quais, estão a

legitimidade da interferência/ruído e o caráter discreto, além da responsividade, regulação, pertinên-

cia e outros mecanismos dinamizadores de projetos de fala. Dessa forma, na semiosfera do currículo

escolar, os saberes, depois de integrados, consolidam-se como de mesma natureza, absorvendo a pro-

blemática da ordem disciplinar e os resultados do conhecimento dos Estudos Culturais, pós-estrutu-

rais, de modo gradual. O projeto Antidiscriminatória, em voga, pelo diálogo entre Feevale e as esco-

las do município de Novo Hamburgo, é um exemplo eloquente da perspectiva ternária de currículo.
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Resumo

O Centro Nora H. Oderich de Atendimento à Menina foi instituído com o intuito de oferecer às
meninas de dois a quinze anos uma oportunidade de criar laços afetivos, de aprender e conviver em
um ambiente neutro, onde o respeito e o carinho são os valores que movem as ações desempenhadas.
Com foco sob tais espectros, buscou-se viabilizar um melhor direcionamento das demandas internas
da  instituição,  no  que  concerne  aos  atendimentos  psicológicos  demandados  pelas  meninas  e
familiares do Lar. Em ações conjuntas foi possível organizar um contato mais próximo da rede de
apoio para as demandas psicológicas. Ademais, o grupo de estudantes se mobilizou para oportunizar
uma maneira mais viável e oportuna de adquirir materiais didáticos utilizados cotidianamente pelas
meninas do Lar nas oficinas internas e práticas metodológicas que aprimoram a criatividade por
meio de atividades lúdicas, garantindo-se, com isso, o acesso a um acolhimento digno e humano a
essas crianças e adolescentes.
 
Palavras-Chave: Proteção Integral. Direitos da Criança e do Adolescente. Centro Nora H. Oderich
de Atendimento à Menina.

Introdução

A infância deixou de ocupar um lugar de resíduo na vida comunitária e agora a criança come-

ça a ser percebida como um ser inacabado, carente e produto de um recorte que conhece nela a ne-

cessidade de resguardo e proteção (CASTRO, 2013, p. 8). Dessa forma, é inquestionável que, no atu-

al período, as crianças carecem de amparo – não somente legal – mas nos mais diversos campos.
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Nesse sentido, é fundamental que seja proporcionado para todo jovem o amparo necessário, possibi-

litando com que se desenvolva adequadamente de forma ética, moral e, acima de tudo, humana. 

O momento adequado para a construção de tais pressupostos é a infância, pois se trata do pe-

ríodo em que o ser humano se encontra mais suscetível a mudanças e carece de auxílio para que pos-

sa desenvolver toda sua sistemática de vida futura. 

Destarte, de modo a delimitar o tema e, antes mesmo de analisar a infância sob qualquer ou-

tro espectro, é fundamental que percebamos o que a norma legal entende por “criança” e por "adoles-

cente", de forma conceituada e clara, por meio da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da

Criança e do Adolescente:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade in-
completos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990).

Com isso em pauta, infere-se que o conceito de criança e adolescente para efeitos legais é de-

masiadamente amplo, atingindo jovens das mais diferentes idades e, consequentemente, impactando

grupos sociais significativamente distintos. Logo, é inadmissível que um grupo tão expressivo per-

maneça sem o devido amparo legal.

Inicialmente, foi com tal motivação que o grupo iniciou os processos de investigação dentro

da cidade de Lajeado, a fim de evidenciar as instituições da região que mais careciam de suporte ou

que, de alguma maneira, precisavam de um maior amparo. Dado isso, dentre as inúmeras organiza-

ções postas em pauta, o Centro Nora H. Oderich de Atendimento à Menina - costumeiramente cha-

mado de Lar da Menina -, foi a que se destacou, uma associação privada que atende cerca de 147

meninas de dois a quinze anos de idade.

Delimitado o campo de atuação do grupo dentro do projeto de pesquisa, foi iniciado o proces-

so de contato com o Lar, de modo a aproximar a realidade vivida pela instituição dos integrantes do

projeto. À vista disso, alguns problemas puderam ser verificados, dentre eles, a carência psicológica

e o desamparo emocional de diversas meninas atendidas pelo Lar, devido ao fato da alta demanda

com relação ao número de profissionais destinados a atendê-las. 

Outrossim, levando em consideração que o Lar funciona tanto como um contraturno para a

escola, como turno integral, diversas crianças são atendidas ao longo de todo o dia. Logo, atividades

dentro da instituição são propostas para desenvolver o processo de criação das mesmas, como algu-

mas oficinas artísticas e metodologias de ensino diversas que envolvem pintar, esculpir, desenhar, es-

crever, entre outras. Nessa esteira, resta evidente que para que tais atividades sejam postas em práti-

ca, a Instituição precisa fornecer materiais diversos, tais como lápis, massas de modelar, giz de cera,

papéis diversos… Todavia, esse fornecimento de materiais vinha sendo prejudicado, devido ao alto

custo de tais produtos na proporção em que o Lar utiliza e arrecada os recursos financeiros.
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Sendo estes os dois problemas principais do Lar evidenciados pelo grupo, hipóteses começa-

ram a ser propostas de modo a atender as duas demandas mais emergentes dentro do Lar da Menina.

Nesse contexto, os problemas de pesquisa apresentados são: Como oportunizar atendimento psicoló-

gico para as crianças e adolescentes do Centro Nora H. Oderich de Atendimento à Menina? Como

auxiliar no fornecimento dos materiais didáticos (escolares) utilizados no Centro Nora H. Oderich de

Atendimento à Menina? 

Objetivo geral

Identificar as necessidades do Centro Nora H. Oderich de Atendimento à Menina e buscar sa-

nar ou minimizar os problemas enfrentados pelo Lar.

Objetivos específicos

a. Realizar aproximação entre o Centro Nora H. Oderich de Atendimento à Menina e o Curso de

Psicologia da Univates;

b. Criar uma sistematização para acesso das crianças e adolescentes os Serviço Especializado de

Psicologia da Univates;

c. Realizar uma parceria entre um fornecedor de materiais didáticos e o Centro Nora H. Oderich

de Atendimento à Menina com valores reduzidos.

Contextualização teórica

A fim de elucidar e contextualizar o problema de pesquisa foi realizada uma investigação

com base na Constituição Federal do Brasil de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos e documentos relacionados ao tema, doutrinas, artigos e livros

referentes à proteção da criança e do adolescente, além de dados referente a região de Lajeado/RS.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) tem como ideal

comum a ser alcançado por todos os povos e nações, procurando que a sociedade esteja ciente de

seus direitos e deveres para com todos. Para isso, cada órgão da sociedade e cada indivíduo deve pro-

mover por meio da educação e do ensino, o respeito aos direitos e liberdades instituídos pela Decla-
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ração Universal dos Direitos Humanos, adotando medidas progressivas de caráter nacional e interna-

cional. A DUDH propõe "assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva,

tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua ju-

risdição" (DECLARAÇÃO, 2008, texto digital).

Conforme preceitua o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela

Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, todos os seres humanos nascem livres

e iguais em dignidade e direitos. Entretanto, constata-se que as crianças e adolescentes integrantes do

Lar da Menina, não gozam dos mesmos direitos e garantias que os demais membros da sociedade,

pois encontram-se em situação de vulnerabilidade social, desprotegidas e muitas vezes sem amparo

político-social.  

Já o artigo 3º do mesmo diploma estabelece que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liber-

dade e à segurança pessoal”. Neste caso, podemos definir que as meninas que se encontram nessa si-

tuação dispunham do direito de liberdade, segurança pessoal e principalmente, de "vida"? Ou estão

travando batalhas diárias contra o preconceito, discriminação e violência física e psicológica?

O Lar da Menina, como tantos outros centros e instituições tem como base cumprir esses pre-

ceitos, garantindo aos que precisam o direito a um lugar tranquilo, à sensação de segurança e de

bem-estar.

O 7º artigo da DUDH expressa que,

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm
direito a protecção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e
contra qualquer incitamento a tal discriminação (DECLARAÇÃO, 2008, texto digital).

Porém, surge um questionamento se essas crianças e adolescentes, e suas famílias, que se en-

contram muitas vezes em situações adversas das ideias, sujeitas a tantas violações, são efetivamente

visualizadas pelo Poder Público ou são compreendidas como apenas números dos quais pouco se

sabe e pouco se importa? 

“Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu

país” é o que expõe o artigo 21, 2. da DUDH. Efetivamente, esse direito é promovido e garantido às

crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social? Ou apenas possuem

acesso aos espaços públicos unicamente e expressamente a eles destinados, a exemplo do Centro

Nora H. Oderich de Atendimento à Menina?
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Nos termos do artigo 29, em que versa sobre os deveres que os sujeitos têm para com a co-

munidade, é importante salientar as ações público-privadas que são desenvolvidas junto ao Lar da

Menina, pois como a instituição depende tanto de recursos financeiros, como doações e ações sociais

para desenvolver suas atividades, todo o cidadão pode e deve prestar solidariedade, cumprindo com

seus deveres sociais e auxiliando na busca pela dignidade humana dos que buscam o Lar da Menina.

Não podemos utilizar apenas essas instituições como a solução para os problemas da socieda-

de, precisamos sim delas, para auxiliar na trajetória de aprimoramento desses jovens e encaminhá-los

para uma vida digna, para que possam perpetuar essa mensagem e repassar as ações para com outras

pessoas. 

É importante salientar que outra promoção efetuada pelo Lar é a possibilidade de concretizar

o direito à integridade pessoal. Dispõe o artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos,

em seu capítulo II, referindo-se aos direitos civis e políticos, que a integridade pessoal é um direito

humano que também deve ser concretizado, tendo as dimensões física, psíquica e moral.

Neste sentido o Lar também atua. Na dimensão física, ao receber e se comprometer a cuidar

dessas  crianças  e  adolescentes,  acolhendo e protegendo durante  a  jornada  escolar.  Na dimensão

psíquica, o efeito benéfico promovido é o de que, apesar de todas as dificuldades ainda enfrentadas

pelas meninas, saber que há um lugar seguro e rodeado de profissionais capacitados e dispostos a dar

carinho e atenção há uma sensação que, por mais frágil que possa ser, é sem dúvida uma forma de

“conforto” ou “alívio” psicológico. No âmbito moral trata-se de uma das contribuições, a simples

possibilidade de convivência das meninas com outras que estão ou estiveram em situações parecidas.

Esta interação é benéfica, pois auxilia na formação e reflexão da realidade vivida, contribuindo para

uma vida em sociedade mais real e solidária.

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988

O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a proteção e garantias a esses sujeitos que

possuem Direitos Fundamentais positivados na Constituição Federal de 1988, conforme o Artigo 227

do mesmo diploma, onde é constatado a seguinte redação:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).  
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A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, é chamada de tal for-

ma justamente por resguardar princípios pétreos que devem ser garantidos à toda sociedade na sua

integralidade. É uma conjuntura normativa que visa o bem-estar social acima de tudo, inclusive, para

as crianças e adolescentes objetos do presente artigo que, atualmente, passam despercebidos na mai-

oria das vezes, perante o aparato Municipal e Estadual.

Descrição da região e do lar

O Centro Nora H. Oderich de Atendimento à Menina, mais conhecido como Lar da Menina,

está situado no Bairro Conservas, no município de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Esse Lar é um dos centros mantidos pela Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Ado-

lescente (SLAN), além deste existem outros dois centros.

Figura 1 - Fachada do Lar

Fonte: Dos autores (2020).

Os outros centros são o Centro Lenira Maria Müller Klein que está situado no Bairro Centro

de Lajeado, e está inserido em um contexto com histórico de lutas e perdas. Este centro está localiza-

do em uma comunidade conhecida como "Cantão do Sapo" que em épocas de chuvas torrenciais está

sujeito a alagamentos e, por consequência, as famílias que residem neste local, perdem suas casas e

pertences, além de estarem expostos a locais insalubres. Ainda, para compor esse cenário trágico, é

um local de grande vulnerabilidade e risco pessoal em função da violência advindos do tráfico e uso

de drogas, homicídios, baixa renda e desemprego.
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O terceiro centro mantido pela SLAN está localizado no Bairro Santo Antônio - Centro Pedro

Albino Müller, cuja realidade de violência está presente em suas diferentes configurações e tem se

manifestado nas histórias e vida das crianças, adolescentes e famílias, pois ocasionam a exposição a

cenas fortes com relatos que acabam se tornando normais para o seu cotidiano.

Já no Bairro Conservas, onde está localizado o Lar da Menina, pode-se observar que é um lo-

cal que está próximo ao Bairro Centro de Lajeado, onde se torna um facilitador ao acesso de ativida-

des ilegais como o tráfico de drogas, contrabando e organizações criminosas. A ostentação e o desejo

pelo poder são disputados, o que tem levado muitos a morte e a prisão. Crianças e adolescentes pas-

saram a ser alvos fáceis, pois estão expostos, nas ruas, sem um projeto ou programa que possa mos-

trar-lhes outros caminhos a serem trilhados. Ainda, é muito comum nesta região ter evasão escolar, o

que facilita a entrada para a vida do crime. Em outro contexto, o que tem marcado a juventude das

adolescentes é a iniciação precoce à atividade sexual, o que resulta em muitos casos o encaminha-

mento para a prostituição.

Para os profissionais do Centro cabe a tarefa de refletir sobre a realidade apresentada e mos-

trar o verdadeiro sentido e valor da vida. As famílias procuram a SLAN e a rede socioassistencial

para proteger seus filhos, mas é ainda frágil esse sistema, pois precisa de ações mais coletivas para

que superem e previnam a violência existente nos bairros onde a SLAN está presente.

A SLAN com os seus três centros atende crianças e adolescentes com idade de 02 (dois) a 15

(quinze) anos, do sexo feminino e masculino, em idade escolar, descendentes das mais diversas etni-

as (portugueses, alemães, italianos, afrodescendentes, senegaleses, haitianos, indianos, entre outros).

As meninas e meninos que estão em atendimento pelos centros são filhos de pais que trabalham nos

frigoríficos locais, no mercado formal ou informal. Há também o encaminhamento por parte do Con-

selho Tutelar com medida protetiva e pela rede socioassistencial - Centro de Referência de Assistên-

cia Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Ministério

Público (MP) e Secretaria da Educação do Município.

Análise dos resultados 

‘’’Consolidando o presente trabalho, apresenta-se nessa seção as informações coletadas, bem como

os devidos resultados propostos e aplicados.
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Da entrevista ao Lar da Menina

A Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente - SLAN, é mantenedora

do Centro Nora Oderich de Atendimento à Menina - Lar da Menina (Bairro Conservas), juntamente

com outros dois centros de atendimento - Centro Lenira Maria Müller Klein de Atendimento à Crian-

ça e ao Adolescente (Centro de Lajeado) e Centro Pedro Albino Müller de Atendimento à Criança e

ao Adolescente (Bairro Santo Antônio).

Explicitando o funcionamento do vínculo entre a SLAN e os três Centros, a Diretoria do Lar

da Menina deixou claro que a Sociedade tem duas modalidades de Atendimento: educação infantil

dos 2 aos 5 anos e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos 6 aos 15 anos. Essa é a

proporção do trabalho realizado não somente no Lar da Menina mas também nos outros dois Cen-

tros, a forma com a qual lidam com esse quantitativo de crianças da melhor forma possível nas con-

dições que possuem.

No que concerne a manutenção das atividades, é interessante perceber que boa parte dos fun-

dos são angariados mediante doações de pessoas e empresas. Ainda, cabe ponderar que a Prefeitura

do Município de Lajeado possui um Termo de Convênio com a SLAN e esta faz o repasse para o Lar

da Menina diretamente. Ademais, o Rotary Club Lajeado, cedeu o local onde estão instalados hoje e

faz doações rotineiras - além de propor ações para ajudar o Lar. Minuano e BRF, importantes empre-

sas voltadas ao ramo alimentício da cidade também colaboram mediante repasse de recursos através

de um Termo de Conveniência.

Conforme já mencionado anteriormente, o Lar atende hoje 147 meninas de 2 a 15 anos de

idade, sendo que 104 fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (contra-

turno escolar). Logo, quem estuda pela manhã frequenta o lar à tarde e vice-versa. As 43 meninas da

educação infantil permanecem no Lar das 07h às 17h.

O Projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) visa contribuir na

redução da evasão escolar, pois oferece o serviço de contraturno escolar, garantia de proteção social

e encaminhamentos a rede, garantia de acolhida, aprendizagem, afeto, cuidado, autonomia e convi-

vência, numa proposta de prevenção a violência.

Dentre as mais diversas oficinas realizadas dentro da instituição, além das quais já foram ci-

tadas no presente trabalho, o Lar concede também oficinas de sopro, violão, musicalidade, informáti-

ca, artes e artesanato. O interessante é que, a própria metodologia empregada nas aulas é livre, sendo

assim, as crianças não estão dispostas uma atrás da outra, estão sempre em círculos ou espalhadas

pela sala, assim, aprendem de forma integrada.
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Os tópicos abordados nesse primeiro contato foram diversos. Entretanto, a questão dos aten-

dimentos psicológicos fornecidos ao Lar propiciou um grande debate enquanto integrantes do grupo

de pesquisa. No modelo atual de gestão há uma psicóloga que atua 20 horas mensais, divididas entre

os três centros mantidos pela SLAN. Levando-se em consideração que hoje a SLAN atende cerca de

640 crianças, resta evidente que somente 20 horas mensais por centro não atendem toda a demanda

das crianças, deixando não somente o Lar da Menina, mas também os outros dois centros em total

desamparo.

Sob excelente coordenação, o trabalho foi norteado baseando-se inteiramente com o intuito

de melhor favorecer as crianças e adolescentes atendidas pelo Lar da Menina. Sendo assim, cabe

aqui destacar que todo o projeto foi dividido em duas etapas fundamentais, sendo ambas, as hipóte-

ses do presente projeto de pesquisa. Assim, segmentamos os trabalhos em duas ramificações, otimi-

zando o atendimento psicológico e suprir a escassez de materiais didáticos/pedagógicos.

Da aproximação do Centro Nora H Oderich com SEP 

Em entrevista à Diretora do Centro Nora H. Oderich, foi possível identificar que existem sessões de

atendimento psicológico às crianças e aos adolescentes atendidos pelo Lar, as quais somam cerca de

20 horas mensais, com apenas uma psicóloga e uma assistente social, ambas do Centro de Referência

de Assistência Social (CRAS). Notou-se de início a necessidade de ampliar tal atendimento, devido

às situações familiares particulares que as meninas atendidas pelo Centro são obrigadas a conviver,

muitas vezes, sem o amparo adequado devido às escassas horas de assistência psicológica fornecidas

no Lar.

Buscando sanar essa necessidade, os integrantes do projeto entraram em contato com o Curso

de Psicologia da Univates. Através de reuniões realizadas pela ferramenta do Google Meet, consta-

tou-se a impossibilidade, neste momento, de ter uma aproximação do Curso de Psicologia com o Lar,

pois o processo de seleção para cadastro de novas entidades e estagiários encerrou no mês de agosto

do presente ano. Essa seleção visa garantir o atendimento dos estagiários para o ano de 2021. Outra

limitação do processo, é no âmbito da supervisão dos estagiários, sendo que para ser possível o aten-

dimento dos estagiários no Lar é necessário o acompanhamento de um profissional de psicologia nos

horários que os estagiários se encontram em atendimento. 

Dessa forma, foi indicado ao grupo contatar o Serviço Especializado de Psicologia (SEP) da

Univates. Através de e-mails frequentes, agendamos um horário com a Coordenadora do SEP, a pro-

fessora Denise Fabiane Polônio, a qual nos auxiliou a organizar um Fluxograma de Encaminhamento
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de Demandas Psicológicas. O referido material foi encaminhado para aprovação e verificação do Lar

no que concerne a flexibilidade do mesmo em realizar o direcionamento ao atendimento na Univates.

Michael e Morlock (2016) afirmam que “a inviolabilidade física, no sentido do art. 2º, n.2,

frase 1, da Lei Fundamental abarca o estar sem doença física e psíquica e a integridade do corpo hu-

mano, mas não o mero bem-estar espiritual ou social” (MICHAEL; MORLOCK, 2016, p. 78). Esse

artigo comprime a essência do presente trabalho, pois por mais que os órgãos e instituições garanti-

doras desses direitos queiram proteger as crianças e adolescentes vítimas de algum trauma psicológi-

co ou físico, o ambiente onde esses jovens crescem condiciona-os a doenças psicológicas, por vezes

irremediáveis. Entretanto, quando há um suporte, um local de segurança, essas pessoas podem se tor-

nar melhores e tratar suas carências afetivas de forma a perpetuar um novo modelo de vida em socie-

dade.

Da falta de materiais didáticos

Não obstante, identificou-se ainda que outro déficit do Lar é a escassez de materiais didáti-

cos. A Diretora do Lar, na primeira entrevista, afirmou que a demanda mensal dos respectivos mate-

riais é enorme, e a verba hoje destinada ao lar, não abrange, na totalidade, a necessidade do Centro.

Visto isso e levando em conta que o Lar da Menina não pode, em qualquer hipótese, abando-

nar as oficinas, sob pena de prejudicar o desenvolvimento sociocultural das meninas, era necessário

que, de algum modo fosse viabilizado ao Lar alguma forma de adquirir tais materiais de forma mais

factível. Sob esse viés, o grupo buscou de pronto uma parceria com papelarias, bazares e empresas

privadas visando fornecer os materiais carecidos pelo Lar da Menina.

Evidentemente, a negativa de empresas privadas em colaborar com a iniciativa do grupo era

clara, talvez por conta da falta de um ato altruístico ou mesmo da indisponibilidade financeira. Vale

ressaltar que, frente a tal impasse, o grupo entrou em contato com o ABC Lajeado Distribuidora

LTDA, uma sociedade empresarial limitada que se prontificou em auxiliar no projeto logo que expli-

cada a situação. Mediante uma negociação, o ABC se dispôs a conceder um desconto mínimo de

15% na compra de todo e qualquer material didático e de expediente que o lar precisasse.

Desta forma, enquanto grupo, elaborou-se um Termo de Convênio capaz de validar legalmen-

te o respectivo vínculo entre o ABC e o Lar da Menina. É necessário deixar claro que o desconto

mínimo ora concedido pela sociedade empresarial encontra-se sujeito a possíveis reajustes mediante

negociação entre as partes.
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Ademais, o respectivo termo será válido por 12 meses, podendo se estender no tempo caso as

partes assim entenderem. De pronto, foram nomeadas duas representantes do lar para poderem reali-

zar todas as compras junto ao ABC, as quais, serão utilizadas única e exclusivamente em razão do

lar.

Frente a tal contexto, é possível afirmar que a realidade do Centro Nora H. Oderich no que

tange a falta de materiais didáticos para as oficinas foi contornada. 

Da entrevista com a Defensoria Pública

Um dos propósitos instigados pela disciplina foi a aproximação com um profissional da área

do direito para verificar possíveis soluções diversas as que tinham sido propostas.

Com isso em mente, o grupo realizou entrevista com a Defensora Pública de Lajeado, a Dra.

Isabel Rodrigues Wexel Marroni, que informou que a Defensoria auxilia nos processos referentes ao

juizado da Infância e do Adolescente, recebe contestações em casos onde o Ministério Público solici-

ta a retirada das crianças dos pais, para colocar a criança em família substituta. Nestes casos, a defen-

soria faz a defesa dos pais, sempre buscando uma melhor solução para a situação gerada. Além disso,

é realizado o acompanhamento e auxílio nos casos de adoção.

Outras ações que a defensoria atua são ações de guarda, por exemplo, avós que buscam a

guarda dos netos; adolescentes infratores; atos infracionais onde só o adolescente responde, entre ou-

tros.

Com relação ao Lar da Menina, pode ser ajuizada uma Ação Civil Pública, solicitando mais

uma psicóloga. Entretanto, antes de ser ajuizada a ação é importante um diálogo entre o Lar e os ór-

gãos competentes (Prefeitura, Estado, Conselho Tutelar, CRAS) para identificar possíveis soluções

conjuntas, antes de acionar o judiciário.

Ainda, caso o Lar identifique que as famílias necessitam de medicamentos por meio do Go-

verno do Estado, a Defensoria Pública pode auxiliar nessa questão.

Complementarmente,  a  Defensora  Pública,  Dra.  Isabel,  relatou  como  possíveis  soluções

quanto a necessidade de mais atendimentos psicológicos a aproximação por meio de parceria ou con-

vênio com a Univates e seu Curso de Psicologia, o que reitera e atesta os objetivos do presente traba-

lho. E por fim, verificar com mais empresas privadas se há a possibilidade de doação de recursos fi-

nanceiros para contratação de psicólogo para a SLAN.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente a tudo isso, é possível concluir que de fato, a metodologia proposta pela disciplina de

Projeto Integrador I: Escola de Prática Jurídica em Soluções Consensuais de Conflitos foi essencial

para o desenvolvimento sócio acadêmico de todos os integrantes do grupo. Além disso, conforme

mencionado pela própria professora orientadora da disciplina, foi possível ampliar o leque de conhe-

cimentos, bem como buscar por conta própria, pessoas capazes em auxiliar o projeto proposto. 

