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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação que ora apresentamos é fruto do trabalho de vários 

autores das mais variadas áreas do conhecimento, e reúne o resultado de 

trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisa da FATEB e X Encontro 

de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 

2019, na cidade de Telêmaco Borba/PR. 

Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 

especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas 

apresentadas. 

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico 

de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma 

pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.  

Precisamos também destacar que na realização do evento, que 

culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a 

organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e 

todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do 

evento e agora dos Anais. 

 

 

Eliane F. Young Blood 

Coordenadora da Biblioteca e Editora Fateb 
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DIFICULDADES NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA E 
FÍSICA DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA: POSSÍVEIS CAUSAS E 

SOLUÇÕES 
 

Camila Pereira Girotto1 e Amanda Junkes Vilvert2 
 
 
Área de Concentração: Educação. 
 
Grupo de Trabalho: Metodologias Ativas e Ferramentas Tecnológicas de 
Aprendizagem. 
 

RESUMO 
 
Os estudantes de engenharia têm enfrentado muitas dificuldades nas disciplinas de 
matemática e física nos últimos tempos, causando um elevado índice de reprovação 
e, consequentemente, a desistência dos cursos desta área. Neste contexto, realizou-
se uma revisão bibliográfica a partir de trabalhos já publicados com o objetivo de 
identificar quais são as principais dificuldades desses alunos e porque ocorrem. Pela 
pesquisa foi possível avaliar que estas dificuldades estão relacionadas à falta de 
uma boa educação em nível básico, estratégias erradas de estudo, relação 
professor-aluno, dificuldade de adaptação no ensino superior e à falta de uso da 
tecnologia como aliada da educação. Como soluções indicou-se o uso de aplicativos 
e softwares educacionais, estudo dirigido, monitoria, grupos de estudo, incentivo do 
docente, apoio psicopedagógico oferecido pela instituição de ensino e tantas outras 
formas que tanto o aluno quanto o professor podem aderir. Assim, acredita-se que 
se houver cooperação de ambas as partes, o processo de ensino-aprendizagem nos 
cursos de engenharia será muito mais eficaz. 
Palavras-chave: Cálculo; Educação; Ciências Exatas. 
 
 

ABSTRACT 
 

Engineering students have faced many difficulties in mathematics and physics in 
recent times, causing a high failure rate and, consequently, the dropout of courses in 
this area. In this context, a literature review was conducted from works already 
published in order to identify what are the main difficulties of these students and why 
they occur. Through the research it was possible to evaluate that these difficulties are 
related to the lack of good education at the basic level, wrong strategies of study, 
teacher-student relationship, difficulty of adaptation in higher education and the lack 
of use of technology as an ally of education. As solutions were indicated the use of 
educational applications and software, direct study, monitoring, study groups, teacher 
encouragement, psycho-pedagogical support offered by the educational institution 
and so many other ways that both students and teachers can join. Thus, it is believed 
that if there is cooperation from both parties, the teaching-learning process in 
engineering courses will be much more effective. 
Key-words: Calculus; Education; Exact Sciences. 

                                                 
1
 Doutoranda em Engenharia Química na UEM – e-mail: <camilagirotto@outlook.com.br>. 

2
 Mestra em Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais pela UFPR – e-mail: <amandavilvert@hotmail.com> 
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1. INTRODUÇÃO  

A engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico e social 
com o objetivo de inventar, construir e desenvolver novas estruturas, máquinas, 
sistemas e processos. É uma profissão em que se aplicam conhecimentos 
matemáticos e técnicos na criação para uma função ou objetivo específico, levando 
em conta aspectos sociais, econômicos, políticos e relacionados ao meio ambiente. 
Sendo assim, o engenheiro é um sujeito ativo na era das mudanças tecnológicas, 
obrigado a promover transformações em suas habilidades e em seu perfil 
profissional. Tais mudanças devem se iniciar desde a escolha desta profissão, ainda 
no ensino médio, pois a formação do engenheiro afeta diretamente no 
desenvolvimento e sucesso de sua carreira (CORDEIRO et al., 2008). 

Os problemas encontrados no processo ensino-aprendizagem no Brasil na 
área das engenharias é tanto qualitativo quanto quantitativo. Enquanto o país forma 
cerca de vinte mil novos engenheiros ao ano, a China e os Estados Unidos formam 
em torno de 80 mil. É evidente que a formação de engenheiros no Brasil é pouco 
significativa no número total de concluintes em relação aos cursos de outras áreas, o 
que se deve ao elevado grau de dificuldade encontrados pelos estudantes com 
relação a matriz curricular, repleta de ciências exatas (CORDEIRO et al., 2008). 

A grande maioria dos estudantes de ensino fundamental, médio e superior 
enfretam dificuldades de aprendizagem na área de ciências exatas, seja em 
matemática, química, física ou outras disciplinas derivadas destas, sendo que uma 
pequena parcela dos alunos obtém um bom rendimento nessas áreas, o que faz 
pensar que as ciências exatas são para poucos (SANTOS et al., 2007; GERAB & 
VALÉRIO, 2014). A prática e os sistemas de avaliação existentes no Brasil: Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SEAB), Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
evidenciam essas dificuldades em conteúdos básicos de matemática em alunos que 
se mantém nos cursos superiores, principalmente na educação tecnológica 
(FERREIRA & BRUMATTI, 2009; NASCIMENTO, 2002). 

As ciências exatas não são imóveis, estas são afetadas por uma contínua 
expansão e revisão dos seus próprios conceitos, não se deve apresentá-las como 
disciplinas fechadas, homogêneas e desligadas da realidade. A matemática e a 
física, enquanto ciências exatas, são imprescindíveis num curso de engenharia, pois 
é a partir dessas disciplinas que se explicam conceitos de dimensionamento, lógica, 
fenômenos da natureza e aplicações gerais. Mesmo com tal importância, essas 
ciências possuem uma conotação negativa que influencia a aprendizagem dos 
alunos. Estes, por sua vez, podem sentir certas dificuldades, o que os leva a 
construírem desinteresse e baixa autoestima, acreditando que não são capazes e, 
muitas vezes, são reprovados nessas áreas (SANTOS et al., 2007; AKSU, 1991; 
HARRIS et al., 2015).  

Nos cursos de ensino superior de ciências exatas, em especial da educação 
tecnológica e engenharias, há um paradigma de educação com relação ao modelo 
tradicional de ensino, no qual a metodologia utilizada é, na maioria das vezes, 
apenas expositiva e dialogada (FLEMMING & LUZ, 1999). Desta maneira, perpetua-
se o desenvolvimento nos estudantes das mesmas habilidades de memorização e 
reprodução da educação básica. Os alunos, por sua vez, possuem maus hábitos de 
estudos e, costumeiramente, não buscam sua autonomia quanto à aprendizagem, 
ficando dependentes do professor ou de outros sujeitos (FRESCKI & PIGATTO, 
2009). 
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O professor contribui significativamente para a formação de profissionais que 
competem num mundo economicamente globalizado e, portanto, cabe a este fazer 
com que a matemática e a física oferecidas num curso de engenharia seja mais 
prazerosa (AKSU, 1991). O ensino dessas disciplinas tem sido feito em atividades 
de caráter técnico, geralmente os alunos realizam operações que executam 
procedimentos, manualmente ou com recursos tecnológicos como softwares ou 
calculadoras, que também são fundamentais para um bom aprendizado. Porém, se 
essas atividades forem mal gerenciadas pelo professor pode levar à passividade, à 
insegurança e dependência do aluno, o que dificulta a capacidade de raciocínio e 
resolução de problemas na engenharia (SOBRINHO et al., 2005). 

As falhas no processo de ensino-aprendizagem podem ser oriundas da 
metodologia adotada pelo professor, pelas falhas de estudo do aluno em conteúdos 
de matemática básica, da postura do aluno, de algum fator da instituição de ensino 
superior (IES) ou de uma combinação de todos esses fatores. Com isso, é 
necessário propor métodos de ensino aliados ao uso da tecnologia ou até mesmo 
fazer um nivelamento dos alunos de uma determinada IES como tentativa de sanar 
essas dificuldades (FRESCKI & PIGATTO, 2009). 

Dentro deste contexto, é importante buscar as principais causas que fazem os 
estudantes terem dificuldades nas áreas de ciências exatas, independente do nível 
de estudo em que estiverem, mas principalmente no nível superior, pois foi a carreira 
que escolheram seguir como profissionais. Com isso, optou-se por fazer uma revisão 
bibliográfica a partir de trabalhos publicados e já finalizados, apontando as principais 
dificuldades enfrentadas pelos estudantes nas disciplinas de matemática e física em 
cursos de engenharia, e a partir disto, propor algumas soluções para este problema 
tanto para docentes quanto para discentes. 

 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho possui caráter qualitativo e a metodologia utilizada para sua 
elaboração foi bibliográfica. O mesmo foi iniciado com a contextualização do tema a 
respeito da importância da matemática e da física no ensino superior e das 
dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos estudantes nessas disciplinas. 

Diante do objetivo proposto, fez-se uma revisão bibliográfica a partir de 
artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado a respeito das 
principais dificuldades de estudantes nos cursos de engenharia envolvendo as 
disciplinas de matemática e física. Os trabalhos foram citados resumida e 
separadamente à discussão em ordem cronológica, o que poderá facilitar a leitura e 
compreensão do texto, pois inicialmente expõem-se as ideias para depois discuti-las. 

A partir da revisão foram apresentados os motivos e as causas das 
dificuldades encontradas e indicaram-se métodos e técnicas de ensino e estudo 
para docentes e discentes como tentativa de amenizar este problema. 
 
3. DESENVOLVIMENTO  

No desenvolvimento deste trabalho, optou-se por organizar separadamente 
os estudos de educação em engenharia (seção 3.1), apresentando os resumos dos 
trabalhos consultados e depois realizar uma discussão (seção 3.2) a cerca do tema 
com base no que foi descrito.  
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3.1. Estudos de Educação em Engenharia 

Buscou-se por trabalhos na literatura publicados e já finalizados que indicam 
as principais dificuldades que os estudantes e os professores enfrentam em cursos 
de engenharia nas disciplinas de matemática e física. E assim, pretende-se 
apresentar quais seriam as causas dessas dificuldades e apontar algumas soluções, 
tanto para os docentes quanto para os discentes. 

Cury e colaboradores (2000) estudaram diferentes estilos de aprendizagem 
em alunos de engenharia. Para isto aplicaram um teste em alunos da PUC-RS para 
classifica-los em: ativos/reflexivos; sensoriais/intuitivos; visuais/ verbais; 
sequenciais/globais. O resultado do teste mostrou estudantes preferencialmente 
ativos, sensoriais, visuais e sequenciais. Esses dados levaram à criação de 
ambiente de aprendizagem no qual estão sendo realizadas atividades que 
privilegiam trabalho em duplas, ilustração de conceitos abstratos, uso de gráficos e 
um maior detalhamento das explicações. 

Bernal e Issao (2002) apresentaram algumas dificuldades conceituais em 
física por alunos ingressantes em um curso de engenharia utilizando um teste no 
tópico de mecânica clássica. Observaram que, embora os alunos tivessem contato 
prévio com os assuntos abordados no teste, o nível de amadurecimento sobre o 
assunto ainda era pequeno, prevalecendo conceitos baseados em um senso comum 
impreciso. 

Lima e colaboradores (2003) propuseram uma metodologia para a 
aprendizagem de matemática na formação de engenheiros através do projeto 
MECAM – Melhorias das Condições de Aprendizagem da Matemática. O curso 
considera noções e conceitos já adquiridos para auxiliar os futuros engenheiros a 
superarem dificuldades relacionadas à Matemática. Na prática deste método, os 
autores realizaram o curso Estudos Complementares de Cálculo Diferencial e 
Integral I, que contou com a participação de alunos de Engenharia, reprovados no 
segundo semestre de 2002. A partir de sua primeira edição, mesmo não dispondo 
ainda da análise completa dos resultados do projeto, algumas evidências já apontam 
resultados positivos em relação à proposta metodológica do programa, como um 
melhor rendimento dos alunos treinados. 

Flemming (2004) relatou uma experiência realizada no curso de engenharia 
elétrica da UFSC sobre a pesquisa no ensino da matemática. Os discentes foram 
considerados como agentes e pesquisadores. As questões de pesquisa foram 
estabelecidas no contexto de ensino de séries de Fourier envolvendo professores e 
alunos a partir do quinto semestre. Os resultados revelaram a necessidade de 
adequações didáticas relacionadas com o uso das diferentes linguagens e 
tecnologias existentes atualmente, dimensionamento do tempo e efetivação de 
processos interdisciplinares. Também ressaltaram a importância da pesquisa para a 
conquista de novas habilidades no dia-a-dia em sala de aula. 

Murta e Máximo (2004) estudaram o ensino de cálculo diferencial e integral 
nos cursos de engenharia da UFOP e propuseram novas estratégias para o 
processo de ensino-aprendizagem. Os autores perceberam que, ao final dos 
semestres, quando os alunos precisavam aplicar os conhecimentos adquiridos em 
situações-problema reais, demonstraram uma dificuldade geral em confrontar as 
ferramentas matemáticas com os conceitos da engenharia, o que evidencia um 
aprendizado superficial do cálculo, traduzido em um alto índice de reprovação. Os 
mesmos concluíram que o que pode estar causando as dificuldades e o elevado 
índice de reprovação é a prática pedagógica dos professores da disciplina, por ser 
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bastante conservadora e tradicional, tornando o ensino desestimulante e de difícil 
compreensão. 

Cabral (2005) estudou sobre o ensino e aprendizagem de matemática em 
engenharia juntamente com o uso de tecnologia. Em seu trabalho apresentou 
concepções sobre a relação entre tecnologia, educação matemática e educação em 
engenharia. O mesmo concluiu que os ambientes tecnológicos alteraram o modo de 
resolver problemas ligados à engenharia, tanto em cursos presenciais quanto a 
distância. Além disso, explicou que em um curso de engenharia com grande 
heterogeneidade de alunos decorrente de uma política de reserva de vagas adotada 
pela universidade, é preciso que o docente concilie aspectos relacionados à didática, 
pedagogia, epistemologia e tecnologia. 

Mariani e colaboradores (2005) estudaram a utilização dos softwares Maple, 
MatLab e SciLab no ensino de cálculo numérico para cursos de engenharia. Em seu 
trabalho apresentaram as principais características de cada software e suas 
aplicações como: geração de gráficos, zero de funções e resolução de sistemas 
lineares. A partir da análise dos programas, perceberam que todos são adequados 
para o ensino de cálculo numérico, em especial do Scilab, que é gratuito e 
distribuído com o código fonte, fazendo com que todos os alunos possam ter acesso 
a este programa. 

Gomes e colaboradores (2006) estudaram a aplicação de textos interativos e 
atrativos inseridos no ensino a distância de matemática da escola de engenharia de 
Mauá. O objetivo proposto pelo trabalho foi criar cursos a distância para os alunos 
da primeira série, oferecendo ao estudante a oportunidade de rever conceitos 
matemáticos do Ensino Médio que são importantes para o bom desempenho nas 
disciplinas do ciclo básico. Os autores ressaltaram que os cursos devem ser 
agradáveis e atraentes para os alunos de forma interativa e cheios de motivação. 

Frescki e colaboradores (2009) estudaram as dificuldades na aprendizagem 
de cálculo diferencial e integral na educação tecnológica. Para sanar as dificuldades 
dos alunos fizeram uma proposta de um curso de nivelamento com o objetivo de 
revisar os principais conteúdos de matemática necessários para o estudo de cálculo. 
No curso de nivelamento, realizaram um plano de trabalho, onde adequaram os 
requisitos mínimos necessários para que um acadêmico tivesse condições de 
desenvolver todo seu potencial de aprendizagem em cálculo. 

Ferreira e Brumati (2009) apresentaram as causas das dificuldades em 
matemática em um curso de engenharia elétrica. Os autores aplicaram testes 
focados em algumas habilidades: manipulação algébrica, interpretação de texto e 
gráficos e construção de tabelas, os resultados foram analisados qualitativamente e 
os erros interpretados. Com isso perceberam que muitos alunos possuem 
dificuldade em conceitos de matemática básica e ainda exercitam velhos hábitos de 
estudo, como certa tendência a esperar tudo do professor, não praticando o 
autoestudo. 

Santos e colaboradores (2012) estudaram sobre a inserção dos estudantes 
de engenharia na universidade e as dificuldades de adaptação. Em seu trabalho 
constatou um baixo desempenho dos alunos da disciplina de Cálculo Diferencial e 
Integral e as limitações estruturais das faculdades. Para melhorar este quadro, 
propuseram projetos que buscam melhoria dos resultados, porém os alunos não 
obtiveram bom rendimento das primeiras avaliações. Além disso, a pesquisa 
também contou com sugestões dos próprios estudantes e suas expectativas sobre o 
que os cursos de engenharia podem lhes proporcionar como: o uso de softwares e 
um melhor embasamento desde o ensino médio. 
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Nasser e colaboradores (2012) estudaram maneiras de minimizar as 
dificuldades em Cálculo. Os autores erceberam que a evasão de estudantes de 
engenharia deve-se às dificuldades enfrentadas na disciplina de cálculo diferencial e 
integral, o que ocorre devido às lacunas na aprendizagem de matemática da 
educação básica, principalmente com relação aos conteúdos de geometria e 
funções. Por isso, mostraram que as dificuldades na transição do ensino médio para 
o superior, em especial para esta disciplina, podem ser amenizadas por abordagens 
adequadas de tópicos específicos da educação básica, realizando uma espécie de 
revisão pré-cálculo. 

Quartieri e colaboradores (2012) realizaram a reestruturação da disciplina de 
Fundamentos de Matemática com a ajuda de professores de física e matemática 
para suprir as dificuldades dos alunos dos cursos de engenharia. A proposta teve 
como objetivo abordar conteúdos básicos de matemática e física aliada a atividades 
práticas. Com a realização das primeiras atividades experimentais foi possível 
observar algumas dúvidas e lacunas de aprendizagens tais como: dificuldades no 
uso da calculadora científica e da notação científica, bem como sobre o 
desconhecimento da utilização de escalas na construção de gráficos. Concluíram 
que sem o domínio destas ferramentas, a compreensão dos demais conteúdos a 
serem abordados no decorrer do curso pode se tornar ainda mais difícil e 
desmotivadora. 

Gasparin e colaboradores (2014) estudaram o impacto do cálculo diferencial 
e integral nos alunos ingressantes nos cursos de engenharia. Os autores aplicaram 
um questionário para estudantes do primeiro período de cursos de engenharia 
elétrica, produção e ambiental para identificar quais conteúdos de matemática básica 
os mesmos apresentariam maior dificuldade. Os autores observaram que os 
conteúdos que os alunos mais sentiram dificuldades foram em funções e construção 
de gráfico de funções, fundamentais para o estudo do cálculo diferencial e integral. 
Assim propuseram uma espécie de monitorias e cursos de revisão pré-cálculo para 
minimizar as dificuldades de aprendizagem. 

Pires e colaboradores (2016) estudaram sobre o autoconhecimento do 
ingressante no curso de engenharia civil para ensino-aprendizagem das disciplinas 
de matemática e física. Para isto, acrescentaram uma nova disciplina na primeira 
série do curso: fundamentos de matemática e física, com o objetivo de resgatar 
conhecimentos básicos trabalhados no ensino fundamental e médio, proporcionado 
uma nova possibilidade para o aprendizado das disciplinas mencionadas, 
fundamentais em um curso de engenharia civil. 

Firmino e Siqueira (2017) estudaram a matemática no ensino de engenharia, 
identificando as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes por meio de 
entrevistas e coleta de dados. Os autores perceberam que as dificuldades devem-
se, muitas vezes, à metodologia utilizada pelos professores, pois são muito 
tradicionais e não dão atenção às dificuldades dos alunos, desmotivando-nos. Para 
uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem recomendaram o uso de novas 
tecnologias educacionais e um processo de reflexão por parte dos docentes quanto 
à didática adotada. 

Godoy e Almeida (2017) estudaram a evasão nos cursos de engenharia e 
sua relação com a matemática a partir de trabalhos do Congresso Brasileiro do 
Ensino de Engenharia entre os anos de 2000 e 2014 de maneira quantitativa. Os 
autores analisaram este período devido ao aumento de 150% no número matrículas 
em cursos superiores. Ainda assim existe uma grande evasão dos estudantes de 
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engenharia nos dias atuais relacionada à reprovação nas disciplinas do Ciclo Básico 
de engenharia, destacando o cálculo diferencial e integral. 

3.2. Discussão  

Os trabalhos apresentados na seção 3.1 evidenciam que diversos 
estudantes de engenharia enfrentam dificuldades na aprendizagem de matemática e 
física, principalmente na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, presente em 
todos os cursos de engenharia e fundamental para a compreensão de outras 
abordagens específicas destes cursos como: resistência dos materiais, fenômenos 
de transporte e física (inclusive). Diante dessas dificuldades, a evasão nestes cursos 
ainda é elevada e se deve ao alto índice de reprovação (chegando a 90%), 
principalmente em Cálculo I (matéria da primeira série) (MURTA et al, 2004; MEYER 
e MARX, 2016).  

Sabe-se que muitos destes estudantes não tiveram uma boa educação 
básica, e carregam essas dificuldades até o ensino superior, principalmente em 
matemática e física. Alguns também enfrentam dificuldades de adaptação na fase de 
transição do ensino médio para o superior, o que afeta diretamente no rendimento 
escolar (KOBER, 2015). Ademais, muitos professores ainda mantêm um método 
tradicional de exposição de aulas, sendo apenas teórico, com utilização do quadro 
negro, sem exemplificar para os alunos qual seria a aplicação no cotidiano de sua 
futura profissão, provocando certo desinteresse por parte do estudante. Assim, é 
necessário que tanto estudantes quanto professores revejam seus métodos de 
ensino e estudo para amenizar essas dificuldades. 

Dentre os tópicos abordados em matemática no ensino médio, os mais 
importantes para estudo do cálculo diferencial e integral são: funções e gráficos, 
fatoração, trigonometria, equações e inequações. Para o estudo da geometria 
analítica e álgebra linear tem-se: matrizes, geometria analítica, geometria plana e 
espacial e vetores (abordado na disciplina de física no ensino médio) (VELOSO et 
al., 2018). O estudante do ensino médio que pretende cursar engenharia deve focar 
seus estudos nestes tópicos na disciplina de matemática para evitar futuras 
dificuldades. Também deve se mostrar interessado, pedir ajuda ao seu professor do 
que e como estudar para já ir se adaptando ao ritmo do ensino superior 
(BIEMBENGUT, 1997) 

A disciplina de Física é uma das aplicações da matemática (muito utilizada 
na educação tecnológica) e também é considerada uma das mais temidas pelos 
estudantes, principalmente na resolução de exercícios quando se utiliza a 
matemática como ferramenta. Nos cursos de engenharia geralmente aborda-se todo 
o conteúdo de física, algumas focam em uma ou outra área mais específica. Assim, 
o aluno que pretende cursar engenharia também deve ter familiaridade com a física, 
focar os estudos em todo o conteúdo desta disciplina, mas principalmente naquele 
que mais diz respeito ao seu curso. Por exemplo, em um curso de engenharia 
elétrica, o conteúdo seria eletricidade, em engenharia química seria a 
termodinâmica, para engenharia hidráulica seria hidrostática, e assim 
sucessivamente (MACHADO et al, 2010). 

Muitos docentes incentivam o autoestudo: em sala de aula ensinam a teoria, 
resolvem alguns exercícios e indicam outros como estudo dirigido, sem atribuir nota 
para estes. Assim, deve partir do aluno o interesse em realizar essas atividades 
extras para aprimorar seus conhecimentos. Esta cultura não é muito comum no 
ensino fundamental e médio, o que faz com o que aluno tenha que mudar sua forma 
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de estudar para melhor aprender, deixando velhos hábitos e a dependência do 
professor para trás.  

O que o estudante do ensino médio também pode fazer é procurar um 
profissional recém-formado ou que esteja concluindo o curso que pretende realizar e 
questionar a respeito do nível de dificuldade, como foi a graduação, quais são os 
conteúdos abordados no curso para verificar se realmente é aquela profissão que 
pretende seguir. O aluno também pode realizar testes vocacionais 
(autoconhecimento) para verificar em qual área o seu perfil melhor se encaixa de 
acordo com suas preferências e habilidades, pois, em cursos de ciências exatas, 
além de gostar da área se o estudante tiver habilidade para cálculo facilitará muito 
seu aprendizado, evitando futuras frustrações (GERAB et al, 2014). 

A relação professor-aluno é um fator determinante para um bom processo de 
ensino-aprendizagem, baseando-se em certas qualidades de comportamento que 
ocorrem no relacionamento pessoal entre o professor e o aluno. É necessário que 
haja autenticidade do professor, apreço ao aluno, compreensão empática do 
professor, permitindo que o aluno se sinta compreendido e acolhido, sem ser 
julgado. Contudo o estudante não pode deixar de respeitar a hierarquia professor-
aluno, estabelecendo uma relação profissional de ambas as partes (TOZZI, 1999). 

Além do estudante, o professor também deve realizar algumas adaptações 
em sua metodologia de ensino de acordo com época em que estiver lecionando. É 
muito importante que o docente desperte o interesse dos alunos em suas aulas com 
um método dinâmico, fazendo uma contextualização a respeito do conteúdo com 
exemplos de situações reais que são utilizadas na engenharia. Ademais, é preciso 
que o professor se mantenha atualizado com relação a novos métodos de ensino, 
realize cursos de aperfeiçoamento, especialização, educação continuada e 
principalmente de didática, pois a maneira como o mesmo transmite seu 
conhecimento é primordial para um bom aprendizado (PEREIRA et al, 2011). Ainda 
neste contexto, a IES pode oferecer acompanhamento psicopedagógico para os 
estudantes, bem como inserir disciplinas na matriz curricular dos cursos referente à 
importância de sua futura profissão para a sociedade, incentivando a permanência 
no ensino superior. 

O docente de engenharia também deve aliar seu ensino ao uso da 
tecnologia, utilizando computadores e smartphones. Existem diversos softwares que 
podem ser usados para complementar as aulas de cálculo diferencial e integral, 
geometria analítica e álgebra linear como o Maple, utilizado para o esboço de 
gráficos de quádricas em 3D e de funções. Também há o Excel, Origin, MathCad, 
MatLab, PolyMath e tantos outros (GOMES et al., 2006). Também existem 
aplicativos que facilitam o estudo do cálculo como: Wolphram Alpha, Calculus Tools, 
GeoGebra e  Phy. Esses aplicativos calculam limites, derivadas e integrais, fazem 
gráficos de funções, também realizam operações com vetores, solucionam sistemas 
utilizando matrizes e mostram fórmulas utilizadas em muitos conteúdos de física (DA 
SILVA e BATISTA, 2015; DECHENNE et al., 2015). Tais recursos são ferramentas 
muito úteis para o aprendizado do aluno, porém o professor deve ressaltar que o 
mesmo não deve deixar de aprender pelo método tradicional e realizar alguns 
exercícios sem o uso desse tipo de material de apoio, pois um bom profissional deve 
aliar essas duas vertentes: manter-se atualizado ao uso da tecnologia, porém não 
deve deixar de aprender a essência do conteúdo (NETO et al, 2013). 

O sistema de avaliação das disciplinas dos cursos de engenharia é 
necessário para a verificação se o aprendizado está sendo efetivado ou não. 
Dependendo do resultado, é necessária uma adaptação do plano de ensino, 
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estratégias de aprendizagem e inclusive opiniões dos estudantes quanto aos 
critérios de avaliação do professor e da IES. É importante que o conteúdo e o tempo 
para realização das provas estejam de acordo com as aulas ministradas pelo 
professor, incluindo teoria, exemplos e estudo dirigido. Se os alunos não forem 
avaliados de uma forma justa, poderão obter mau desempenho nas disciplinas, 
provocando reprovações e desistência dos cursos. 

Também foi visto nos trabalhos de revisão que as propostas de cursos de 
nivelamento, cursos de revisão pré-cálculo com conteúdos básicos do ensino médio, 
monitorias oferecidas por professor ou até mesmo por alunos veteranos e grupos de 
estudos pelas faculdades são alternativas promissoras para um melhoramento no 
ensino de engenharia. Aliados ao uso da tecnologia, esses cursos complementares 
e/ou de apoio podem ser ofertados na modalidade à distância pela própria IES, pois 
permite que o aluno tenha flexibilidade de horários para estudar os conteúdos e 
rever alguns conceitos (BENFATTI e STANO, 2010). Vale ressaltar que o estudante 
deve se programar em seus estudos, não deixando para estudar apenas nas 
vésperas das provas, mas sim ir acompanhando a disciplina de acordo com o 
conteúdo trabalhado pelo professor, fazer os exercícios recomendados, não deixar 
as dúvidas se acumularem, e também buscar por reforço (FRESCKI et al, 2009). 

Outra alternativa para melhorar o rendimento dos estudantes nos cursos de 
engenharia é realizar aulas particulares de reforço individuais ou em pequenos 
grupos (2 a 5 alunos). Muitas pessoas têm dificuldades de aprender em sala de aula 
e até mesmo receio de perguntar ao professor, por isso procurar por um profissional 
que ofereça este tipo de serviço, por mais que seja oneroso, os resultados podem vir 
mais rapidamente, pois nesses casos estará apenas o professor e o aluno, e este 
poderá sanar especificamente suas dúvidas. O estudante também pode procurar por 
vídeo-aulas e cursos online de cálculo ou da disciplina que desejar, porém não 
haverá contato físico com o professor, mas já é uma boa alternativa para o 
acompanhamento dos estudos (PEDROSO et al, 2009). 
 
4. CONCLUSÃO 

Pelos estudos de educação em engenharia pode-se perceber que as 
principais dificuldades dos estudantes de engenharia nas disciplinas que envolvem 
matemática e física estão relacionadas à falta de uma boa educação em nível 
básico, principalmente no ensino médio, em que são vistos conteúdos de ciências 
exatas fundamentais para as disciplinas de engenharia. Além disso, a dificuldade de 
adaptação do aluno na transição do ensino médio para o ensino superior, os velhos 
hábitos de estudo, a relação professor-aluno, didática do professor e a falta de uso 
da tecnologia como aliada da educação também contribuem para o mau 
desempenho desses estudantes. Como solução para estes problemas apontaram-se 
o uso de aplicativos e softwares pedagógicos, cursos de revisão oferecidos pela 
própria instituição de ensino, aulas particulares, vídeo-aulas, autoestudo, incentivo 
do professor, educação continuada e atualização do docente e tantas outras formas 
que tanto o aluno quanto o professor podem aderir, de acordo com suas 
preferências. Assim, acredita-se que se houver uma cooperação de ambas as 
partes, o processo de ensino-aprendizagem nos cursos de engenharia será muito 
mais produtivo e eficaz, diminuindo e evasão dos estudantes e também o índice de 
reprovados em disciplinas tão temidas como o Cálculo Diferencial e Integral. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como temática a importância da separação do lixo e a sua 
correta destinação, através da conscientização dos alunos, pois com o elevado 
crescimento populacional, é possível verificar o incessante aumento da produção de 
lixo. Para minimizar os riscos potenciais da destinação de todo o lixo, toma-se 
algumas atitudes como redução, coleta seletiva e reciclagem. Diante disto, a 
pesquisa almeja discutir com os alunos as influências do lixo na sociedade e a 
importância da Coleta Seletiva e Reciclagem para reduzir esses impactos. A 
metodologia de pesquisa utilizada para alcançar estes objetivos baseou-se em 
análises bibliográficas, aplicação de um projeto com alunos do 5º ano do ensino 
Fundamental da Escola Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Iporã-
Pr. O desenvolvimento deste projeto proporcionou aos alunos adquirir o 
conhecimento sobre diversos aspectos relacionados à temática e a busca da 
reflexão na mudança de hábitos e na separação dos resíduos produzidos na escola 
e em suas casas. Os resultados foram evidenciados pela visita ao Centro de 
Triagem e pela participação ativa em uma atividade prática de confecção de objetos 
utilizando materiais recicláveis e pelo questionário respondido pelos próprios alunos, 
onde perceberam a real importância da Coleta Seletiva e Reciclagem para a 
sociedade e o meio ambiente. Com o conhecimento adquirido espera-se que os 
alunos possam atuar eficazmente na sociedade em que vivem, contribuindo para a 
sua formação como indivíduo crítico, comprometido com a melhoria do meio 
ambiente, pois o futuro depende da contribuição e das atitudes de cada cidadão. 
Palavras-chave: lixo; coleta seletiva; reciclagem. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work had as its theme the importance of garbage separation and its 
correct destination, through students' awareness, because with the high population 
growth, it is possible to verify the incessant increase of garbage production. To 
minimize the potential risks of disposing of all waste, some actions are taken such as 
reduction, selective collection and recycling. Given this, the research aims to discuss 
with students the influences of waste in society and the importance of selective 
collection and recycling to reduce these impacts. The research methodology used to 
achieve these objectives was based on bibliographical analysis, application of a 
project with students of the 5th grade of elementary school of the Nossa Senhora 
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Aparecida School, located in the city of Iporã-Pr. The development of this project 
allowed students to acquire knowledge on various aspects related to the theme and 
the search for reflection on changing habits and separation of waste produced at 
school and in their homes. The results were evidenced by the visit to the Screening 
Center and the active participation in a practical object-making activity using 
recyclable materials and by the questionnaire answered by the students themselves, 
where they realized the real importance of Selective Collection and Recycling for 
society and the environment. With the acquired knowledge it is expected that 
students can act effectively in the society in which they live, contributing to their 
formation as a critical individual, committed to improving the environment, as the 
future depends on the contribution and attitudes of each citizen. 
.Key-words: garbage; selective colection; recycling. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a luta pela conservação do meio ambiente e até mesmo a 
própria sobrevivência do ser humano no planeta, está diretamente ligada com a 
questão do lixo urbano. O acúmulo de lixo é um fenômeno exclusivo do ser humano 
e a maneira como ele vive produz, diariamente, uma quantidade e variedade de lixo 
muito grande, ocasionando a poluição do solo, das águas e do ar com resíduos 
tóxicos, além de propiciar a proliferação de vetores de doenças (VIDAL & MAIA, 
2005). 

Com esse aumento expressivo, os aterros sanitários acabam por acumular 
uma quantidade de lixo muito acima da sua capacidade. E por esse motivo, têm-se a 
necessidade de encontrar um fim adequado para estes materiais e como a maior 
parte do lixo que é produzido pode ser reutilizado para a geração de novos produtos, 
acaba-se optando pelo processo de reciclagem (PROJETO DE EXTENSÃO UFSC 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 2012). 

A reciclagem nada mais é que o processo de reaproveitamento dos resíduos 
sólidos, onde os elementos são separados, transformados e recuperados, 
abrangendo a economia de energia e matérias-primas, combatendo o desperdício, 
reduzindo a poluição ambiental e valorizando os resíduos, ou seja, acaba diminuindo 
a contaminação dos solos e rios, reduzindo o desperdício de recursos naturais e 
consequentemente preservando o meio ambiente. Mas para que tudo isso aconteça 
é preciso ser feito primeiramente a coleta seletiva do lixo, que é um procedimento 
que envolve a separação e o recolhimento de resíduos descartados, que podem ser 
recicláveis (papéis, metais, plásticos, vidros) ou biodegradáveis (lixo orgânico). 

Levando em conta toda essa problemática, a escola e a comunidade 
exercem um papel fundamental na conservação e preservação do meio ambiente, 
pois a nossa qualidade de vida depende da forma como nos relacionamos com o 
meio ambiente. E por esse motivo, é função da Escola usar intensamente o tema 
“meio ambiente” de maneira que o aluno possa aprender a amar e respeitar tudo 
que está a sua volta, incorporando dessa maneira, a responsabilidade e o respeito 
para com a natureza.  

Promover a Educação Ambiental, o envolvimento e a conscientização da 
população sobre o lixo produzido e a divulgação da importância da coleta seletiva e 
da reciclagem, tanto na escola como na comunidade tende a buscar ações 
concretas e mudanças de hábitos, de maneira que se possa diminuir a poluição do 
solo, água e ar, melhorar a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. 
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Levando em consideração essas questões levantadas anteriormente sobre a 
produção e o destino do lixo, este trabalho visa à preocupação de contemplar 
questões relacionadas ao lixo produzido na Escola Nossa Senhora Aparecida e no 
bairro em que os alunos desta escola vivem, de forma que possam participar e 
estabelecer relações, interagir, transformar, reelaborar e agir em seu meio e em 
outras realidades, quanto à má utilização dos recursos naturais e o descarte 
incorreto dos resíduos, através da compreensão e utilização dos 3 Rs. Enfim, 
através de toda dinâmica proposta neste trabalho, como a palestra que foi abordada, 
a visita feita ao centro de triagem, a confecção dos objetos com material reciclável 
que os alunos desenvolveram e o questionário aplicado a eles no término, teve 
como objetivo principal que todos os alunos tivessem consciência da necessidade 
sobre a seleção do lixo, do gerenciamento correto de nossos resíduos, dos perigos e 
destinos, passando a separá-lo e jogá-lo em coletores específicos para cada tipo de 
resíduo. 

 
 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada na Escola Nossa Senhora Aparecida, ensino 
privado, localizada no município de Iporã/Pr, com uma turma do 5º ano composta 
por 33 alunos do período matutino, de faixa etária entre 9 e 10 anos.  

Primeiramente, dividiu-se a pesquisa em etapas, onde em um primeiro 
momento foram discutidos através de uma palestra na sala de aula alguns aspectos 
como consumismo exagerado e a produção de Lixo, tipos de Lixos gerados, destino 
correto dos resíduos produzidos, problemas advindos do mau gerenciamento do 
Lixo, Aterro sanitário, Coleta seletiva, Reciclagem e Química Ambiental. 

Após a palestra sobre a produção de resíduos, a importância da separação, 
o entendimento de como esse processo tem preocupado a sociedade em geral 
devido as graves consequências trazidas ao meio ambiente, foi realizada uma visita 
ao Centro de Triagem do município de Iporã/Pr, onde os alunos conheceram e 
entenderam como funciona todo o processo do Lixo Reciclável que envolve desde a 
sua chegada ao local até a sua saída para as indústrias recicladoras.  

Após essa visita ao Centro de Triagem foi proposto aos alunos, à realização 
de uma atividade prática na qual tudo aquilo que iriam jogar fora, poderia de certa 
maneira ser transformado em novos objetos decorativos, ou até mesmo em 
brinquedos de grande valia para o seu cotidiano. Nesta prática, os alunos foram 
orientados a confeccionar qualquer tipo de objeto utilizando materiais recicláveis 
como garrafas Pet, caixas de leite, latas, tampinhas, papelão, copos plásticos, etc. 
Após a confecção destes, foram expostos aos demais colegas da turma, mostrando 
assim o objeto confeccionado e relatando quais os materiais recicláveis utilizados. 