O projeto de pesquisa foi capaz de promover um instinto de grupo na prática, promovendo

que estudantes que sequer se conheciam, verdadeiramente propusessem mudanças concretas na vida

de outras pessoas. Nos deparamos com diversas dificuldades ao longo do trimestre bem como rece-

bemos diversas negativas por parte de instituições capazes de auxiliar.  Todavia,  enquanto grupo,

acreditamos que todas foram fundamentalmente únicas para que desenvolvêssemos um trabalho com

tamanha relevância.

Todas as etapas propostas no presente trabalho foram concluídas com êxito e, de forma ím-

par, foi capaz de nortear o grupo a propor melhorias que efetivamente ajudarão o Lar da Menina no

decorrer do tempo. Foi indispensável ao grupo perceber que ao decorrer da disciplina estávamos li-

dando com vidas, realidades e particularidades únicas, logo, a metodologia utilizada deveria ser apli-

cada da forma mais individual possível para que cada uma das meninas do Centro Nora H Oderich

tivesse suas demandas atendidas e pudessem se desenvolver como qualquer outra que não convive

com tantas dificuldades.
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Resumo

A Educação Fiscal é um tema que vem ganhando reconhecimento, principalmente no âmbito educa-
cional, não apenas por conta de instrumentos legais, mas, sobretudo, pelo entendimento de sua im-
portância para o exercício da cidadania. O presente resumo propõe-se analisar a Educação Fiscal
como meio para a conscientização dos cidadãos em relação à tributação e seu papel na concretização
dos direitos fundamentais. Através da Educação Fiscal é possível evidenciar o papel social dos tribu-
tos na promoção dos direitos fundamentais e reforçar a importância da participação do cidadão em
todos os processos que envolvem a tributação (arrecadação, aplicação e fiscalização). No tocante aos
aspectos metodológicos, o trabalho tem natureza descritiva, através de pesquisa bibliográfica, ser-
vindo-se da contribuição de vários autores e temas relacionados a Educação Fiscal. Com o entendi-
mento de que é preciso avançar, o trabalho é um convite para pensarmos a tributação a partir da pers-
pectiva dos direitos fundamentais e busca inspirar os educadores a inserir a Educação Fiscal dentro
de suas áreas de conhecimento. 

Palavras-chave: Educação Fiscal; Tributação; Direitos fundamentais. 

Introdução

 A sociedade mundial vive um momento de profundas e rápidas transformações estruturais

em diferentes esferas. Essas mudanças exigem repensar constantemente nossos valores e atitudes

buscando maior participação e integração dos indivíduos na sociedade, dentro de uma perspectiva do

bem comum. Partindo do desafio de repensar a realidade contemporânea nas suas interlocuções com

diversas áreas do conhecimento e resgatar o humano e também o comum, o presente resumo tem

como objetivo analisar de que forma a Educação Fiscal pode contribuir como meio para a conscienti-

zação dos cidadãos em relação à tributação e seu papel na concretização dos direitos fundamentais. 

A relevância da pesquisa reside no fato da Educação Fiscal ser um tema que vem ganhando

reconhecimento, principalmente no âmbito educacional, não apenas por conta de instrumentos legais,

mas, sobretudo, pelo entendimento de sua importância para o exercício da cidadania. A proposta é

percorrer um caminho contextualizando a relação entre tributo, Estado e sociedade construída ao lon-

go da história até chegar ao Programa de Educação Fiscal e sua importância na construção da cidada-

nia. 
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As questões fiscais e tributárias são temas antipatizados por muitos, talvez desinentes da vi-

são negativa do papel do Estado, da ineficiência dos serviços públicos, ou ainda, da aversão generali-

zada, por parte dos cidadãos, em relação aos tributos. Desde os tempos antigos, legitimou-se a resis-

tência ao pagamento de tributos baseado na ideia de que “muito se paga em impostos e pouco se tem

em benefícios”. 

Certamente, o mau uso do dinheiro público aliado à insuficiência de políticas públicas volta-

das para o bem estar social e a falta de transparência na aplicação dos recursos contribuíram para ra-

tificar essa ideia acerca da tributação. De outro lado, a sonegação e a falta de participação do cidadão

na gestão dos recursos públicos acabam piorando ainda mais a situação. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) além de afirmar as obrigações por parte do Estado na

promoção do bem estar social, colocou o cidadão como participante desse processo, cabendo tam-

bém a ele contribuir para que os princípios constitucionais sejam concretizados, garantindo dessa

forma, o exercício da cidadania, considerada um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito

e abrangendo o conjunto de direitos e deveres que integram o estatuto constitucional do indivíduo. 

Todavia, os deveres do cidadão não tem despertado grande entusiasmo no debate público, fi-

cando empalidecidos frente ao discurso dos direitos fundamentais. Para uma parcela expressiva da

população, os deveres são, na maioria das vezes, postergados diante do entendimento de que o exer-

cício da cidadania está atrelado apenas ao campo dos direitos, principalmente dos direitos sociais. 

Essa invisibilidade dos deveres aliado à falta de conhecimento sobre a tributação faz com que

o cidadão não perceba que a concretização dos direitos fundamentais está diretamente ligada ao cum-

primento de um dos principais deveres de cidadania: o pagamento de tributos.1 Todos os direitos têm

custos públicos e para serem realizados dependem de recursos financeiros, que são, na sua maioria,

provenientes de arrecadação tributária. 

Ao longo dos anos, várias iniciativas foram sendo realizadas, em todas as esferas do poder, no

sentido de aproximar o Fisco do cidadão contribuinte e criar canais de comunicação entre a socieda-

de e Estado visando estimular o exercício da cidadania a partir do entendimento da função socioeco-

nômica do tributo e da participação do cidadão na gestão dos recursos públicos. A Educação Fiscal é

uma dessas iniciativas. 

1 Para fins de simplificação, utilizaremos o termo “tributo” para referirmos a impostos, taxas e contribuições (Art. 5º,
CTN/66), empréstimos compulsórios (Art. 148, CF/88) e contribuições especiais ou parafiscais (Art. 149, CF/88).  
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Tributo, Estado e Sociedade

A relação entre tributo, Estado e sociedade vem sendo construída com a história da própria

humanidade, onde os tributos sempre ocuparam lugar de destaque. Desde a Antiguidade, onde apare-

ceram na forma de presentes ou ofertas, até o mundo contemporâneo, onde se tornaram obrigatórios,

os tributos estiveram no centro de inúmeros conflitos, em especial aqueles que deixaram para as civi-

lizações os princípios da dignidade humana, que hoje são, em maior ou menor grau, a base de todos

os direitos constitucionalmente consagrados.

Os tributos apareceram nos principais documentos e declarações de direito da humanidade, a

exemplo da Magna Carta de João Sem Terra (1215), da Declaração de Direitos de 1689 (Bill of

Rights of 1689), da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1798) advinda da Revolução

Francesa e na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1949). Passados séculos depois, os tri-

butos ainda se encontram no meio de grandes acontecimentos, inflamando multidões nas ruas, a

exemplo das Manifestações de Junho (2013).2

De acordo com Sevegnani (2006, p.61), “desde os tempos mais remotos, os tributos marca-

ram de forma indelével os acontecimentos históricos, podendo afirmar-se que, num certo sentido, de-

terminaram a própria direção da história universal”. De acordo com Franco (1998, p.18) a palavra

tributo deriva do latim tributum que significa “dar, conceder, fazer elogios, presentear”.

O modo de tributar acompanhou o desenvolvimento dos séculos. Cobrado inicialmente na

forma de trabalho ou prestação de serviços (in labore) ou na entrega de bens ou produtos (in natura),

passou a ser cobrado em dinheiro (in pecunia). O código Tributário Nacional (CTN), em seu Art. 3º

define tributo como sendo “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade

administrativa plenamente vinculada”. 

Para Baltazar (2009, p.45), a tributação dentro do Estado Democrático de Direito, “afasta-se

da visão meramente arrecadatória, e torna-se instrumento necessário para a execução dos princípios e

objetivos da República Federativa do Brasil, especialmente, a erradicação da pobreza e a redução das

desigualdades econômico-sociais”. Deste modo, o pagamento de tributo deixa de ser uma simples ar-

recadação de valores e passa ter uma função social, assegurando que o Estado “possa cumprir a sua

função social de promover o bem comum, a igualdade e a justiça, por meio do desenvolvimento soci-

al e econômico”. (BRASIL, 2014a, p.48).  

2 As Manifestações de Junho, também conhecidas como Manifestações dos 20 centavos ou Jornadas de Junho se caracte-
rizaram por várias manifestações populares, em todo o país, que protestavam inicialmente contra o aumento nas tarifas
do transporte público e, posteriormente, contra gastos na Copa, corrupção e por melhorias no transporte, na saúde e edu-
cação. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornadas_de_Junho>. Acesso em: 22 jul. 2021.
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Assim como a tributação, o Estado também assumiu diferentes papéis ao longo da história e

foi se estruturando em decorrência da evolução da sociedade. De acordo com Farias; Filho (2014, p.

44), o Estado é em cada momento da história, “um resultado de decisões político-ideológicas traça-

das para solucionar as questões sociais que na sua essência são conflituosas”. Segundo Sevegnani

(2006, p.10), o “Estado surgiu como decorrência da evolução da sociedade e foi-se amoldando para,

hodiernamente, configurar-se como instrumento de realização do bem comum”. 

Dessa forma, os tributos surgiram como fonte de recursos para seu financiamento, através de

contribuições pagas pela sociedade. Acontece que essa relação entre a sociedade “contribuidora” e o

Estado “gestor” sempre foi pautada por inúmeros conflitos e desencontros de interesses. Do “Estado

Medieval”, que impunha a submissão dentro de um sistema de pesados impostos e a ausência de um

poder central, ao “Estado Absolutista”, fortalecido na autoridade do rei e na cobrança excessiva de

impostos para manter a nobreza e o clero, o papel do Estado e a cobrança de tributos não tinham ne-

nhuma finalidade social. 

Com a concepção de “Estado liberal”, nascida dos ideais fomentados pela Revolução France-

sa e frente às consequências sociais causadas pela Revolução Industrial, principalmente no final do

século XIX, o Estado precisou assumir um papel social.  Para o “Estado de Bem-estar Social” (Wel-

fare State) não bastava assegurar os direitos à liberdade, propriedade e igualdade, era necessário que

este Estado assegurasse proteção àquela nova classe social, surgida no âmbito da Revolução Industri-

al: os trabalhadores.3

Do advento do Estado do Bem-estar Social, que rompeu com os alicerces que tradicionalmen-

te sustentavam a ideia de Estado chegamos ao “Estado Democrático de Direito”, definido juridica-

mente pelo respeito aos direitos humanos fundamentais.4 No Brasil, a Constituição de 1988 instituiu

formalmente um Estado Democrático de Direito, cujos princípios do Estado de Bem-estar Social es-

tão consagrados em diversos artigos, quando o Estado assume a proteção e a garantia do bem-estar

da sociedade.5 A Constituição além de afirmar as obrigações por parte do Estado, coloca o cidadão

como participante desse processo, cabendo a ele também contribuir, através do pagamento de tribu-

tos, para que os princípios constitucionais sejam concretizados. 

As questões fiscais e tributárias são inerentes ao processo de construção da cidadania e a con-

cretização dos direitos fundamentais. Buffon (2013, p.256), destaca que o dever de pagar tributos é o

principal dever de cidadania, “justamente porque, caso tal dever seja sonegado por parte dos compo-

3 Estado de Bem-estar Social ou Estado-Providência (em inglês: Welfare State): trata-se de um tipo de organização po-
lítica e econômica em que o Estado desempenha um papel central na organização das atividades econômicas, objetivando
assegurar elevados níveis de progresso social. Nessa orientação, o Estado é o agente regulador da vida social, política e
econômica do país. (BRASIL, 2014a, p.08).
4 Os fundamentos do Estado Democrático estão consagrados no Art. 1º da CF/88.

5 Cf. Art.6, Art. 194, Art. 195, Art. 196, Art. 205, Art. 225 e Art. 226.
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nentes de uma sociedade, restarão inviabilizadas as possibilidades de realização dos próprios direi-

tos, especialmente aqueles de cunho prestacional”. 

Segundo Grzybovski e Hahn (2006, p.17), ainda que exista uma visível falta de sintonia entre

“o que o cidadão espera e está disposto a contribuir e entre o que o governo oferece e exige em tribu-

tos”, é preciso ter consciência que o pagamento de tributos tem finalidade social, sendo um dever do

cidadão pagá-lo e um dever de o Estado aplicá-lo em benefício do bem-estar comum e na concretiza-

ção dos direitos fundamentais.

Cidadania: entre os deveres e direitos fundamentais

De acordo com Caminha (2017, p.29), “referir-se à cidadania é bem mais fácil do que concei-

tuá-la, pois esse termo vem carregado pela história e pelos anos [...] de lutas travadas para conquistá-

la”. O conceito de cidadania, como entendemos hoje, consolida-se na Modernidade e é fruto das re-

voluções burguesas que marcaram o cenário político europeu dos séculos XVII e XVIII. Para Cruz e

Amorim (2014, p.55), a cidadania é “o direito de cada indivíduo de participar das decisões da socie-

dade em que vive no intuito de garantir direitos e deveres em benefício da coletividade”. 

De modo geral, a cidadania refere-se ao conjunto de direitos e deveres que integram o estatu-

to constitucional do indivíduo. Segundo Farias e Filho (2014, p.62):

[...] a cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres que nos permite participar das
decisões que vão definir a vida em sociedade. Ela se constitui no atual estágio de desenvolvi-
mento de nossa democracia, na nossa capacidade de participação social, como indivíduo ou
como grupo organizado.

Todavia, mais do que um fundamento, a cidadania é também um processo em construção e

seus avanços segundo Pinsky (2003, p. 11), “estão relacionados não só com a riqueza do país e distri-

buição dessa riqueza como também são fruto da luta, reivindicações e ações concretas dos indiví-

duos”. No Brasil, por muito tempo a cidadania foi vista apenas como um direito de nacionalidade,

mas a partir da Constituição de 1988, que não por acaso é conhecida como Constituição cidadã, pas-

sou a ser, juntamente com a dignidade da pessoa humana, não apenas um direito fundamental, mas

como fundamento do Estado Democrático de Direito.

A Constituição de 1988 também conferiu um novo rumo à tributação, ao incorporar os direi-

tos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), assegurando ao cidadão que

eles sejam garantidos pelo Estado com o apoio de toda a sociedade. A Constituição estabeleceu os

princípios gerais do Sistema Tributário Nacional, definindo as limitações ao poder de tributar, a com-

petência para a instituição de tributos, e a repartição das receitas tributárias. Ao ampliar os direitos
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fundamentais, a Constituição de 1988  também instituiu novos tributos, aumentando a carga tributá-

ria. 

Dessa evolução histórica, marcada por inúmeros conflitos e revoltas, importantes conquistas e

alguns retrocessos, chegamos ao atual Sistema Tributário Nacional. A arrecadação tributária é hoje “a

principal  fonte de  recursos  sustentáveis  para  a  existência  do Estado contemporâneo”.  (BRASIL,

2014a, p. 09).  O tributo cobrado tem finalidade social, sendo um dever de o cidadão pagá-lo e um

dever do Estado aplicá-lo em benefício do bem estar comum, na concretização dos direitos funda-

mentais.  

O conceito de direitos humanos surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, reunindo valo-

res construídos por séculos pela humanidade. Entre estes valores encontramos ideais de igualdade,

justiça, liberdade, e dignidade humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é, em maior ou

menor grau, o alicerce de todos os direitos fundamentais constitucionais, e norteador de todas as ati-

vidades do Estado, ratificando a ideia de que o Estado existe em função da pessoa humana, e não o

contrário. 

Desse modo, a tributação não é apenas um instrumento provedor de recursos às atividades es-

tatais, mas também e sobretudo, um instrumento necessário para garantir a dignidade humana e a jus-

tiça social, pois os direitos fundamentais impactam na vida das pessoas para que possam viver com

dignidade. Nabais (2007, p. 11), destaca o custo dos direitos, uma vez que, para serem efetivados de-

pendem de recursos financeiros e esses recursos, em sua maioria, são provenientes de arrecadação

tributária. 

Por isso, todos os direitos têm custos financeiros públicos, sejam custos indirectos nos clássi-
cos direitos e liberdades, sejam custos directos nos direitos sociais. O que significa que todos
os direitos têm custos financeiros públicos e sobretudo que os clássicos direitos e liberdades
não têm apenas custos privados ou sociais, como uma visão menos atenta da realidade pre-
tendeu fazer crer. (NABAIS, 2007, p.14).

Apesar da Constituição de 1988 assegurar toda sorte de direitos, muitos direitos ainda conti-

nuam deficientes. Desse modo, o exercício da cidadania ainda é um desafio, principalmente no cam-

po dos deveres, uma vez que, a concretização dos direitos fundamentais está diretamente ligada ao

cumprimento do principal dever de cidadania: o pagamento de tributos. Ainda que os deveres do ci-

dadão aparecem em poucos artigos na Constituição, em comparação ao exaustivo rol de direitos, é

preciso reconhecer que todos os direitos geram custos públicos, porque não são autorrealizáveis,

muito mesmos assegurados por algum poder divino. Do simples exercício de liberdade ao direito à

Educação, todos os direitos necessitam de recursos financeiros para serem garantidos, e esses recur-

sos vêm dos tributos que o cidadão paga diariamente. 
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Em uma sociedade, como a nossa, onde os direitos fundamentais são constantemente reivin-

dicados, há que se ter consciência que o exercício da cidadania não está vinculado apenas ao plano

dos direitos, uma vez que, a vida em sociedade implica o cumprimento de direitos e deveres e requer

ações por parte do cidadão e do Estado.  O dever de contribuir para o financiamento das atividades

de interesse comum deve estar alinhado ao direito de participar da gestão dos recursos públicos, ga-

rantindo a correta aplicação dos recursos em benefícios à sociedade. 

O exercício da cidadania ativa percorre todos os momentos de funcionamento da vida públi-
ca. O cidadão deve pagar seus impostos, consciente de que está contribuindo para o bem da
coletividade, mas seu dever não termina aí. O cidadão consciente participa de forma ativa
das decisões de natureza pública e deve lutar para que se amplie seu poder de participação e
de decisão, só assim teremos uma democracia substantiva. (CRUZ; AMORIM, 2010, p. 17).

A invisibilidade dos deveres frente ao discurso reivindicatório dos direitos, a falta de informa-

ção sobre a tributação e de participação do cidadão na gestão dos recursos públicos acabaram cons-

truindo uma visão negativa dos tributos. Segundo Volpato (2015, p. 45), o “brasileiro aprendeu, a

muito, a fugir de seus deveres”. Para Baltazar (2009, p. 45), “Em consequência de nossa história eco-

nômica colonial [...] é comum à visão social da tributação como algo a ser evitado a todo custo,

como uma verdadeira lesão à liberdade do indivíduo”. 

É compreensível, que a sociedade brasileira, estigmatizada por seu passado colonial e frente

ao descaso de seus governantes, tenha criado resistência ao pagamento de tributos, a ponto de inven-

tar o “famoso jeitinho brasileiro” para burlar o Fisco e que, parece estar enraizado na cultura brasilei-

ra.6 As questões de ordem fiscal e tributária são, sem dúvida, uma das mais importantes na relação

entre Estado e sociedade, porém a complexidade do sistema tributário acaba, muitas vezes, reduzin-

do a participação do cidadão apenas na arrecadação dos recursos. É nesse contexto que a Educação

Fiscal se insere. 

[...] a escola é decisiva na construção da cidadania. É o local onde desde cedo a criança tra -
balha o coletivo, o que posteriormente deve embasar os conceitos de coisa pública e de inte-
resse público. Interesse público não como o somatório de interesses individuais, mas como
um espírito coletivo cujo sentimento é o que é bom para todos. (FARIAS; FILHO, 2014,
p.26).

Para avançarmos no que se refere à Educação Fiscal, retomamos a cidadania no Brasil. De-

pois de mais de duas décadas de centralização do poder, censura e cerceamento das liberdades, vi-

venciados durante a ditadura militar (1964-1985), foi  necessário dar um novo rumo à Educação.

Com a redemocratização, o Estado não passou apenas a reconhecer os direitos e deveres dos cida-

6 São exemplos a sonegação de imposto, não emitir nota fiscal ou cobrar um valor maior, caso a pessoa exija nota ou re -
cibo; ocultar informações na declaração do imposto de renda ou declarar gastos inexistentes, inventar dependentes, omitir
fontes de rendas ou dedução excessiva de doações a entidades beneficentes; o comércio informal; o contrabando e o des-
caminho; a contrafação e a pirataria; o caixa 2; entre outras formas.

237

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



dãos, como também, a incentivá-los, fazendo com que “o preparo para o exercício da cidadania” se

tornasse junto com o “pleno desenvolvimento da pessoa” e de sua “qualificação para o trabalho”,

uma questão de extrema necessidade e urgência. 

A partir de então, com a criação de programas e políticas públicas, o Estado passou a dissemi-

nar a ideia de que o cumprimento das obrigações tributárias seria por si só, um ato de cidadania, uma

vez que, com o pagamento de tributos, teria condições financeiras para assegurar direitos civis, po-

líticos e, principalmente, direitos sociais dos quais dependia, e ainda depende, uma grande parcela da

população brasileira. O acesso do cidadão à informação simples e compreensível, através da Educa-

ção Fiscal, passou a ser o novo ponto de ponto de partida para estimular o exercício da cidadania.

Educação Fiscal

Ao longo dos anos, várias iniciativas foram criadas para tentar aproximar Estado e sociedade

com relação aos tributos. A Educação Fiscal é uma delas e tem sua origem na Educação Tributária.

Ao contrário do que se possa imaginar, não é um tema novo, existindo desde 1969, no entanto, sua

abrangência e desempenho se tornaram mais evidente a partir de 2002, com a criação do Programa

Nacional de Educação Fiscal (PNEF). 

A primeira tentativa ocorreu em 1969 e denominou-se Operação Bandeirante. Os agentes do

Fisco7 buscavam orientar o cidadão-contribuinte de como evitar multas tributárias e a importância do

tributo para a realização das atividades do Estado. O foco dessa ação era o ensino sobre a função so-

cioeconômica dos tributos e sua presença nas obras públicas e nas políticas sociais. (BRASIL, 2017,

p.06).

Em 1970, com o objetivo de levar a Educação Fiscal e tributária aos estabelecimentos de en-

sino é lançado o programa “Operação Brasil do futuro”, como base na publicação do livro “Dona

Formiga, Mestre Tatu e o Imposto de Renda”, de autoria de Cecília Lopes da Rocha Bastos. Ampla-

mente distribuída nas escolas, a obra retratava de maneira lúdica e de fácil leitura como o imposto de

renda pago pelos contribuintes era revertido em benefícios para a população. 

De 1977 a 1980, a Secretaria da Receita Federal coordenou o programa “Contribuintes do Fu-

turo”, com a distribuição de livros e cartilhas a estudantes e professores com o objetivo de evidenciar

a função social do tributo, porém com destaque para a necessidade de aumento da arrecadação. Ape-

sar do empenho, todos os programas não tiveram continuidade sob o argumento de que essas ações

7 A palavra Fisco teve origem na República Romana, onde o “fiscus” consistia em um cesto de junco ou vime com a qual
eram arrecadados pelos romanos os impostos, especialmente dos povos conquistados. Hoje, o termo Fisco refere-se ao
Estado como gestor do Tesouro público no que diz respeito a questões financeiras, económicas, patrimoniais e, especial -
mente, tributárias. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisco>. Acesso em: 20 jul. 2021. 
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seriam de responsabilidade do sistema educacional e não da Receita Federal. As sucessivas mudan-

ças de governo também contribuíram com a descontinuidade. 

Em 1985, com a redemocratização do país, alguns estados brasileiros, começaram a realizar

ações mais consistentes relacionadas à Educação Tributária, como o Espírito Santo que em 1990 de-

senvolveu o Projeto “Consciência Tributária - A Força do Cidadão”, com a produção de cartilhas. Em

maio de 1996, durante uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), reali-

zada na cidade de Fortaleza, Ceará (CE) registrou a importância de um programa de consciência tri-

butária para despertar a prática da cidadania.  