O objetivo principal desta atividade foi demonstrar de forma experimental o 
quanto é importante a Reciclagem e a separação adequada de resíduos e como é 
possível reutilizar esses materiais que iriam para o Lixo comum, e assim fazer o uso 
dos 3R’ s. 

 Para finalizar, foi entregue aos alunos um questionário com 5 perguntas (ver 
APÊNDICE) sobre os temas abordados nessa pesquisa, que envolvem a Temática 
Lixo, Reciclagem e Coleta Seletiva. As questões foram respondidas pelos 33 alunos 
da classe onde o projeto foi aplicado.  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

O questionário de avaliação final teve como objetivo a verificação das 
questões discutidas no decorrer das aulas, a importância do tema abordado e a 
possível mudança de atitude em relação à separação do Lixo. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Viecheneski e Carletto (2012) o ensino de ciências assume 
um papel muito importante dentro da escola, pois desde cedo desperta nos alunos a 
apreciação e o gosto pela ciência e também contribui para a formação da cidadania, 
de modo que as pessoas desenvolvam atitudes, valores sociais e capacidade para 
compreender, julgar e participar de processos decisórios que envolvam questões 
científico-tecnológicas. Além disso, o ensino de ciências é fundamental, pois 
desperta no aluno o interesse pelas pesquisas científicas, contribuindo assim com o 
desenvolvimento econômico e social do país (UNESCO, 2005). 

A escola, por meio da transmissão dos conhecimentos, da construção de 
valores e o desenvolvimento de atitudes motivadoras e questionadoras, acabam 
contribuindo para a formação de adultos mais responsáveis, pois atitudes e valores 
se constroem desde cedo e é a escola que deve promover já nas séries iniciais 
espaços que possibilitem debate, reflexão, argumentação e o questionamento nos 
que diz respeito à preservação do meio ambiente (VIECHENESKI & CARLETTO, 
2012). 

A educação ambiental é um processo de informação e formação dos 
indivíduos, onde a população é conscientizada a mudar suas atitudes em relação ao 
meio ambiente em que vivem (CAMPOS, 2011). A principal finalidade da educação 
ambiental é despertar a preocupação individual e coletiva no que diz respeito à 
questão ambiental, utilizando de um linguajar fácil, para que assim, o indivíduo crie 
valores sociais e atitudes que visem à preservação e conservação do meio ambiente 
(SOARES et al., 2007). 

A Educação Ambiental é cada vez mais aceita como sinônimo de educação 
para a sustentabilidade e, por esse motivo, é indispensável à inserção de atividades 
ambientais na grade curricular de maneira interdisciplinar (PESTANA, 2007). 

A educação ambiental deve ser inserida em todos os níveis de ensino, pois 
se acredita que só assim haverá uma mudança efetiva no comportamento das 
pessoas e que futuramente tenham consciência da importância de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (LOPES, BISPO & CARVALHO, 2009). 

A produção de lixo é um fator característico à humanidade e desde seu 
surgimento até hoje, a população vem eliminando aquilo que considera usado, 
desgastado e sem utilidade. Assim, vários métodos vêm sendo utilizados para 
reduzir ou eliminar esse descarte incorreto de substâncias e produtos prejudiciais ao 
meio ambiente e à saúde humana, sendo de extrema importância definir bem os 
conceitos de lixo e resíduo (MEDEIROS & LIMA, 2011). Lixo e resíduo sólido não 
significam a mesma coisa. Enquanto lixo está associado à noção de inutilidade, o 
resíduo permite pensar em algo que possa ser utilizado novamente, seja como 
matéria prima para produção de novos bens, seja como composto orgânico para o 
solo (ZANETI, 2003). 

Existem várias formas de classificar os diversos tipos de resíduos sólidos 
existentes. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os 
resíduos são divididos em grupos. Classe A: Resíduos Potencialmente Infectantes 
apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença 
de agentes biológicos, sangue e hemoderivados; Classe B: Resíduos Químicos, 
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medicamentos vencidos, contaminados, substâncias para revelação de filmes 
usados em raios-X; Classe C: Rejeitos Radioativos; Classe D: Resíduos Comuns; 
Classe E: Perfuro cortantes, como agulhas, bisturis, lâmpadas dentre outros. 
(RIBEIRO; MORELLI, 2009, p. 23) 

A origem do Lixo está relacionada ao local em que ele foi gerado, ou seja, 
são provenientes de residências, comércios, indústrias, hospitais, setores públicos e 
os lixos especiais, definidos pela ABNT (1987) da seguinte forma: 

 Lixo domiciliar- Gerado basicamente nas residências constitui-se de restos 
de alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, embalagens em 
geral, papel higiênico, fraldas, etc.  

 Lixo comercial- Gerado pelos diferentes segmentos do setor comercial, 
tais como, supermercado, estabelecimentos bancários, lojas, bares, 
restaurantes, etc. O Lixo deste estabelecimento é composto 
principalmente por papeis, plásticos e embalagens diversas.  

 Lixo industrial- Originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, 
podendo ser formado de cinzas, lodos, resíduos alcalinos ou ácidos, 
papéis plásticos, metais, vidros e cerâmica, borracha, madeira, etc.  

 Lixo hospitalar- Produzido por hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, 
clínicas veterinárias, postos de saúde, etc. Constitui-se de agulhas, 
seringas, gazes, algodões, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura, 
animais usados em testes, sangue, luvas descartáveis, remédios com 
prazos de validade vencidos, filmes fotográficos de raios-X, etc. Nestes 
locais, os resíduos representados por papéis, restos de preparação de 
alimentos, embalagens em geral, que não entram em contato direto com 
pacientes, são classificados como Lixo domiciliar.  

 Lixo público- Originado nos serviços de limpeza pública, incluindo varrição 
de vias públicas, repartições públicas, escolas, limpeza de feiras livres, 
praias, terrenos, córregos. É constituído principalmente por restos de 
vegetais, podas de árvores, embalagens, jornais, madeiras e etc.  

 Lixo especial- Composto principalmente por resíduos da construção civil, 
tais como restos de obras e demolições, por animais mortos e restos de 
atividades agrícolas e da pecuária, como embalagens de agroquímicos e 
adubos, restos de colheita, ração, etc.  

De acordo com a origem e a classificação, o Lixo precisa ser descartado 
corretamente, pois o seu descarte incorreto é um dos responsáveis pelos graves 
problemas ambientais atualmente. Seu volume é enorme e vem aumentando intensa 
e progressivamente, principalmente nos grandes centros urbanos, atingindo 
quantidades impressionantes (HOLZER, 2012). 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil produz cerca de 90 
milhões de toneladas de lixo por ano e cada brasileiro gera, aproximadamente, 500 
gramas de lixo por dia, podendo chegar a 1 kg, dependendo do local em que reside 
e de seu poder aquisitivo (IBGE, 2005). 

Com essa elevada taxa de produção de lixo, o seu destino é um problema 
constante e cada vez maior em quase todos os municípios, pois estes se defrontam 
com a escassez de recursos para o investimento na coleta, no processamento e na 
disposição final do lixo (PEREIRA & SILVA, 2011). 

Em nosso país, a grande maioria dos resíduos sólidos urbanos coletados 
tem como destino o solo, sendo descartados em lixões a céu aberto, em aterros 
controlados ou em aterros sanitários. Os lixões (Figura 1) são locais onde ocorre o 
simples descarte dos resíduos sem qualquer tipo de controle técnico. Trata-se de um 
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espaço aberto, localizado geralmente na periferia das cidades, onde o lixo fica 
apodrecendo ou, então, é queimado. Correspondem a um método sem critérios 
sanitários e ecológicos, provocando a contaminação das águas subterrâneas, do 
solo e a poluição do ar com gases tóxicos (SCARLATO; PONTIN, 1992). 

Já segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT (1989), 
aterro controlado (Figura 2) é: “Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública, e a sua segurança, 
minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de 
engenharia para confinar os resíduos sólidos (RS), cobrindo-os com uma camada de 
material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho” (RIBEIRO & LIMA, 2000). 

Já no Aterro sanitário (Figura 3) – o lixo é colocado dentro de valas, forradas 
com lonas plásticas, compactado em camadas sobre um terreno adequado e 
previamente preparado, para depois ser coberta com material inerte, geralmente, a 
própria terra. Com o passar do tempo, todo o material se decompõe e integra-se ao 
solo. O terreno é impermeabilizado para permitir que os líquidos (chorume) e os 
gases resultantes da decomposição que esses resíduos sofrem embaixo da terra, 
pela ação principalmente de bactérias, sejam drenados e tratados, para evitar a 
contaminação do meio ambiente (SCARLATO; PONTIN, 1992). 
 
Figura 1 – Esquema e fotografia de um Lixão 

 
Fonte: ECOD, 2010 e TAVARES, 2012. 
 
 
 
 

Figura 2 – Esquema e fotografia de um Aterro Controlado 

 
Fonte: ECOD, 2010 e SILVA & ALMEIDA, 2010. 
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Figura 3 – Esquema, construção e fotografia de um Aterro Sanitário. 

 
Fonte: ECOD, 2010 e PREFEITURA DE IPORÃ – PR, 2010. 

  

As consequências da disposição inadequada do lixo no meio ambiente 
acabam acarretando a proliferação de vetores de doenças (como ratos, baratas e 
micróbios), a contaminação de lençóis subterrâneos e do solo pelo chorume (líquido 
escuro, altamente tóxico, formado na decomposição dos resíduos orgânicos do 
Lixo). E por esse motivo, os municípios se preocupam com o tratamento e a 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos (MATTOS & GRANATTO, 2005). 

Existem diversas técnicas de tratamento do lixo urbano. A opção por uma ou 
pela combinação de duas ou mais delas vai depender da composição do lixo e da 
política desenvolvida pelas autoridades sanitárias de cada região. As principais 
técnicas são: 

Incineração ou queima de lixo – reduz o volume e a massa de lixo e 
consequentemente elimina o risco de doenças. Os lixos hospitalares e industriais 
são geralmente incinerados, assim como os animais mortos coletados nas ruas da 
cidade. As cinzas que sobram possuem massa menor que o lixo original e são 
inativos, sendo assim, a sua eliminação se torna mais fácil e menos perigosa que o 
lixo bruto, podendo ser mandados, sem nenhum risco, para os aterros sanitários. 
(SCARLATO; PONTIN, 1992). 

Vale lembrar que é necessário um controle rígido de todo o processo para 
que a fumaça resultante da queima não se torne uma nova fonte de poluição do ar. 
Antes de o lixo ser submetido ao processo de incineração é feito uma classificação 
desse lixo, para assim evitar desperdícios e estragos nos incineradores, e para que 
no final da queima realize-se um tratamento dos gases emitidos pelo incinerador. 

Compostagem – é um processo biológico de decomposição da matéria 
orgânica, contido em restos de origem animal ou vegetal, que tem como resultado 
final um produto que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características, 
“sem causar danos” ao meio ambiente. 

Reciclagem - é o resultado de uma série de atividades pelas quais os 
materiais que se tornariam lixo ou que estão no lixo sejam desviados, coletados, 
separados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de 
novos produtos.  

Atualmente, a sociedade vem demonstrando preocupação com a ação do 
homem e com a escassez dos recursos naturais. 

Entende-se que é preciso criar novos métodos visando à sustentabilidade do 
planeta. A situação exige a adesão de comportamentos diferenciados, tanto da rede 
pública quanto privada, com relação à produção e o consumo e principalmente o 
gerenciamento desses resíduos sólidos, pois muitos deles demoram anos e anos 
para se degradar. 

Os danos causados ao meio ambiente pelo consumismo exagerado 
precisam ser reavaliados pelos próprios membros da sociedade, de maneira que 
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possam enxergar os impactos que cada uma dessas atitudes individuais pode 
proporcionar para a destruição do planeta (ZANIN & MANCINI, 2004). 

Para reduzir esse grande volume de Lixo produzido nas cidades, a Coleta 
Seletiva é uma alternativa extremamente importante, pois ao serem separados os 
resíduos, é possível encaminhar aqueles que são recicláveis para empresas que 
trabalham com este ramo de atividade, que além de pagarem pela matéria-prima, 
estarão fazendo um trabalho de redução do Lixo que seria depositado sobre o meio 
ambiente. 

A coleta seletiva nada mais é que um método de preservação e conservação 
do meio ambiente e também uma opção de melhoria da qualidade de vida para toda 
a população. Nessa coleta, se faz o recolhimento dos materiais que são recicláveis, 
como vidro, papéis, metais e plásticos, previamente separados na fonte geradora. 
Para minimizar os impactos que são gerados por esses resíduos, é de extrema 
importância à implantação desse tipo de programa. E a primeira atitude a ser tomada 
é a realização de campanhas motivadoras para toda a população, de maneira que 
vejam como é importante o processo de reciclagem e como é importante fazer a 
separação do lixo em suas casas (SOARES et al., 2007). Pode-se dizer que essa 
sensibilização para com a comunidade a respeito dos problemas do desperdício de 
recursos naturais e da poluição causada pelo lixo funciona como um processo de 
educação ambiental (PEREIRA & SILVA, 2011).  

São inúmeras as vantagens da coleta seletiva, de acordo com Ferreira 
(2003): 

 diminui a exploração de recursos naturais renováveis e não-renováveis; 

 reduz o consumo de energia; 

 diminui a poluição do solo, água e ar; 

 diminui a proliferação de doenças e a contaminação de alimentos; 

 prolonga a vida útil dos aterros sanitários; 

 melhora a qualidade do composto produzido a partir da matéria orgânica; 

 melhora a limpeza da cidade ao diminuir o depósito de lixo em lugares 
clandestinos; 

 contribui para a formação de uma consciência ecológica; 

 possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo; 

 diminui os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas 
indústrias; 

 diminui o desperdício; 

 cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias; 

 gera emprego para a população não qualificada; 

 gera renda pela comercialização dos recicláveis. 
No entanto, uma coleta seletiva de qualidade, regra-se no uso de 

coletores (Figura 4) para cada tipo de material, associado a cores. Esse processo 
é normatizado pela Resolução nº 275 de 25 de abril de 2001, do CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

Com o alto crescimento populacional, consequentemente há um aumento 
expressivo da produção de Lixo na sociedade em geral, sendo assim, pensar em 
Reciclagem e adotar medidas que levam o seu desenvolvimento se concretiza em 
uma atitude preeminente para que o meio ambiente possa recuperar parte de seus 
recursos (HOLZER, 2012). 

Para entendermos o significado da palavra reciclagem, precisamos 
primeiramente "reciclarmos" o conceito que temos de lixo, ou seja, deixarmos de 
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enxergá-lo como uma coisa suja, sem utilidade e percebermos que o lixo é uma 
fonte de riqueza onde podemos transformá-los em importantes produtos de 
qualidade, pois na natureza nada se perde tudo se transforma (RABELO & 
FERREIRA, 2008). 

A sociedade cada vez mais consumista, só se preocupa apenas em 
descartar o lixo e não com o seu destino final. Por isso é de suma importância 
conscientizar a população sobre esse problema e apresentar os três princípios 
básicos para diminuir essa alta taxa de descarte de resíduos, que são: reduzir, 
reutilizar e reciclar (conceito dos três Rs). A partir desses princípios, o cidadão deve 
aprender a reduzir o lixo gerado, reutilizar sempre que possível os materiais antes de 
descartá-los e, só então, pensar na reciclagem dos materiais. O conceito dos três Rs 
visa a diminuir o desperdício, valorizando as possibilidades de reutilização como 
meio de preservação ambiental (NUNESMAIA, 1997) (LIMA & JÁCOME, 2011).  

O enfoque dado para o sistema dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), 
embasado em Fachin (2004), é que reduzir a quantidade de lixo é um compromisso 
importante e permanente, pois cada pessoa produz cerca de 180 quilos de lixo por 
ano, então é fácil perceber que diminuir o desperdício depende muito da atitude de 
cada um de nós. 

Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os 
detritos e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram, sendo assim, a 
reciclagem permite retomar a origem, na forma de matérias-primas, os materiais que 
não se degradam, ou seja, materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo. Esses 
materiais são desviados, coletados, separados e processados para então serem 
usados como matéria-prima na produção de novos produtos. A reciclagem tem a 
finalidade de aproveitar os resíduos para fabricar novos produtos, idênticos ou não 
aos que lhes deram origem (VALLE, 2002). 

Pode-se considerar como material reciclado, os compostos por papel, 
papelão, vidro, metal e plástico (Tabela 2) com seus respectivos símbolos ou 
logotipos, e como materiais não recicláveis ou também chamados de lixo úmido, os 
produtos compostos por matéria orgânica e pelos materiais que não apresentam, 
atualmente, condições favoráveis ä reciclagem (TÚBERO, 2008). 

Desta forma, a reciclagem é uma solução para a redução dos resíduos 
sólidos no ambiente, tendo solucionado muitos dos problemas gerados pela 
disposição inadequada de lixo e pela grande quantidade gerada (SOARES et al., 
2007). 

Mucelin & Bellini (2008) ressaltam que entre os impactos ambientais 
negativos que podem ser originados do lixo urbano estão os efeitos decorrentes da 
prática de disposição inadequada. 

Em meio a sérios problemas causados pela inadequada disposição dos 
resíduos sólidos, dadas as suas características físicas, químicas e biológicas, estão 
à contaminação do solo e da água (superficial e subterrânea), geração de odores, a 
atração e proliferação de patógenos e vetores. 

Segundo Tavares & Tavares (2014) os impactos negativos de problemas 
ambientais nas cidades resultam principalmente da precariedade dos serviços e da 
omissão do poder público na prevenção das condições de vida da população. A 
poluição é um risco ambiental que tem causado impactos à saúde das comunidades. 
A ineficiência do sistema de recolhimento público de lixo promove a deposição nas 
ruas, rios, córregos e terrenos vazios, contribuindo para o assoreamento de rios, o 
entupimento de bueiros com consequente aumento de enchentes, além da 
destruição de áreas verdes, mau cheiro, proliferação de moscas, baratas e ratos, 
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todos com graves consequências diretas ou indiretas para a saúde. Os resíduos 
sólidos são um dos principais responsáveis pelo aumento de doenças urbanas, 
desenvolvidas por aspectos sanitários não apropriados à população, sendo o fator 
que eleva em grandes números doenças como: a dengue, diarreia, parasito-
intestinais, entre outras. 

Embora a Educação Ambiental não seja uma disciplina específica que faça 
parte do currículo escolar, é possível sim estudá-la, por meio da sua inclusão em 
outras disciplinas. Desta maneira, os conteúdos (Lixo, Coleta Seletiva e Reciclagem) 
trabalhados neste projeto, puderam ser abordados e estudados na disciplina de 
Ciências, buscando assim aprimorar o conhecimento dos alunos e a partir disso 
formar cidadãos críticos e comprometidos com o meio ambiente. 

A finalidade de mostrar aspectos relevantes como aumento da produção de 
Lixo devido ao crescimento populacional, industrialização e consumo, 
consequências do descarte incorreto do Lixo produzido e contaminação do meio 
ambiente, acabam estimulando mudanças no comportamento dos educandos, 
especialmente, com relação à importância da separação do Lixo para que 
posteriormente seja feita a sua Reciclagem. Os alunos podem ser sensibilizados e 
motivados a adotarem o hábito de separar o Lixo na escola e em suas casas, 
orientando também seus pais e vizinhos sobre a importância dessa prática e, assim, 
darem início a um processo mais amplo de preservação e conservação do meio 
ambiente. 