Em 1998, o Ministro da Fazenda, oficializa um grupo de trabalho que tinha como objetivo co-

ordenar as ações necessárias para implantação de um programa nacional permanente de Educação

Tributária. No ano seguinte, representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério

da Educação (MEC) passaram a fazer parte do grupo. Com o tempo, o termo Educação Tributária fi-

cou pequeno diante da abrangência do programa, uma vez que não se restringia apenas as questões

tributárias. 

Em 1999, o CONFAZ aprova a alteração do termo “Educação Tributária” para “Educação

Fiscal”, sendo utilizado pelo Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF).  Mais abrangente, o

novo termo apareceu na  Portaria Interministerial nº 413- MF/MEC, de  31 de dezembro de 2002,

quando o Ministério da Fazenda em parceria com o Ministério da Educação instituíram o Grupo de

Trabalho de Educação Fiscal (GEF) e seus representantes, além de definir as competências dos ór-

gãos responsáveis pela implementação do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF).

Criado para tratar não só da percepção sobre a importância da arrecadação dos tributos, mas

também da correta alocação dos recursos, o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) tem

como objetivo a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, favorecendo a

participação cidadã em um efetivo controle social e fiscal, além de melhorar a relação do Estado com

a sociedade.

De acordo com o documento base do PNEF (2017, p.11), a missão do programa é comparti-

lhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a origem, aplicação e controle dos recursos pú-

blicos, favorecendo a participação social. Seu objetivo geral é promover e institucionalizar a Educa-

ção Fiscal para o efetivo exercício da cidadania. O PNEF conceitua a Educação Fiscal como sendo

um processo educativo que visa à construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania,

objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instru-

mentos de controle social e fiscal do Estado. (BRASIL, 2017, p.06).

Desde sua implementação, o PNEF tem sensibilizado e capacitado milhares de pessoas, em

especial educadores, estudantes e servidores públicos, contribuindo para o amadurecimento das insti-
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tuições democráticas ao demonstrar a importância de se compartilhar, com toda a sociedade, os prin-

cípios que regem as finanças públicas e o controle social dos gastos públicos. A pretensão do PNEF é

fazer com que a Educação Fiscal, o Orçamento Público e o Controle Social se consolidem como ins-

trumentos de incentivo à participação social na construção de um sistema tributário mais justo e na

conversão dos impostos em obras e serviços de qualidade, sob o olhar vigilante dos cidadãos. (BRA-

SIL, 2017, p. 05).

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) o Esta-

do do Rio Grande do Sul instituiu o Programa Estadual de Educação Fiscal (PEF/RS) através da Lei

nº 11.930 de 23 de Junho de 2003.8 O PEF/RS é coordenado pelo Grupo de Educação Fiscal Estadual

(Gefe/RS) e desenvolvido pelas Secretarias Estaduais da Fazenda e da Educação, em ação integrada

com as escolas da rede pública municipal, estadual, federal e particular de ensino, além de servidores

públicos e população em geral.

O programa segue os objetivos traçados pelo PNEF e propõe-se fomentar ações de dissemina-

ção da Educação Fiscal, oferecendo apoio e formação através de capacitações e assessoria aos muni-

cípios na implantação de seus Programas Municipais de Educação Fiscal. Comprometidos com a res-

ponsabilidade fiscal e social,  a maioria dos municípios gaúchos desenvolvem a Educação Fiscal,

através do Programa de Integração Tributária (PIT). 

A Educação Fiscal: conscientização dos cidadãos em relação à tributação e seu papel na con-

cretização dos direitos fundamentais

A escola ocupa lugar de destaque na construção do conhecimento, não apenas como transmis-

são, mas na perspectiva da sua reconstrução e ressignificação, exercendo um importante papel na

formação dos indivíduos.  Diante disso, a educação tem sido desafiada a contribuir, cada vez mais,

com o exercício da cidadania e com a promoção dos direitos fundamentais, uma vez que, a própria

Educação se constitui como um direito fundamental do cidadão. 

A cidadania está intrinsecamente ligada à educação, consagrada na CF/88 e na Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988,
sem grifo no original).
Art. 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,

8 Disponível em: <http://receita.fazenda.rs.gov.br/conteudo/7467/lei-n%C2%BA-11.930institui-programa-estadual-de-
educacao-fiscal>. Acesso em: 09 jul. 2021.  
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seu preparo  para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LDB/ 96,
sem grifo no original).
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a for-
mação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para pro-
gredir no trabalho e em estudos posteriores. (LDB/ 96, sem grifo no original).

Para o PNEF, a Educação Fiscal é entendida como tema transversal por seu conteúdo atender

aos desafios do mundo contemporâneo, entre eles a busca pela dignidade do ser humano, a igualdade

de direitos, a recusa categórica de qualquer forma de discriminação, a importância da solidariedade e

a capacidade de vivenciar as diferentes formas de inserções sociopolítica e cultural.

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018, p.19), reforça esse entendimento desta-

cando que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de

autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de te-

mas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente

de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destaca-se a educação para o consumo, educa-

ção financeira e fiscal. 

Ainda que o termo “fiscal” pareça limitar o campo de atuação do PNEF, a Educação Fiscal é

capaz de aproximar várias áreas do conhecimento, a partir de temas que envolvem a sociedade como

um todo. Seu objetivo é a construção de uma consciência voltada para o exercício da cidadania, para

a formação de um cidadão consciente de seus direitos e deveres. 

Conclusões 

Nosso passado colonial moldou o sistema tributário nacional ao longo da história deixando

como herança uma visão negativa da tributação. Pensar a tributação a partir da perspectiva da Educa-

ção Fiscal é, não apenas recuperar a função social do tributo e seu importante papel na concretização

dos direitos fundamentais, mas também avançar no entendimento de que todos os direitos, uns mais

outros menos, exigem recursos para sua realização. 

Sem recursos não há direitos. Mesmo que a Constituição afirme direitos, sem recursos finan-

ceiros, o Estado não tem como assegurá-los. Dessa forma, o pagamento de tributos é um elemento

importante e necessário para que o Estado possa cumprir sua função social e garantir a promoção do

desenvolvimento e da igualdade social.

Nesse sentido, fomentar o exercício da cidadania através da Educação Fiscal significa eviden-

ciar o papel social que os tributos adquirem para a concretização dos direitos fundamentais e reforçar

a importância da participação do cidadão em todos os processos que envolvem a tributação (arreca-

dação, aplicação e fiscalização). Para além disso, é possível ainda desenvolver atitudes solidárias e
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colaborativas, contribuindo na construção de uma sociedade economicamente justa e socialmente so-

lidária. 

Ainda que o desenvolvimento da Educação Fiscal nas escolas enfrente inúmeros desafios

como a limitação de tempo, dinheiro e recursos humanos, especialmente em momentos de crise,

quando os municípios enfrentam grandes restrições orçamentárias, é preciso somar esforços para que

esse tema, de grande potencial transformador, seja desenvolvido, fomentando processos de aprendi-

zagem que oportunizam não apenas a relação com o saber, mas também o desenvolvimento de novos

valores e atitudes frente às mudanças que precisam ocorrer na sociedade. 

À vista disso, é possível afirmar que nos encontramos em um momento histórico bastante pe-

culiar para o desenvolvimento da Educação Fiscal e o exercício efetivo da cidadania. A Educação

Fiscal é fruto de um trabalho coletivo e permanente. Convidamos a todos para continuar criando for-

mas próprias de atuar. Um pequeno passo para cada um de nós, mas uma grande conquista para a so-

ciedade.
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Resumo

Os Kaingang estão presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A co-
munidade estudada, denominada de Terra Indígena Foxá, está localizada no município de La-
jeado/RS. O objetivo deste estudo consiste em identificar os desafios do acesso aos direitos da
Previdência Social por integrantes da referida comunidade. Do ponto de vista metodológico
tratou-se de uma pesquisa qualitativa e os procedimentos metodológicos consistiram em le-
vantamento bibliográfico, documental e pesquisa de campo. Constatou-se que não há benefí-
cios previdenciários em razão da condição de indígena, devendo essas populações preencher
os mesmos requisitos que os não índios para a concessão de qualquer benefício da Previdên-
cia Social. Conclui-se que as dificuldades apresentadas pelos indígenas da comunidade Foxá
decorrem da má compreensão dos indígenas a respeito dos direitos da Previdência Social, sen-
do importante que as autoridades busquem conscientizar essas populações de seus direitos.

Palavras-Chave: Kaingang; Direito Previdenciário; Previdência Social.

Introdução

Os indígenas Kaingang pertencem a família do tronco Macro-Jê e família linguística

Jê, estão distribuídos em quatro estados brasileiros, a saber: Rio Grande do Sul, Santa Catari-

na, Paraná e São Paulo. Trata-se de uma das etnias indígenas mais populosas do Brasil, cor-

respondendo a 39 mil pessoas, aproximadamente (IBGE, 2012). A comunidade estudada se

denomina “Foxá” nome que faz referência às árvores de cedro presentes na aldeia, e está loca-

lizada na área urbana do município de Lajeado, região centro leste do Estado do Rio Grande

do Sul, que conta com 86.000 (oitenta e seis mil) habitantes (IBGE, 2021). 

O objetivo deste estudo consiste em identificar os desafios do acesso aos direitos da

Previdência Social por integrantes da comunidade indígena Kaingang Foxá. Realizou-se doze

saídas de campo, na oportunidade foram ouvidos relatos de sete interlocutores indígenas da

comunidade  Foxá  e um relato de um interlocutor servidor público do Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS). A metodologia foi do tipo qualitativa, os instrumentos técnicos utiliza-

dos foram a pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo com registros de infor-
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mações recorrendo a história oral e elaboração de diários de campo. Entende-se que quando

abordamos a temática indígena a história oral é a forma mais adequada para a coleta de dados,

tendo em vista que é através dos diálogos que os povos tradicionais perpetuam a sua cultura e

transmitem de uma geração a outra as sabedorias de seus ancestrais (VANSINA 2010). 

Descrição da pesquisa 

Diante do plano colonizador, os ancestrais dos Kaingang tiveram os seus territórios

dominados pelos imigrantes alemães e italianos. Na oportunidade o Governo seguia com o

confinamento do grupo indígena em grandes aldeamentos no Norte do Rio Grande do Sul.

Contudo, os Kaingang começaram a sair desses grandes aldeamentos e a retornar para as áreas

que já pertenciam aos seus antepassados, costume muito presente nas comunidades indígenas.

Ao final do século XX, mais especificamente entre os anos noventa e o início dos anos dois

mil, muitos indígenas intensificaram as movimentações de retorno para o Vale do Taquari e se

alojaram no município de Lajeado (LAPPE; LAROQUE, 2018). 

Como resultados da investigação aponta-se que a comunidade estudada se formou no

início dos anos dois mil e, desde então, busca recuperar espaços do seu tradicional território.

Os primeiros Kaingang que retornaram para a cidade de Lajeado são de famílias provenientes

das Terras Indígenas, localizadas em áreas da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, como No-

noai, Serrinha, Votouro e Guarita. No processo de retorno, aproximadamente quinze pessoas

se estabeleceram às margens da RS 130, próximo ao Presídio Estadual e à Rodoviária de La-

jeado. Nesse período, os indígenas permaneceram no local, buscando por seus direitos, apesar

de todo perigo presente no lugar (PRESTES; LAROQUE, 2018). Segundo Lappe e Laroque

(2018), os indígenas tinham interesse em comercializar seus artesanatos para subsidiar a com-

pra de alimentos, roupas e material escolar para as crianças e jovens estudantes. 

No ano de 2003, iniciaram discussões a respeito das circunstâncias em que as famílias

indígenas de Lajeado se encontravam, sendo que as autoridades regionais que tomaram frente

foram a Promotoria de Justiça, Assistência Social e os secretários municipais. Na oportunida-

de, foi sugerido que os indígenas tivessem um lugar para se estabelecer enquanto tivessem na

cidade. Assim, no ano de 2004, os órgãos públicos e os representantes dos indígenas Kain-

gang realizaram uma reunião para  firmarem melhores  condições  aos  índios  do município

(LAPPE; LAROQUE, 2018). Em nova reunião, também no ano de 2004, ficou decidido que a

Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) providenciaria a instalação do ponto de água no
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acampamento da RS130, já que essa situação era um dos principais problemas enfrentados pe-

los Kaingang. 

No mesmo ano também foi sugerido a troca do acampamento para um local de 500m²,

às margens da RS-130, distante aproximadamente a 2km do trevo de acesso, no sentido Laje-

ado-Cruzeiro do Sul. Somente após muitas reuniões que os Kaingang vieram a receber a área

de terras localizada no bairro Jardim do Cedro (LAPPE; LAROQUE, 2018). No ano de 2005

foi autorizada a Cessão de Uso das terras e os indígenas conseguiram o direito de ocupar uma

área de 525m² através do “Termo Administrativo de Cessão de Uso celebrado entre a Prefeitu-

ra Municipal de Lajeado e a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado

do Rio Grande do Sul” (LAPPE; LAROQUE, 2018, p 35). Em 2006, o local foi disponibiliza-

do e, em 2007, foi decidida a construção de casas para as famílias Kaingang. 

No mesmo ano foram construídas oito casas, três sanitários e dois tanques para lavar

roupa com materiais doados pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e pela Pre-

feitura Municipal, além de instalação de água e luz com recursos da FUNASA e do Governo

Federal (LAPPE; LAROQUE, 2018). Sobre as terras onde atualmente está estabelecida a TI

Foxá, Prestes e Laroque (2018, p. 33) descrevem que se trata de “[...] um lugar mais tranquilo,

que conta com uma pequena mata, onde é possível coletar frutos e materiais para a confecção

do artesanato”. Atualmente, a comunidade conta com mais casas, as quais foram construídas

pelos próprios indígenas (PRESTES; LAROQUE, 2018). 

Atualmente a aldeia Foxá possui quarenta e cinco casas, com famílias compostas por

no máximo cinco integrantes (FIGURA 1). A comunidade conta com quatro hectares de terra

e ainda está em processo de expansão decorrente de medidas compensatórias e mitigatórias

em razão do projeto de duplicação da BR 386. O artesanato é uma das principais fontes de

renda da Foxá, contudo, alguns moradores optaram por trabalhar em empresas da região devi-

do às dificuldades econômicas enfrentadas pela comunidade, bem como devido à escassez de

matéria prima para a confecção de artesanatos (FIGURA 2 e 3). 
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Figura 1 - Aldeia Foxá

Fonte: Acervo do Projeto de Extensão História e Cultura Kaingang da UNIVATES (2021).

Figura 2 - Artesanatos

Fonte: Acervo do Projeto de Extensão História e Cultura Kaingang da UNIVATES (2021).

Figura 3 - Artesanatos

Fonte: Acervo do Projeto de Extensão História e Cultura Kaingang da UNIVATES (2021).
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A comunidade  indígena  Foxá possui uma pequena escola na aldeia (FIGURA 4), a

qual se denomina Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Gatén, que na língua por-

tuguesa se refere a “espírito da terra” (PRESTES; LAROQUE, 2018). As crianças permane-

cem no local até a quinta série, aprendem sobre a língua e os ensinamentos da cultura Kain-

gang e, posteriormente, passam a frequentar as escolas dos brancos. As lideranças da comuni-

dade indígena Kaingang  Foxá são representadas nas pessoas do Cacique Luiz Alan  Retanh

Vaz e Vice Cacique Ronaldo Vaz.

Figura 4 - Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Gatén

Fonte: Acervo do Projeto de Extensão História e Cultura Kaingang da UNIVATES (2021).

Figura 5 - Indígena produzindo artesanato

Fonte: Acervo do Projeto de Extensão História e Cultura Kaingang da UNIVATES (2021).

 Cumpre ressaltar que, grande parte dos indígenas da comunidade se trata de pessoas

jovens e crianças. Os mais velhos sempre demonstram empenho para que as culturas Kain-

gang se perpetuem nas próximas gerações. É possível identificar o respeito e a preservação da

cultura Kaingang, apesar de todo preconceito e adversidades que o grupo enfrenta em uma so-

ciedade predominantemente com descendentes de europeus, como a cidade de Lajeado/RS. A

aldeia é muito organizada e seu representante sempre está ciente e trata de todos os assuntos,
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principalmente das questões relacionadas aos direitos da comunidade. Em que pese tenha ha-

vido melhoras desde a vinda das primeiras famílias, o lugar e as pessoas ainda necessitam de

atenção especial, principalmente das autoridades locais. 

A Constituição Federal de 1988 garantiu em seus artigos 231 e 232 o direito à organi-

zação social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, bem como os direi-

tos originários e a proteção de seus territórios. Além dos artigos 231 e 232 da Constituição Fe-

deral de 1988, a nossa Carta Magna ainda reforça em seu artigo 215 a garantia do pleno exer-

cício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional, o apoio, incentivo, valoriza-

ção e difusão das manifestações culturais. 

Em 19 de dezembro de 1973 foi criada a Lei n° 6.001 que dispõe acerca do Estatuto do

Índio, o qual ainda se encontra vigente, em que pese parte do seu texto não seja compatível

com a Constituição Federal de 1988, pois entende que o indígena é incapaz,  devendo ser

“aculturado”, entendimento este afastado pela Carta Magna. Entretanto, o Estatuto do Índio,

nos artigos 14 e 55, possui previsão importante sobre os direitos da Previdência Social. 

O artigo 14 leciona que não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os

demais trabalhadores, sendo aplicado todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de

previdência social. O artigo 55 descreve que o regime geral da previdência social será extensi-

vo aos índios, atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades benefi-

ciadas. Além disso, cumpre destacar a Convenção 169 da OIT importante dispositivo de âmbi-

to internacional que assegura o acesso dos indígenas à seguridade social. O artigo 24 da Con-

venção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT reforça que os regimes de seguri-

dade social deverão ser estendidos e aplicados aos indígenas sem discriminação alguma.

A Previdência Social é um dos ramos da Seguridade Social, que é composta também

pela Saúde e Assistência Social. O conceito da Seguridade Social está previsto no artigo 194

da Constituição Federal de 1988 e compreende no conjunto integrado de ações de iniciativa

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à

previdência e à assistência social. A Previdência Social, a qual se limita o presente estudo,

está regulamentada na seção III da CF/88, mais especificamente nos artigos 201 e 202, além

de outros de outros dispositivos, como a Lei n° 8.213 de 1991, Regulamento da Previdência

Social criado através do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 e Emenda 103 de 2019, a

denominada “Reforma da Previdência”.

Referente aos indígenas, a Previdência Social não apresenta distinção na concessão de

benefícios, tendo essas populações o dever de preencher os mesmos requisitos dos não indíge-

nas, visto que não existe benefício em razão da condição de índio. Os benefícios da Previdên-
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cia Social são um direito de todos os cidadãos brasileiros, sendo, portanto, extensivo aos indí-

genas, conforme artigos descritos anteriormente. 

Ocorre que os indígenas geralmente são enquadrados como segurado especial em ra-

zão de suas atividades desenvolvidas, que consistem em produção de artesanato e cultivo de

alimentos para a própria subsistência, assim consideradas como atividades rurais pelo Institu-

to Nacional do Seguro Social (INSS). As dificuldades para acessar os direitos da Previdência

Social têm sido cada vez maiores, restando evidente que as pessoas sintam a restrição aos be-

nefícios da Previdência Social se acentuarem. 

Com relação aos povos indígenas, os  desafios do acesso aos direitos da Previdência

Social podem ser ainda maiores, uma vez que se trata de grupos em condições de vulnerabili-

dade social. No caso da comunidade Foxá a situação não é diferente, as famílias buscam por

condições melhores de vida, sendo que ainda há muitas melhorias a serem feitas na comunida-

de. 

Vale salientar  que,  em decorrência  das aproximações  iniciais  com os Kaingang da

Foxá e durante a pesquisa de campo que estamos desenvolvendo, pode-se compreender me-

lhor como funciona a dinâmica indígena, bem como considerar a realidade e situações viven-

ciadas pelos Kaingang para dialogar e investigar a respeito da questão envolvendo os direitos

da Previdência Social, tendo em vista que, por se tratar de cultura distinta da Ocidental, não é

aconselhável chegar e abordar a temática separada da realidade vivenciada pelo corpo social

da comunidade. 

Resultados 

Após a permissão do Cacique, todos os interlocutores de início foram cientificados da

proposta do trabalho e que, posteriormente, uma cópia estaria sendo disponibilizada para al-

deia. As conversas, sobretudo, versando sobre os benefícios do INSS, com permissão dos

Kaingang, foram registradas por meio de anotações do pesquisador e, posteriormente compu-

seram os Diários de Campo. Realizou-se doze saídas de campo no ano de 2019, nas quais,

além de abordar a temática propriamente proposta, diante da dificuldade de criar a situação

em que se pudesse tratar do tema, foi possível observar e vivenciar as lógicas indígenas Kain-

gang que, na maioria das vezes, são bastante distintas da sociedade não indígena. 

Conforme foi ocorrendo a inserção dos pesquisadores na aldeia, as intenções do pre-

sente estudo foram sendo apresentadas e, como vinha ao encontro das demandas dos indíge-

nas, foi possível estabelecer relações de confiança com as famílias para que estas pudessem
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relatar suas experiências com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Inicialmente, en-

contraram-se algumas dificuldades, principalmente para localizar as pessoas que, de fato, ti-

vessem tido experiências com os direitos da Previdência Social. Primeiro, porque uma boa

parte dos Kaingang em questão ainda não tivera acesso ou experiências com benefícios do

INSS e, segundo, porque inicialmente foi necessário estabelecer relações de confiabilidade,

bem com encontrar situações que pudessem estar permitindo a abordagem do assunto. 

Cogitou-se, em um primeiro momento, dialogar com as pessoas que trabalhavam nas

empresas locais, mas muitos não tinham experiências ainda, pois a aldeia, em sua grande mai-

oria, é de moradores  Kaingang jovens. Os interlocutores da pesquisa foram sete indígenas

Kaingang moradores da aldeia  Foxá e um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social.

Um dos interlocutores compõe o conselho de lideranças da aldeia e relatou não ter tido expe-

riência com benefícios do INSS, entretanto, salientou sobre a importância do estudo dizendo

“[...] são muito boas as tuas caminhadas, pois nunca vem alguém dizer para os índios os direi-

tos que eles têm, que nós sempre corremos atrás de tudo, pois precisamos estarmos por dentro

das leis dos brancos. Que hoje os índios querem mais por isso vão atrás” (DIÁRIO DE CAM-

PO, 16/10/2019, p. 5). 

Outras três interlocutoras indígenas, uma agente de saúde, uma professora e outra que

não identificou sua função, sabiam que possuíam direito ao benefício do salário-maternidade

através de informações da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O líder espiritual da aldeia

(kujã) relatou que teve auxílio da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e de seu irmão para

solicitar o benefício há muitos anos atrás, informando que também tinha o conhecimento do

direito à aposentadoria. Entretanto, um indígena, professor da rede estadual e a ex-agente de

saúde, ficaram sabendo de seus direitos através de um terceiro. Dos sete interlocutores Kain-

gang, verifica-se que um ainda não teve experiência com o INSS, um ainda tem seu requeri-

mento em análise, três tiveram seu benefício deferido com facilidade, um teve que enfrentar a

burocracia até conseguir receber seu benefício e outra teve negado seu benefício na via admi-

nistrativa e aguarda há mais de quatro anos por uma decisão na via judicial. 

Para melhor entendimento de como é a prática dos requerimentos no INSS feitos pelos

indígenas de Lajeado, já que, muitas vezes, a prática se difere da teoria, entendeu-se por ne-

cessário conversar com um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O servi-

dor do INSS esclareceu que poucos indígenas procuram os benefícios da Previdência Social

na APS de Lajeado, informou que é possível que em Estrela/RS tenha mais procura, tendo em

vista que a aldeia desse município é maior. O servidor reforçou que apesar dos indígenas se-
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rem enquadrados como segurado especial, assim como os pescadores e agricultores, são me-

nos assistidos, pois não possuem uma associação como, por exemplo, um sindicato.

Ainda, afirmou que “normalmente o índio é enquadrado como segurado especial, que

é comprovado através de declaração emitida pela FUNAI certificando a condição indígena

como trabalhador rural” (DIÁRIO DE CAMPO, 11/10/2019, p. 2). Ademais, informou, e vale

enfatizar novamente, que não existe benefício destinado ao índio somente devido a sua condi-

ção de índio. Além disso, alegou que o indígena é enquadrado como segurado especial devido

à semelhança de suas atividades com a dos agricultores e pescadores. Contudo, aqueles que

laboram em atividades urbanas não podem valer-se desse enquadramento, ou seja, são enqua-

drados como empregados (DIÁRIO DE CAMPO, 11/10/2019).