No município de Iporã já existem caminhões especializados para Coleta 
Seletiva e essa coleta é feita semanalmente em dias alternados em relação ao Lixo 
comum. E além dos caminhões que fazem essa coleta, temos também os 
“catadores” que passam recolhendo os materiais recicláveis das lixeiras para 
posteriormente vendê-los e assim garantir uma renda no final do mês. Por esse 
motivo foi incentivado durante a palestra que os alunos passassem a separar 
adequadamente o Lixo de suas casas facilitando o trabalho dos catadores e dos 
caminhões que fazem essa coleta.  

Na medida em que a palestra (Figura 6) foi sendo desenvolvida criaram-se 
condições para que os alunos refletissem sobre a produção e destino do Lixo em 
diferentes setores da sociedade, e incentivou-se a busca de soluções que possam 
contribuir para sua diminuição e melhor aproveitamento. 

Os resultados foram ainda mais significativos quando foi feita a visita até o 
Centro de Triagem (Figuras 7 a 10), onde os alunos viram com seus próprios olhos 
como é sério e ao mesmo tempo difícil o trabalho daquelas pessoas, pois quando o 
caminhão do Lixo Reciclável chega até o local e descarrega o que trouxe o que 
geralmente se vê é o lixo reciclável misturado com o lixo orgânico e isso acaba 
acarretando trabalho dobrado para os trabalhadores, além do que se perde boa 
parte do material que poderia ser reciclado. 

Após a visita, os alunos foram motivados a realizarem uma atividade prática 
de confecção de um objeto ou brinquedo, a partir do reaproveitamento de garrafas 
Pet, caixas de leite, latas, tampinhas, ou seja, com qualquer material reciclável. Os 
alunos desenvolveram essa prática em casa e em duplas, onde puderam fazer sua 
transformação num objeto útil ou que fosse decorativo. 

As Figuras 4 a 8 podem demonstrar os objetos confeccionados, que podem 
ser utilizados para brincar ou como enfeite de decoração.  
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Figura 4 – Bicicletas e porcos confeccionados com material reciclável 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 5 – Cata vento, escudo/espada e gatos confeccionados com material 
reciclável 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 6 – Maça e tartarugas confeccionados com material reciclável 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 7 – Avião e tanque de guerra confeccionados com material reciclável 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 8 – Robô e casinha confeccionados com material reciclável 

 

Fonte: Autoria própria. 

Com essa atividade proposta, foi possível observar a participação e 
empenho de todos para realizá-la adequadamente. E os alunos mostraram-se 
bastante entusiasmados com o material confeccionado. 

Os resultados foram extremamente importantes, pois os alunos puderam 
entender a parte prática empregada na reutilização dos materiais que seriam 
descartados. Foi possível enfatizar também, sobre a importância de separarem os 
materiais recicláveis contribuindo com o trabalho dos coletores que revendem estes 
materiais.  

Para finalizar as mediações referentes à parte teórica e prática do projeto os 
alunos responderam um questionário composto por 5 perguntas. Esta atividade 
objetivou avaliar o desenvolvimento do trabalho. As respostas foram organizadas em 
gráficos e podem ser vistas no decorrer do texto em forma de figuras.  

Na análise do questionário verificou-se que todos os alunos que participaram 
das aulas teóricas e da aula prática, conseguiram entender a importância da Coleta 
Seletiva e Reciclagem para a sociedade e para o meio ambiente (Figura 9).  
 
Figura 9 – Respostas dos alunos sobre a importância da reciclagem. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
Porém, 10% dos alunos disseram não conseguir separar o Lixo em suas 

casas (Figura 10). Dentre as justificativas para isto, um aluno alega que sua mãe 
acha muito difícil e trabalhoso e não o deixa fazer essa separação, outro afirma que 
os pais acharam desnecessária esta prática e um afirma não conseguir separar os 
resíduos orgânicos dos recicláveis todos os dias, uma vez que por ter vários irmãos 
menores acabam misturando os dois tipos de lixos. Uma das soluções seria 
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organizar palestras para os alunos e pais, mostrando os benefícios que eles terão 
com essa pratica e que a atitude deles pode fazer toda diferença, contribuindo com o 
planeta e com a qualidade de vida de toda a população. Apesar disto, grande parte 
das crianças 85% se sentiram sensibilizadas pela palestra e pela visita ao centro de 
triagem e passaram a ter consciência do quanto é importante a prática de separar o 
Lixo, não jogá-lo em locais impróprios. Passaram também a incentivar seus pais, 
familiares e vizinhos a adotarem tais práticas. 

 
Figura 10 – Estatística da quantidade de alunos que separam os resíduos 
produzidos em casa. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
Quando questionados sobre a Reciclagem na escola e as origens dos 

resíduos produzidos, observa-se que 90% dos educandos perceberam que a 
instituição de ensino na qual estão matriculados produz tanto Lixo orgânico, 
proveniente principalmente da cozinha devido aos restos de comida, quanto 
reciclável, oriundo de embalagens de salgadinhos, doces, refrigerantes, papéis entre 
outros (Figura 11). 
 
Figura 11 – Estatística do tipo de lixo que os alunos acham que a escola produz. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Ao responderem a questão sobre o hábito de utilizar as lixeiras coloridas da 
escola (Figura 12), foi possível constatar que 45% dos educandos passaram a 
procurar essas lixeiras no pátio da escola, 20% mantinham esta postura de forma 
casual, enquanto 35% demonstraram que geralmente não as utilizavam. Como 
justificativa, alegaram que a escola possui poucas lixeiras destinadas a Coleta 
Seletiva distribuída pelo pátio e várias outras onde eles podem jogar misturadamente 
tudo o que produzem. Podemos melhorar esse índice sempre recordando aos 
alunos sobre o que se foi trabalhado anteriormente, principalmente sobre as 
consequências da destinação inadequada dos resíduos, mostrando que eles fazem 
parte do futuro de uma sociedade e devem cuidar do meio ambiente e da sua 
própria saúde.  

Desta forma, o estudo demonstra um ponto falho da gestão escolar que 
necessita preocupar-se mais com esta temática e estimular os educandos a separar 
os resíduos produzidos de forma mais rotineira, para isto, é fundamental a 
disposição de mais lixeiras que favoreçam esta atitude. 
 
Figura 12 – Porcentagem de alunos que utilizam as lixeiras coloridas colocadas no 
pátio da escola para separação dos resíduos produzidos. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
O último questionamento buscou identificar se os alunos conseguiram 

perceber a importância de também estimular outras pessoas a praticarem a 
separação do Lixo produzido (Figura 13).  

Como pode ser apontado na Figura 13, todos os educandos passaram a 
sensibilizar seus pais, familiares e outras pessoas que mantém contato cotidiano 
para que separem o Lixo, o que reafirma o entendimento e a participação. Verificou-
se, portanto, que é de grande importância que os professores abordem temas dentro 
da disciplina de Ciências principalmente que possam lhes incentivar a mudar seus 
hábitos, preservar e conservar o meio ambiente e pensar no futuro das demais 
gerações. 
 
 
 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

Figura 13 – Quantidade de alunos que orientaram as pessoas sobre a importância 
da separação do lixo. 

0

20

40

60

80

100

SIM NÃO

100

0

Você conversou com seus pais e/ou outras 
pessoas que conhece para também separarem o 

Lixo produzido?

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Entretanto, esses alunos sozinhos não são capazes de promover grandes 
mudanças, assim é fundamental que os órgãos públicos como a Prefeitura, 
desenvolva mais campanhas de conscientização ambiental e outras propostas 
interdisciplinares que possam contemplar a temática no ambiente escolar. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Com o elevado crescimento populacional dos últimos séculos, percebeu-se 
um acúmulo significativo de lixo no meio ambiente, de maneira que os governantes 
têm como desafio garantir a qualidade de vida de seus moradores no meio em que 
vivem. Muitas cidades hoje ainda não estão preparadas para receberem essa 
quantidade expressiva de lixo, pois além de não terem local adequado para esse 
lixo, a população também não tem consciência ainda dos malefícios que o descarte 
incorreto do lixo pode acarretar para suas próprias vidas e do próprio meio ambiente. 
E para amenizar esses efeitos, buscam-se soluções sustentáveis com o objetivo de 
diminuir tal impacto. 

Com a metodologia aplicada foi possível mostrar aos alunos a importância 
de selecionar adequadamente os resíduos produzidos, mostrando os benefícios 
trazidos tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Neste sentido, 
discutiu-se sobre a importância da Coleta Seletiva e Reciclagem em casa, na escola 
e em qualquer outro lugar, incentivando mudanças iniciais em todos esses locais, de 
maneira que faça a separação do Lixo em lixeiras especificas e cuide para não jogar 
Lixo no chão ou local inadequado. Posteriormente a visita ao Centro de Triagem e a 
atividade de confecção de um objeto útil ou brinquedo a partir de resíduos 
recicláveis, serviu para ilustrar a teoria aprendida sobre o tratamento do lixo 
reciclável e que o reaproveitamento de materiais reciclados pode acontecer em 
escala maior devido o trabalho dos recicladores. 

Através do questionário aplicado e da análise dos resultados obtidos, notou-
se que alguns alunos ainda não conseguiram mudar seus hábitos em relação à 
separação do Lixo, mas a grande maioria deles se sensibilizou com os conteúdos 
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abordados e passaram a ter um maior comprometimento com o meio ambiente 
separando adequadamente os resíduos e mostrando a outras pessoas que o futuro 
depende de pequenas atitudes, atitudes essas que cada um deve fazer no seu 
cotidiano. 

Com o conhecimento adquirido espera-se que o aluno possa atuar 
eficazmente na sociedade em que vive, e que este trabalho possa contribuir para a 
formação de indivíduos críticos, comprometidos com a melhoria do meio ambiente e 
com o aumento da qualidade de vida, pois o futuro depende da contribuição e das 
atitudes de cada cidadão. 
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RESUMO 
 
O relato apresenta uma experiência interdisciplinar de prática de escrita do gênero 
textual relatório realizada com os primeiros períodos dos cursos de Engenharia 
(Civil, Produção, Mecânica e Química) da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) 
pelos professores das disciplinas de Português Técnico, Química Básica e Física 
Básica. A sequência didática foi realizada em quatro etapas durante o primeiro 
semestre de 2018: 1) estudo inicial do gênero textual relatório, com a explicação da 
estrutura e das características do gênero; 2) Atividade de prática laboratorial; 3) 
Produção do gênero textual relatório realizada em grupo pelos alunos; 4) Feedback 
e atividade de análise linguística, com a devolutiva aos alunos dos problemas de 
estrutura e de linguagem identificados pelos professores. Essa sequência didática 
realizada de forma interdisciplinar por meio de metodologia ativa insere-se na 
proposta da nova metodologia de ensino (iNovaEng) implantada nos cursos de 
Engenharia em 2018, que tem por objetivo implementar uma estratégia disruptiva no 
âmbito das engenharias, buscando aliar teoria e prática de modo que as atividades 
sejam voltadas para a formação acadêmica e profissional, fazendo com que o aluno 
tenha uma aprendizagem significativa. 
 
Palavras-chave: Letramento acadêmico; Produção textual; Interdisciplinaridade; 
Relatório. 
 

ABSTRACT 
 

The report presents an interdisciplinary experience of writing practice in the textual 
report genre realized with first period (Civil, Production, Mechanical and Chemical) 
engineering students at the College of Telêmaco Borba (FATEB) by professors in the 
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disciplines of: Technical Portuguese, Basic Chemistry, Basic Physics and 
Introduction to Engineering. The didactic sequence was performed in four stages 
during the first semester of 2018: 1) Initial study of the textual report genre, with 
explanation of the structure and characteristics of the genre; 2) Laboratory practice 
activity; 3) Production in the textual report genre realized in groups by the students; 
4) Feedback and language analysis activity, with notes for the students on the 
structural and linguistic errors identified by the professors. This didactic sequence 
performed in an interdisciplinary manner through active methodology fits into the 
proposal of the new teaching methodology (iNovaEng) implemented in Engineering 
courses in 2018, which aims to implement a disruptive strategy in the field of 
engineering, seeking to combine theory and practice so that activities are geared 
towards academic and vocational training, making it such that the student has a 
meaningful learning experience.  
 
Keywords: Academic literacy; Textual production; Interdisciplinarity; Report. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo é apresentado o relato de uma experiência interdisciplinar de 
prática de escrita do gênero textual relatório realizada com os primeiros períodos dos 
cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e 
Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), no primeiro 
semestre letivo de 2018. Participaram desta atividade os professores das disciplinas 
de Português Técnico, Química Básica e Física Básica.  

A atividade, em forma de sequência didática, foi realizada durante todo um 
bimestre. Primeiramente os quatro docentes reuniram todos os alunos dos quatros 
cursos de Engenharia na sala de eventos da Instituição (Sala de Convenção I) para 
uma aula conjunta em que foi explicado a estrutura e as caraterísticas do gênero 
textual “relatório” e a importância que esse gênero tem nos cursos de Engenharia. 
Depois, num segundo momento a professora da disciplina de Química Básica 
realizou uma atividade laboratorial com os alunos no Centro Laboratorial da IES. 
Dessa atividade prática, resultou um Relatório elaborado em grupo e postado no 
ambiente virtual de aprendizagem (campus virtual) de todas as disciplinas 
envolvidas. 

De posse dos relatórios, os professores deram um feedback aos alunos, 
apontando, principalmente, os problemas de estrutura e de linguagem identificados 
nos relatórios postados, enquanto que o professor de Português Técnico fez a 
correção dos textos e postou o feedback no campus virtual para que os alunos 
verificassem as inadequações de estrutura e de linguagem identificadas nos 
relatórios e efetuassem as correções necessárias. Em seguida, na aula presencial 
seguinte, o professor realizou com os alunos uma atividade de “análise linguística”, 
na qual foram exemplificados diversos usos inadequados de linguagem (ortografia, 
pontuação, concordância, regência, coesão e coerência) identificados nos textos 
postados pelos alunos. Depois dessa atividade, os alunos puderam fazer uma nova 
revisão dos seus relatórios e postarem a versão no campus virtual para avaliação. 

Essa atividade de prática laboratorial seguida de elaboração de relatório foi 
realizada quatro vezes durante o bimestre, dentro da proposta da nova metodologia 
de ensino (iNovaEng) implantada nos cursos de Engenharia em 2018, pautada na 
interdisciplinaridade entre as disciplinas dos cursos. A metodologia de ensino do 
iNovaEng tem por objetivo implementar uma estratégia disruptiva no âmbito das 
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engenharias, que interrompe o procedimento de ensino-aprendizagem convencional 
e passa adotar práticas inovadoras consistentes com as demandas do mercado 
contemporâneo, buscando aliar teoria e prática de modo que as atividades sejam 
voltadas para a formação acadêmica e profissional, fazendo com que o aluno tenha 
uma aprendizagem significativa, ou seja, que ele perceba a atividade realizada como 
algo relevante para atingir um determinado objetivo, seja acadêmico, pessoal ou 
profissional. 

 
2. METODOLOGIA 

Primeiramente, foi realizada uma aula expositiva ministrada pelos quatro 
professores envolvidos para explicar a estrutura e as características do gênero 
textual “relatório” aos alunos. Depois, foram realizadas as práticas laboratoriais pelos 
professores de Química Básica e Física Básica, as quais deram origem aos 
relatórios elaborados em grupo e enviados aos quatro professores. A partir dos 
relatórios foram realizadas, pelo professor de Português Técnico, atividades de 
análise linguística visando identificar as inadequações de linguagem para posterior 
correção dos textos pelos alunos. 
 
3. O INOVAENG E A INTERDISCIPLINARIDADE 

O iNovaEng é uma metodologia de ensino-aprendizagem que está sendo 
aplicada nos quatro cursos de graduação de engenharias da FATEB (Civil, 
Mecânica, Química e de Produção). O objetivo dessa inovação metodológica de 
ensino é implementar uma estratégia disruptiva no âmbito das engenharias, que 
interrompe o procedimento de ensino-aprendizagem convencional e passa adotar 
práticas inovadoras consistentes com as demandas do mercado contemporâneo e 
alinhadas a instituições internacionais de referência mundial. 

A estratégia tem como base fundamental a construção laboral de protótipos, 
na forma de um projeto interdisciplinar, com aplicação dos conhecimentos técnicos 
referenciados nas ementas da grade curricular dos cursos de engenharia da FATEB. 
Para a construção destes protótipos os alunos trabalharão em equipes por um prazo 
de dois anos.  

Da forma como concebida, essa nova metodologia de ensino possibilitará ao 
aluno uma aprendizagem significante, conforme conceito cunhado por Rogers (apud. 
MOREIRA, 2015, p. 140) que define a “aprendizagem significante” como algo que 
“ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno como relevante para 
seus próprios objetivos”, de modo que ele aprende quando é ensinado um conteúdo 
que ele percebe como importante para atingir um determinado objetivo, seja 
acadêmico, pessoal ou profissional.   

Para a concretização da aprendizagem significante é necessário o 
deslocamento do foco centrado no professor (educação tradicional) para o 
estudante, pois o ensino deve fazer sentido para que o aprendiz possa aprender. 
Nessa metodologia de ensino, o professor deixa ser o detentor de todo o 
conhecimento (educação bancária na perspectiva de Freire, 2013) para ser o 
mediador do conhecimento.  

Para essa formação que corresponda às necessidades da sociedade atual, é 
necessário que a metodologia de ensino também seja pautada pela 
interdisciplinaridade, pelo diálogo de conteúdos e saberes, e não mais em saberes e 
disciplinas estanques sem nenhuma interlocução umas com as outras, pois, 
conforme observa Morin (2003, p. 10), “os componentes que constituem um todo 
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(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o tecnológico) 
são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo 
entre as partes e o todo, o todo e as partes”. Dessa forma, a interdisciplinaridade 
corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo modo de pensar, que 
resulta num ato de troca, de reciprocidade e integração entre áreas diferentes de 
conhecimento, visando tanto à produção de novos conhecimentos, como a 
resolução de problemas, de modo global e abrangente (PORTO; SOARES, 2017). 

Nesse sentido, é indispensável a aplicação da metodologia interdisciplinar no 
processo de educação na sociedade atual, pois por meio dela pode-se desvelar ao 
homem a visão da totalidade, desenvolver o espírito crítico e criativo através das 
atividades cotidianas desenvolvidas por meio da interação de conhecimentos, para 
nelas perceber a multiplicidade de relações entre as disciplinas, pensamento, 
sentimento, valores e aprimorá-los, a fim de se superar e ultrapassar contradições e 
diferenças.  

Também é importante ressaltar que entre os princípios pedagógicos que 
estruturam as áreas de conhecimento, destaca-se, como eixo articulador, “a 
interdisciplinaridade, cuja metodologia abre espaço para a confrontação de olhares 
plurais na observação da situação de aprendizagem” (TAVARES, 1999; BUDZIAK et 
al.,2017). 

  É importante lembrar que a interdisciplinaridade não pretende desvalorizar 
as disciplinas, mas sim desenvolvê-las a fim de articularem-se entre si, em busca do 
conhecimento, pois as disciplinas fornecem informações, elementos, ideias para esta 
construção e, sendo o conhecimento um fenômeno inacabado, impossível de 
abrangê-lo totalmente, a interdisciplinaridade constitui-se em um processo contínuo 
e interminável (RODRIGUES; SOUZA; ROCHA FILHO, 2017). 