A respeito dos documentos probatórios dos segurados especiais, o servidor do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) informou que a certidão fornecida pela FUNAI, certifican-

do a condição do índio como trabalhador rural, nos termos do art. 47, inciso XI da Instrução

Normativa do INSS de 2015, é o suficiente para comprovação e enquadramento do segurado

especial  (DIÁRIO DE CAMPO, 11/10/2019). Entretanto, “a autarquia não estará vinculada

aos documentos, podendo concordar ou não com as informações descritas, principalmente em

casos  de  divergência  no  momento  do  cruzamento  de  dados”  (DIÁRIO DE  CAMPO,

11/10/2019, p. 2).

Conclusões

A partir dos relatos dos sete interlocutores, coletados durante as doze saídas de campo,

verificou-se que um indígena teve seu benefício indeferido, pois não se enquadrou nas regras

de transição da Reforma da Previdência, outro não teve experiências com o INSS, três tiveram

seu benefício deferido, um teve que enfrentar a burocracia até conseguir receber seu benefício

e outro teve seu benefício negado na via administrativa e aguardou quatro anos por uma deci-

são judicial. Constatou-se que não há benefícios previdenciários destinados aos Kaingang in-

vestigados devido a sua condição de indígena, devendo essa população preencher os mesmos

requisitos que os não índios para a concessão de qualquer benefício da Previdência Social. 

Ocorre que, devido as atividades exercidas pelos indígenas, geralmente estes são en-

quadrados como segurados especiais, sendo a referida qualidade comprovada através da certi-

dão emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a qual descreve a condição de indíge-

na e as atividades por eles desenvolvidas. Conclui-se que as dificuldades apresentadas pelos

indígenas da comunidade Foxá decorrem da falta de efetividade das leis, da ausência de repre-
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sentatividade indígena no parlamento brasileiro, dos pensamentos equivocados dos não índios

e da má compreensão dos indígenas a respeito dos direitos da Previdência Social. Dessa for-

ma, é relevante que a legislação disponha e mantenha os direitos relacionados aos indígenas,

bem como que as autoridades se voltem para esses grupos, buscando conscientizar essas po-

pulações de seus direitos, sem, contudo, deixar de compreender e respeitar a cultura e dinâmi-

ca indígena.
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PARTE 5
 

A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E SEUS
EFEITOS NOS MODOS DE SER HUMANO

A pandemia de coronavírus que assolou o mundo a partir de
dezembro de 2019 vem produzindo efeitos nos modos de ser,
de viver, de se comportar e de se relacionar. Crianças,
adolescentes, adultos e idosos foram convocados a se
distanciar e se apropriar de ações de mitigação no controle a
um vírus mortal e altamente contagioso, modificando uma
série de ações nos seus cotidianos. A partir dessa perspectiva,
pensamos em diferentes possibilidades de aprender, ensinar,
pesquisar e conviver.
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A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO ARENA DISCURSIVA 

NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

Giselle Liana Fetter

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Orientadora: Maria da Glória Di Fanti 

Resumo: A divulgação científica teve uma considerável expansão nas últimas décadas e constitui-se

como um objeto de estudo de diferentes áreas do conhecimento sob as mais variadas perspectivas

teóricas e metodológicas. No contexto da pandemia de covid-19, a divulgação científica se destacou

significativamente,  impulsionando cientistas e pesquisadores  a se engajarem em atividades dessa

natureza.  Assim,  o  objetivo  geral  desta  pesquisa  de  doutorado  em desenvolvimento  na  área  da

Linguística é investigar como a divulgação científica é concebida por professores-pesquisadores de

diferentes áreas das universidades brasileiras a fim de contribuir para o aprimoramento da divulgação

científica do Brasil, tema ainda escasso de estudos no país. A análise fundamenta-se nos preceitos do

Círculo de Bakhtin, para o qual a linguagem advém da interação de uma multiplicidade de vozes. Por

serem intrinsecamente  dialógicos,  os  discursos  estão  permeados  de  valorações,  condicionadas  à

coletividade,  que  conduz  os  diversos  pontos  de  vista  a  partir  de  contextos  sociais,  culturais  e

históricos. Entende-se que a divulgação científica está carregada de acentos valorativos que, por

meio  das  relações  dialógicas,  tensionam-se  nessa  arena  discursiva.  Sob  esse  aporte  teórico-

metodológico,  os  objetivos  específicos  são:  a)  verificar  que  vozes  interagem,  nos  discursos  dos

professores-pesquisadores das diferentes grandes áreas do conhecimento, para conceber a divulgação

científica;  b)  identificar  como  os  fios  dialógicos  que  permeiam  os  discursos  desencadeiam  os

sentidos e as ressignificações das concepções de divulgação científica; c) analisar as relações de

alteridade constituídas com o público-interlocutor da divulgação científica, com os cientistas e com

os divulgadores de ciência; e d) verificar como a divulgação científica é refletida e refratada nas

grandes áreas do conhecimento que compõem o corpus. Foram coletados,  na ferramenta Google

Acadêmico, artigos científicos, publicados entre os anos de 2016 e 2018, e indexados pela palavra-

chave divulgação científica. Desse recorte, determinou-se como critérios que os artigos fossem de

autoria de professores-pesquisadores de pós-graduação stricto sensu das universidades, totalizando

56 artigos, vinculados às grandes áreas do conhecimento da CAPES. Os resultados parciais revelam

concepções que, em sua maioria, valoram a divulgação científica como “ação”, “prática”, “janela”,

“meios”, entre outras valorações que permitem observar seu caráter abrangente e dinâmico. Por outro

lado, os discursos também reforçam os desafios a serem enfrentados para que a ciência seja acessada
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pela  sociedade,  como  a  falta  de  recursos  financeiros,  entre  outros  incentivos  que  motivem  os

pesquisadores. Pretende-se, com esta análise, considerar a divulgação científica como um diálogo

que  não  é  estável,  que  pode  ser  ressignificado  uma  vez  que  novos  contextos  se  apresentam e

acredita-se que as universidades possuem um papel fundamental na divulgação da ciência.

Palavras-chave:  Divulgação  Científica;  Ciência;  Círculo  de  Bakhtin;  Heterodiscurso;  Signo

Ideológico.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: O

PLANEJAMENTO COLETIVO COMO RESISTÊNCIA ÀS DIFICULDADES IMPOSTAS

PELA PANDEMIA DE COVID-19

Derli Juliano Neuenfeldt, Isabel Pavan, Kári Lúcia Forneck, 

Jaqueline Luiza Klein e Elzanira Sousa de Oliveira

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Derli Juliano Neuenfeldt 

Resumo: A pandemia de Covid-19 a partir de 2020 acentuou o uso das Tecnologias Digitais de

Informação e Comunicação (TDICs)  e  foi  a  principal  alternativa  para  a  continuidade  do ensino

formal, desafiando instituições de ensino e professores a ensinar de forma não presencial.  Novas

metodologias  de  ensino  foram  experimentadas,  professores  e  estudantes  vivenciaram  um  novo

contexto  educativo  e  esse  conhecimento  construído  a  partir  do  fazer  docente  necessita  ser

investigado, sistematizado e compartilhado. Nesse sentido,  nos questionamos: Como as aulas de

Educação Física foram desenvolvidas  de forma remota? Quais TDICs foram utilizadas? A partir

dessas inquietações, essa pesquisa tem como principal objetivo investigar como a Educação Física

Escolar  foi  e  está  sendo  desenvolvida  nos  Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental  no  período  de

pandemia de Covid-19. Esta pesquisa é qualitativa, descritiva e de campo. Ela está sendo realizada

na  rede  municipal  de  um município  do  Vale  do  Taquari/RS/BRA com duas  escolas  do  Ensino

Fundamental.  Quanto  aos  participantes  entrevistou-se  equipe  diretiva  das  escolas  (direção,

coordenadora pedagógica e vice-diretora) e quatro professores de Educação Física que atuam nos

Anos Finais do Ensino Fundamental. As entrevistas foram realizadas nos meses de junho e julho de

2021, momento de retorno às aulas presenciais. Em relação aos resultados, até o presente momento,

constatou-se  que  a  pandemia  desafiou  as  escolas  a  encontrarem  novos  caminhos  para  ensinar,

exigindo qualificação em relação ao uso das TDICs. As escolas utilizaram os recursos do Google,

destacando-se o Classroom, o Meet e o Drive. Para os alunos sem acesso à internet as atividades

foram disponibilizadas de forma impressa. O WhatsApp foi utilizado apenas pela equipe diretiva de

uma escola no auxílio à comunicação com alunos e familiares. A rede de ensino investigada realizou

planejamento  coletivo  por  área  de  conhecimento,  compartilhando  planejamentos  das  aulas  e

experiências vividas pelos professores nas práticas pedagógicas. Em relação às aulas de Educação

Física, os professores relataram a dificuldade de acompanhar o envolvimento dos alunos nas aulas,

pois  muitos não abriram a câmera no Meet  e  não retornaram as  atividades solicitadas.  Entre  as

atividades  propostas,  a  gravação  de  vídeos  foi  destacada  como  positiva  devido  a  possibilitar
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visualizar os alunos fazendo as práticas corporais. O distanciamento social, conforme os professores,

fragilizou o desenvolvimento da socialização dos alunos, sendo esse um aspecto que necessitou ser

reforçado no retorno às aulas presenciais. A Educação Física contribuiu, conforme equipe diretiva,

para dar “vida à escola",  sendo um componente que está contribuindo na retomada das relações

sociais  no  ambiente  escolar.  Portanto,  mesmo  sendo  possível  desenvolver  atividades  de  forma

remota, a especificidade da Educação Física se integraliza por meio do planejamento coletivo e da

experimentação presencial das práticas corporais.

Palavras-chave:  Ensino;  Educação  Física  Escolar;  Aulas  remotas;  COVID-19;  Planejamento

Coletivo.
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ENSINO REMOTO AOS BEBÊS (ZERO A 1 ANO): POSSIBILIDADES E FRAGILIDADES

Rudimaria dos Santos, Angelita Santa Rosa Baldani, 

Anne Heracléia de Brito Silva e Jacqueline Silva da Silva

Universidade do Vale do Taquari - Univates

PROSUC/CAPES

EMEI Vinícius de Moraes

Orientadora: Jacqueline Silva da Silva 

Resumo: A pandemia instaurada devido ao vírus da COVID-19 trouxe insegurança, o que remeteu a

mudanças de posturas em vários setores e, em especial, na escola, onde foi necessária uma nova

configuração.  Neste  aspecto,  o  Sistema  de  Ensino  do  município  de  Alta  Floresta/MT  buscou

estabelecer uma relação educacional através de ensino remoto, por meio de material apostilado e

interação no grupo de WhatsApp, com as famílias dos bebês de zero a 1 ano. O material produzido

foi entregue aos familiares na escola e não era obrigatória a sua devolutiva e nem postagens no grupo

da  turma.  O  presente  projeto  teve  como  objetivo  entender  como  ocorreram  a  realização  das

atividades  no  ambiente  familiar  e  quais  foram as  devolutivas  das  famílias  para  a  professora.  A

pesquisa seguiu a abordagem qualitativa. Como instrumento de pesquisa foi utilizado a entrevista

com  a  professora,  que  se  pautou  em  responder  às  seguintes  questões:  Quais  as  dificuldades

apresentadas no ensino remoto em relação ao acompanhamento das atividades? Como resposta, a

docente  relatou  que  por  se  tratar  de  bebês,  foi  muito  mais  difícil  encontrar  atividades  lúdicas,

interessantes e que os pais conseguissem realizá-las, com os materiais que eles tinham disponíveis

em casa. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2019), os eixos estruturantes da Educação

Infantil,  as  interações  e  brincadeira,  devem  ser  assegurados  sob  o  viés  dos  seis  direitos  de

aprendizagem  e  desenvolvimento,  apresentados  no  documento,  para  que  as  crianças  tenham

condições de aprender e se desenvolver durante seu processo escolarização. Como ocorreram as

devolutivas dos familiares? A professora relatou que a maioria postava em média três atividades por

semana no grupo da turma. Segundo ela, quanto à retirada do material produzido na escola, a maioria

dos familiares retiraram para desenvolverem em casa com as crianças. Ficou evidenciado que as

aulas  remotas  aconteciam  através  deste  material  produzido  e  pelas  orientações  no  grupo  de

WhatsApp da  turma.  Contudo,  a  falta  do  contato  com as  crianças  foi  um ponto  de  fragilidade.

Observou-se  também  que  o  ensino  não  oferecia  oportunidades  que  proporcionasse  o

desenvolvimento  de  algumas  das  habilidades  psicomotoras  e  de  linguagem  para  os  bebês.

Depreende-se, no entanto, que este formato de ensino dificultou o uso de outras estratégias lúdicas e
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de  recursos  como  materiais  concretos  e  vídeos  curtos,  os  quais  são  significativos  para  fazer  o

diferencial no desenvolvimento dos bebês.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino remoto; Bebês.

Referências: 

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC/2017. Brasília. DF, 

2019. 
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PESQUISA E COLETA DE DADOS EM INQUÉRITO DOMICILIAR DURANTE A

PANDEMIA DO COVID-19-RELATO DE CASO

Lara Faria Fernandes Heringer

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientador: Rafael da Veiga Chaves Picon 

Resumo: Conforme dados do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento dos casos de Covid -19 no

Brasil  até  meados  de  julho  de  2020,  havia  mais  de  2,1  milhões  de  casos  confirmados,  com

disparidades geográficas substanciais. 80.000 mortes relacionadas ao vírus e uma razão de letalidade

de 3,8%. Estes dados eram na época considerados alarmantes diante do cenário que se apresentava o

que  levou  muitas  instituições  de  saúde  e  entidades,  não  só  no  Brasil,  como no  mundo  todo  a

buscarem  soluções  de  todas  as  ordens  para  conter  o  vírus.  Diante  de  uma  nova  doença  com

morbimortalidade  significante,  a  Universidade  do  Vale  do  Taquari  -  Univates,  em parceria  com

entidades, buscou desenvolver uma pesquisa de inquérito domiciliar e testagem de moradores da

cidade  de  Lajeado,  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  A identificação  das  taxas  e  perfis  de

contaminação  por  COVID- 19 em Lajeado  contou  com a  participação  de  alunos,  professores  e

funcionários que se voluntariaram para saída a campo, coleta de dados e testagem de moradores.

Após treinamento adequado, todos os voluntários foram devidamente testados utilizando os métodos

rápidos sorológicos para IGG e IGM da COVID-19. Todos os setores regionais da cidade de Lajeado

foram  incluídos  na  pesquisa  e  de  forma  randomizada,  utilizando  de  um  aplicativo,  os  bairros,

quadras, ruas e esquinas foram selecionadas. Os voluntários foram divididos em duplas e dispunham

de equipamentos de proteção individuais adequados. Cada dupla era direcionada para iniciar a coleta

na primeira casa das esquinas sorteadas, após era saltada a próxima casa e a coleta realizada até

completar a quadra. Foram três etapas de coleta, em média 200 horas de trabalho de campo. Os

voluntários contaram com o auxílio da Brigada Militar, da Prefeitura de Lajeado, com agentes de

saúde do município  e  de  moradores  locais.  Um questionário  era  aplicado  junto  à  testagem dos

moradores. Nele, se identificava a profissão, idade, comorbidades, sintomas e outras informações

que possibilitaram a identificação do perfil de contaminação dos pesquisados. Os dados obtidos com

a  pesquisa  de  campo,  realizada  na  cidade  de  Lajeado,  serviram  de  base  para  publicações

internacionais como por exemplo o artigo publicado no International Journal of Infectious Diasease,

intitulado: "Coronavirus disease 2019, population-based prevalence, risk factors, hospitalization, and

fatality rates in southern Brazil". A execução de uma pesquisa de campo durante a pandemia do

Covid-19 foi de suma importância para o enfrentamento regional da doença, pois possibilitou uma

263

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



visão de como estava a contaminação e principalmente das ações que precisavam ser tomadas para

conter a disseminação do vírus. O relato de como se desenvolveu esta pesquisa é interessante e muito

importante, não só sob o ponto de vista acadêmico, mas também social. São situações preocupantes

como estas que mostram que todos os setores da sociedade devem agir juntos em prol do bem de

todos.

Palavras-chave: COVID-19; Pesquisa; Pandemia; Coronavírus.

Referências: 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 

O OLHAR SOBRE O PLANEJAMENTO EM TEMPOS PANDÊMICOS

Fabiane Olegário e Josiane Sehn

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: Este resumo vincula-se ao projeto de pesquisa intitulado “Procedimentos didáticos e a

reinvenção  de  arquivos  na  docência”  (CNPq/Univates),  pensa  a  formação  docente  a  partir  do

planejamento de procedimentos didáticos elaborado pelos professores de uma das escolas parceiras

do  Grupo  de  Pesquisa  Currículo  Espaço  e  Movimento  (CEM/CNPq/Univates).  Objetiva

compreender  de  que  modo  os  professores  participantes  da  pesquisa  elaboram os  procedimentos

didáticos,  na  medida  em que  planejam as  aulas.  Utiliza  o  conceito  de  tradução e  o  método de

transcriação  de  Corazza  (2013)  e  mostra,  através  de  entrevistas  online  realizadas  com  quatro

professores realizadas no ano de 2020, que planejar aulas no ensino remoto exige elaborar as aulas

de  acordo  com  os  recursos  tecnológicos  disponíveis,  tanto  para  o  professor,  quanto  para  os

estudantes. Apresentaremos os resultados de quatro entrevistas realizadas, tendo como pano de fundo

o  seguinte  questionamento:  de  que  modo  os  professores  de  uma  escola  da  Rede  Estadual  de

Educação do Rio Grande do Sul-RS, localizada no município de Lajeado/RS, estão ressignificando a

maneira  de  planejar  uma  aula,  diante  do  cenário  da  pandemia  da  Covid-19?  O  objetivo  das

entrevistas  visou  compreender  como  os  professores  participantes  da  pesquisa  elaboram  o

planejamento de aula em tempo de pandemia, visto que a escola precisou se reconfigurar diante de

tal cenário. Corroborando as diferenças existentes entre o plano virtual e presencial, atenta-se ao fato

de que o trabalho preparatório de uma aula, quando presencial, demanda muito tempo de estudo e

elaboração por parte dos professores. No ensino remoto, a demanda parece aumentar, uma vez que

exige, além do tempo de preparação da aula, antecipar situações que antes eram agenciadas na sala

de aula, bem como conhecimento de ferramentas virtuais, a que o professor não estava habituado

(FERREIRA, BARBOSA, 2020). Como se pode perceber nas falas das professoras entrevistadas,

mesmo  no  contexto  remoto  é  possível  reinventar  os  procedimentos  didáticos  a  partir  do

planejamento,  concedendo  aos  arquivos  (textos  ou  conteúdos),  novos  sentidos  e  possibilidades

singulares  de  recriação.  Desse  modo,  o  professor  ao  elaborar  o  planejamento  está  sempre  em

processo de tradução de arquivos, sendo que as entrevistas mostram que a forma de planejar uma

aula não modifica, contudo mudam-se as ferramentas, mudam-se os contextos.

Palavras-chave: Procedimento didático; pandemia; planejamento
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O IMPACTO DA PANDEMIA NO TRABALHO DO PROFESSOR: 

UMA DISCUSSÃO ERGO-DIALÓGICA SOBRE A ATIVIDADE LABORAL DOCENTE

Márcia Cristina Neves Voges

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Orientadora: Maria da Glória Di Fanti 

Resumo: Este trabalho problematiza as dramáticas de uso de si do professor na transposição do

ensino presencial para o ensino remoto emergencial (ERE) no contexto da disseminação do novo

coronavírus, causador da COVID-19. Objetiva-se apresentar reflexões sobre uma investigação que

visa verificar o impacto provocado pela pandemia na atividade de trabalho docente.  Este estudo

atentará  para  aspectos  laborais  e  o  debate  de  normas  e  de  valores  implicados  na  etimologia  da

educação presencial  e via ensino remoto emergencial  perante as práticas de três professores que

atuam  na  educação  básica  e  tiveram  suas  rotinas  de  trabalho  modificadas  pela  inserção  das

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) no contexto pandêmico. No que tange ao

referencial  teórico-metodológico,  parte  dos  estudos  da  perspectiva  dialógica  da  linguagem,

desenvolvidos  pelo  Círculo  de  Bakhtin  (BAKHTIN,  2017;  VOLÓCHINOV,  2017),  e  estabelece

interlocução com a abordagem ergológica (SCHWARTZ, 2006, 2014, 2016) que convoca diferentes

dramáticas de uso de si no corpo-si (SCHWARTZ, 2014) focalizando a atividade docente por meio

dos discursos que emergem do espaço de fala criado em situação de entrevista. Para tanto, a pesquisa

se desenvolve em três etapas: (i) análise de documentos/pareceres e normas técnicas emitidas por

órgãos  oficiais  no  período  de  integralização  do  ensino  remoto  emergencial;  (ii)  análise  de

documentos que regimentam e direcionam a prática docente dentro de políticas educacionais, como a

Base Nacional Comum Curricular (BNCC); e (iii) a entrevista com os três professores, sendo dois

professores do Nível Fundamental II e um professor do primeiro ano do Ensino Médio de Língua

Portuguesa,  ambos pertencentes à educação básica pública de escolas estaduais do município de

Porto  Alegre,  RS,  Brasil.  Ressalta-se  que  a  etapa  constituída  pelas  entrevistas  será  realizada

individualmente  e,  sob  uma  perspectiva  discursiva,  tendo  em  vista  que  proporcionam  o

desenvolvimento acerca das questões apresentadas,  visto  que oportunizam situações de interação

com o pesquisador, um outro na arquitetônica valorativa concreta, e abrem um espaço privilegiado

para questionamentos e ressignificações sobre a atividade de trabalho. Entende-se que o processo de

transposição da prática docente presencial para um ambiente de virtualidade pode ser estudado a

partir  das  construções  dialógicas  sobre  o  trabalho  de  ensinar  que,  na  verbalização,  refletem  e

refratam reelaborações e ressignificações laborais. Assim, evidencia-se o surgimento de uma nova
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consciência de si do professor forjada pelos embates e contingências da época, que ao aderir a uma

atuação docente permeada pela tecnologia, ressignifica e renormaliza a sua atividade de trabalho.

Palavras-chave:  Trabalho Docente; Pandemia; Ensino Remoto Emergencial; Círculo de Bakhtin;

Ergologia.
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IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO

PROJETO DE EXTENSÃO CULTURA DE PERIFERIA PARA O EMPODERAMENTO E O

AUTOCUIDADO EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Magali T. Quevedo Grave, Laura Faleiro Kirchheim, Julia Gabriela Ulsenheimer, 

Lucas Peres, Érica Weiand Fick, Leonardo Nunes Scheibler e Marcus Cristian Muniz Conde

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Magali T. Quevedo Grave 

Resumo: O projeto de extensão da Universidade do Vale do Taquari  -  Univates,  “A Cultura de

Periferia para o Empoderamento e o Autocuidado em Saúde” (CPEAS) atende estudantes de uma

escola estadual localizada no bairro Santo Antônio/Lajeado/RS e tem como premissa a Educação

Popular em Saúde, com vistas à construção dialógica e compartilhada do cuidado entre os diferentes

atores. A cultura na periferia surge como elemento aglutinador da comunidade; gera movimentação

social,  desperta  consciências,  embrenha  processos  políticos,  promove  transformações;  um  dos

espaços de transformação é a escola. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em janeiro de 2020,

declarou situação de emergência por uma doença (COVID-19) causada por um novo coronavírus

(SARS-CoV-2). Dois meses depois, decretou que a doença era uma pandemia (Cruz et al., 2020),

afetando diferentes culturas, classes sociais e nacionalidades. Na tentativa de impedir o avanço da

doença,  medidas  de  contenção  e  isolamento  social  foram  adotadas  para  reduzir  o  crescimento

exponencial do número de infectados. Inicialmente, o distanciamento social foi a única medida de

saúde pública efetiva no controle da transmissão do vírus. Entretanto, tal medida ocasiona, dentre

outras  necessidades,  a  ausência da rotina de ir  para o ambiente escolar  (LINHARES; ENUMO,

2020).  Tal  premissa  é  sensível  a  crianças  e  adolescentes  que  estão  em  processo  de  formação

psicossocial (SOUZA et al.,  2020). Discorrer sobre a percepção de estudantes que participam do

Projeto  CPEAS sobre  os  impactos  do  isolamento  social  nas  suas  vidas.  Relato  de  experiência,

mediante análise qualitativa, conforme descrito por Bardin (2011). As narrativas demonstram que a

escola é local de encontro, socialização e aprendizagem, bem como, para jovens de periferia, nem

sempre o acesso a aulas online é possível, dificultando a formação, conforme excertos de algumas

falas representativas de nossa amostra: “Não vejo a hora disto tudo acabar para poder voltar pro

colégio e ver meus amigos” (D, 7 anos); “Foi mega difícil no começo, agora consegui me acostumar

com a nova rotina, mas é muito difícil me acostumar com as aulas online” (L, 9 anos); “A pandemia

me afastou das pessoas e dos meus amigos e da escola e por isso está difícil o meu dia a dia. Não

aprendo  direito”  (N,  11  anos).  Apesar  de  ser  uma  medida  preventiva  importante  para  evitar  a
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propagação  da  COVID-19,  além  de  perdas  na  aquisição  do  conhecimento  formal,  perde-se  o

convívio entre pares; essa socialização é responsável por promover aprendizados significativos para

o desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Isolamento social; Socialização; Aprendizagem.
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EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

NARRATIVA DE UMA TRAJETÓRIA INVESTIGATIVA

Carine Rozane Steffens

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Jacqueline Silva da Silva 

Resumo: O  presente  trabalho  consiste  em  compartilhar  experiências  tidas  durante  o  primeiro

semestre de 2021, durante a coleta dos dados para o desenvolvimento da dissertação, junto a uma

Escola de Educação Infantil da rede municipal de Ensino, situada no Vale do Taquari/RS. Em função

do  momento  atípico  causado  pela  COVID-19,  a  banca  de  qualificação  do  Programa  de  Pós-

Graduação Stricto Sensu Mestrado em Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates/RS

sugeriu  reestruturar  algumas  estratégias  previstas  inicialmente  no  projeto  de  pesquisa,  as  quais

possibilitaram  coletar  os  dados  em  campo  de  forma  virtualizada.  A  pesquisa,  de  abordagem

qualitativa, do tipo documental, fazendo uma aproximação com a pesquisa-ação, buscou “Investigar

como a  escuta  da  voz  das  crianças  é  levada  em consideração nas  práticas  pedagógicas  de  uma

educadora da Educação Infantil”. Como instrumentos para a coleta das informações, utilizaram-se

fotografias, filmagens, entrevistas semiestruturadas, um diário reflexivo e alguns disparadores, tais

como um documentário, imagens e perguntas reflexivas. A opção por esses instrumentos possibilitou

coletar informações significativas no campo de pesquisa e permitiu a sua retomada e análise em

momentos oportunos. A busca pelas informações ocorreu de modo virtualizado e propiciou conhecer,

analisar e refletir sobre as estratégias de ensino utilizadas pela educadora da Educação Infantil e o

modo como ela deu visibilidade à escuta da voz das crianças em sua prática pedagógica junto a uma

turma de Pré-Escola Nível B. Para a análise dos dados, foi feita uma aproximação com a Técnica de

Análise  de  Conteúdo  proposta  por  Bardin  (2012),  que  teve  por  finalidade  uma leitura  crítica  e

aprofundada  e,  através  da  descrição  e  interpretação  dos  materiais,  possibilitou  compreender  os

conteúdos extraídos no contexto analisado. Embora a coleta de dados para a pesquisa de dissertação

de Mestrado em Ensino tenha sido de forma remota, acredita-se que a pandemia oportunizou colher,

de modo virtualizado, informações e elementos significativos para compor a análise da pesquisa.

Através  da  análise  do  planejamento  diário  e  do  acompanhamento  da  prática  pedagógica  da

educadora, de modo virtual, foi possível identificar que as sessões temáticas presentes em sua sala de

aula deram visibilidade à escuta da voz das crianças, através da construção de espaços, que foram

planejados e estruturados a partir dos interesses e necessidades das crianças.
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Palavras-chave:  Pandemia; Trajetória investigativa da dissertação; Prática Pedagógica; Educação

Infantil.
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BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdos. 70. ed. São Paulo: Edições, 2012. 

272

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



AS PRÁTICAS AVALIATIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM

TEMPOS DE EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS EMERGENCIAIS PROVOCADA PELA

PANDEMIA DA COVID-19

Raimundo Coelho Vasques

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: Em razão da necessidade do distanciamento social provocado pela Pandemia da Covid-19,

as  avaliações  realizadas  na modalidade presencial,  repentinamente tiveram que ser  realizadas  de

forma remota para evitar a disseminação do vírus. O presente artigo traz à cena uma contribuição

para reflexão sobre a forma de operacionalização para garantia da avaliação da aprendizagem em

tempos de Pandemia. Constitui-se como um recorte da Pesquisa de Dissertação de Mestrado em

andamento,  intitulada  “Concepções  e  práticas  dos  professores  dos  anos  iniciais  do  Ensino

Fundamental sobre avaliação das aprendizagens em tempos de pandemia da Covid-19”, vinculado ao

Programa de Pós-graduação da Universidade do Vale do Taquari - Univates/RS. Com fundamentos

de  Hoffmann (2005,  2020),  Luckesi  (2011),  Villas  Boas  (2017,  2019,  2021),  Fernandes  (2020),

Franck  e  Franck  (2020),  objetiva  investigar  as  concepções  e  as  práticas  de  avaliação  da

aprendizagem utilizadas  pelos  professores  que  atuam nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental

durante a pandemia. O lócus da pesquisa será a Escola de Educação Básica Piauí, pertencente à rede

pública municipal, localizada no Município de Santana-Amapá. Com base em Minayo (1998), Lüdke

e  André  (1986),  Denzin  e  Lincoln  (2006),  Bogdan  e  Biklen  (1994),  Lessard-Hérbert  e  Boudin

(1990), trata-se de um estudo com abordagem qualitativa/interpretativa, por desenvolver-se em um

ambiente natural e rico em dados descritivos, focalizando a realidade de forma contextualizada que

permite  descrever  com  profundidade  as  práticas  avaliativas  dos  sujeitos  participantes  cuja

significação para o problema investigado pretende-se evidenciar. Fundamentado em Triviños (1987)

e Yin (2015), será realizado um Estudo de Caso para a interpretação da realidade através da análise

minuciosa dos seus elementos e da interação que se constrói com eles e o contexto, para alcançar a

produção de significados mediante um processo de síntese. Terá a participação de seis professores,

todos com Pós-graduação e com 12 a 15 anos de experiência no magistério. Apoiado em Bogdan e

Biklen (1994) e Veiga-Neto (2002),  a coleta de dados será através das Técnicas da Entrevista e

Pesquisa Documental, por permitir recolher dados descritivos na linguagem dos próprios sujeitos.

Devido o distanciamento social obrigatório, a pesquisa será realizada através do Google meet em

duas oportunidades: uma antes e a outra após a Pesquisa Documental, para o confronto dos dados. A

análise  dos  dados  será  estruturada  através  da  análise  de  conteúdo,  proposta  por  Bardin  (2016).
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Quanto aos resultados, espera-se que as experiências construídas pelos professores nesse período,

torne-se  uma  oportunidade  para  rever  a  concepção  de  avaliação  com  ênfase  em  nota  para  a

classificação, pelo paradigma da avaliação formativa como ferramenta para aperfeiçoar o processo

de  ensino  e  de  aprendizagem,  através  de  instrumentos  que  contribuam  para  a  melhoria  das

aprendizagens.

Palavras-chave: Palavras-chave: Ensino; Prática Avaliativa; Avaliação da aprendizagem; Avaliação

na Pandemia; Avaliação Formativa.
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EXPERIÊNCIAS

276



FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PANDEMIA DA COVID-19:

VIVÊNCIAS E PERSPECTIVAS DE DOCENTES FORMADORAS

Geilson de Arruda Reis e Suzana Feldens Schwertner

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Suzana Feldens Schwertner 

Resumo: A formação continuada de professores (FC) constitui-se em constante estudo e reflexão

acerca  da prática docente.  Em tempos de pandemia  da Covid-19,  notabiliza-se a  relevância  das

agendas permanentes de estudo de professores diante dos desafios de ensinar, aprender e se manter

professor. De acordo com Gatti (2016), é por intermédio da FC que os docentes alcançam outras

perspectivas, experiências e saberes para seu exercício profissional. É o que Tardif (2014) caracteriza

como saberes docentes, que são plurais e estruturados de conhecimentos procedentes da formação

profissional, bem como dos disciplinares, curriculares e experienciais produzidos no exercício da

docência. Este relato de experiência pretende explorar percepções acerca da prática pedagógica da

FC de professores por meio de vivências e compreensões de um grupo de docentes formadoras

atuantes no Ensino Fundamental em uma rede municipal de ensino no interior do Maranhão, no

contexto da pandemia da Covid-19. Por meio de um questionário online composto de 15 questões

discursivas, cinco professoras apontaram os desafios de se trabalhar as FC em tempos de Covid-19.

Os relatos perspectivam que as aulas nas escolas e as FC da rede de ensino não serão mais como

antes. Conforme as docentes, os planejamentos e execuções das FC exigiram maiores esforços para

adaptação dos encontros presenciais por remotos. Nesse sentido, foi preciso uma maior aproximação

com os recursos tecnológicos que não faziam parte do repertório utilizado anteriormente pelo grupo.

Assim, ofereceu-se Webinars viabilizados pelo programa Stream Yard e transmitidas no YouTube,

com  indicação  de  ferramentas  como  Zoom,  Google  Meet,  Google  Forms.  O  domínio  desses

dispositivos  foi  determinante  para  que  as  reuniões  formativas  tivessem  continuidade.  Outras

dificuldades nos itinerários de FC foram a queda na frequência de professores nos encontros. Esse

fato parece ser ocasionado pelas longas demandas de trabalho das aulas remotas, bem como a falta

de  estímulo  das  equipes  gestoras  nas  mobilizações  e  engajamento  dos  docentes  nas  FC.  Outra

adversidade  foi  a  ausência  de  computadores  que  dessem conta  das  tarefas.  Os  disponíveis  são

ultrapassados,  inoperantes  e  em  quantidade  insuficiente  para  atender  a  equipe.  As  docentes

formadoras relataram os sentimentos de entusiasmo pela experiência em realizar as FC no modo

remoto e ao mesmo tempo inquietação, por causa dos questionamentos oriundos do público. Muitas

indagações não podem ser respondidas e resolvidas de forma favorável por elas, pois se referem a
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assuntos que fogem de suas atribuições. Elas avaliam que foram agregados valores no sentido de

novas possibilidades de trabalho, e que para ser um docente formador é necessário torna-se também

um pesquisador. A vivência de formadoras no contexto da pandemia da Covid-19 abriu espaço para

pensar remodelações dos estudos com os professores, onde se vislumbra a otimização do tempo,

espaço e estratégias para dinamizar as futuras jornadas de estudos.

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; Covid-19; Prática Docente.
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AMPARAÍ, UM PROJETO QUE SURGE NA PANDEMIA DIANTE DA 

LACUNA DE AÇÃO DO GOVERNO

Carolina Tomaz Barbosa, Maria Alice Tomaz do Rosário Barbosa 

e Alaor do Rosário Barbosa

Resumo: A pandemia mexeu com a vida de todo mundo, mas não há dúvidas que as pessoas mais

impactadas foram aquelas que já viviam em uma situação de vulnerabilidade social. Diante deste

cenário, surgiu o projeto Amparaí, um projeto da Misturaí, uma OSC de Porto Alegre. A Misturaí é

uma OSC que tem como proposta furar bolhas e misturar mundos a fim de atender principalmente as

pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade. Assim, em março de 2020 nasceu o Amparaí,

um  projeto  que  tem  como  objetivo  atuar  contra  a  fome  e  o  desabastecimento  em  tempos  de

coronavírus. Ele conta com uma rede com mais de 300 voluntários e contempla uma cadeia que vai

desde  a  arrecadação  de  doações,  passando  pela  preparação  de  quentinhas  por  cozinheiros,  que

cozinham em suas casas, até o recolhimento e entrega, ao público assistido, por motoristas e equipes

de apoio. Assim, a proposta deste relato, é compartilhar um pouco sobre o projeto e sua forma de

atuação. Adicionalmente, além de apresentar o projeto, contar um pouco das reflexões e observações

que foram feitas ao longo deste último ano. Reflexões sobre desigualdade social e a importância de

se furar  bolhas  e  misturar  mundos a  fim de atingir  um mesmo objetivo.  Além das  observações

percebidas  sobre o quanto  a  pandemia aumentou o número de assistidos  pela  OSC Misturaí.  O

Amparaí, atualmente, atua além da distribuição de quentinhas. A Misturaí, neste processo, começou a

perceber que existe uma lacuna que o governo não consegue suprir em relação às demandas sociais,

logo a OSC resolveu abraçar essa frente. Assim, o projeto está se consolidando como “carro chefe” e

ampliando sua forma de atendimento, e muito por consequência da pandemia. A Misturaí atende

semanalmente  cerca  de  200  pessoas  que  vivem de  aluguel  social.  Essas  pessoas  semanalmente

recebem da Misturaí o rancho da semana, além de roupas e kit higiene. Além disso, parcerias estão

surgindo com um cartório para registro de pessoas cíveis, e hoje a Misturaí faz a solicitação de

certidões de nascimento para as pessoas de situação de rua e que vivem em comunidades vulneráveis

e não tem esse documento.  Algumas universidades  também estão se aproximando da OSC para

oferecer determinados tipos de atendimento, e campanhas de saúde com alunos de medicina tem

acontecido com alguma frequência. A proposta do relato é compartilhar as experiências que Misturaí

tem  proporcionado.  Além  de  uma  aproximação  entre  conceitos  e  estudos  econômicos  sobre  a

realidade social.
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Palavras-chave:  Desigualdade  Social;  Fome;  Pandemia;  Assistencialismo;  Desenvolvimento

Sustentável; Nova Economia.
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REFLEXIONES EN TORNO AL QUEHACER INVESTIGATIVO EN LA FORMACIÓN DE

TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Sandra del Pila Gómez Contreras, Uva Falla Ramírez e José Joaquín Romero Basallo

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Resumo: El estado de salud pública ocasionado por la COVID-19, generó un cambio en las nociones

y prácticas  de producir  investigación en ciencias sociales  y humanas.  En particular,  el  grupo de

investigación  vio  la  necesidad  de  buscar  otras  estrategias  de  acercamiento  a  las  fuentes  de

información,  conservando  los  enfoques  y  horizontes  epistemológicos  que  lo  orientan.  En  este

sentido, la investigación que en un principio centró su atención en los archivos físicos epicentro de la

lectura, de la caracterización y sistematización de los discursos relativos a las prácticas formativas de

las trabajadoras (es) sociales; fueron substituidos por digitales, que se encontraban en los repositorios

de la facultad,  documentos personales de profesores y egresados, en los que se identificaron las

categorías de saber, sujeto y poder, a fin de problematizar el asunto de la formación. Para ello se

acudió  a  plataformas  digitales,  que  permitieran  acceder  a  las  fuentes,  conservar  su  fidelidad  y

precisión, aspectos inherentes del método arqueogenealógico.

Palavras-chave: Formación; Trabajadoras (es) Sociales; Arqueo-genalogía; Unicolmayor.
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CONTRIBUIÇÕES DAS METODOLOGIAS ATIVAS PARA A APRENDIZAGEM DE

ALUNOS NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO ENSINO REMOTO

Bianca de Oliveira, Anne Joanella Rumpel, Tainá Bellan Scheffler, 

Claudelí Mistura e Silvana Neumann Martins

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

Hospital São Francisco de Assis

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Silvana Neumann Martins 

Resumo: A pandemia  da  COVID-19  trouxe  uma  nova  realidade  no  ensino  superior  frente  à

suspensão das  aulas  presenciais  nas  universidades,  por  todo o  mundo,  devido à  necessidade  de

medidas  de isolamento  social.  Com isso,  as  aulas  passaram a ser  ofertadas  por  meio do ensino

remoto e os professores precisaram inserir em suas aulas novas estratégias, como as metodologias

ativas de ensino e de aprendizagem. A utilização destas metodologias consiste em uma forma de

ensino  na  qual  os  alunos  são  estimulados  a  serem  os  protagonistas  de  sua  aprendizagem,

proporcionando a busca pelo conhecimento e estímulo ao pensamento crítico-reflexivo. O pressente

trabalho  teve  o  objetivo  de  relatar  a  experiência  de  duas  alunas  do  curso  de  graduação  de

Enfermagem na participação de atividades  em sala  de aula  remota,  envolvendo as  metodologias

ativas. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido por acadêmicas

do 5º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das

Missões,  localizada  em Santiago,  Rio  Grande  do  Sul.  O  período  da  experiência  compreende  o

semestre  letivo  de  2021/1.  Inicialmente,  o  ensino  remoto  não  foi  bem  visto  pelas  acadêmicas,

tornando-se desafiador, já que o ensino na Enfermagem ocorria de modo presencial e com realização

de  práticas  em  laboratório.  As  metodologias  ativas  trouxeram  muitos  desafios,  por  serem

desenvolvidas com menos frequencia anteriormente a pandemia. A utilização destas metodologias na

construção  de  materiais  educativos,  na  elaboração  de  vídeos  e  nas  gravações  de  áudios  para

apresentação  em grupo  sobre  determinado  conteúdo,  proporcionou,  no  início,  certa  dificuldade.

Essas  dificuldades  estavam  mais  direcionadas  às  ferramentas  tecnológicas  que  até  então,  eram

desconhecidas. No entanto, no decorrer do semestre, através da persistência e almejo em aprender, as

alunas  se  desafiaram  diante  das  dificuldades  e  refletiram  acerca  da  importância  de  estarem  se

adaptando com as mudanças, pois a arte do cuidar na Enfermagem não envolve somente técnicas

bem executadas, mas também olhar para o paciente como um todo, buscando adaptar e inovar na

assistência. Assim, como em sala de aula, o enfermeiro também se depara com o novo no decorrer de
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sua atuação profissional, necessitando se atualizar pela busca do conhecimento teórico e prático.

Desta  forma,  conclui-se  que  as  metodologias  ativas  tornaram-se  de  extrema  importância,

principalmente,  durante  esse  período  remoto,  pois  já  que  as  alunas  se  encontravam  distantes

fisicamente de  colegas  e  professores,  o  desenvolvimento  de metodologias  ativas  proporcionou a

aproximação,  mesmo  que  através  das  telas.  Além  disso,  apresentou-se  uma  forma  atrativa  de

aprendizagem, ocorreu a busca pela quebra da rotina e trouxe também, a inovação nas apresentações

das atividades.

Palavras-chave: Metodologias ativas; Aprendizagem; Enfermagem; Ensino remoto; Pandemia.
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PROJETO DE EXTENSÃO AÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE EM GERONTOLOGIA E O

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Elisa Majolo, Nadine Gabriele Lagemann, Alessandra Brod, 

Lydia Koetz Jaeger e Magali T. Quevedo Grave

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Magali Magali Teresinha Quevedo Grave 

Resumo: O  projeto  de  extensão  Ações  Sociais  e  de  Saúde  em  Gerontologia  (PASSG)  da

Universidade  do  Vale  do  Taquari  -  Univates  tem  por  objetivo  promover  ações  de  educação  e

cuidados em saúde no contexto do envelhecimento, aproximando a comunidade acadêmica de uma

instituição  de  longa  permanência  para  idosos  (ILPI).  Segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e estatística (IBGE, 2018), o crescimento da população idosa é um fenômeno importante

que ocorre nas últimas décadas, devendo, até 2042, dobrar no Brasil, na comparação com os números

de 2017, quando representava 14% da população, num total de 28 milhões. A partir dessas projeções,

aumentam também as demandas por ações que proporcionem melhor qualidade de vida para pessoas

nesta faixa etária. Estudos revelam que 40% dos idosos com 65 anos ou mais, necessitam de ajuda

para realizar pelo menos uma tarefa, como fazer compras, cuidar das finanças, preparar refeições,

limpar a casa e, destes, 10% precisam de ajuda para tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-

se, sentar e levantar de cadeiras e camas (ALCÂNTARA, 2017). Neste sentido, as ILPI, surgem

como espaços nos quais idosos em situação de vulnerabilidade passam a residir (CAMARANO &

KANSO, 2010). O objetivo deste relato de experiência é descrever as ações realizadas pelo PASSG,

no primeiro semestre de 2021, em uma ILPI localizada no município de Lajeado/RS/Brasil,  que

abriga  em  torno  de  20  idosos,  em  meio  à  pandemia  causada  pelo  novo  coronavírus.  Com  a

diminuição do número de infectados pelo vírus na cidade de Lajeado, imunização dos idosos e da

equipe diretiva do Projeto, as atividades, que até então vinham sendo virtualizadas, em abril de 2021

retornaram à presencialidade. Entretanto, como alguns estudantes voluntários e a bolsista não haviam

feito  a  vacina,  mesmo seguindo todos  os  protocolos  de  segurança,  optamos  por  desenvolver  as

atividades  do  lado  de  fora  da  Instituição,  através  de  um  amplo  portão  vazado,  mantendo  o

distanciamento social; os idosos ficavam na área externa do abrigo, acompanhados dos funcionários,

realizando as atividades propostas. Foram realizadas 6 atuações, quinzenalmente, nas quais foram

desenvolvidos  exercícios  de  alongamentos  musculares,  respiratórios,  atividades  de  coordenação

motora para membros superiores e inferiores, danças e brincadeiras. Quando o corpo se movimenta,

ocorre a liberação de endorfina, um hormônio que proporciona a sensação de bem-estar e prazer.

284

Rectangle

FreeText
Anais do VII Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade
ISBN 978-65-5376-003-5  - 18 a 20 de outubro de 2021.

Stamp



Desse modo, o exercício para os idosos ajuda a aliviar o estresse, traz mais disposição e melhora do

humor,  podendo ser uma prática importante  para prevenir  a  depressão .Os idosos  demonstraram

imensa felicidade pelo retorno das atividades presenciais e os integrantes do PASSG também. 

Palavras-chave: Envelhecimento; Atividades físicas; Ações extensionistas.

Referências: 

ALCÂNTARA, A.O. A urgente e necessária atuação garantista do Ministério Público Brasileiro para 

a efetivação de políticas públicas de cuidados para a pessoa idosa dependente. XXII Congresso 

Nacional do Ministério Público, 2017.
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OITENTENA: ESCUTA ATENTA DE CRIANÇAS NA PANDEMIA

Morgana Domênica Hattge e Suzana Feldens Schwertner

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Resumo: Passados mais de dezessete meses da pandemia de Covid-19, muitas modificações foram

produzidas na vida de todos. Para as crianças, foi um longo período sem contato com a escola, com

amigos, familiares e tantas outras atividades que são constituintes de suas vidas de infância. No lugar

da escola como sempre conheceram, as crianças e jovens passaram a vivenciar o ensino remoto; as

festinhas de aniversário se resumiram a videoconferências; cuidados intensivos com a higiene das

mãos e uso de máscara passaram a compor o cotidiano, a distância dos familiares e amigos se fez

entre tantas outras questões. Com o objetivo de visibilizar o que dizem crianças de 02 a 12 anos no

período  da  quarentena,  em  maio  de  2020  um grupo  de  pesquisadoras  elaborou  um projeto  de

arquivamento  dessas  falas,  por  meio  da  plataforma  Instagram.  Com apoio  do  grupo  Currículo,

Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates) e de bolsistas de Iniciação Científica que se juntaram ao

grupo, o projeto foi se ampliando conforme pais e professores foram enviando as contribuições via

mensagens de texto e desenhos das crianças. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com

uma  solicitação  de  Assentimento  das  crianças  foi  produzido  e  encaminhado  a  cada  adulto  que

manifestava interesse em contribuir com as falas de suas crianças e ali autorizavam a nomeação da

criança (apenas o nome próprio) e sua idade. Até o momento, foram mais de 100 postagens, que nos

contam sobre os efeitos da pandemia na vida das crianças: situações cômicas, cuidados preconizados

pela ciência, respostas sagazes, lamentos e muita indignação compõem os relatos. Essas postagens

estão  sendo  analisadas,  buscando  responder  aos  seguintes  questionamentos:  Como  as  crianças

significaram as  mudanças  vivenciadas  em função  da  pandemia  da  Covid-19?  Que  reflexões  as

crianças incorporaram às suas brincadeiras? Que estratégias elas buscaram para resolver o problema

que assola a humanidade? Que preocupações elas demonstraram? Em uma análise preliminar,  as

crianças nos mostram que a pandemia produziu uma multiplicidade de sentimentos e envolveu seu

cotidiano de um modo marcante. Há relatos mostrando que as brincadeiras passaram a incorporar a

busca da cura, a criação de estratégias para derrotar o vírus, a produção de uma vacina, entre outras

situações. Também é possível perceber que a distância da escola, dos amigos, a saúde dos familiares

e reflexões sobre a morte passaram a fazer parte das preocupações das crianças de uma forma mais

evidente. De um modo geral, as crianças indicam a necessidade de falar sobre a situação entre si e

com adultos interessados e sensíveis, alertando para a importância de uma escuta atenta àquilo que se

passa no mundo da infância contemporânea.

Palavras-chave: Pandemia de Covid-19; Crianças; Escuta.
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ENSINO REMOTO, COMO ANDA O REPERTÓRIO DE LEITURA DAS CRIANÇAS 

E O CONTATO COM OS LIVROS?