A interdisciplinaridade vem sendo introduzida nos cursos de engenharias da 
FATEB por meio da realização de projetos interdisciplinares e trabalhos integrados 
em diferentes cursos de graduação, reunindo os conteúdos trabalhados pela grade 
curricular em cada período, considerando que todas as disciplinas que formam as 
grades são indispensáveis para a formação dos profissionais de suas áreas, assim a 
integração entre os conteúdos é fundamental para a qualidade da educação 
oferecida pela Instituição. 
 
4. O LETRAMENTO ACADÊMICO 

Conforme a definição feita por Barton e Hamilton (1998), entende-se por 
letramento “as inúmeras práticas sociais que integram direta ou indiretamente a 
produção e/ou leitura de materiais escritos e que integram a dinâmica da vida 
cotidiana de uma dada comunidade”. Segundo Soares (2004), o termo “letramento” 
surgiu nos anos 1990 para designar o desenvolvimento e as habilidades da leitura e 
da escrita dos indivíduos, diferenciando-o do processo de alfabetização centrado 
apenas na aquisição e decodificação do sistema linguístico (alfabético e ortográfico), 
dissociado de qualquer prática social.  

Dessa forma, para Kleiman e Moraes (1999), o indivíduo letrado deve 
apresentar grau de familiaridade com diversos usos da escrita do cotidiano, tais 
como: escrever bilhetes e cartas, compreender uma notícia no jornal, entender uma 
explicação médica, preencher formulários oficiais, defender seus direitos de 
consumidor, contribuir com um debate, ser capaz de desfrutar da leitura de um 
romance ou de um poema. As autoras observam ainda que ser letrado se estende 
também ao conhecimento de práticas orais, como, por exemplo, aquelas que 
envolvem mais planejamento e cuidado do que a conversação espontânea na 
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família ou entre amigos, como apresentar um trabalho na escola, proferir uma 
palestra ou participar de um debate. Dessa forma, um sujeito plenamente letrado 
transita livremente, com familiaridade, entre diversas práticas sociais de diversas 
instituições, conhecendo, por meio do entendimento da linguagem e da sua 
utilização adequada, práticas de uso da escrita da escola, da mídia, da igreja, do 
local de trabalho, da repartição pública, enfim das instituições próprias de uma 
sociedade tecnológica.  

Nesse sentido, afirmam as autoras (1999), é preciso formar indivíduos 
plenamente letrados que sejam capazes de continuar aprendendo no decorrer de 
suas vidas, utilizando-se adequadamente das ferramentas da leitura e da escrita, ou 
seja, pessoas que saibam ler e escrever adequadamente, que possuam as 
habilidades e competências necessárias para que se compreenda o mundo e o seu 
lugar nesse mundo, que sejam capazes de se utilizarem da escrita para se fazerem 
ouvir, resistirem à propaganda, à mídia, atualizarem-se e serem sujeitos críticos. 

Em relação às práticas de letramento no meio universitário, segundo Bezerra 
(2012, p. 247), diversos estudos sobre os letramentos no ensino superior apontam 
que não é simples para os estudantes se apropriarem de novas práticas de leitura e 
escrita tão somente pelo fato de haverem sido promovidos a esses níveis de ensino. 
Para Soares (2017, p.2), “o espaço universitário exige competências e habilidades 
linguísticas dos acadêmicos que superam os conhecimentos construídos na 
educação básica, realidade essa que se torna um dilema para muitos estudantes 
que têm o primeiro contato com o meio universitário.” Na concepção de Lea e Street 
(1998, p. 157), filiados aos assim chamados Novos Estudos de Letramento, “a 
aprendizagem no ensino superior implica a adaptação a novas formas de saber: 
novas maneiras de compreender, interpretar e organizar o conhecimento”. 

Nesse sentido, conforme argumenta Soares: 
 
Na universidade, os acadêmicos devem apresentar bom desenvolvimento 
de leitura e produção escrita, pois a cada momento são solicitadas 
atividades que necessitam maior domínio de linguagem, compreensão da 
função e elaboração de diversos gêneros 
textuais, tais como fichamento, resenha, resumo e artigo científico. Segundo 
a literatura supracitada, os alunos devem demonstrar habilidades 
linguísticas de leitura e de escrita já construídas no seu processo formativo 
vital e escolar (SOARES, 2017, p, 2).  

 

Dessa forma, infere-se que na prática da leitura e da escrita no âmbito da 
universidade “é preciso conhecer e dominar os diversos tipos de gêneros para que a 
comunicação verbal/escrita se estabeleça de forma coerente e eficaz” (ORTEGA; 
DINIZ, 2005, p. 04) para que o processo de ensino-aprendizagem seja um momento 
agradável e produtivo de formação humana, intelectual e profissional dos alunos. 

Nesse sentido, os alunos do Ensino Superior necessitam de conteúdos que 
proporcionem um letramento pessoal, que os tornem leitores do mundo, e 
profissional, de acordo com suas futuras áreas de atuação. Ou seja, é “necessário 
adequar o estudo da língua materna ao universo linguístico próprio do futuro 
exercício profissional” (ADORNO-SILVA, 2006, p. 93), de modo a prepará-lo para o 
mercado de trabalho e para o uso adequado da linguagem na vida pessoal e 
acadêmica. 
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5. A PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL “RELATÓRIO” PELOS ALUNOS DOS 
CURSOS DE ENGENHARIA 

Essas atividades, em forma de sequência didática, foram realizadas no 
primeiro semestre de 2018 com as turmas iniciantes dos cursos de Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Química da 
Faculdade de Telêmaco Borba/PR (FATEB).  

 
5.1. ESTUDO INICIAL DO GÊNERO TEXTUAL “RELATÓRIO”  

Na primeira etapa da sequência didática, o estudo inicial do gênero textual 
“relatório”, os quatro docentes reuniram todos os alunos dos quatro cursos de 
Engenharia na sala de eventos da Instituição (Sala de Convenção I) para uma aula 
conjunta em que foram explicadas a estrutura e as caraterísticas do gênero textual 
“relatório”, bem como a importância que esse gênero tem nos cursos de Engenharia.  

Nesse sentido, primeiramente, foi explicado aos alunos que um relatório é um 
gênero textual produzido por profissionais de diferentes áreas, que “consiste em um 
documento no qual se registram fatos, pesquisas e observações, podendo 
apresentar-se nos mais variados tipos, espécies e formas de acordo com o assunto 
e finalidades” (GREGÓRIO, 2006, p. 82).  

Dessa forma, o relatório, sendo um gênero textual que visa registrar 
informações e informar alguém, deve ser escrito numa linguagem formal, clara, 
concisa e objetiva, de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, para 
que as informações registradas sejam inteligíveis, de forma que a(s) pessoa(s) a ser 
informada(s) não tenha(m) dificuldades de compreensão e interpretação dos dados 
informados.   

Assim, o cuidado com a linguagem formal, adequada a esse gênero textual, 
dever ser uma das diretrizes de quem produz um relatório. Sobre essa questão 
Gregório (2006, p. 83) observa que, por caracterizar-se como um documento no qual 
se expõem fatos ocorridos a alguém que deseja ser informado, o relatório deve 
apresentar uma linguagem adequada a esse receptor, sendo que essa linguagem 
deve ter por objetivo ser prática e estar relacionada à realidade necessária, pois tal 
linguagem tem como princípio informar o leitor, com fidelidade, ideias ou fatos 
essenciais, procurando dar um caráter de objetividade, de neutralidade ao texto.  

Em seguida à introdução ao gênero, foi apresentado aos alunos um modelo 
de “relatório de práticas laboratoriais”, que é o tipo de relatório mais utilizado dentro 
dos cursos de engenharia. Foi explicado a eles que esse gênero textual apresenta o 
conjunto da descrição da realização experimental, dos resultados nele obtidos, 
assim como das ideias associadas, de modo a constituir uma compilação completa e 
coerente de tudo o que diga respeito ao trabalho de prática realizado no laboratório.  

Para tanto, o relatório de práticas laboratoriais deve ser elaborado com a 
seguinte estrutura, conforme o exemplo apresentado na aula: 

a) Capa; 
b) Folha de rosto; 
c) Resumo; 
d) Sumário; 
e) Objetivos (geral e específicos); 
f) Fundamentação teórica; 
g) Materiais e métodos; 
h) Análise dos dados; 
i) Considerações finais; 
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j) Referências. 
Na sequência, os professores explicaram aos alunos o que é e como devem 

ser elaborados cada um dos itens que compõe a estrutura do relatório de práticas 
laboratoriais, conforme é demonstrado nos tópicos apresentados a seguir. 

 
5.1.1. Capa 

Na capa do relatório devem constar, em ordem decrescente, o nome da 
instituição, o nome do aluno, o título do relatório, o nome da cidade e do estado, e 
por fim o ano de elaboração do relatório. Todas essas informações devem estar 
centralizadas na página. 
 
5.1.2. Folha de rosto 

A folha de rosto deve conter todas as informações constantes na capa 
acrescidas de duas informações que devem ser colocadas logo abaixo do título: 
primeiro um informativo sobre a natureza e o objetivo do relatório seguido do nome 
do orientador do relatório elaborado, conforme exemplo abaixo: 

Relatório apresentado ao Curso de Engenharia Química, da Faculdade de 
Telêmaco Borba, como requisito parcial para aprovação da disciplina de 
Química Básica. 
Orientador: Profª. Flávia Sayuri Arakawa 

 

Essas duas informações devem estar alinhadas à direita da página. 
 

5.1.3. Resumo 

O resumo de um relatório é a apresentação sucinta do trabalho realizado, 
contendo objetivos, metodologia, resultados e principais conclusões, sendo que 
o texto deve ser redigido de forma contínua, com apenas um parágrafo não 
adentrado. 

 
5.1.4. Sumário 

No sumário devem estar elencados, em ordem numérica e com indicação do 
número da página, todos os elementos textuais do relatório: objetivos, 
fundamentação teórica, materiais e métodos, análise da dados, considerações finais 
e referências.  

 
5.1.5. Objetivos (geral e específicos) 

Os objetivos podem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos.  
O objetivo geral deve contemplar o principal objetivo do trabalho laboratorial 

realizado, é “o que se espera vir a conseguir com a realização da pesquisa” (LUNA, 
1998, p. 36). Dessa forma, conforme Motta-Roth e Hendges (2010, p. 56), para 
identificar o objetivo geral do relatório deve-se explicitar o que se pretende com a 
pesquisa laboratorial realizada.  

Já os objetivos específicos são aqueles objetivos que esclarecem o conteúdo 
do objetivo geral, aqueles objetivos que devem ser atingidos para que o objetivo 
geral seja alcançado. Assim, segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 57), para 
definir os objetivos específicos, é necessário pensar nos passos a serem seguidos 
para se alcançar o objetivo geral, ou seja, quais etapas ou metas específicas devem 
ser atingidas.  
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Os objetivos, tanto geral quanto específicos, devem ser introduzidos por um 
verbo no infinitivo (pesquisar, identificar, comparar, descrever, explicar, verificar, 
encontrar, entre outros). De acordo com Motta-Roth e Hendges (2010, p. 57), os 
verbos no infinitivo utilizados devem remeter “a um estado de conhecimento de um 
estado de coisas como, por exemplo, identificar a composição de um problema, 
descrever seus componentes, explicar seu funcionamento ou verificar as causas da 
sua ocorrência.  

 
5.1.6. Fundamentação teórica 

A fundamentação teórica de um relatório de atividades laboratoriais é o 
conjunto de pesquisas, ou de conhecimento, sobre o tema e objetivos da sua 
pesquisa de laboratório que embasaram o trabalho de pesquisa realizado, pois um 
relatório de aula prática deve conter os fundamentos teóricos focados no objetivo do 
experimento realizado e que são essenciais à compreensão do mesmo. Dessa 
forma, sua elaboração depende da consulta a livros-texto e poderá ser uma breve 
explicação do princípio científico estudado ou então uma referência aos 
produtos/materiais que estão em análise. 

Nesse sentido, a fundamentação teórica “serve para demonstrar o que já se 
sabe sobre a temática, o problema em questão, o que as pesquisas desenvolvidas 
anteriormente demonstram” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p.57), de modo que 
esta seção do relatório “apresenta uma síntese dos textos lidos para formular e 
contextualizar o problema” (Ibid.).  

Ao citar uma série de estudos prévios sobre o tema, você estará situando o 
seu problema de pesquisa e terá melhores condições de respondê-lo. Assim, de 
acordo com Motta-Roth e Hendges (2010, p. 91), esse tópico pode ser visto como o 
momento em que se situa o trabalho de pesquisa realizado, pois ao citar uma série 
de estudos prévios que serviram como ponto de partida para a pesquisa estará se 
afunilando a questão até chegar ao tópico específico que foi investigado.  

Nesta seção, é necessário que os autores e as pesquisas citadas dialoguem 
entre si mediadas pelo autor do relatório.  

Em relação à linguagem adequada para escrita da fundamentação teórica, 
recomenda-se a utilização dos seguintes tempos verbais: 

a) passado:  
“A fim de testar a eficiência de um modelo de desenvolvimento sustentável, 

fulano (2000) realizou um estudo aplicado ao Nordeste do país, obtendo resultados 
bastante eficientes” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 96). 

b) pretérito perfeito composto: 
“Nos últimos anos, um número crescente de estudos tem investigado 
alternativas para o desenvolvimento sustentável” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 
2010, p. 94). 
c) presente:  
“O desenvolvimento sustentável é reconhecido como alternativa fundamental 

para solucionar os problemas relacionados à miséria mundial e à degradação 
ambiental” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 95). 

 
5.1.7. Materiais e métodos 

Também chamado de metodologia, o item materiais e métodos é uma 
descrição completa da metodologia utilizada, que permite a compreensão e 
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interpretação dos resultados, bem como a reprodução do experimento por outros 
alunos.  

Nesta seção, é necessária uma descrição detalhada dos equipamentos e 
materiais utilizados na realização do experimento, assim como suas características 
principais (resolução, marca, etc.), bem como dos próprios procedimentos 
experimentais. 

Conforme afirmam Motta-Roth e Hendges (2010, p. 57), nesta seção são 
descritos os procedimentos adotados e a natureza dos dados obtidos no estudo, 
explicando-se a natureza da pesquisa (se é qualitativa, quantitativa, exploratória, 
empírica ou de outro tipo) e dos dados a serem obtidos, conforme demandado 
em cada caso específico.  

Esta seção do relatório deve ser dividida em duas partes: materiais e métodos 
(procedimentos experimentais).  

Materiais: devem ser listados e descritos detalhadamente todos os materiais 
e equipamentos utilizados na realização do experimento laboratorial na forma de 
itens. 

Métodos (procedimento experimentais): descrição detalhada dos 
procedimentos executados (incluindo-se modificações que tenham sido feitas no 
decorrer do experimento em relação ao procedimento originalmente proposto) para a 
realização do experimento laboratorial. 

Em relação à linguagem, na parte da descrição dos métodos, no relatório de 
experiência laboratorial como experiência já realizada, deve-se priorizar o uso de 
verbos no pretérito perfeito, de forma impessoal (realizou-se, calculou-se, verificou-
se) ou no passado composto (foi realizado, foi calculado, foi verificado), 

A escrita do procedimento experimental deve permitir que outras pessoas 
realizem o experimento e consigam reproduzir os mesmos resultados. Nesse 
sentido, embora normalmente considerada secundária num relatório, esta parte é 
essencial para a compreensão da experiência realizada. 
 

5.1.8. Análise dos dados 

A análise dos dados é a parte mais importante do relatório, uma vez que é 
nela que os autores evidenciam todos os conhecimentos adquiridos, através da 
profundidade com que discutem os resultados obtidos.  Nessa seção, devem ser 
descritos os principais resultados obtidos no experimento de pesquisa laboratorial 
realizada, na sequência em que o procedimento foi realizado.  

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 125), os dados obtidos no 
experimento realizado devem ser apresentados, comentados e interpretados, 
com o auxílio de um número (variável) de exemplos, e discutidos em relação ao 
que se avançou no conhecimento do problema, em relação ao estado da arte.  
Nesse sentido, os resultados devem ser apresentados de forma objetiva e lógica, 
acompanhados de uma análise crítica dos mesmos, com base nos conceitos 
envolvidos na pesquisa. Deve-se incluir também os cálculos efetuados, sendo que 
sempre que possível os dados devem ser organizados na forma de tabelas e 
gráficos, que devem ser descritos e enumerados adequadamente no texto, com um 
título que os descreva brevemente, e não apenas lançados sem organização e 
identificação.  

Em resumo: 
• Apresente os resultados e sua discussão (explicação) na sequência em que o 

procedimento foi executado; 
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• Discuta cada etapa do procedimento realizado, procurando justificar e explicar 
a sua realização; 

• Discuta (explique) cada observação experimental (deformação sofrida pela 
mola, etc) e os resultados obtidos (massa final, rendimento, ponto de fusão, etc.); 

• Indique com clareza as operações de cálculo. Indique sempre as unidades 
usadas nas medidas; 

• Compare os resultados obtidos com o que era esperado com base na teoria 
(descrita na Introdução) ou em resultados já publicados. Se os resultados diferem do 
que era esperado, na discussão deve-se procurar explicar por que, refletindo sobre 
possíveis fontes de erro; 

• Podem ser apresentadas recomendações ou propostas de decisões a tomar 
em função dos resultados obtidos; 

• Podem também indicar-se sugestões para investigações posteriores ou ainda 
alterações ao procedimento seguido ou à técnica utilizada. 

Na discussão realizada nesta seção do relatório, que leva à interpretação dos 
resultados obtidos na realização do experimento laboratorial, deve-se comparar os 
resultados obtidos face ao objetivo pretendido na realização da experiência. Nesse 
sentido, não se deve tirar hipóteses especulativas que não possam ser 
fundamentadas nos resultados obtidos na realização do experimento laboratorial.  

Motta-Roth e Hendges (2010, p. 128) sintetizam em alguns movimentos a 
elaboração da análise dos dados, conforme abaixo: 

1 – Recapitulação de informação metodológica: rememoração das 
etapas de análise do experimento, descritas em materiais e métodos, uma vez 
que seus resultados são apresentados de acordo com essas etapas. 

2 – Declaração dos resultados: basicamente descritivo e em geral envolve 
valores numéricos ilustrados por tabelas e gráficos. Pode compreender a 
comparação entre duas ou mais variáveis analisadas, a indicação de mudança com 
o passar do tempo e a relação entre variáveis.  

3 – Explicação do final (in)esperado: interpretação e discussão dos dados, 
procurando explicar as possíveis causas, razões e circunstâncias. Esta discussão 
pode estar voltada tanto para os dados esperados quanto para aqueles inesperados 
que contariam a literatura na área. Os dados serão esperados quando se alinharem 
a hipóteses, expectativas ou informações já apontadas nas seções iniciais do 
relatório e serão inesperadas quando forem diferentes delas. 

4 – Avaliação da descoberta: avaliação dos resultados, indicando em que 
medida são significativos e quais são as consequências para a área em que o 
estudo se insere. 

5 – Comparação da descoberta com a literatura: fazer referência a 
pesquisas prévias na área, comparando a descoberta do experimento com a 
literatura, se seus resultados são similares ou diferentes. 

 
5.1.9. Considerações finais 

Nesta seção, deve-se sumarizar as principais conclusões obtidas no decurso 
do trabalho realizado, apresentando-as de forma objetiva à luz da discussão dos 
resultados obtidos na experiência realizada.  

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 128), pode-se elaborar 
generalizações acerca das principais descobertas, que podem ser direcionadas 
especificamente para o próprio estudo ou para a área como um todo, e destacar os 
resultados mais relevantes do trabalho, numa espécie de resumo, e fazer sugestões 
para futuras pesquisas.  
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Pode-se também sugerir melhorias do experimento com base nas 
dificuldades encontradas, tais como imprecisões de medidas, técnicas 
experimentais mais apropriadas, limitações da modelagem matemática utilizada, 
etc. 

Por fim, nesta seção, cabe também uma avaliação crítica sobre o 
experimento realizado e dos resultados obtidos, atentando se estão coerentes com a 
proposta do experimento e com os objetivos. 

 
5.1.10. Referências 

Nesta seção, ao final do relatório, devem ser citadas todas as referências 
utilizadas (e citadas, principalmente na fundamentação teórica) para a 
elaboração do experimento laboratorial e do relatório. 

As referências devem ser listadas em ordem alfabética, conforme as 
normas estabelecidas pela ABNT. 
 

5.2. ATIVIDADE DE PRÁTICA LABORATORIAL 

Depois dessa explanação realizada pelos professores, mostrando e 
explicando aos alunos a estrutura de um relatório de pesquisa laboratorial, num 
segundo momento, a professora da disciplina de Química Básica realizou uma 
atividade laboratorial com eles no Centro Laboratorial da IES. 

 
5.3. PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL RELATÓRIO  

Da prática de laboratório resultou um relatório elaborado em grupo e postado 
no ambiente virtual de aprendizagem (campus virtual) de todas as disciplinas 
envolvidas na atividade. 
 
5.4. O FEEDBACK E ATIVIDADE DE ANÁLISE LINGUÍSTICA  

De posse dos relatórios, os professores deram um feedback aos alunos, 
apontando, principalmente, os problemas de estrutura formal e de linguagem 
identificados nos relatórios postados, enquanto que o professor de Português 
Técnico fez a correção dos textos e postou o feedback no campus virtual para que 
os alunos verificassem as inadequações de estrutura e de linguagem identificadas 
nos relatórios e efetuassem as correções necessárias.  

Seguem dois exemplos de feedbacks dados aos alunos: 
Exemplo 1: 

RESUMO 
Realizamos o nivelamento da balança para efetuar a pesagem, utilizando 
um copo descartável de 50 ml foi adicionado sal de cozinha (NaCl) 
esperamos estabilizar a balança analítica até atingir o peso de 1g, após 
atingir o peso estabelecido, retiramos o produto colocando em um outro 
recipiente, realizamos novamente a pesagem do copo para verificar se 
havia ficado algum resíduo, após isso foi repetido essa sequência mais duas 
vezes até chegarmos a conclusão da atividade. 

 
Observem como o Resumo pode ficar melhor redigido: 
Realizou-se o nivelamento da balança para efetuar a pesagem. Utilizando-
se um copo descartável de 50 ml, foi adicionado sal de cozinha (NaCl) e 
esperou-se estabilizar a balança analítica até atingir o peso de 1g. Após 
atingir o peso estabelecido, retirou-se o produto colocando-o em um outro 
recipiente, e foi realizada novamente a pesagem do copo para verificar se 
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havia ficado algum resíduo. Depois foi repetida essa sequência mais duas 
vezes até se chegar à conclusão da atividade. 

 
Exemplo 2: 
 

1 OBJETIVOS 
Conhecer a balança analítica e como é o seu funcionamento, aprender a 
realizar o nivelamento da mesma para que não haja o risco de interferência 
na pesagem, utilizar a Tara na mesma após um recipiente utilizado (neste 
caso copo descartável 50 ml) para receber o produto que irá receber ser 
pesado estar no prato da balança zerando a mesma com o recipiente, 
utilizar o sal (NaCl) para realizar para pesagem e conhecimento da balança 
que será transferido com auxílio de uma espátula, e conhecer o 
procedimento de limpeza da mesma após a análise realizada. 
 
Vejam como devem ser elencados os Objetivos: 
- Conhecer a balança analítica e como é o seu funcionamento; 
- Aprender a realizar o nivelamento da mesma para que não haja o risco de 
interferência na pesagem; 
- Utilizar a Tara na mesma após um recipiente utilizado (neste caso copo 
descartável 50 ml) para receber o produto que irá receber ser pesado estar 
no prato da balança zerando a mesma com o recipiente; 
- Utilizar o sal (NaCl) para realizar para pesagem e conhecimento da 
balança que será transferido com auxílio de uma espátula; 
- Conhecer o procedimento de limpeza da mesma após a análise realizada. 

 
Depois de postados os feedbacks no campus virtual, na aula presencial 

seguinte foi realizada uma atividade de análise linguística.  
A análise linguística (AL) é um termo criado por Geraldi (1984) para 

“denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os 
usos da língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais 
e discursivos” (MENDONÇA, 2006, p. 205). Para Mendonça (2006), a AL engloba os 
estudos gramaticais num paradigma diferente, na medida em que os objetivos a 
serem alcançados são outros. Assim, numa perspectiva interacionista da linguagem, 
ela se constitui num dos três eixos básicos do ensino de língua materna, junto com a 
leitura e a produção textual. Por isso, o seu objetivo principal é a “reflexão sobre 
elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com o foco nos 
usos da linguagem” (MENDONÇA, 2006, p. 206). Ou como afirma Geraldi: 

 
A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da 
gramática quanto questões amplas a propósito do texto, entre os quais vale 
a pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação do texto aos 
objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados 
(metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discurso direto e indireto etc.); 
organização e inclusão de informações etc. Essencialmente, a prática de 
análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em 
seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a “correções”. Trata-
se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos 
junto aos leitores a que se destina. (apud. MENDONÇA, 2006, p. 206-207) 

 
Para a realização da atividade de análise linguística, na aula presencial 

seguinte à postagem do feedback no campus virtual, o professor utilizou para 
exemplificação algumas partes dos relatórios que apresentaram necessidade de 
adequações da linguagem. Para evitar qualquer tipo de constrangimento, essas 
partes foram editadas, apagando-se qualquer marca autoral ou de identificação dos 
autores. 
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Seguem-se dois exemplos de trechos utilizados na análise linguística 
realizada: 

Exemplo 1: 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Para realizarmos a realização da calibração e aferição de nossas das 
vidrarias volumétricas utilizamos foram utilizados:          

 Balança Analítica; 

 Béquer; 

 Proveta; 

 Água destilada. 
Iniciamos Iniciou-se realizando a aferição da massa do béquer, após isso 
coletamos coletou-se 50ml de água utilizando a proveta com o auxílio de 
uma pipeta de pasteur, após cada coleta do líquido o acrescentamos ele foi 
acrescentado no béquer disposto na balança utilizada para realizar uma 
nova aferição de sua massa. Ao todo foram realizadas quatro medidas para 
constatar a média de suas massas. Entre cada medida foi checada a 
temperatura da água utilizada para que soubéssemos se soubesse a 
temperatura durante a pesagem e aferição do equipamento. 

 
Exemplo 2: 
 

Conclusão 
Concluímos Concluiu-se que agregamos houve aprendizado sobre técnicas 
de calibração das balanças analíticas, bem como sua limpeza e organização 
do laboratório, também podemos pode-se constatar as adversidades que 
influenciam a precisão da pesagem do material. No proposto realizamos foi 
realizada a pesagem de um grama de NaCl, podendo-se constatar suas 
variáveis e desvio padrão entre uma pesagem e outra; Outro fator 
importante neste experimento foi o fato de podermos poder notar o fácil erro 
na pesagem, como, por exemplo, a sujeira que cai no prato da balança que 
influencia no produto final, o mal fechamento das paredes de vidro causa 
influencia com o vento e o movimentar da bancada, foram os pontos que 
tivemos teve-se que nos se atentar para diminuir a probabilidade de erro e 
nos atentarmos também a cada ponto ressaltado pela professora para a 
execução correta das atividades. 

 
Depois dessa atividade de análise linguística, os alunos puderam fazer uma 

nova revisão dos seus relatórios e postarem a versão no campus virtual para 
avaliação, levando-se em conta também o feedback do relatório postado 
anteriormente pelo professor. 

A avaliação final da atividade teve como critério básico o texto final 
apresentado pelos alunos, considerando-se a evolução da sua produção. 
 
6. CONCLUSÃO 

Essa atividade de prática laboratorial seguida de elaboração de relatório foi 
realizada quatro vezes durante o bimestre, dentro da proposta da nova metodologia 
de ensino (iNovaEng) implantada nos cursos de Engenharia em 2018, pautada na 
interdisciplinaridade entre as disciplinas dos cursos. A metodologia de ensino do 
iNovaEng tem por objetivo implementar uma estratégia disruptiva no âmbito das 
engenharias, que interrompe o procedimento de ensino-aprendizagem convencional 
e passa adotar práticas inovadoras consistentes com as demandas do mercado 
contemporâneo, buscando aliar teoria e prática de modo que as atividades sejam 
voltadas para a formação acadêmica e profissional, fazendo com que o aluno tenha 
uma aprendizagem significativa, ou seja, que ele perceba a atividade realizada como 
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algo relevante para atingir um determinado objetivo, seja acadêmico, pessoal ou 
profissional. 
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RESUMO 
 

O artigo apresenta, primeiramente, uma abordagem teórica sobre o perfil atual de            
ingressantes das instituições de ensino superior despreparados para o trabalho com           
textos acadêmicos, devido a falhas em sua formação como leitores e autores, assim             
como o contexto de exigência sobre a importância de um preparo deles para que              
consigam obter melhor nível com sua língua materna, o português, no caso. Num             
segundo momento é apresentado o modelo de nivelamento proposto pela FATEB           
(Faculdade de Telêmaco Borba) e os resultados da aplicação das atividades da            
última turma, do 2º semestre de 2018, como um possível modelo de solução para o               
letramento de acadêmicos que possam estar mais preparados para leitura e           
produção textual de acordo com o que é exigido. 

 
Palavras-chave: Leitura, Escrita; Letramento acadêmico; Curso de Nivelamento em         
Língua Portuguesa. 
 
 

ABSTRACT 
 
The article presents, firstly, a theoretical approach about the current profile of            
newcomers from higher education institutions unprepared to deal with academic          
texts, due to failures in their formation as readers and authors, as well as the context                
of demanding about the importance of a preparation of them so that they can get               
better level with their mother tongue, Portuguese, in this case. Secondly, the leveling             
model proposed by FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba) is presented and the            
results of the activities worked in the last class, from the second semester of 2018, as                
a possible solution model for the literacy of academics who can be more prepared for               
reading and textual production according to what is required. 
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Keywords: Reading, Writing; Academic literacy; Leveling Course in Portuguese         
Language. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Parte dos alunos que ingressam no ensino superior apresenta problemas em           

relação à leitura e à escrita. Além dos corriqueiros problemas gramaticais e de             

ortografia, alguns deles não conseguem se expressar corretamente por escrito por           

meio de textos que contenham um mínimo de coerência e coesão, e também             

apresentam dificuldades de leitura e interpretação, muitas vezes diante de textos           

sem grandes dificuldades de compreensão.  

Segundo os dados do Indicador do Alfabetismo Funcional (Inaf) de 2018, num            

levantamento realizado pelo Ibope Inteligência em parceria com a ONG Ação           

Educativa e o Instituto Paulo Montenegro, três em cada dez brasileiros com mais de              

15 anos são analfabetos funcionais, ou seja, têm dificuldades para ler, escrever ou             

fazer contas cotidianas. São 29% da população brasileira, um total de cerca de 38              

milhões de pessoas que se encontram nessa situação de semianalfabetismo.  

A pesquisa é realizada por meio de entrevistas nas quais são aplicadas um             

teste específico, com questões que envolvem a leitura e interpretação de textos do             

cotidiano (bilhetes, notícias, gráficos, mapas, anúncios, etc.) e classifica a habilidade           

em cinco níveis de proficiência. O indicador tem como objetivo medir o quanto o              

brasileiro consegue entender e se fazer entendido em uma sociedade letrada. Os            

resultados dessa pesquisa foram amplamente divulgados pelas mídias impressa e          

eletrônica em agosto de 2018. 

Ao tomar como base a realidade apresentada pela pesquisa, evidencia-se a           

necessidade de propor alternativas que visem sanar tais problemas ou ao menos            

reduzir o impacto que eles possam ter durante a formação acadêmica. Para isso, foi              

elaborado e proposto em uma faculdade particular da região dos Campos Gerais um             

curso de nivelamento em Língua Portuguesa visando à formação de leitores mais            

preparados para os gêneros que seus cursos de graduação oferecem ao longo das             
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disciplinas e que exige mais do que uma simples codificação linguística e            

compreensão superficial.  

Neste artigo serão apresentadas informações que subsidiaram a elaboração         

da proposta realizada, algumas das atividades realizadas e os resultados referentes           

ao trabalho realizado no segundo semestre de 2018 pelos professores envolvidos. 

 

 
 
2 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NO           

BRASIL 

Numa entrevista concedida ao jornal Folha de Londrina, Adriana Medeiros de           

Farias, professora da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e doutora em           

Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ao ser questionada          

pelo jornalista Fábio Galiotto sobre a definição de analfabetismo funcional, ela o            

define do seguinte modo: 
 

Existem conceitos censitários para considerar uma pessoa       
analfabeta. Por exemplo, é analfabeto quem não sabe ler e escrever           
um bilhete simples no idioma que conhece. O analfabetismo         
funcional se dá quando, mesmo sabendo ler e escrever um bilhete           
simples, a pessoa não tem as competências necessárias para         
satisfazer as próprias demandas do dia a dia, viabilizar o seu           
desenvolvimento pessoal e profissional. Ainda que tenha passado        
pela escola ou que permaneça no sistema de ensino, essa pessoa           
está na condição de analfabeto funcional e vai retornar para a escola            
depois, quando se detecta que não houve continuidade na educação          
e que o sujeito faz uma utilização rudimentar da leitura e da escrita.             
O analfabetismo absoluto é mais compreensível, mas o funcional é          
assustador porque, apesar de a pessoa ler e escrever, isso não é o             
bastante para a inserção dela em uma sociedade que tem a leitura e             
a escrita como necessárias para qualquer atividade de trabalho e de           
lazer. (FARIAS, 2018, p. 3) 

 
A culpa dessa situação recai tanto sobre as falhas da Educação Básica, como             

o currículo, a formação docente e a remuneração dos professores, quanto sobre a             

organização da sociedade em bases desiguais, tida por muitos como uma estrutura            

de produção de analfabetismo. É óbvio que tudo isso contribui e tem um peso nessa               

preocupante situação, mas sem se querer eleger um ou outro como culpado para os              
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problemas de leitura e interpretação textual apresentados pelos brasileiros, não se           

pode perder de vista a questão histórica e estrutural do ensino nacional.  

Desde o início do ensino formal de língua portuguesa no Brasil, no século XIX,              

ele foi pautado pelo ensino gramatical, totalmente descontextualizado de práticas          

cotidianas e pela leitura literária dos grandes clássicos das literaturas brasileira e            

portuguesa, como forma de adquirir erudição e "aprender a escrever com os            

mestres", pois se acreditava que somente lendo-os e imitando-os era possível           

aprender a escrever bem. Até mesmo os exemplos das gramáticas normativas eram            

retirados deles. A frase "Leiam os clássicos!", foi dita e repetida por várias gerações              

de gramáticos tradicionais, que representam uma ideia equivocada e retrógrada de           

ensino normativo da linguagem.  

A leitura dos grandes clássicos da literatura, como Camões ou de Machado            

de Assis, é importante para a formação humana e intelectual, mas não para             

aprender a escrever e se utilizar de forma adequada da linguagem no dia a dia.               

Escrever se aprende de outra forma, praticando a escrita no dia tanto na escola              

quanto em outras atividades cotidianas. Os dois autores citados eram e são            

considerados gênios, suas escritas pura erudição e estavam no patamar mais           

elevado da linguagem formal.  

Com o passar do tempo, a leitura dos clássicos foi substituída pelo ensino da              

história da literatura, dividida em períodos literários, abordando a vida e a obra dos              

autores mais significativos, com fragmentos de seus principais textos.  

Também não se pode esquecer que não faz muito tempo que o Brasil passou              

20 anos sob um regime ditatorial que tinha a preocupação de "não formar um aluno               

pensante", um aluno que pudesse se transformar num cidadão crítico capaz de            

refletir sobre a própria realidade e com capacidade para utilizar adequadamente as            

práticas sociais de leitura e de escrita. Com essa política educacional retrógrada, o             

ensino de língua portuguesa ficou restrito a exercícios gramaticais repetitivos e           

descontextualizados, que ensinavam a analisar a língua (saber o que é um sujeito ou              

um objeto direto), mas não ensinavam como usá-la; e à escrita de redações             

descritivas, dissertativas e narrativas, que só tinham utilidade para o aluno para            

prestar concursos e vestibulares, mas eram de pouca ou nenhuma utilidade para a             

vida cotidiana dele. Daí então vem, se não toda, pelo menos parte significativa dessa              
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dificuldade que os alunos apresentam na hora de escrever ou ler um texto             

adequadamente. 

Nesse sentido, é significativa a observação que consta nos Parâmetros          

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000), na parte “Conhecimentos de Língua           

Portuguesa”: 
 

O estudo gramatical aparece nos planos curriculares de Português,         
desde as séries iniciais, sem que os alunos, até as séries finais do             
Ensino Médio, dominem a nomenclatura. Estaria a falha nos alunos?          
Será que a gramática que se ensina faz sentido para aqueles que            
sabem gramática porque são falantes nativos? A confusão entre         
norma e gramaticalidade é o grande problema da gramática ensinada          
pela escola. O que deveria ser um exercício para o falar/escrever/ler           
melhor se transforma em uma camisa de força incompreensível.         
(BRASIL, 2000, p.16) 

 
Somente a partir da segunda metade da década de 90, com a promulgação             

das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394) e da publicação               

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) é que esse cenário começou a dar            

sinais de mudança. Os PNCs para o ensino de língua portuguesa no Ensino             

Fundamental e no Ensino Médio, elaborados a partir das novas teorias de            

aprendizagem e das recentes contribuições da linguística textual, direcionam para          

um ensino-aprendizagem pautado pela interdisciplinaridade e por práticas        

significativas de leitura e escrita, com a utilização dos diversos gêneros textuais com             

os quais os alunos convivem no dia a dia, e não somente baseados na tríade               

descrição, dissertação e narração, que descontextualizada não agrega nada ao          

ensino.  

Nesse sentido, no PCN+ Ensino Médio: Orientações educacionais        

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Linguagens, códigos e        

suas tecnologias, na Introdução à Língua Portuguesa, afirma-se que: 
 

As competências e habilidades propostas pelos Parâmetros       
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) permitem        
inferir que o ensino de Língua Portuguesa hoje, busca desenvolver          
no aluno seu potencial crítico, sua percepção das múltiplas         
possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor        
efetivo dos mais diversos gêneros representativos de nossa cultura.         
Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das          
características de determinado movimento literário, o aluno deve ter         
meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que         
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possam ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua          
com que se depara, na família, entre amigos, na escola, no mundo            
do trabalho. (BRASIL, 2002, p.55) 

 
A partir da nova LDB e da introdução dos PCNs, como documentos            

norteadores do ensino, e mais recentemente da promulgação da Base Nacional           

Comum Curricular em 2018, a concepção de leitura passou a ser vista não mais              

como uma mera decodificação de letras impressas ou digitalizadas, onde tudo           

estava no texto e o leitor só tinha que decifrá-lo, mas sim como um processo               

interação entre leitor e texto (e também o autor), no qual tão importante quanto a               

decodificação é o conhecimento prévio do leitor, sem o qual não é possível haver              

compreensão alguma.  