Angelita Santa Rosa Baldani, Rudimaria dos Santos, 

Jacqueline Silva da Silva e Anne Heracléia de Brito Silva

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Jacqueline Silva da Silva 

Resumo: Por continuidade da pandemia, a Rede Municipal de Educação de Ourinhos - SP, iniciou o

ano letivo  de  2021 de  forma remota  com atividades  na plataforma Google  Sala  de  Aula,  aulas

síncronas no Meet, distribuição de material impresso e apoio à família pelo WhatsApp. Sabendo da

importância da leitura desde a primeira infância, a professora de Educação Infantil de uma turma de

crianças da faixa etária de 4 e 5 anos, ofereceu de forma diversificada o acesso às histórias infantis

através de vídeos, em PDF interativo, contação de histórias nas aulas síncronas e aplicativo Play

Games com o objetivo de verificar se este trabalho estava colaborando para formar leitores e se as

crianças tinham contato com livros infantis com incentivo da família. A professora elaborou como

atividade na semana do livro infantil, uma entrevista com as crianças por áudio. Foi enviado um

roteiro com as seguintes perguntas: Você gosta de ouvir histórias? Qual a sua história favorita? Você

sabe contar sua história favorita? Se souber me conte. Você tem livros de histórias infantis em casa?

Se sim, qual é o nome? Conforme as instruções enviadas, um adulto perguntava para a criança sobre

sua rotina leitora e as mesmas respondiam conforme sua realidade. A entrevista foi enviada para 24

crianças e somente 15 realizaram. Das crianças que responderam e enviaram a resposta, percebe-se

que todas gostavam de ouvir histórias, porém poucas têm livros infantis e a maioria têm no seu

repertório apenas as histórias oferecidas pela professora, constatou-se que mesmo no ensino remoto,

a leitura é uma prática que se faz necessária na formação de futuros leitores. A partir das informações

obtidas percebeu-se a necessidade de continuar oferecendo atividades que envolva a leitura no ensino

remoto,  mas  também conscientizar  as  famílias  sobre  a  importância  de  sua  prática  no  ambiente

familiar.

Palavras-chave: Ensino Remoto; Educação Infantil; Leitura.
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AS PRÁTICAS AVALIATIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
TEMPOS  DE  EXPERIÊNCIAS  EDUCATIVAS  EMERGENCIAIS  PROVOCADA  PELA
PANDEMIA DA COVID-19

Raimundo Coelho Vasques
Universidade do Vale do Taquari – Univates

raimundo.vasques@universo.univates.br

Resumo

Em  razão  da  necessidade  do  distanciamento  social  provocado  pela  Pandemia  da  Covid-19,  as
avaliações realizadas na modalidade presencial, repentinamente tiveram que ser realizadas de forma
remota para evitar a disseminação do vírus. O presente artigo traz à cena uma contribuição para
reflexão sobre a forma de operacionalização para garantia da avaliação da aprendizagem em tempos
de Pandemia. Constitui-se como um recorte da Pesquisa de Dissertação de Mestrado em andamento,
intitulada “Concepções e práticas dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre
avaliação das aprendizagens em tempos de pandemia da Covid-19”, vinculado ao Programa de Pós-
graduação da  Universidade  do  Vale  do  Taquari  -  Univates/RS.  Com fundamentos  de  Hoffmann
(2005, 2020), Luckesi (2011), Villas Boas (2017, 2019, 2021), Fernandes (2020), Franck e Franck
(2020), objetiva investigar as concepções e as práticas de avaliação da aprendizagem utilizadas pelos
professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental durante a pandemia. O lócus da
pesquisa será a Escola de Educação Básica Piauí, pertencente à rede pública municipal, localizada no
Município  de  Santana-Amapá.  Com base  em Minayo  (1998),  Lüdke  e  André  (1986),  Denzin  e
Lincoln (2006), Bogdan e Biklen (1994), Lessard-Hérbert e Boudin (1990), trata-se de um estudo
com abordagem qualitativa/interpretativa,  por  desenvolver-se em um ambiente natural  e  rico em
dados  descritivos,  focalizando  a  realidade  de  forma  contextualizada  que  permite  descrever  com
profundidade as  práticas  avaliativas  dos  sujeitos  participantes  cuja  significação para o problema
investigado pretende evidenciar. Fundamentado em Triviños (1987) e Yin (2015), será realizado um
Estudo de Caso para a interpretação da realidade através da análise minuciosa dos seus elementos e
da  interação  que  se  constrói  com eles  e  o  contexto,  para  alcançar  a  produção  de  significados
mediante um processo de síntese. Terá a participação de seis professores, todos com Pós-graduação e
com 12 a 15 anos de experiência no magistério. Apoiado em Bogdan e Biklen (1994) e Veiga-Neto
(2002),  a  coleta  de  dados  será  através  das  Técnicas  da  Entrevista  e  Pesquisa  Documental,  por
permitir  recolher dados descritivos na linguagem dos próprios sujeitos. Devido o distanciamento
social obrigatório, a pesquisa será realizada através do Google meet em duas oportunidades: uma
antes e a outra após a Pesquisa Documental, para o confronto dos dados. A análise dos dados será
estruturada  através  da  análise  de  conteúdo,  proposta  por  Bardin  (2016).  Quanto  aos  resultados,
espera-se  que  as  experiências  construídas  pelos  professores  nesse  período,  torne-se  uma
oportunidade para rever a concepção de avaliação com ênfase em nota para a classificação, pelo
paradigma da  avaliação formativa  como ferramenta  para  aperfeiçoar  o  processo  de ensino  e  de
aprendizagem, através de instrumentos que contribuam para a melhoria das aprendizagens.

Palavras-chave: Ensino.  Prática Avaliativa.  Avaliação da aprendizagem. Avaliação na Pandemia.
Avaliação Formativa.

Introdução

No início do ano de 2020, o mundo foi repentinamente abalado pela disseminação de uma

pandemia denominada pela  Organização Mundial  da Saúde (OMS) de COVID-19, que teve sua

AS PRÁTICAS AVALIATIVAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
TEMPOS DE EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS EMERGENCIAIS PROVOCADA PELA

PANDEMIA DA COVID-19
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proliferação  de  forma  rápida,  afetando  a  saúde  da  população  mundial  e  exigindo  mudanças  de

comportamento das pessoas para a contenção da pandemia.

Assim como em todo o mundo, no Brasil, houve a recomendação pelo Conselho Nacional de

Educação (CNE) para que a educação fosse ofertada de forma remota, com aulas realizadas por meio

de recursos tecnológicos ou atividades impressas. Essa realidade, exigiu a criação de alternativas

para assegurar a continuidade do processo de avaliação das aprendizagens em nossas escolas, fato

que  impactou  diretamente  alguns  professores  por  não  dominarem  ou  não  disporem  do  aparato

tecnológico necessário para o desenvolvimento das atividades. Além disso, para o ensino remoto,

não basta tão somente transpor aula expositiva presencial para o ambiente digital.

Nessas  condições,  além dos desafios  de ordem técnica  para manter  a  oferta  do processo

avaliativo,  outro fator  que inquieta  e  angustia  os professores  é  perceber  que devido as  questões

econômicas, alguns alunos não conseguem acessar as ferramentas tecnológicas para realizarem suas

tarefas, agravando ainda mais, as dificuldades de aprendizagem.

Não  bastasse  as  barreiras  e  desafios  já  elencados,  escolas  e  professores  também  estão

convivendo com a insatisfação de alguns pais, que se manifestam dizendo que estão acumulando o

papel de professor e sobre suas dificuldades em acompanhar as atividades enviadas pela escola para

o aluno fazer em casa.

Enfim,  o  cenário  requer  escolhas  e  práticas  avaliativas  adequadas  para  não  trazer  mais

prejuízo para a aprendizagem do aluno. Para isso, é necessário que o professor esteja aberto para

perceber  que  talvez  esse  momento  de  dificuldade  pode  ser  propício  para  experimentar  novas

alternativas avaliativas, revendo algumas experiências que estão enraizadas na tradição pedagógica

da escola brasileira.

Descrição do projeto de pesquisa

O lócus da pesquisa será a Escola Municipal de Educação Básica Piauí, localizada na Cidade

de Santana, Estado do Amapá. A comunidade do entorno da escola é formada em sua grande maioria

por famílias que migraram do nordeste do país e por ribeirinhos das ilhas do Estado do Pará. Devido

à falta de formação escolar, pouca qualificação profissional e a baixa oferta de emprego, existem

muitas  pessoas  desempregadas  ou  em  subempregos,  resultando  em  um  número  expressivo  de

famílias que têm como sua principal fonte de renda os programas sociais do governo federal.

No bairro existe um porto de embarque e desembarque de mercadorias. Sua movimentação

diária tem como consequência altos índices de prostituição, consumo de drogas ilícitas que geram
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muitas situações de violência. Toda essa problemática causa muito impacto diretamente no dia a dia

da escola, dentre eles dificuldade de aprendizagem, distorção idade/série, evasão e reprovação.

A escola  possui  em  seu  quadro,  doze  professores  atuando  nos  anos  iniciais  do  Ensino

Fundamental. Todos foram convidados e seis acenaram positivamente para participar da pesquisa.

Todos os participantes possuem graduação e pós-graduação, com tempo médio de 12 a 16 anos de

atuação no magistério.

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, a caracterização da pesquisa segundo os

procedimentos técnicos, será através da abordagem qualitativa e interpretativa proposta por Lüdke e

André (1986), Dezin e Lincol (2006), Minayo (1998), Bogdan e Biklen (1994), Lessar-Hérbert e

Boudin (1990), Cohen e Manion (1990). Fundamentado na proposta de Triviños (1987), Lüdke e

André (2006), Yin (2015), Goldenberg (2013),  o estudo será através de Estudo de Caso. Para o

recolhimento  dos  dados  da  pesquisa,  serão  utilizadas  as  técnicas  a)  Entrevista,  de  acordo  com

Bogdan e Bilen (1994), Marconi e Lakatos (1994) e b) Pesquisa documental, embasado nos estudos

de Figueiredo (2008), Léssard-Hérbert e Goudin (1990), Coen e Manion (1990), Veiga-Neto (2002).

Para analisar os dados e compreender o problema investigado e auxiliar na relação entre o referencial

teórico sobre o objeto de estudo e o material empírico recolhido, será utilizada a análise de conteúdo

proposta por Bardin (2016).

Tendo em vista o distanciamento social, a coleta dos dados será realizada através do Google

Meet,  com horário  acordado  com os  professores  participantes.  Após  as  entrevistas,  será  feita  a

pesquisa documental nos documentos relacionados ao foco da pesquisa, seguida de uma segunda

rodada de entrevista, objetivando confrontar as falas com as evidências dos documentos.

Como a coleta dos dados será realizada no segundo semestre de 2021 e existir a possibilidade

de haver retorno gradativo das atividades presenciais, poderá ser acrescentado a observação direta

pelo pesquisador em sala de aula.

As práticas avaliativas em tempos de pandemia da covid-19

A transição do ensino presencial para o ensino remoto, provocou mudanças profundas nas

práticas  educativas.  Essas  circunstâncias  excepcionais  exigiram  alternativas  para  assegurar  o

processo avaliativo por meio dos recursos digitais e por outros caminhos possíveis. Essa realidade

impôs adaptações e improvisações que talvez se tornem úteis para “[...] professores colocarem em

perspectiva seus modos de avaliação, voltando a olhar com interrogação suas ações, seus motivos,

suas expectativas” (GARCIA, 2020, p. 8).
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Devido  a  essa  situação,  continuam  surgindo  muitos  problemas,  que  obrigam  alguns

questionamentos: Como avaliar as aprendizagens nestas condições? Como avaliar nesse contexto de

pandemia onde nem todos os alunos têm acesso às aulas online? Perante estas incertezas, escolas e

professores buscam alternativas para atenuar as dificuldades encontradas, nomeadamente a falta do

acompanhamento individualizado do aluno. 

Como  o  formato  de  avaliação  que  se  está  exercitando  em  nossas  escolas  tem  suas

particularidades e singularidades, e até pouco tempo era pouco explorada, “[...] acarreta incertezas,

apreensões  e  dificuldades  para  a  sua  realização  “[...]  (RODRIGUES;  DIAS,  2021,  p.  4).  A

experiência mais próxima que se tinha, com o que está se propondo nesse momento, era a avaliação

da modalidade de educação à distância (EAD), que possui características diferentes do que se pratica

na  educação  presencial,  onde  são  utilizados,  o  que  se  denomina  de  Ambiente  Virtual  de

Aprendizagem (AVA), desenvolvidos por software ou sistema de gestão e distribuição de materiais

educacionais online. Esse sistema proporciona conversas em tempo real através de chat, postagem de

textos, apostilas, vídeos, avaliação da aprendizagem e outras atividades pedagógicas.

Como o formato usado nas escolas é diferente da EAD, o professor, inevitavelmente teve que

adaptar  o  seu  fazer  docente,  buscando  ferramentas  avaliativas  que  causassem o  menor  impacto

possível,  principalmente para  aqueles  alunos,  que por  suas  condições  sociais  e  econômicas,  não

conseguem  ter  acesso  aos  meios  digitais.  Pois,  se  houvesse  condições  de  todos  os  alunos  e

professores estarem conectados ao aparato tecnológico da atualidade,  talvez pudesse favorecer o

desenvolvimento  das  atividades  de  ambos,  devido  a  diversidade  de  ferramentas  e  técnicas

disponíveis por esses meios. Porém, 

[...]  para  projetar  um  sistema  de  avaliação  em  contextos  digitais,  não  há  soluções
globalmente válidas, mas cabe aos professores transformarem para o digital a sua forma de
avaliação presencial, levando em conta o contexto e a realidade dos alunos e da instituição e
sabendo que nenhuma das ferramentas tecnológicas oferece uma solução para todos os casos
(Id., Ibid., p. 4)

No entanto, isso não significa a pura e simples transposição da forma como a avaliação vinha

sendo feita com o obsoleto modelo presencial para o ambiente digital. É preciso um planejamento

específico  para  a  exploração  dos  recursos  tecnológicos,  com  a  diversificação  dos  tipos  de

instrumentos e a compreensão de que “cada aprendizagem se dá em contexto próprio que é, portanto,

o  cenário  próprio  da  avaliação.  Desarticular  esses  cenários  é  não  avaliar  aprendizagens”

(HOFFMANN, 2005, p. 51).

Hoffmann (2020),  em uma entrevista  concedida à Revista  Nova Escola em novembro de

2020, relativamente ao ato de avaliar durante a pandemia, revelou que não sabemos qual é o papel da

avaliação nesse momento. Para a educadora, ainda estamos construindo essa reflexão e quanto aos
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protocolos avaliativos que já estávamos acostumados, não fazem sentido neste momento. Por isso, é

preciso  muito  cuidado  para  evitar  práticas  desproporcionais  ao  contexto  geral  provocado  pela

pandemia. Construir práticas avaliativas significativas nesse período, requer considerar que a forma

como o aluno estava acostumado a estudar e aprender,  foi  modificado radicalmente e que se os

tempos são diferentes, demandam técnicas e práticas avaliativas também diferentes. 

Para  os  que  defendem uma abordagem tradicional  de  educação,  essa  prática  avaliativa  à

distância,  provocou  uma  certa  desconfiança  sobre  a  credibilidade  com  os  resultados  face  a

possibilidade do aluno responder alguma questão avaliativa transcrevendo a informação de alguma

fonte disponível (PASCHOALINO; RAMALHO; QUEIROZ, 2020, p. 116). 

Neste momento é fundamental que o professor estimule o aluno perceber que a avaliação está

ao serviço da aprendizagem e que deve aproveitar a oportunidade de demonstrar o que aprendeu e o

que ainda não aprendeu para ser ajudado.

Ao  reportar-se  sobre  as  práticas  avaliativas  durante  este  período,  o  educador  português

Domingos Fernandes, num webinar realizado em maio de 2020, afirmou que é preciso fazer em

termos  de  avaliação  da  aprendizagem  nesse  momento  de  pandemia,  é  o  mesmo  que  já  vem

precisando fazer nas últimas décadas: distinguir claramente o que é avaliação é o que é classificação.

Para Fernandes (2020), avaliar é um processo eminentemente pedagógico que está vinculado

à aprendizagem, enquanto que a classificação é apenas um algorítimo.

Portanto,  o  ato  de  avaliar  consiste  em  um  processo  de  acompanhamento  contínuo  da

aprendizagem,  mas  também  do  ensino,  com  vista  à  sua  melhoria.  Nesse  sentido,  “avaliar  a

aprendizagem do aluno  é  também avaliar  a  intervenção  do professor,  já  que  o  ensino  deve  ser

planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não” (WEISZ, 2019, p. 97).

De forma idêntica,  Villas Boas (2017b), compactua da ideia de que a avaliação consiste em um

processo que se dá através de análise e reflexão sobre as aprendizagens dos alunos, mas também

sobre o trabalho pedagógico da sala de aula e de toda a escola, acompanhado da formação de meios

para seu avanço.

A preocupação de Fernandes (2020) sobre a necessidade da escola praticar a avaliação em sua

essência e  não para o exame,  é  muito oportuno nesse momento,  pela  necessidade da garantir  o

melhor possível em termos de aprendizagens aos alunos. Villas Boas (2021) afirma que se a escola

não tiver essa compreensão, a pandemia fará com que as desigualdades educacionais sejam cada vez

mais ampliadas. Para a autora, se até agora não conseguimos construir uma prática avaliativa eficaz,

quando  tínhamos  os  alunos  presencialmente,  essa  dificuldade  aumenta  com  a  necessidade  do

trabalho remoto, principalmente se o professor continuar utilizando a distância o velho e rançoso

processo avaliativo, com ênfase em provas e notas.
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Ainda  em  sua  participação  no  webinar,  Fernandes  (2020)  destacou  que  podemos  estar

vivendo uma oportunidade única, porque mesmo confinados, podemos abrir as janelas e portas da

nossa imaginação. No entanto, mais do que a preocupação com a tecnologia, precisamos estar mais

atentos para as questões metodológicas, com prática avaliativa que fundamente a ação didática e que

esteja à serviço da aprendizagem. 

O cenário atual está exigindo escolhas e mudanças efetivas com o intuito de adequar-se às

circunstâncias do momento. Mas, se o professor estiver preso pelas práticas do passado, pode sentir

dificuldade de visualizar outras alternativas que ainda não havia experimentado. Quando o professor

busca novas  formas  de avaliar,  cria  a  possibilidade de oportunizar  o  desenvolvimento de novas

habilidades e atingir diferentes perfis e formas diferentes de aprendizagem. No entanto, a escolha por

uma determinada prática avaliativa,  não pode dar-se de forma acidental,  é preciso que se tenha

garantia de que a sua decisão não implica mais prejuízos para a aprendizagem dos alunos.

Apesar  dos  estudos que já  foram feitos  até  o  momento sobre  a  educação em tempos de

pandemia da Covid-19 ainda sejam escassos, 

[...]  o horizonte que aponta para o caráter formativo de avaliação, independentemente do
contexto, deve ser seguido em sua essência a fim de subsidiar um bom diagnóstico para o
planejamento e replanejamento das ações em prol da aprendizagem (DISTRITO FEDERAL,
2020)

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a base da fundamentação da avaliação formativa

contrapõe-se à forma tradicional de avaliação classificatória, com reprodução do conteúdo aprendido

de forma mecânica, utilizada principalmente para a seleção, certificação e a exclusão com a “[...]

crença de que as notas correspondem efetivamente ao sucesso do educando, e não à aprendizagem

propriamente dita” (LUCKESI, 2011, p. 415)

Nesse período atípico,  repetir  as práticas  avaliativas  do modelo presencial,  não será uma

escolha correta. Por essa razão, a avaliação formativa deve ser a alternativa, através de estratégias

que permitam identificar lacunas de aprendizagem. Porém, é preciso compreender que não basta

apenas mudar os instrumentos se não mudar a concepção de avaliação (HOFFMANN, 2005b). Nesse

sentido, encontrar novos instrumentos avaliativos e novas formas de registros da aprendizagem, tem

sido uma preocupação muito presente entre os professores nesse momento. No entanto, o foco não

pode ser na quantidade de conteúdo, mas na oportunidade para investigar o percurso do aluno no

desenvolvimento de suas aprendizagens, suas dificuldades, utilizando meios que demandem a sua

participação ativa, possibilitando a prática de feedback com propósito de diagnosticar conhecimentos

que precisam ser reforçados. 

Ao invés da preocupação com o certo ou errado, com a atribuição de notas, deve-se priorizar

neste momento a observação por “[...] contribuir para o protagonismo estudantil, ou seja, o aluno
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monitora o próprio conhecimento. Este tipo de avaliação deve ser desenvolvida com uma estratégia

específica apontada e organizada pela escola, pelo professor e pelos alunos” (SANTANA-SEME,

2021, s.p).

Sua utilização tem potencial para ser uma importante estratégia pela sua natureza formativa.

Como não limita-se a um instrumento e por ser uma atividade processual, pode ser realizada em

qualquer  momento  para  ajudar  o  aluno  externar  suas  percepções,  sentimentos,  identificar  e

compreender melhor suas dificuldades, motivá-lo a ter uma participação mais comprometida e ativa

na regulação da sua aprendizagem. No entanto, vale ressaltar, que não se pode descartar nenhuma

espécie  de  instrumento  e  metodologia  avaliativa  que  se  paute  no  processo  formativo,  “[...]  que

adotem como critérios  a participação,  contribuição e  interação das/dos  estudantes” (SANTANA-

SEME,  2021,  s.p)  e  que  considere  as  especificidades  do  período  de  exceção  no  qual  estamos

vivenciando.

Alguns pesquisadores defendem que este não é o momento para pensar em avaliação com

aspecto somativo,  como se os alunos estivessem normalmente nas escolas.  Deve-se fazer uso da

avaliação  processual,  contínua  e  mediadora  que  possa  oferecer  a  cada  aluno  oportunidade  de

desenvolvimento moral e intelectual (HOFFMANN, 2020). De forma semelhante, Villas Boas (2021)

também assume uma posição contrária à prova nesse momento, acrescentando que os alunos poderão

“provar” que estão aprendendo por outros meios proporcionados pela avaliação formativa.

Como se percebe, para a avaliação da aprendizagem, o momento é desafiador em todos os

aspectos, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Nesta etapa, devido a idade do

aluno, existem muitas dificuldades em todos os sentidos para acompanhar as atividades online,

[...] uma vez que as crianças do primeiro ciclo encontram-se em fase de alfabetização formal,
sendo necessária supervisão de adulto para realização de atividades. No entanto, pode haver
possibilidades de atividades pedagógicas  não presenciais  com as  crianças desta etapa da
educação básica, mesmo considerando a situação mais complexa nos anos iniciais. Aqui, as
atividades devem ser mais estruturadas, para que se atinja a aquisição das habilidades básicas
do ciclo de alfabetização (BRASIL-CNE, 2020, p. 11).

 Face as orientações acima, feitas pelo Conselho Nacional de Educação, através do Parecer nº

5/2020,  sabe-se  que  a  interação  entre  a  criança  e  o  professor  é  essencial  nesse  momento  da

escolarização. Porém, dificilmente encontrará em sua casa, alguém que possa fazer essa substituição

para uma ação tão importante. Em função dessa realidade, alguns professores afirmam que em suas

escolas há “[...] alguns pais, por não conseguirem acompanhar seus filhos, solicitam sua retenção

(FRANCK; FRANCK, 2020, p. 207).

Diante do que já foi exposto, não existe atividade ou instrumento ideal para essa conjuntura.

Porém,  parece  consensual  que  as  atividades  de  cunho  formativo  são  as  mais  indicadas  neste

momento em que as interações professor e aluno se fazem a distância.  
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No ato de avaliar é necessário ter em atenção o contexto e as condições nas quais decorre o

processo  de  ensino  e  de  aprendizagem,  é  preciso  refletir  sobre  o  ambiente  onde  o  aluno  está

realizando suas atividades, sua situação econômica, saúde emocional e os que perderam algum ente

querido, são questões que de alguma maneira afetam a motivação e o desempenho intelectual do

aluno. Igualmente, é preciso garantir para aqueles que, por alguma razão, não puderam realizar suas

atividades  por  via  virtual  ou impressa,  o  direito  de  aprender  para  que  a  escola  não sirva  neste

momento como instrumento de exclusão (LUCKESI, 2011).

Por  essa  razão,  é  preciso  que  a  opção  que  se  fizer  por  qualquer  tipo  de  atividade  seja

respaldada por uma intencionalidade clara para que possa atingir os objetivos propostos. Ao mesmo

tempo, deve ser capaz de dar um feedback acerca do desempenho do aluno da ação pedagógica do

professor, promovendo o sentido real do processo avaliativo.