Na esteira dos PCNs, no estado do Paraná, vieram à luz as Diretrizes             

Curriculares da Educação Básica, publicadas pela Secretaria de Estado de          

Educação em 2008, que, no caso da língua portuguesa e literatura, são até mais              

progressistas e flexíveis que o seu modelo nacional. Recentemente também outro           

passo importante foi dado com a promulgação da Lei nº 13.696, de 12 de julho de                

2018, que instituiu a Política Nacional de Leitura e Escrita como estratégia            

permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de               

acesso público no Brasil. 

Embora tenha havido essa mudança de orientação pedagógica há quase          

duas décadas, o ensino de língua portuguesa ainda não sofreu totalmente o impacto             

positivo dela. Prova disso são os resultados negativos que os estudantes brasileiros,            

de todos os níveis de ensino, têm obtido em avaliações nacionais ou internacionais,             

e as lacunas de aprendizagem que apresentam ao chegar ao ensino superior.  

Para se ter uma ideia dessa gravidade, segundo a reportagem publicada em            

16 de julho de 2018 pelo jornal Folha de São Paulo, os resultados do Exame               

Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014 mostraram que 537 mil alunos zeraram             

a redação da prova, quase 10% do total de 6 milhões de participantes que              

realizaram a prova naquele ano. No ENEM de 2017 o número de redações zeradas              

baixou para 309 mil, mas ainda assim é um número alto e preocupante.  

A mesma pesquisa anteriormente citada (Indicador do Alfabetismo Funcional -          

Inaf de 2018) apontou também que apenas 22% dos brasileiros que chegaram à             
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universidade têm plena condição de compreender e se expressar. Ou seja, apenas            

um quinto dos universitários estão no chamado nível proficiente, o mais avançado            

nível de alfabetismo, de pessoas que são capazes de entender e se expressar por              

meio de letras e números, como também de elaborar textos de diferentes gêneros e              

estão aptos a opinar sobre um posicionamento ou estilo de autores de textos. Os              

dados também apontam que 4% dos ingressantes no ensino superior estão no grupo             

dos analfabetos funcionais. 

 

3 O LETRAMENTO ACADÊMICO 

Conforme observam Kleiman e Moraes (1999), a sociedade contemporânea         

exige o letramento das pessoas, pois elas vivem imersas em imagens, letreiros,            

manchetes de jornais, sinais de trânsito, placas, cartões de crédito, notas fiscais,            

documentos, rótulos de embalagens, revistas, livros e todo tipo de textos verbais e             

imagéticos disponíveis na internet acessada por computador ou telefone celular, pois           

as novas tecnologias aumentaram as leituras feitas pelos cidadãos para se           

integrarem na sociedade contemporânea, assim o indivíduo que pode fazer uso de            

todas as vantagens de uma tecnologia como a internet, por exemplo, é aquele             

indivíduo que é leitor (e que escreve).  

Por letramento, entenda-se, conforme a definição feita por Barton e Hamilton           

(1998), “as inúmeras práticas sociais que integram direta ou indiretamente a           

produção e/ou leitura de materiais escritos e que integram a dinâmica da vida             

cotidiana de uma dada comunidade”. Segundo Soares (2004), o termo “letramento”           

surgiu nos anos 1990 para designar o desenvolvimento e as habilidades da leitura e              

da escrita dos indivíduos, diferenciando-o do processo de alfabetização centrado          

apenas na aquisição e decodificação do sistema linguístico (alfabético e ortográfico),           

dissociado que qualquer prática social.  

Para Kleiman e Moraes (1999), o indivíduo letrado deve apresentar grau de            

familiaridade com diversos usos da escrita do cotidiano, tais como: escrever bilhetes            

e cartas, compreender uma notícia no jornal, entender uma explicação médica,           

preencher formulários oficiais, defender seus direitos de consumidor, contribuir com          

um debate, ser capaz de desfrutar da leitura de um romance ou de um poema. As                

autoras observam ainda que ser letrado se estende também ao conhecimento de            
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práticas orais, como, por exemplo, aquelas que envolvem mais planejamento e           

cuidado do que a conversação espontânea na família ou entre amigos, como            

apresentar um trabalho na escola, proferir uma palestra ou participar de um debate.             

Dessa forma, um sujeito plenamente letrado transita livremente, com familiaridade,          

entre diversas práticas sociais de diversas instituições, conhecendo, por meio do           

entendimento da linguagem e da sua utilização adequada, práticas de uso da escrita             

da escola, da mídia, da igreja, do local de trabalho, da repartição pública, enfim das               

instituições próprias de uma sociedade tecnológica.  

Nesse sentido, afirmam Kleiman e Moraes (1999), é preciso formar indivíduos           

plenamente letrados que sejam capazes de continuar aprendendo no decorrer de           

suas vidas, utilizando-se adequadamente das ferramentas da leitura e da escrita, ou            

seja, pessoas que saibam ler e escrever adequadamente, que possuam as           

habilidades e competências necessárias para que se compreenda o mundo e o seu             

lugar nesse mundo, que sejam capazes de se utilizarem a escrita para se fazerem              

ouvir, resistirem à propaganda, à mídia, atualizarem-se e serem sujeitos críticos. 

Em relação às práticas de letramento no meio universitário, segundo Bezerra           

(2012, p. 247), diversos estudos sobre os letramentos no ensino superior apontam            

que não é simples para os estudantes se apropriarem de novas práticas de leitura e               

escrita tão somente pelo fato de haverem sido promovidos a esses níveis de ensino.              

Para Soares (2017, p.2), “o espaço universitário exige competências e habilidades           

linguísticas dos acadêmicos que superam os conhecimentos construídos na         

educação básica, realidade essa que se torna um dilema para muitos estudantes            

que têm o primeiro contato com o meio universitário.” Na concepção de Lea e Street               

(1998, p. 157), filiados aos assim chamados Novos Estudos de Letramento, “a            

aprendizagem no ensino superior implica a adaptação a novas formas de saber:            

novas maneiras de compreender, interpretar e organizar o conhecimento”. 

Nesse sentido, conforme argumenta Soares: 
 

Na universidade, os acadêmicos devem apresentar bom       
desenvolvimento de leitura e produção escrita, pois a cada momento          
são solicitadas atividades que necessitam maior domínio de        
linguagem, compreensão da função e elaboração de diversos        
gêneros textuais, tais como fichamento, resenha, resumo e artigo         
científico. Segundo a literatura supracitada, os alunos devem        
demonstrar habilidades linguísticas de leitura e de escrita já         
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construídas no seu processo formativo vital e escolar (SOARES,         
2017, p, 2).  

 
Dessa forma, infere-se que na prática da leitura e da escrita no âmbito da              

universidade “é preciso conhecer e dominar os diversos tipos de gêneros para que a              

comunicação verbal/escrita se estabeleça de forma coerente e eficaz” (ORTEGA;          

DINIZ, 2005, p. 04) para que o processo de ensino-aprendizagem seja um momento             

agradável e produtivo de formação humana, intelectual e profissional dos alunos. 

 
 

4 CURSO DE NIVELAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA  

Os Programas de Nivelamento devem fazer parte da política de apoio           

discente das instituições de ensino superior (IES) e são uma necessidade tanto para             

elas quanto para seus alunos, pelo fato de que alguns ingressantes em cursos             

graduação apresentam certas deficiências de aprendizagem em algumas disciplinas,         

principalmente em Língua Portuguesa e Matemática, consideradas disciplinas        

básicas para a formação dos acadêmicos. Muitos alunos não conseguem se           

expressar corretamente por escrito, cometendo muitos erros de ortografia e          

concordância, elaborando textos com sérios problemas de coesão e coerência, bem           

como não conseguem realizar uma leitura satisfatória de um texto simples, enquanto            

que outros apresentam falhas básicas no raciocínio matemático. Há também vários           

casos de alunos ingressantes que estão há muitos anos longe dos bancos escolares             

e por esse motivo também apresentam problemas de aprendizagem, pois já não se             

lembram mais de alguns conteúdos básicos vistos no Ensino Médio.  

Dessa forma, são necessários, por parte das instituições de ensino, a           

implantação de mecanismos de nivelamento, os quais podem ser ofertados aos           

alunos através de cursos de extensão, monitoria, tutoria e oficinas pedagógicas, que            

possibilitem minimizar essas lacunas e elevar os alunos com deficiências ou           

dificuldades de aprendizagem a um nível igual ou mais próximo ao de seus colegas              

que tiveram uma formação adequada e apresentam uma condição satisfatória,          

proporcionando, assim, a eles ter uma aprendizagem significativa e, ao final, estar            

em conformidade com o perfil do egresso previsto de seus cursos. 

Nesse sentido, a Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) tem ofertado, desde           

2014, atividades de nivelamento em Língua Portuguesa em formato de curso de            
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extensão, visando identificar as lacunas que os alunos trazem de sua formação            

anterior e consequentemente minimizar essas deficiências em relação aos         

conteúdos fundamentais constantes nas grades curriculares dos seus cursos. São          

objetivos das atividades de nivelamento em Língua Portuguesa ofertadas pela          

FATEB: 

- Desenvolver habilidades de leitura e escrita, de modo que o aluno saiba utilizá-las              

em situações reais de uso na vida pessoal, acadêmica e profissional; 

- Resgatar com o aluno conceitos básicos voltados para uma boa escrita; 

- Trabalhar desde o conceito inicial dos gêneros e tipologias até sua modalidade de              

escrita científica, ou seja, dentro do meio acadêmico; 

- Expor a importância do domínio da linguagem para os futuros profissionais, dentro             

da vida acadêmica assim como, posteriormente, em suas carreiras; 

- Trabalhar questões essenciais para uma boa comunicação; 

- Desenvolver habilidades de produção de gêneros textuais escritos, utilizando-se de           

forma consciente os recursos oferecidos pela língua portuguesa; 

- Aprimorar as competências básicas exigidas na leitura, interpretação e produção           

textual, visando uma melhoria da expressão escrita; 

- Conhecer as estruturas que são utilizadas nos textos acadêmicos; 

- Produzir textos acadêmicos e técnicos (resumo, resenha, relatórios técnicos,          

artigos técnicos-científicos, etc.) tendo por base a noção de suas estruturas. 

 
5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO DE NIVELAMENTO EM LÍNGUA         

PORTUGUESA DA FATEB 

Seguindo a tendência contemporânea das IES que trabalham com o ensino à            

distância, na proposta ofertada pela FATEB, foi utilizada a modalidade híbrida,           

considerando a rotação por estações, na qual se pôde trabalhar em encontros            

presenciais a parte conceitual e, utilizando o Campus Virtual (site da instituição de             

acesso dos alunos para troca de materiais e exercícios), a realização de atividades,             

contato online com o professor, assim como orientações de possíveis leituras e            

estudos independentes. 

Para isso, as aulas foram organizadas em uma carga horária de 40            

horas/aula, divididas em oito semanas, contemplando um dos bimestres, para que           
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os acadêmicos pudessem ter as orientações e desenvolver o que lhes fosse            

solicitado em cada uma das etapas. Logicamente as etapas possuíam uma           

cronologia na qual os conteúdos precisavam ser estudados a fim de compreender o             

necessário para a fase seguinte. 

Sendo assim, o trabalho realizado se iniciou com o conceito de texto e leitura,              

visando à desconstrução do que os alunos entendem pelo ato de ler e introduzindo o               

conceito de gêneros textuais. Santos (2013) diz que “cada domínio discursivo           

apresenta vários traços peculiares e estes são fundamentais na caracterização de           

cada texto, inclusive na questão do nome específico pelo qual um determinado texto             

é (re)conhecido na sociedade em geral”. Marcuschi conceitua gêneros textuais          

dizendo que são 

 
[...] uma noção propositadamente vaga para referir os textos         
materializados que encontramos em nossa vida diária e que         
apresentam características sócio-comunicativas definidas por     
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição      
característica (MARCHUSCHI, 2002, p. 22-23). 

 

O propósito, ao se fazer isso, era que os alunos entendessem que,            

diferentemente das tendências pedagógicas escolares de muitos professores ao se          

trabalhar as competências linguísticas de forma mecanicista e descontextualizada,         

para serem “bons leitores” não se pode conceber o texto fora de contexto e que é ele                 

que determina inúmeras caraterísticas das produções, assim como ao se interpretar           

um texto é necessário compreendê-las. 

No primeiro encontro, o conceito de texto, tipologia, gênero textual e           

intertextualidade foram trabalhados utilizando obras de Cândido Portinari, sendo         

estas uma pintura e um trecho de um poema deste autor, os quais abordam a               

temática retirantes. Juntamente com as duas obras, foram apresentados verbetes de           

diferentes dicionários sobre esta palavra, para mostrar diferentes gêneros e          

contextos abordando um mesmo assunto, por meio da intertextualidade, defendida          

por Samoyault (1968). A duração das atividades referentes aos primeiros conceitos           

foi aprofundada durante três semanas com exercícios de leitura, compreensão e           

interpretação, disponibilizadas virtualmente. 
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Os exercícios de leitura e interpretação foram desenvolvidos com base nas           

provas anteriores do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes),          

uma vez que o exame trabalha com a proposta do nivelamento: a leitura,             

interpretação e compreensão de diferentes gêneros, assim como produção textual          

argumentativa, utilizando de temáticas específicas de diferentes áreas, mas que em           

todas as versões apresentam um núcleo comum, avaliando se o aluno tem requisitos             

básicos de leitura, interpretação e escrita, considerando temáticas atuais de          

relevância social. 

Na sequência, foi realizada a seleção de resumos de artigos acadêmicos           

extraídos de bases como a CAPES e a Scielo, para que os alunos entendessem a               

importância de um texto objetivo, bem construído e com propósito definido. O intuito             

era ler e analisar como cada um foi produzido, visando identificar tipologias (narrar,             

descrever, dissertar etc.) presentes nas construções textuais, assim como sua          

relevância para o propósito comunicativo do texto, além de promover contato com            

um gênero textual acadêmico. A seleção dos resumos foi realizada com base no             

perfil e nos cursos dos acadêmicos, para que eles pudessem trabalhar com textos             

também de suas áreas, tornando mais interessante e significativa à análise. 

Ao terem contato com os resumos, os alunos poderiam pôr em prática a teoria              

trabalhada anteriormente referente aos gêneros e tipologias, procurando realizar         

leituras e compreensões, não só do conteúdo, mas também da estrutura utilizada            

com propósitos que direcionassem possíveis leitores ao viés central das informações           

dispostas, que caracterizam o tipo de resumo. 

Terminada esta etapa, os alunos deveriam selecionar um dos resumos          

estudados e elaborar uma explicação sobre o propósito do artigo, assim como seu             

conteúdo. Continuando o exercício, a leitura dos artigos foi realizada para ver se o              

horizonte de expectativa seria suprido ou se o resumo não contemplava a totalidade             

presente na proposta. Nesse exercício buscou-se trabalhar nos discented não só a            

leitura e compreensão, mas também a criticidade, pois resumos são a “porta de             

entrada”, a apresentação dos artigos e, caso eles não cumpram a função de informar              

corretamente sobre o conteúdo apresentado, sua função social fica falha e           

inapropriada. Para encerrar, foram socializadas as análises em um dos encontros           
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presenciais e em um fórum online, para que os acadêmicos participantes           

trabalhassem a oralidade e a redação. 

Em relação às questões ortográficas e coesivas, foi proposto que os alunos            

realizassem a correção de determinados textos, inseridos em diversos contextos,          

visando a percepção deles dos problemas apresentados. Eles receberam textos          

problemáticos em relação à ortografia das palavras, pontuação, acentuação e até           

mesmo em abordagem e situação de uso para realizar a leitura e perceber os              

equívocos e, assim, buscar modos de corrigir e adequar as produções. O propósito             

disso foi dar autonomia para que os acadêmicos percebessem o que deveriam fazer             

após produzir algo, considerando suas futuras situações de escrita, saindo do           

tradicional ensino de gramática no qual o professor passa as regras e todos             

trabalham as mesmas. Essa atividade foi elaborada com base no PBL (problem            

based learning), criando a situação que deveria ser resolvida pelos alunos e            

apresentada ao docente, e esse, se necessário faria intervenções. 

Visando a escrita, posteriormente, foi proposto que os alunos elaborassem um           

projeto de pesquisa, no qual eles procurassem preparo e a melhor maneira de se              

expressar em cada etapa. Para tanto, em uma das aulas presenciais, foi realizada             

uma rotação por estações, na qual os alunos, em cada fase, produziriam os textos              

referentes aos componentes integrantes do corpo de um projeto, utilizando como           

base exemplos disponibilizados pelo professor em cada estação, assim como          

orientações e respaldo dele, caso fosse necessário. 

Juntamente com a escrita do projeto, os acadêmicos foram instruídos a           

revisarem seus textos, seguindo as orientações trabalhadas em encontro anterior, no           

qual foi abordado não só a questão gramatical, mas também a adequação da             

exposição do conteúdo ao contexto em que se propõem uma redação. Os projetos             

elaborados poderiam ser produzidos com base nos estudos de alguma disciplina que            

os acadêmicos estavam cursando. Vários deles optaram por aprimorar a escrita do            

Projeto Integrador, componente curricular da instituição, no qual os alunos propõem           

a elaboração de um estudo e a produção de uma ação ou produto que sirva para                

determinado propósito. 

Para encerrar as atividades do nivelamento, foi realizada uma autoavaliação e           

uma análise das atividades para que os acadêmicos compartilhassem o quão           
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significativas teriam sido as propostas e se eles se sentiam mais preparados ou em              

processo para uma efetiva leitura e produção acadêmica. A resposta foi positiva e             

vários relataram que ao longo do estudo, já conseguiam compreender melhor certas            

abordagens realizadas em sala pelos professores, auxiliando até mesmo colegas          

que não tiveram o mesmo preparo proporcionado pelo nivelamento. 

 
6 CONCLUSÃO 

Ao se elaborar e propor o nivelamento, pôde-se perceber o quanto era            

necessária e significativa a orientação para que os acadêmicos obtivessem uma           

nova postura em relação àquilo que lhes era falho ao lerem, compreenderem e             

produzirem textos satisfatórios para a esfera acadêmica. O processo de          

desconstrução realizado a princípio foi primordial, pois muitos iniciaram as          

atividades com uma visão própria do Ensino Médio, voltada para o uso de tipologias              

e não considerando a função social dos textos e toda a complexidade que isso              

envolve. 

Logicamente, houve certo desnível e muitos alunos encontraram dificuldade         

na percepção de suas falhas ao lerem. Uma das principais foi o envolvimento com              

as informações. Muitos apresentavam em suas respostas pareceres pessoais e/ ou           

superficiais sobre a temática exposta, ignorando, de certo modo, parte do conteúdo            

ou a forma como ele foi trabalhado, o que constituía uma informação diferente das              

existentes e inseriam possibilidades compreendidas por eles. Com o         

desenvolvimento das atividades isso foi melhorando e reduzindo. As leituras já eram            

mais efetivas e pontuais em comparação ao começo. 

A percepção dos acadêmicos foi mudando e a construção de seus perfis            

como leitores com um grau maior de proficiência também devido aos estímulos e             

orientações realizados. O que apareceu com maior relevância, então, foi a postura            

de vários ao se colocarem como indivíduos em construção e afirmarem o plano de              

continuar a praticar para que melhorassem ainda mais e elevassem o nível em que              

estavam no término das atividades, visando a conquista de um letramento           

adequado às suas necessidades. 