Resultados

Como o presente trabalho é  um recorte  de uma Pesquisa em andamento,  busca-se como

resultado, que a inquietação, angústia e o estresse vivenciado pelo professor nessas circunstâncias

avaliativas que ainda não eram experenciado por eles, sirva para repensar criticamente sobre as suas

práticas avaliativas. 

As experiências vivenciadas  nessa pandemia,  poderá configurar-se como oportunidade do

professor rever o paradigma tradicional de avaliação, ainda utilizado por vezes em algumas escolas,

voltado para a aprovação-reprovação,  para o paradigma da Avaliação Formativa,  que almeja um

processo  avaliativo  com  fundamento  na  regulação  da  aprendizagem  do  aluno,  evidenciando

informações sobre o seu processo de aprendizagem, na orientação do trabalho do professor como

meio de aperfeiçoamento de sua atuação pedagógica e para o desenvolvimento geral da escola.

Essa  concepção  requer  uma  participação  ativa  do  aluno  em  todo  o  processo,  além  de

diversificação de instrumentos avaliativos, com prioridade para os que ajudam o aluno a realizar

operações mentais, desenvolvendo o raciocínio lógico, sua capacidade de analisar e sua habilidade

crítica.

Considerações finais

Buscou-se  apresentar  uma breve  discussão  sobre  os  desafios  enfrentados  pelas  escolas  e

professores para dar continuidade ao processo avaliativo através da adaptação do ensino presencial

para o acesso remoto no período da pandemia da Covid-19. 
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Desdobrando-se  para  dar  conta  das  demandas  impostas  pelas  atividades  remotas,  estão

deparando-se  com  alunos,  que  por  suas  condições  econômicas,  não  dispõem  dos  recursos

tecnológicos  necessários,  obrigando-os  a  planejar  atividades  impressas.  Vê-se  que  o  contexto

avaliativo desse momento exige ações cooperativas e colaborativas entre todos os envolvidos para a

garantia de aprendizagem dos alunos. Porém, o processo de construção da aprendizagem não pode

resumir-se  na  utilização  dos  instrumentos  tecnológicos.  Mais  do  que  tecnologia,  os  professores

precisam ter claro a real finalidade da avaliação da aprendizagem que é a melhoria da aprendizagem. 

Além disso, o modelo de avaliação presencial do passado, não tem como contribuir apenas

com  sua  utilização  transposta  para  a  forma  virtual.  Principalmente,  com  prática  avaliativa

desenvolvida como tarefa burocrática,  com ênfase na classificação para atribuição de nota,  com

reprodução mecânica de conteúdos descontextualizados, sem que de fato o aluno se aproprie do

conhecimento. Pelo contrário, o cenário requer escolhas adequadas às exigências do momento, com

proposição  de experiências  avaliativas  que destaquem o protagonismo do aluno e  o ajude  a  ser

construtor de sua aprendizagem.

Mesmo sabendo que não há um modelo ideal, é preciso dar atenção para os instrumentos e

técnicas que estão sendo utilizadas. Porém, não basta tão somente mudar os instrumentos se não

mudar a concepção de avaliação. Por isso, o professor precisa estar consciente sobre o que será

avaliado, os critérios que deve utilizar e sobre a utilização que fará com os resultados, de forma que

possa contribuir para dar informações para a proceder as intervenções que forem necessárias.

Como estamos ainda em processo de construção de reflexões sobre a avaliação na pandemia,

é preciso muita cautela para evitar práticas desproporcionais ao contexto que estamos vivendo. É

preciso  considerar  que  a  forma  que  o  aluno  estava  acostumado  a  aprender  foi  modificado

radicalmente. Por isso, a avaliação de caráter formativa pode configurar-se como alternativa para ser

explorada  nesse  momento.  Sua  essência  é  o  processo  e  não  o  produto,  ajudando  o  professor

aprimorar suas práticas e estratégias pedagógicas, e ao aluno desenvolver a aprendizagem com sua

participação  ativa,  inteirando-se  dos  seus  próprios  processos  mentais,  ajudando  reconhecer  suas

habilidades e dificuldades.

Por fim, nos próximos anos, as experiências construídas e as verdades desconstruídas sobre

avaliação da aprendizagem durante o período da pandemia, com certeza, irão nos revelar muitos

aspectos que até o momento ainda não conseguimos observar.
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ACESSO À EDUCAÇÃO, ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E PANDEMIA DE COVID-
19: UM RELATO ACERCA DE SEU ENFRENTAMENTO NO ÂMBITO DA UFRGS

Ângela Fernandes da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo

O presente relato se ocupa do modo como a Universidade federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
através de seus conselheiros e representantes por segmento (técnicos, alunos e professores) levaram a
cabo  a  discussão  no Conselho Superior  de  Ensino  Pesquisa  e  Extensão (CEPE),  esta,  instância
máxima colegiada de decisão na Universidade com vistas ao enfrentamento da Pandemia de COVID-
19. Sobretudo,  se ocupa de uma dimensão prática da realidade que tange a garantia  de uns dos
direitos  constitucionais  fundamentais,  qual  seja,  o  acesso  à  Educação.  De  uma  maneira  geral,
objetiva colocar em evidência o modo como essa questão do acesso à Educação foi defendida no
âmbito do referido conselho. Especificamente explora a construção feita por uma das conselheiras no
que tange a defesa do parecer de vista que tinha como objetivo buscar subsídios que garantissem aos
conselheiros uma decisão mais acertada no que tange ao enfrentamento, uma vez que, como muitos
autores já nos mostraram, a universidade, seja ela pública ou privada, é na maioria das vezes pensada
pelos membros da elite para os membros da elite, sem considerar os outros que lá estão. Contudo, era
preciso garantir aqueles que, dada a expansão promovida pela adesão da UFRGS ao Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), ingressaram
nela a  partir  de programas específicos  que visavam garantir  o  acesso à  Universidade de alunos
provenientes  de  classes  sociais  menos  favorecidas  a  partir  da  implementação  da  modalidade  de
ensino a distância através de plataforma própria e daquilo que, no interior da referida instituição,
denominou-se de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Sobretudo, exploraremos no presente relato o
modo como se deu a  defesa e a garantia  do acesso e direito  à Educação por parte  de uma das
conselheiras que compunha o referido conselho naquele momento e quais as consequências práticas
dessa defesa do seu parecer no que tange as ações realizadas pela Universidade com vistas a garantir
aos alunos menos favorecidos o seu acesso e permanência na Universidade nesses quase 17 meses
em que nos encontramos com as atividades suspensas na mesma. 

Palavras-chave: Acesso à Educação; CEPE; ERE; RECONECTA; UFRGS.

Introdução

Como pesquisadora e doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social, meu contexto de

trabalho profissional, é meu arcabouço da tese, e por isso meus papeis se misturam e acabam se

cruzando na minha própria trajetória acadêmico-profissional, onde atuo na Universidade Federal do

Rio Grande do Sul como servidora desde 1985. E quando meu objeto de pesquisa são os bolsistas

desta Universidade, tudo se faz tão presente, como a questão que apresento em defesa do ensino

gratuito, público, de qualidade e inclusivo. Já estava como conselheira do Conselho Universitário

(CONSUN) na última gestão, quando tomei posse em 2018, e com a pandemia tinha sido prorrogado
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o mandato.  E assumi no outro conselho superior da UFRGS, em 22 de julho de 2020, para um

mandato de 2 anos. Por isso, os preâmbulos dos conselhos me são tão familiares.

Enquanto isto a eleição que estava reprimida em função da pandemia estava a acontecer para

os conselhos superiores no dia 03 e 04 de junho de 2020. Como já era conselheira do outro órgão

superior  o  CONSUN,  estava  muito  a  par  da  importância  do  que  significa  para  a  comunidade

acadêmica  a  deliberação  acerca  do  ensino  Remoto  emergencial  –  ERE,  pois  desde  março  a

calamidade epidêmica se instalou e nos assolou. As aulas nas Universidades estavam suspensas por

Decreto, e até então os discentes sem saberem que fim e como deveriam continuar suas atividades

acadêmicas. E como a minha pesquisa é na Universidade, me vi fazendo parte deste processo todo.

A atividade que me refiro é a participação como conselheira eleita ao Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFRGS, onde tomei posse no dia 07 de junho de 2020, participando

da sessão que estava em pauta desde o dia 02/07/2020 quando houve pedido de vistas1 por parte dos

conselheiros o processo de deliberação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) na UFRGS, assunto

de suma importância para toda a Universidade, e desta forma fiz a defesa deste parecer de vista

conjuntamente com outros conselheiros que primavam do mesmo ponto de vista que defendido. E foi

desta forma que construímos um parecer de vista coletivo com a comunidade acadêmica tendo em

vista estimular que os debates de estudantes, técnicos e docentes fossem contemplados no CEPE, e

onde todas as contribuições sobre esse tema pudessem ser inseridas no parecer que encaminharei ao

CEPE, e desta forma defendido no dia da sessão, como representando uma única voz.

E este foi o meu papel, defender através do debate, do diálogo, onde sem ganhadores ou

perdedores, mas que esta comunidade de 50 mil pessoas fosse de alguma forma contemplada, mas

sabedora das limitações e da diversidade deste universo, pois um dos maiores desafios ainda estariam

por vir, o acesso ao desconhecido mundo sem tecnologia (ou aparelho, linha, conexão, plataforma)

que somente o relatório da comissão aprovada do ERE poderia de fato dar uma amostragem do que

de  fato  foi  aprovado  e  qual  o  seu  impacto  na  comunidade  acadêmica  da  UFRGS.  Abaixo

disponibilizo o link para o processo e os pareceres do CEPE que são objeto da discussão para que

possam ter acesso, ler, e subsidiar melhor suas opiniões.

https://drive.google.com/drive/folders/1trTBJAJXlppct4_Txz7KiIyks1-Z3Fif?usp=sharing

1 Com a pandemia do COVID 19, as Universidades suspenderam suas aulas presenciais, e cada Universidade é regida
pela sua autonomia universitária,  onde seus conselhos superiores que normatizam a forma como deveria ser  feita a
retoma das aulas. Contudo, como as aulas estão previstas de formas presenciais, e não no ensino a distância, precisava
que o Conselho regulamentasse o Ensino Remoto Emergencial durante o período pandêmico. E foi colocado em pauta,
mas o parecer por mais pormenorizado que se apresentasse ainda faltavam detalhes que a comunidade se expressou nos
seus pareceres de vista, que são esclarecimentos que são feitos para instrumentalizar a decisão dos Conselheiros. Foram
mais de um parecer, e cada um deles foi adequado ao parecer original, e desta forma todos de certa forma foram ouvidos
e resguardada a diversidade que estava em debate.
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E aqui, vos apresento o meu parecer:

Penso  que  este  momento  delicado  exige  a  maior  participação  possível  da  comunidade

acadêmica, não se trata de ser contra ou a favor do ERE, mas de garantir tanto quanto possível a

permanência  do  estudante  e  condições  docentes  e  técnicas.  Por  isso  agradeço  antecipadamente

aqueles  e  aquelas  que se dispuserem a ajudar  na redação desse parecer,  qual  seja,  o  Parecer  n.

22/2020 – Resolução 25/2020. Deste movimento resultou, a matéria “CEPE aprova diretrizes para

a retomada das aulas do semestre 2020/1 de forma remota2” no site da Universidade, resultado

dessa  discussão  e  do  trabalho  realizado  junto  com  a  comunidade  acadêmica  e  os  alunos  da

Universidade,  os  quais  se  constituem em meu  objeto  privilegiado  de  estudo  para  a  tese.  Neste

sentido, outra matéria intitulada “Calendário prevê o reinício das aulas remotas da graduação a

partir do dia 19 de agosto3”, postergando assim o início do semestre letivo. Também, encontra-se

disponível  no site  da Universidade a  Resolução n.  025/2020 que regulamenta o Ensino Remoto

Emergencial4, assinado pelo Reitor e, em sua redação final, divulgado pelo CEPE.

Sobremaneira, destaco ainda que o objeto de minha tese de doutorado são os alunos bolsistas,

e como na dissertação me refiro aos bolsistas do Sistema de Bibliotecas da UFRGS (SBUFRGS),

uma das preocupações desta regulamentação recaia exatamente na questão de se manter as bolsas

destes  alunos  junto  aos  diversos  Programas  de  Auxílio  existentes  e  garantir  as  Políticas  de

Permanência  destes  estudantes,  como  já  constatei  na  dissertação  “as  bolsas  são  uma  das  suas

principais fontes de renda, senão, a única, muitas vezes” (SILVA, 2019, p. 93). Bem como “quase a

metade dos entrevistados é oriunda de escolas de rede pública e detentor de renda familiar a 1,5

salários-mínimos” (SILVA, 2019, p.  99) de modo que esta é a  vulnerabilidade que encontramos

muitos destes alunos. Dito isto, tem-se “que de modo geral é mais comum que os alunos percebam

uma renda de R$ 400,00 reais enquanto renda individual do que valores acima destes, salvo raras

exceções...” (SILVA, 2019, p.  106).  Outrossim, tem-se que minha defesa do parecer  tinha como

objetivo fomentar e garantir a questão de acesso ao ensino remoto, e neste quesito as bolsas foram

mantidas,  e  editais  abertos  para  os  mais  carentes  terem estas  ferramentas  minimante  garantidas.

Assim como outro projeto de extensão o RECONECTA5,  arrecadou computadores  danificados e

sucatas da sociedade em geral, e os consertou e através de sorteio tem beneficiado aos alunos que se

2 Disponível em: https://www.ufrgs.br/farmacia/?noticia=cepe-aprova-diretrizes-para-a-retomada-das-aulas-do-semestre-
2020-1-de-forma-remota
3 Disponível  em: https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/inicio-das-aulas-do-ensino-remoto-emergencial-na-ufrgs-sera-
em-19-de-agosto/
4 http://www.ufrgs.br/cepe/res-025-ensino-remoto-emergencial-ere-versao-pagina-1
5 Para  saber  mais,  acesse:  https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/reconecta-ufrgs-destina-computadores-a-estudantes-
para-o-ensino-remoto-emergencial/
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inscrevem no projeto.  As ações  são iniciais,  como havia dito.  Mas,  o  relatório  da Comissão de

Acompanhando do ERE, vai relatar as dificuldades encontradas na comunidade em geral e uma delas

é a dita conexão: aulas síncronas, ter uma internet que funcione, com luz e rede disponível na medida

que necessitamos, atire a primeira pedra quem não passou por isso nesta pandemia: você tá aí, como

eu estou aqui!!!!! Ademais, arrolo ainda outros documentos correlatos e citados, a saber:1) Portaria

de nomeação CONSUN - Portaria 2492, 08/05/20206;  2) Portaria  de nomeação CEPE - Portaria

3671, 10/7/20207; e, 3) Constituição da Comissão do ERE – Portarias n. 4287 de 18/08/20208 e 5168

de 08/10/20209. Como também, as seguintes notícias que documentam o exposto no presente relato

de campo:

a) Notícia 1: Conselheiros pedem vista da proposta de regulamentação do Ensino Remoto 

Emergencial
Disponível em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/conselheiros-pedem-vista-da-proposta-de-

regulamentacao-do-ensino-remoto-emergencial

b) Notícia 2: Sessão do CEPE para definição de diretrizes do Ensino Remoto Emergencial será 

nesta quarta, dia 22
Disponível em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/sessao-do-cepe-para-definicao-de-

diretrizes-do-ensino-remoto-emergencial-sera-nesta-quarta-dia-22

c) Notícia 3: Sessão do CEPE inicia votação das diretrizes do Ensino Remoto Emergencial
Disponível  em:  http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/sessao-do-cepe-inicia-votacao-das-

diretrizes-do-ensino-remoto-emergencial

d) Notícia 4: Plataforma digital faz mediação de doações de aparelhos eletrônicos para 

estudantes de baixa renda

Disponível em: https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/plataforma-digital-faz-mediacao-de-

doacoes-de-aparelhos-eletronicos-para-estudantes-de-baixa-renda/

e) Notícia 5: Sead reúne informações e materiais para apoio ao ensino remoto na UFRGS
Disponível em: https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/sead-reune-informacoes-e-materiais-

para-apoio-ao-ensino-remoto-na-ufrgs/

6 Disponível  em: https://www1.ufrgs.br/RepositorioDigitalAbreArquivo.php?45806174DA4E&62 e que dispõe sobre
prorrogação do mandato dos Representantes Técnico-Administrativos junto ao Conselho Universitário.
7 Disponível em: https://www1.ufrgs.br/RepositorioDigitalAbreArquivo.php?4613A3BF70E3&62 e que dispõe sobre os
Representantes Técnico-Administrativos em Educação eleitos junto ao CEPE.
8 Link não encontrado no site da Universidade. 
9 Link não encontrado no site da Universidade.
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f) Notícia 6: Aulas do Ensino Remoto Emergencial começam nesta quarta-feira
Disponível em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/inicio-das-aulas-do-ensino-remoto-

emergencial-na-ufrgs-sera-em-19-de-agosto
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PARTE 6
 

IDENTIDADES, GÊNERO E CULTURA

Identidade, sujeito e cultura em tempos de globalização:
descontinuidade, fragmentação, deslocamento e
descentralização. Processos identitários e as representações
que formam e transformam os espaços, os sujeitos e as
culturas. A identidade de gênero no mundo pós-moderno:
novas articulações, criações e desarticulação das identidades
estáveis do passado.
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A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DA VISIBILIDADE SOCIOCULTURAL DA

COMUNIDADE INDÍGENA KOKAMA SAPOTAL: REFLEXO EDUCATIVO LOCAL

Maico Apaguenho Curico, Solano da Silva Guerreiro e Jorge Luis de Freitas Lima

Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas-INC/UFAM

Resumo: Tornar visível as práticas pedagógicas indígenas e tirar desse anonimato é um processo

desafiador, pois é tornar visíveis suas experiências de docência no seu âmbito educacional. Neste

sentido,  indagar  e  debruçar-se  sobre  o  possível  caminho  percorrido  na  prática  pedagógica,  tem

construído  na  sua  docência  com  sua  potencializadora  metodologia  diferenciada.  Este  trabalho

apresenta  como  objetivo,  identificar  as  práticas  pedagógicas  e  socioculturais  dos  docentes  da

Comunidade Indígena Kokama de Sapotal, conhecer os motivos pelos quais essas práticas educativas

se mantêm no anonimato e desconhecidas. O trabalho tem como procedimentos metodológicos os

métodos  qualitativo  e  quantitativo,  os  mesmos  estão  possibilitando  identificar  às  práticas

pedagógicas e socioculturais dos docentes da Comunidade Indígena Kokama de Sapotal e conhecer

os motivos pelos quais essas práticas educativas se mantêm no anonimato e desconhecidas, haja

vista, que o trabalho se encontra em andamento. A coleta de dados está sendo feita por meio de

trabalho de campo, entrevistas, questionários de natureza individual e coletiva, também estão sendo

utilizados outros  artifícios  digitais  como o  Google  Earth,  câmera  fotográficas,  gravador  de  voz,

mapas  e  entre  outros.  As  pesquisas  bibliográficas  tendo  como:  artigos,  livros  e  revistas  estão

servindo de suma importâncias  para o enriquecimento  da pesquisa nas  quais  foram encontradas

informações prévias para o enriquecimento do trabalho. Os resultados serão através das narrativas,

questionários, trabalhos de campo e pesquisas bibliográficas e através destes esperemos que todos os

docentes indígenas kokama relatem ou apresentem suas práticas pedagógicas e socioculturais que

estão no anonimato, destacando os pontos positivos e negativos apresentados aos discentes e assim

dá visibilidades à essas práticas, tendo em vista como práticas educativas local.  A pesquisa está

sendo desenvolvida na Comunidade Indígena Kokama Sapotal, no município de Tabatinga-AM, na

mesorregião do Alto Solimões. 

Palavras-chave: Docência; Indígena; Sociocultural; Práticas.
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A DESCONSTRUÇÃO DO MITO DA MÃE PERFEITA NA 

OBRA OLHOS D’ÁGUA DE CONCEIÇÃO EVARISTO

Juliana Dias da Silva

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadoras: Kári Lúcia Forneck e Danise Vivian 

Resumo: A presente pesquisa intitulada como “A desconstrução do mito da mãe perfeita na obra

Olhos D’água de Conceição Evaristo” disserta sobre como a maternidade foi construída através dos

séculos e socialmente e como ela se diverge ou converge nas maternidades retratadas na literatura

social,  mais  precisamente  nas  mães  presentes  na  obra  de  Conceição  Evaristo.  Esse  estudo  foi

desenvolvido para o projeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso I de uma graduanda do

curso de Letras da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES. Para fundamentar esse projeto

foram analisados escritores como Ariès (1981), Badinter (1985) e Forna (1999) que abordavam como

a maternidade se desenvolveu através dos anos e os rumos que a sociedade deu ao termo “mãe

perfeita”. Ao observarmos o maternar nos dias de hoje e as regras impostas à maternidade não nos

damos conta de como isso se modificou ao longo dos séculos, passando pelo fato de que durante a

Idade Média o conceito de família não consistia em um vínculo afetivo. Ao ser relacionado economia

e população foi constatado que era necessário investir na criança para que houvesse menor taxa de

mortalidade, portanto manuais que descreviam os atos para ser uma boa mãe foram criados para

melhorar  o  desenvolvimento  infantil  e  fazer  das  mulheres  boas  mães  e  esposas.  A maternidade

correta caiu no gosto popular e o mito da mãe perfeita foi repassado e perpetuado, a mãe perfeita era

aquela paciente,  dedicada e enclausurada ao seu dever de mãe. Com a chegada do feminismo a

mulher passa a ser defendida como um ser que constitui a sociedade, a mulher não é apenas vista

como mulher por sua capacidade biológica em gerar outros seres humanos. É através desse estudo

que a presente pesquisa se desenvolverá. Os contos de Conceição Evaristo, que são conhecidos por

abordar a realidade, serão analisados através da literatura comparada e da análise de conteúdo de

Bardin (1977) de forma a encontrar divergências e convergências nas maternidades apresentadas nas

obras e no estudo referenciado a fim de desconstruir esse mito reproduzido socialmente.

Palavras-chave: Maternidade; Mito; Desconstrução.
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ESPAÇOS TRANSNACIONAIS DA DIÁSPORA HAITIANA: 

ALGUMAS PRÁTICAS VIVENCIADAS NA CIDADE DE LAJEDO

Rosmari Terezinha Cazarotto, Rafaela Danieli, 

Fernanda Cristina Wiebush Sindelar, Márcia Solange Volkmer e Mateus Dalmáz

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Rosmari Terezinha Cazarotto 

Resumo: O objetivo deste trabalho é abordar os espaços e práticas sociais transnacionais da diáspora

haitiana  na  cidade  de  Lajeado,  no  Vale  do  Taquari,  Rio  Grande  do  Sul.  No  universo  haitiano,

diáspora  remete  a  um jeito  de ser  e  estar  no  mundo o qual  remete  a  ações  relacionais  entre  a

sociedade de origem e a de estabelecimento.  Refere-se a união dos haitianos mundo afora,  com

reconhecimento legal dessa categoria, o Haiti se insere enquanto país de emigração e de mobilidade.

Ainda,  um  sentimento  de  pertencimento  à  terra  natal,  nacionalismo  a  longa  distância  ou

transnacionalismo.  Este  estudo  faz  parte  do  projeto  de  pesquisa  “Cidades  médias  e  os  fluxos

imigratórios internacionais recentes: o exemplo da cidade de Lajeado na Região do Vale do Taquari-

RS”, aprovado pela chamada universal MCTIC/CNPq 2018, o qual é financiado pelo CNPq e possui

apoio da Univates. Quanto a definição da amostra os espaços e práticas transnacionais percebidas

foram práticas nos espaços laborais, mobilidade e circulação, práticas empreendedoras, remessas de

dinheiro da diáspora, igrejas haitianas e rede de proteção própria. Quanto à metodologia, trata-se de

um estudo exploratório de abordagem qualitativa, com observação participante, entrevistas formais e

informais  com  os  imigrantes,  lideranças  políticas  e  religiosas  locais,  bem  como  com  outros

moradores da cidade. A partir do estudo desenvolvido, observa-se que a busca de trabalho e de uma

vida econômica melhor faz parte da diáspora haitiana. Em Lajeado, a maioria dos vínculos formais

de emprego se encontram em complexos agroindustriais inseridos nos circuitos internacionais de

comércio  e  consumo,  sobretudo  indústrias  frigoríficas.  Entretanto,  também  se  observa  práticas

empreendedoras entre os imigrantes, reconfigurando seu projeto migratório enquanto movimento de

permanência na cidade de Lajeado. Trata-se de um projeto de permanência e ao mesmo tempo, um

projeto familiar transnacional, pois verificou-se uma circulação internacional de recursos financeiros.

Na diáspora a moeda é questão fundamental para consolidar o projeto migratório, tendo em vista que

a migração não é um projeto individual, mas sim familiar. Por outro lado, a mobilidade também é

constitutiva das paisagens haitianas, no território nacional e na diáspora (HANDERSON, 2020), o

que dificulta a elaboração de projetos de longo prazo numa única localidade. Outra questão que se

observa é a importância da religião, que é um dos pilares da migração haitiana. São portadoras do
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fortalecimento das redes de solidariedade e troca, com a função simbólica de manter o vínculo com o

Haiti (AUDEBERT, 2012). Em Lajeado existem duas igrejas haitianas, sendo uma com filial em

Arroio do Meio. Por fim, muitas dessas ações são possibilitadas pela rede própria de proteção e

inserção dos migrantes nos negócios dos próprios migrantes da primeira fase.

Palavras-chave: Espaços Transnacionais; Práticas Vivenciadas; Cidade Lajeado.
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UM ESTUDO ARQUIVÍSTICO DO CICLO DO MARABAIXO- FRAGMENTOS DE

RESISTÊNCIA DA CULTURA AFRO NO AMAPÁ

Cláudia Patrícia Nunes Almeida, Angélica Vier Munhoz e Fabiane Olegário

Universidade do Vale do Taquari - Univates

Orientadora: Angélica Vier Munhoz 

Resumo: Os  estudos  elencados  são  decorrentes  da  investigação  de  Doutorado,  que  vem sendo

realizada no Programa de Pós-Graduação em Ensino- Universidade do Vale do Taquari/RS/BR, com

apoio  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior-  Brasil  (CAPES).  O

trabalho também se encontra  em consonância  com os  estudos do Grupo de  Pesquisa  Currículo,

Espaço, Movimento (CEM/CNPq). A referente investigação busca refletir acerca da cultura afro -

amapaense - Ciclo do Marabaixo, em especial as letras dos Ladrões de Marabaixo, como também o

potencial  arquivístico  que  a  cultura  em  questão  possui  para  práticas  educativas.  O  Ciclo  do

Marabaixo é uma festividade com ritos religiosos e profanos, em honra ao Divino Espírito Santo e à

Santíssima Trindade e é organizado pelos descendentes de escravos africanos, trazidos pela coroa

portuguesa para as terras do Cabo Norte, por volta de 1771. Diante do exposto, a pesquisa traz a

seguinte problemática: como o arquivo cultural afro-amapaense dos saberes do Ciclo do Marabaixo

pode ser contemplado nas práticas educativas do Instituto Federal do Amapá- Campus Santana? A

investigação toma como procedimento metodológico o arquivo, a partir de Foucault (2014, 2020), o

qual  caracteriza-se  como  um  conjunto  de  regras  que  permite  o  aparecimento,  a  ativação  e  o

apagamento  de  determinados  mecanismos  veridictivos,  cujos  ecos  se  prolongam  no  presente

(Foucault,  2014).  Desse  modo,  será  realizado  o  arquivamento  dos  documentos  do  ciclo  do

Marabaixo e depois, por meio de Grupos focais, realizados com professores do Instituto Federal do

Amapá, pretende-se atualizar tal arquivo, trazendo para o presente os saberes culturais do ciclo do

Marabaixo.  Por  fim,  busca-se  problematizar  a  importância  da  cultura  do  Marabaixo  integrar  as

práticas  educativas  do  Instituto  Federal  do  Amapá-  Campus  Santana.  No  momento  a  pesquisa

encontra-se no estágio inicial, contudo, acredita-se que seus resultados poderão colaborar para a (re)

criação e (re) atualização de um arquivo sobre os saberes culturais do Ciclo do Marabaixo, e por fim

engendrar a importância dessa cultura nas práticas educativas do Instituto Federal do Amapá.

Palavras-chave: Arquivo; Cultura; Identidade; Marabaixo; Resistência. 
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: 

A EMERGÊNCIA DE UMA SUBJETIVIDADE COMPETENTE?

Jaqueline Aparecida Machado Venson e Rochele da Silva Santaiana

PPGED Uergs - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Uergs

Resumo: O trabalho apresenta como temática o currículo e as influências que esse sofre frente às

políticas  educacionais  instituídas,  problematizando a noção de competência apresentada na  Base

Nacional  Comum Curricular  (BNCC).  Justifica-se que contemporaneamente  é  importante  pensar

como, tal proposta nacional curricular procura constituir uma identidade empreendedora, por meio

de um processo de subjetivação interposto a forma como os docentes devem atuar. O trabalho toma,

como campo teórico-metodológico, a perspectiva pós-estruturalista, com as teorizações produzidas

por Michel Foucault, utilizando, como ferramentas analíticas, governamento biopolítico. Ampara-se

em  discussões  nas  conceituações  de  subjetividade  e  capital  humano,  a  fim  de  discutir  os

tensionamentos  contemporâneos  a  que  estão  afeitas  as  políticas  curriculares.  O corpus  empírico

utilizado para analítica compreende a BNCC, em especial, as questões trazidas no documento quanto

ao  ciclo  dos  anos  iniciais  (bloco  da  alfabetização).  O  estudo  objetiva  compreender  a  política

curricular  como  uma  ação  biopolítica  e  como  as  competências  e  habilidades  refletem  as

características neoliberais na BNCC que perpassam pela formação dos sujeitos. A BNCC, pelo fato

de  ser  uma  referência  obrigatória  na  construção  dos  currículos  escolares,  emerge  como  um

documento que propõe práticas visíveis no gerenciamento das condutas dos sujeitos, que operam no

âmbito das subjetividades, mas que, ao mesmo tempo, delineiam quais conhecimentos, atitudes ou

performances  devem ser  privilegiados na composição dos currículos.  O neoliberalismo necessita

instrumentalizar os sujeitos, investir na produção de processos identitários afeito a suas premissas,

para  que  esses  possam participar  do  jogo  econômico,  estabelecendo  relações  de  concorrência  e

consumo. Para tanto, é necessário investimento do próprio sujeito, do Estado, das empresas nas suas

habilidades e competências, formando assim o sujeito empreendedor. Nesse sentido, a escola e a

formação curricular se tornam estratégicos para: subjetivar os sujeitos, formando empreendedores. A

noção de competência dentro do currículo reforça a influência do mercado na educação. Veiga-Neto

(2000) nos questiona sobre os objetivos da escolarização na e para a lógica neoliberal, e apresenta

como resposta criar/moldar o sujeito-cliente. O ensino por competências objetiva preparar o sujeito-

cliente  a  serem mais  competitivos  e  eficazes  em suas  escolhas  de  consumo.  Portanto  a  BNCC,

através da lógica das competências,  procura moldar  o sujeito-cliente neoliberal,  tornando-o mais

competitivo para o mercado de trabalho.
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Palavras-chave: Currículo. Base Nacional Comum Curricular. Competência. Subjetividade.
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PARTE 7
 

POLÍTICA PÚBLICA, ESTADO E MERCADO: UMA
NOVA GOVERNANÇA PARA OS BENS COMUNS? 

Partindo dos estudos de Elinor Ostrom (2011), prêmio Nobel
de economia de 2009, os estudos de políticas públicas vêm
sendo conduzidos sob a premissa de que as soluções para
problemas comuns são proporcionadas pelo Estado ou pelo
mercado. O quadro histórico, todavia, não condiz com essa
bipolaridade.
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A INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DO FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIAIS FEITA MAJORITARIAMENTE PELA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO: 

O CASO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Mario Di Stefano Filho

Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS 

CAPES/PROEX

Orientador: Marciano Buffon

Resumo: A presente pesquisa trata do financiamento de políticas sociais, essenciais para cumprir o

objetivo, constitucionalmente definido, da erradicação da pobreza e a redução das desigualdades,

presente no artigo 3°, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Entretanto, essas políticas não

alcançam tal objetivo caso seu financiamento origine da própria camada social que busca amparar.

Desse modo, a tributação sobre o patrimônio e a renda devem ser priorizados ao invés da tributação

sobre  o  consumo,  que  mais  onera,  proporcionalmente,  as  pessoas  carentes,  uma  vez  que  essas

despendem praticamente todos os seus recursos com o consumo de bens básicos alimentícios. Diante

desse contexto, o auxílio emergencial, política social criada em resposta à pandemia de COVID-19,

se demonstrou crucial para parte da população poder se alimentar diante do cenário de desemprego e

instabilidade econômica no país. A arrecadação do Brasil, contudo, demonstra grande dependência

da tributação do consumo, mais que o dobro em comparação à renda, fazendo que tal política seja

proporcionalmente financiada pela parte mais vulnerável da população. Além disso, uma vez que a

maioria do auxílio será tributado, por meio do consumo, as pessoas mais desprovidas continuarão

financiando as políticas públicas. Nessa linha, o trabalho tem como objetivo promover uma análise

crítica acerca da arrecadação tributária do Brasil frente ao cenário de desigualdade brasileiro. Assim,

a partir de um exame amplo do conteúdo e da natureza vinculante dos objetivos constitucionalmente

definidos,  e  do  papel  da  atividade  legislativa  tributária  na  sua  concretização,  Para  exame  do

proposto, optou-se pelo método hipotético-dedutivo, com análise e interpretação de dados, nacionais

e  estrangeiros,  juntamente  com pesquisa  bibliográfica  de  artigos  qualificados  sobre  o  assunto  e

instrumentos legislativos pertinentes. Espera-se alcançar resultados que apontem pela necessidade de

se repensar a arrecadação tributária, por meio de políticas públicas tributárias redistributivas, que

estabelecem a instituição ou majoração da tributação sobre patrimônio e renda.

Palavras-chave: Tributação do consumo; Políticas Sociais; Auxílio Emergencial.
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A INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DO FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS
SOCIAIS FEITA MAJORITARIAMENTE PELA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO: O CASO
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Mario Di Stefano Filho
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Bolsista CAPES/PROEX
mariodsfilho.adv@gmail.com

Resumo

A presente pesquisa trata do financiamento de políticas sociais, essenciais para o combate às de-
sigualdades sociais e a erradicação da pobreza. Entretanto, a arrecadação do Brasil se mostra majori-
tariamente oriunda da tributação do consumo, modalidade que onera severamente as camadas mais
carentes, pois recaem sobre bens básicos alimentícios. Diante disso, o auxílio emergencial, política
social criada em resposta aos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, se demonstrou crucial
para a alimentação dos carentes, contudo ele será financiado pelos mesmos que busca amparar. As-
sim, o trabalho tem como objetivo promover uma análise crítica acerca da arrecadação tributária do
Brasil. Para tal, optou-se pelo método hipotético-dedutivo, com análise de dados, juntamente com
pesquisa bibliográfica de artigos qualificados. Por fim, constatou-se que há no Brasil ferramentas
constitucionais existentes e não utilizadas para combater a dependência da arrecadação do consumo.

Palavras-Chave: Arrecadação tributária; bens alimentares; COVID-19. 

Introdução

A área de atenção do presente trabalho se apoia nos índices de desigualdade social que o

Brasil apresenta, que foram ainda mais escancarados com o advento da pandemia de COVID-19.

Nesse sentido,  incentivar  a  discussão  sobre  meios  eficazes  de  combate  à  pobreza  é  de  extrema

relevância científica para o país.

Ademais, a referida pesquisa teve como objetivo promover uma análise crítica acerca da ar-

recadação tributária do Brasil, buscando demostrar claras falhas nos meios de arrecadação. Visto que,

ela depende da tributação do consumo, uma modalidade que não combate as desigualdades sociais.

Descrição do trabalho/pesquisa ou da Experiência

Para a realização da presente pesquisa optou-se pelo método hipotético-dedutivo. Além disso,

contou-se com análise e interpretação de dados de instituições oficiais, como a Secretaria da Receita

Federal do Brasil,  juntamente com pesquisa bibliográfica de livros e artigos qualificados e perti-

nentes para a referida pesquisa. Por fim, fará uso de instrumentos legislativos.

SOCIAIS FEITA MAJORITARIAMENTE PELA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO: 
A INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DO FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS 

O CASO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
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Para verificar a regressividade do sistema tributário do Brasil analisou-se os resultados da ar-

recadação do Brasil no ano de 2019 publicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A partir

dos dados encontrados foi possível realizar determinadas afirmações ao longo de trabalho.

No mais, utilizou-se instrumentos legislativos visando clarificar a potencial forma progres-

siva que nosso sistema tributário pode tomar, não sendo necessária nenhuma reformulação constitu-

cional.

Todavia, crucial salientar que a presente pesquisa comportou algumas limitações que mere-

cem  destaque.  Primeiramente,  apesar  de  avançadas,  nenhuma  das  legislações  citadas  foram

aprovadas, podendo esse status ser alterado a qualquer momento. Além disso, há uma escassez de es-

tudos sobre a temática, o que determinam, ainda mais, a relevância dos estudos que buscam socorres

os socialmente carentes.

Resultados 

O combate à desigualdade social e a erradicação da pobreza não são apenas causas nobres,

são objetivos da República, constitucionalmente instituídos no artigo 3o, inciso III. Desse modo, os

administradores públicos devem sempre atuar a fim de reduzir as inequidades sociais, sob pena de

violação da Carta Magna (SANTOS; STEFANO FILHO; CASALINO, 2020, p. 175).

Assim, a Constituição brasileira é considerada intervencionista, visando garantir o chamado

Estado Democrático de Direito. Isso significa que ela é responsável pela concretização de direitos

fundamentais para todos os cidadãos, como saúde, educação, moradia, alimentação entre outros. Os

instrumentos  utilizados  para  concretizar  tais  direitos  serão  as  chamadas  políticas  públicas

(ANSELMINI; BUFFON, 2020, p. 296). 

Schmidt (2018, p. 127) conceitua as políticas públicas da seguinte maneira:

Propõe-se aqui a seguinte definição: Política pública é um conjunto de decisões e ações ado-
tadas por órgãos públicos e organizações da sociedade, intencionalmente coerentes entre si,
que, sob coordenação estatal, destinam-se a enfrentar um problema politico. 

No entanto, é importante destacar que as políticas públicas apresentam um custo ao Estado,

seja pela compra de materiais ou mesmo a remuneração de servidores (HOLMES; SUSTEIN, 1999,

p. 15). Sob essa perspectiva, o meio pelo qual o Estado vai arcar com as despesas dessas ações gov-

ernamentais será a tributação, sendo ela responsável pelo financiamento comunitário de políticas so-

ciais aos mais necessitados (RODRIGUES; OLIVERIA, 2018, p. 58).
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Diante desse cenário, constata-se que a tributação é imprescindível para a concretização dos

direitos fundamentais. A partir disso, discute-se sobre a justiça fiscal, isto é, pautar a arrecadação

tributária  em  uma  modalidade  justa,  respeitando  o  princípio  da  capacidade  contributiva  (RO-

DRIGUES; KUNTZ, 2018, p. 152). 

Tal princípio encontra-se expresso na Constituição em seu artigo 145, parágrafo primeiro: 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capaci-
dade econômica do contribuinte,  facultado à administração tributária,  especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei  ,  o patrimônio, os rendimentos e as  atividades econômicas do contribuinte
(BRASIL, 1988)

Assim, a capacidade contributiva se fundamenta na possibilidade econômica que cada indiví-

duo pode contribuir para o financiamento comunitário das políticas públicas do Estado, sem ameaçar

sua sobrevivência de modo digno (RODRIGUES; KUNTZ, 2018, p. 153).

A Constituição Federal de 1988, assim, não se contenta com uma mera igualdade formal, que

seria uma tributação equânime para todos os indivíduos, e sim uma igualdade material, tributando

cada um de acordo com sua real capacidade econômica (RODRIGUES; KUNTZ, 2018, p. 154).

Apesar do texto constitucional mencionar “sempre que possível” o administrador público não

é desobrigado a sempre procurar respeitar as capacidades dos contribuintes, uma vez que o princípio

é fundamental na luta contra as desigualdades. Entretanto, ao analisar a arrecadação fiscal do Brasil

no ano de 2019 nota-se um cenário extremamente preocupante. A tributação da renda consiste em

apenas  22,45% do total  arrecadado,  enquanto  isso  a  tributação  do consumo representa  robustos

43,30% (BRASIL, 2020, p. 4).

Sobre isso, frisa-se que a tributação do consumo é a modalidade que deposita aos mais car-

entes o ônus tributários da maneira mais severa. Isso ocorre, pois essa modalidade de tributação não

leva em conta a capacidade contributiva do cidadão, tributa de acordo com o valor do produto, base-

ando-se em um mesmo valor de alíquota.

A desigualdade social no país é tão grande que se tributar os consumidores de maneira equân-

ime não só vai deixar de combater a desigualdade, como vai aumentá-la, tornando-se um verdadeiro

abismo social.

Além disso, os tributos que incidem sobre o consumo são denominados “indiretos”, pois a

sua transferência para terceiros é possível. Desse modo, os fabricantes, atacadistas e varejistas trans-

ferem o ônus tributário para o consumidor final, este sim é considerado contribuinte de fato, pois

arca com a tributação (STEFANO FILHO, 2020, p. 66). Dessa maneira, até mesmo um indigente, ao
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comprar uma marmita será considerado contribuinte, uma vez que ele vai pagar tributos sobre o pro-

duto.

Por fim, destaca-se ainda que as pessoas com menor capacidade econômica utilizam uma

porcentagem maior de seu rendimento no consumo de bens básicos alimentares. A esse respeito,

Portella e Guimarães (2020, p. 116) elucidam:

De fato, as pessoas que têm maior nível de consumo não necessariamente serão aquelas que
terão maior nível de rendimento, ou de titularidade de patrimônio. Aliás, o mais comum é
que pessoas que tenham menores níveis de rendimento terminem por consumir mais em re-
lação ao seu próprio rendimento auferido: uma pessoa que aufere salário-mínimo terá muito
maior propensão a dispender a totalidade do seu rendimento na aquisição de bens de con-
sumo; já uma pessoa que aufira 50 salários-mínimos terá a propensão a dispender um parcela
muito menor do seu próprio rendimento na aquisição dos mesmo bens.

Todavia, não se defende a irrelevância da tributação sobre o consumo, ela é importante para a

arrecadação de um país, especialmente para um país em desenvolvimento como o Brasil. Visto que,

mesmo países desenvolvidos não teriam como custear o próprio Estado embasando-se apenas nas

rendas auferidas da parte mais elevada da pirâmide social (DIFINI; JOBIM, 2019, p. 288)

O que se questiona, contudo, é a elevada representação do consumo na arrecadação brasileira.

Rodrigues e Machado (2016, p. 11) salientam que o meio mais provável de combater esse cenário ar-

recadatório essencialmente regressivo é aumentar, na arrecadação, a porcentagem da participação da

tributação de patrimônio e renda.

Nesse sentido, tributar o patrimônio e a renda é a melhor modalidade de tributação para al-

cançar os cidadãos nos mais altos níveis da pirâmide social (PORTELLA; GUIMARÃES, 2020, p.

116). Entretanto, o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) no Brasil tem sua progressividade

comprometida por algumas políticas fiscais, e acaba não atingindo os contribuintes mais privilegia-

dos. 

Isso ocorre, pois existem duas categorias principais que o IRPF pode tributar, a renda fruto do

trabalho assalariado e a renda fruto do capital (SIQUEIRA, MENDONÇA, 2019, p. 216). O IRPF

brasileiro baseia-se, principalmente, na arrecadação da renda fruto do trabalho assalariado, enquanto

a renda fruto do capital financeiro recebe isenções, como a dos dividendos, e tributações mais ame-

nas (SIQUEIRA, MENDONÇA, 2019, p. 205-206).

Apesar disso, existem dois meios capazes de alcançar esse tipo de rendimento a curto prazo:

A tributação das grandes fortunas (IGF) e a revogação da isenção dos dividendos.

O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) é o único imposto previsto no texto Constitucional

e não implementado, desde 1988 foram diversas as tentativas de aprovação de projetos, mas até o

momento nenhum conseguiu êxito (SANTOS; STEFANO FILHO; CASALINO, 2020, p. 179). O
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imposto procura tributar o capital universal, isto é, todo o rendimento e patrimônio do contribuinte, e

almeja alcançar os mais ricos do país, justamente aqueles que não são alcançados com outros tipos

de tributação.

Merece destaque o Projeto de Lei Complementar n. 183/2019 que se encontra mais avançado

no Congresso Nacional, estipulando como “grandes fortunas” o montante de cerca de 22 milhões de

reais e estipulando uma alíquota de 0,5% a 1% a ser recolhido anualmente.

Já os dividendos, que são os repasses do lucro da empresa para os sócios-acionistas, possuem

isenção total. O Projeto de Lei 2.337/202, contudo, visa revogar essa isenção, prevendo uma tribu-

tação de 15%.

Conclui-se, por conseguinte, que a Constituição Federal de 1988 possui meios de tributação

de patrimônio e renda não explorados pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Não sendo

necessária, assim, nenhuma mudança estrutural na Constituição para alterar essa conjuntura (BUF-

FON, ANSELMINI, 2017, p. 17). 

Para exemplificar o impacto de tais medidas, em 2019 deixou-se de arrecadar cerca de 230,8

bilhões de reais com a isenção dos dividendos (SINFRERJ, 2021). Ademais, estima-se que o IGF se-

ria responsável pela arrecadação de 70 a 80 bilhões de reais anuais (SANTOS; STEFANO FILHO,

CASALINO, 2020, p. 189). Tais dados fazem com que as referidas medidas sejam cruciais para um

efetivo combate à miserabilidade no país.

A partir de 2020, com o surgimento da pandemia de COVID-19 o Brasil encontrou-se em es-

tado de emergência, sendo necessárias extensas políticas públicas no âmbito da saúde. Enquanto isso,

o isolamento social intensificou a crise econômica já existente, causando desemprego e consequente-

mente aumentando a pobreza (BUFFON; MENEGUSSI, 2020, p. 274). 

A partir desse cenário de catástrofe social, se fez necessária uma política pública que ajudasse

na alimentação dos mais carentes. Logo, a Lei 13.982/2020 criou o auxílio emergencial, que consis-

tiu em um primeiro momento em três parcelas de R$ 600,00 para trabalhadores informais e pessoas

de baixa renda inscritos, e posteriormente, quatro parcelas de R$ 150,00 para solteiros, R$ 250,00

para famílias e R$ 375,00 para mães solteiras.

Ocorre que, justamente pelo cenário regressivo, caracterizado pela tributação do consumo, tal

auxílio, embora extremamente necessário, é financiado, proporcionalmente, pelas mesmas pessoas

que busca amparar. Além disso, esse auxílio vai retornar ao Estado por meio da tributação do con-

sumo mais uma vez, já que a maioria das pessoas vão usar os recursos para se alimentar.

Buffon e Menegussi (2020, p. 284) destacam que: 
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O agravamento da desigualdade social em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia
tende a impulsionar, ainda, amplas e urgentes reformas na tributação sobre o consumo. Nessa
linha, a PEC no 45, atualmente em trâmite no Congresso Nacional, prevê a unificação de di-
versos tributos (por exemplo, o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS) no chamado Imposto sobre
Bens e Serviços (IBS), com alíquotas iguais para todos os produtos e serviços. O impacto
dessa unificação tende a amenizar, por exemplo, a dificuldade das pessoas jurídicas em cal-
cular todos aqueles tributos e cumprir com todas as obrigações acessórias inerentes, além de
reduzir a desigualdade do sistema fiscal.

Não obstante a criação do IBS, a tributação da renda e patrimônio ainda é o meio principal

para o combate da desigualdade social e combater a pobreza.

Conclusões

Por tudo isso, conclui-se que a tributação sobre o consumo é prejudicial para o combate das

desigualdades, uma vez que as pessoas mais carentes utilizam uma porcentagem maior de seu rendi-

mento no consumo de bens básicos alimentares. A partir do cenário brasileiro regressivo, que dispõe

de uma grande dependência da tributação do consumo, a necessidade de reforma se faz latente.

O auxílio emergencial, fruto do aumento da pobreza causado pela pandemia de COVID-19,

se mostra financiado pelas próprias pessoas que busca amparar, por meio da tributação do consumo.

O valor, aliás, será arrecadado dos mais carente mais uma vez, após a devida tributação do consumo,

visto que ele será usado essencialmente na moradia e alimentação.

Conclui-se, por conseguinte, que a Constituição Federal de 1988 possui ferramentas capazes

de aumentar a tributação de patrimônio e renda não explorados pelo Poder Executivo e pelo Poder

Legislativo.  Toma-se  como  exemplo  o  PLP 183/2019  que  institui  o  IGF e  o  projeto  de  lei  n.

2.337/202 que revoga a isenção dos dividendos. Não sendo necessária, assim, nenhuma mudança es-

trutural na Constituição para alterar essa conjuntura.
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