O nivelamento cumpriu a proposta inicial de construir sujeitos mais críticos e            

proativos na autoformação como leitores mais capazes de se inserir no meio            
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acadêmico, seja para leituras de diferentes graus de dificuldade, ou para o início de              

produções que contribuíssem com suas áreas, porque ao terem um direcionamento           

em relação às possibilidades de uma leitura efetiva, sabiam, posteriormente o que            

fazer, como e onde buscar mais coisas que dessem apoio às novas práticas ao usar               

a língua portuguesa. 
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RESUMO 
 
O ensino de empreendedorismo recebeu atenção no âmbito das pesquisas em 

educação, porém, a sua implantação ainda encontra dificuldades, como destacam 

Lopes (2010) e Lavieri (2010), pelo fato do empreendedorismo ser interpretado em 

uma visão mercadológica, o que acaba por afastá-lo do ambiente escolar. Com essa 

premissa, Dornelas (2008) aponta que o ensino de empreendedorismo é aplicado no 

Brasil de maneira inversa ao ciclo educacional, enquanto a sua disseminação foi 

aplicada, primeiramente, na pós-graduação e/ou graduação, depois dessa fase é 

que ela foi conduzida à educação básica. Assim, este estudo buscou analisar quais 

as interpretações dos alunos e professores de uma instituição do Ensino Médio 

sobre o empreendedorismo e à sua, respectiva, disseminação na área de ensino. 

Para tanto, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica a partir de 

plataformas de buscas digitais e de um levantamento bibliográfico realizado a partir 

do trabalho de Gimenez (2017). Na sequência, procedeu-se a coleta de dados de 

alunos e professores de um colégio particular da região dos Campos Gerais do 

estado do Paraná, por meio de questionário semiestruturado. A partir dos dados 

obtidos, constatou-se que atitudes e ações empreendedoras são praticadas na 

escola, porém, tanto os alunos quanto os professores evidenciam que não 

compreendem o conceito de empreendedorismo. Verificou-se que os alunos e 

professores desenvolvem ações de cunho empreendedor, contudo, não são 

entendidas como sendo empreendedoras, mostrando que o ensino de 

empreendedorismo ainda necessita de uma maior disseminação para ser 

compreendido e aplicado efetivamente. 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Ensino; Ensino Médio. 
 
 

ABSTRACT 
 
Entrepreneurship education has received attention in the field of research in 
education, however, its implementation still faces difficulties, as highlighted by Lopes 
(2010) and Lavieri (2010), because entrepreneurship is interpreted in a marketing 
perspective, which eventually removes it from the school environment. With this 
premise, Dornelas (2008) points out that the teaching of entrepreneurship is applied 
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in Brazil inversely to the educational cycle, while its dissemination was applied 
primarily to postgraduate and / or undergraduate, after this phase it was conducted to 
basic education. Thus, this study aimed to analyze the interpretations of students and 
teachers of a high school institution about entrepreneurship and its respective 
dissemination in the teaching area. To this end, a bibliographic search was initially 
performed from digital search platforms and a bibliographic survey from the work of 
Gimenez (2017). Then, data were collected from students and teachers from a 
private school in the Campos Gerais region of the state of Paraná, through a semi-
structured questionnaire. From the data obtained, it was found that entrepreneurial 
attitudes and actions are practiced at school, but both students and teachers show 
that they do not understand the concept of entrepreneurship. It was found that 
students and teachers develop entrepreneurial actions, however, they are not 
understood as entrepreneurial, showing that the teaching of entrepreneurship still 
needs greater dissemination to be understood and applied effectively. 
Key-words: Entrepreneurship; Teaching; High school. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 O empreendedorismo é um tema em evidência e em franco crescimento no 
Brasil e no mundo, principalmente em momentos de crise econômica ou adversidade 
financeira em que a busca por oportunidades se configura numa saída para os 
problemas apresentados. O ensino de empreendedorismo é debatido em esfera 
mundial desde a década de 1970, ganhando força no Brasil apenas nos anos 1990, 
em que os primeiros estudos são iniciados. 
 Para Souza (2005) falar de empreendedorismo é falar de inovação, já que 
esses conceitos devem andar juntos, uma vez que o empreendedorismo se 
desenvolve a partir de processos inovadores, que segundo Lavieri (2010) são 
importantes para o desenvolvimento não apenas de um negócio, mas também de 
um país, destacando a importância do ensino de empreendedorismo para a 
mudança de panoramas existentes em que o subdesenvolvimento predomina. 
 Analisar o empreendedorismo e seu ensino configura uma atividade que 
demanda grande atenção, sendo destacada por Lopes (2010) como uma tarefa 
difícil devido a seu caráter subjetivo, relacionado a inovação e uma ação intuitiva por 
parte do empreendedor. Tendo como ponto de partida essa premissa, a pesquisa 
buscou analisar o que os alunos e professores do Ensino Médio entendem por 
empreendedorismo e seu consequente ensino, utilizando-se de uma revisão 
bibliográfica acerca da definição dessa temática com uma posterior aplicação e 
análise de questionários. 

. 
 

2. METODOLOGIA 

Os tipos de pesquisa utilizados neste estudo são a descritiva bibliográfica, de 
campo e analítica. Segundo Gil (2010), a pesquisa descritiva bibliográfica se 
configura num momento inicial de busca de fontes e fundamentações acerca do 
tema trabalhado. Com base nessa definição, primeiramente, realizou-se uma 
reflexão acerca do empreendedorismo, desde sua definição até a origem de sua 
aplicação em outros países e no Brasil.  

Sua operacionalização se deu a partir de pesquisas exploratórias em portais 
de periódicos da Capes e com a ferramenta de busca Google Acadêmico, tendo 
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como palavras-chave para busca, ensino e empreendedorismo, utilizando ainda o 
levantamento de publicações elaborado por Gimenez (2017). A partir do referencial 
teórico levantado passou-se a um estudo de campo, que segundo Tozoni Reis 
(2009) consiste em uma pesquisa direta na fonte do problema a ser estudado, para 
tanto, elaborou-se um questionário semiestruturado com questões objetivas e 
subjetivas visando analisar a percepção que professores e alunos do ensino médio 
tem sobre o empreendedorismo. 

Os questionários foram aplicados em um colégio particular de uma cidade na 
região dos Campos Gerais, no Paraná, tendo como participantes 11 professores 
que lecionam nas turmas do Ensino Médio e 49 alunos que estão concluindo o 
Ensino Médio em 2017. Os participantes receberam o questionário impresso, 
devendo responder no mesmo momento em que receberam, visando garantir que 
não efetuassem pesquisas a respeito do empreendedorismo, mas sim, registrassem 
os conceitos que possuíam acerca do tema questionado. 

As questões, objetivas e subjetivas, versavam sobre o perfil dos 
participantes, com perguntas sobre a faixa etária e sexo, tendo ainda questões 
subjetivas indagando se já tinham ouvido o termo empreendedorismo, se já haviam 
trabalhado com o empreendedorismo na escola e, o que entendem por 
empreendedorismo destacando se consideram importante ou não a sua prática na 
escola. 

Após este levantamento através dos questionários, realizou-se uma 
abordagem analítica com perspectiva quantitativa e qualitativa, de acordo com Gil 
(2010), estruturada a partir de uma pós-codificação dos dados para análise, em que 
depois da coleta e tabulação dos dados o autor realiza as relações e reflexões com 
base no referencial teórico utilizado. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

O empreendedorismo é constantemente atrelado ao empresariado, 
colocando o empresário como um empreendedor, porém, o que se observa é que 
nem todo empresário consegue empregar com competência o conceito de 
empreendedorismo, que é definido segundo Lopes (2010) como um processo de 
criação, inovação e identificação de oportunidades. Esses pilares apresentados por 
Lopes são ainda reforçados em Souza (2005) que define a inovação como chave 
para compreender o empreendedorismo. 

A grande dificuldade em definir empreendedorismo encontra-se justamente 
na relação subjetiva, em que Lopes (2010) aponta que o ser empreendedor abarca 
uma visão holística, intuitiva, visando oportunidades, palpites, sentimentos, que 
devem permear a decisão racional, porém, mesmo sem obter grandes dados ou 
certezas, acabam por assumir riscos no mercado ou na aplicação de planos e 
projetos. 

Lavieri (2010) apresenta a ideia de que o empreendedorismo é necessário 
para ocorrer um processo de desenvolvimento de uma nação, uma vez que força e 
conduz o progresso econômico das nações, onde aquela que consegue empregar o 
empreendedorismo em seus meios de ensino e transmissão cultural, tende a se 
desenvolver de maneira mais rápida e efetiva. Segundo Dornelas (2008) os Estados 
Unidos podem ser utilizados como exemplo para esse processo de 
desenvolvimento atrelado à inovação e empreendedorismo, colocando-o como o 
combustível para o crescimento econômico criando empregos e prosperidade. 

Com isso podemos então definir empreendedorismo como um processo 
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criativo e inovador que resulta na criação de alternativas e soluções a partir de 
oportunidades ou necessidades apresentadas, intimamente relacionado ao 
desenvolvimento do indivíduo e da sociedade em geral. 

Quanto ao empreendedor, observa-se que este é constantemente confundido 
com o empresário, ou ainda, com o chefe, gestor, dono de uma empresa, porém, o 
que se observa é que nem todo empresário consegue empregar com competência o 
conceito de empreendedorismo, que é definido segundo Lopes (2010) como um 
processo de criação, inovação e identificação de oportunidades. Esses pilares 
apresentados por Lopes são ainda reforçados em Souza (2005) que define a 
inovação como chave para compreender o empreendedorismo. 

O empreendedor pode ser definido como aquele:  
 

Que domina processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o 
tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos 
e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 
satisfação econômica e pessoal” (BAGGIO E BAGGIO, 2014, p.27) 

 
Para Salusse e Andreassi (2013) definir o empreendedor não é um processo 

simples, e justamente, devido à dificuldade em sua definição, é que o 
empreendedorismo deve ser visto como algo além da figura do empreendedor, 
analisado como um processo complexo de análise das atitudes e métodos atrelados 
ao ato de empreender, colocando o empreendedor em segundo plano, como aquele 
que pratica o empreendedorismo, evidenciando o resultado de sua ação e 
minimizando a categorização de sua figura enquanto empreendedor.
 Assim como afirmam Salusse e Andreassi (2013), Nascimento (2016) infere a 
ideia de que a definição do empreendedor precisa ser feita através das suas ações, 
visto que são elas que irão evidenciar à sociedade o que é empreender, destacando 
que o empreendedor é aquele que busca se antecipar aos fatos e fazer diferença, 
tendo a competência de buscar oportunidades investindo com riscos calculados, 
mas acima de tudo, assumindo riscos, com grande potencial de iniciativa sem estar 
passivo a tudo que acontece na realidade em que está inserido. 

 
 

3.1 O PROCESSO EVOLUTIVO DO ENSINO DE EMPREENDEDORISMO 

Desde a década de 1970, o ensino do empreendedorismo já era tema de 
debates acerca de sua importância e aplicação, como podemos analisar a 
afirmação de Schumpeter (1984) onde coloca que o empreendedorismo é o impulso 
fundamental para a lógica capitalista de mercado e para o desenvolvimento 
econômico de um país. Para Flores et. al. (2008) o empreendedor é necessário 
para o país e seu sistema capitalista, uma vez que a existência de pessoas 
dispostas a assumir o risco de empreender é imprescindível para sua economia. 

Segundo Pardini e Paim (2001) o ensino de empreendedorismo tem início 
apenas em 1947 quando a Harvard Business School promoveu um curso voltado 
para o gerenciamento de pequenas empresas, considerado como o pontapé inicial 
para o empreendedorismo e também para o seu ensino, porém, o termo 
empreendedorismo em si foi utilizado no ramo da educação apenas cinco anos 
depois, em 1953, na New York University, onde o curso ‘Empreendedorismo e 
Inovação’ foi ministrado por Peter Drucker. 

Desde então o crescimento do número de cursos foi significativo nos mais 
diversos centros de ensino, tendo início nas academias, em especial com cursos de 
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graduação e pós-graduação. Bernardes e Martinelli (2003) fizeram um estudo 
analisando o crescimento do ensino de empreendedorismo no Canadá, que acabou 
resultando em dados relevantes com relação a sua curva ascendente: 

 
 

Com o crescimento do interesse a respeito das práticas empreendedoras e 
da criação de empresas, a pesquisa e o estudo do empreendedorismo e 
das PME (Pequenas e Médias Empresas) vem se desenvolvendo 
enormemente. Muitos Programas específicos e/ou Centros de 
Empreendedorismo ligados a instituições de ensino superior são criados, 
sendo crescente o número de experiências reportadas, que visam a 
propagar as práticas e compartilhar os resultados que aumentem a 
compreensão dos riscos e facilidades dos que pretendem trabalhar nesta 
via. (BERNARDES e MARTINELLI, 2003, p. 1) 

 
A partir de então o desenvolvimento acaba levando os países e instituições a 

se preocuparem em implantar um olhar empreendedor no ensino, porém, esse 
processo ocorre em ordem inversa. Segundo Dornelas (2008) o empreendedorismo 
tem sido ensinado e colocado em prática inversamente ao ciclo educacional, 
iniciando a partir da pós-graduação para posteriormente ganhar espaço na 
educação básica. 

Tendo essa preocupação de preparar e capacitar o empreendedor é que os 
cursos e o ensino de empreendedorismo apresentam crescimento no Brasil. Ramos 
e Ferreira (2004) e Della Giustina (2005) destacam que o ensino de 
empreendedorismo no Brasil encontra-se ainda num estágio de crescimento e 
implantação, enfatizando que a partir dos anos de 1980 inicia-se um processo 
embrionário de sua implantação, com práticas ainda não homogêneas na educação, 
sobrevivendo de projetos isolados, em sua maior parte implantados em parcerias 
com a iniciativa privada ou não-governamental. 

No Brasil inicia-se a partir de 1980 através da iniciativa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e do professor Ronald Degen que foi o primeiro a lecionar uma 
disciplina voltada à criação de negócios num curso de especialização da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP). Em 1989, o primeiro livro 
didático sobre empreendedorismo em língua portuguesa é produzido, com o título: 
“O empreendedor: Fundamentos da iniciativa empresarial”.  

A partir de 1991 os cursos aumentam e o ensino de empreendedorismo se 
expande para outras universidades principalmente através da Criação do Centro de 
Empreendedorismo pela FGV em São Paulo, que fomenta a temática do 
empreendedorismo a ser discutida de forma ampla no país. Outro livro que merece 
destaque é o “Segredo de Luíza” por Fernando Dolabela em 1999, um importante 
marco na educação empreendedora brasileira, visto que fornece metodologias para 
o aprendizado de empreendedorismo no ensino fundamental e médio através de 
práticas desenvolvidas e explanadas por Dolabela. 

Dos anos 2000 a seguir, vemos a multiplicação dos cursos de 
empreendedorismo no Brasil e a crescente demanda de seu ensino, espalhando-se 
para outros níveis educacionais como na educação básica, desde as séries iniciais 
do Ensino Fundamental até o seu desenvolvimento no Ensino Superior, porém, 
ainda intimamente relacionado a projetos e iniciativas privadas, pouco 
institucionalizado a esferas públicas, como prefeituras e Estados. 
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3.2 DESAFIOS PARA O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO 

O empreendedorismo encontra-se extremamente relacionado ao 
aproveitamento de oportunidades, porém, o empreendedor se faz não apenas 
através desse modelo, mas sim, de uma série de ações e acontecimentos que 
podem influenciar seu pensamento e tomada de decisões. Segundo Baggio e 
Baggio (2014) ainda existe dificuldade em se implantar um pensamento 
empreendedor correto na população: 

 
A essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento 
das novas oportunidades no âmbito dos negócios, sempre tem a ver com 
criar uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em que eles sejam 
deslocados de seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações 
(BAGGIO e BAGGIO, 2014, p.27) 

 

 Ainda existe uma resistência ao pensamento empreendedor quanto a seu 
caráter mercadológico, uma vez que, existe um conflito entre sua função social e 
mercadológica. Souza (2005) afirma que o empreendedor não deve ser visto apenas 
com essa visão, mas sim, deve-se compreender que todo empreendedor possui uma 
função social, uma vez que o seu sucesso corresponde ao desenvolvimento do país 
também, retornando à sociedade sua contribuição. 
 Coan (2016) aborda essa preocupação acerca da visão mercadológica, 
destacando que a educação empreendedora se não estiver bem fundamentada em 
valores e conceitos bem definidos pode acabar se transformando apenas em mais 
uma maneira de produção de mais valia na formação de cidadãos conformados com 
o sistema socioeconômico em que estão inseridos, auxiliando na produção de mão 
de obra massificada, atendendo aos interesses do grande capital que necessita 
formar trabalhadores aptos à sua função, porém, com baixa inquietação quanto ao 
sistema em que vivem. 
 Para Corbellini e Angonese (2013) a educação empreendedora tem papel 
exatamente contrário à produção de mão de obra massificada, onde ao professor 
trabalhar os conceitos da educação empreendedora, este não gera no aluno apenas 
uma visão mercadológica, mas também, produz autonomia e noção do agir político, 
pensando que cada aluno tem o direito de pensar e estar preparado na tomada de 
decisões que afetam sua vida, tornando-se uma aprendizagem significativa com alto 
poder de transformação. 
 Outro desafio que se apresenta ao empreendedor é quanto aos riscos que 
este deve assumir durante o processo, analisando ainda, que muitas vezes o ato de 
empreender não ocorre devido ao aproveitamento de uma oportunidade, mas sim 
em decorrência da necessidade do empreendedor. Bedê (2010) afirma através de 
um estudo que analisou empresas e pequenas empresas no Estado de São Paulo, 
que o empreendedorismo por necessidade é muito alto em países emergentes ou 
subdesenvolvidos, e que justamente a ausência de um estudo aprofundado antes da 
abertura do negócio, motivado apenas pela necessidade, acaba sendo um fator que 
leva ao insucesso e até mesmo fechamento de pequenas empresas. 
 Essas dificuldades apresentadas acabam influenciando o Ensino de 
Empreendedorismo, em que Bedê (2010) aponta que a dificuldade em assumir 
riscos e a falta de iniciativa ou tomada de decisões é um grande fator limitador para 
a prática com sucesso do empreendedorismo, uma vez que, ensinar esse processo 
empreendedor se torna demasiadamente complicado ao professor, onde afirma que 
deve-se basear no desenvolvimento de práticas e atitudes empreendedoras, sem se 
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preocupar tanto em conteúdos ou grades curriculares vinculadas ao 
empreendedorismo, assim como propõe Della Giustina (2005): 
 

O desenvolvimento do perfil empreendedor, com base no aprender a 
aprender, incide, em grande parte, do abrir espaço para a criatividade. No 
entanto, buscar referenciais para apreender as competências, detectar os 
melhores conteúdos programáticos, captar a dinâmica educacional mais 
adequada e descobrir mecanismos de ação que coloquem em ação a 
atividade pedagógica desejada representa hoje o grande desafio para a 
concepção do empreendedor nos cursos de graduação e pós-graduação. 
(DELLA GIUSTINA, 2005, p. 34). 

 
 Em países emergentes a pobreza e desigualdade social também se 
apresentam como desafio ao empreendedorismo, Degen (2010) aponta que em 
situações onde a pobreza e miséria dominam o cenário econômico de um país 
emergente as atitudes empreendedoras tendem a ser iniciadas por necessidade ao 
invés de um estudo e análise do mercado para o aproveitamento de uma 
oportunidade, estando aliado a baixa qualificação da população e o risco de 
insucesso da atividade empreendedora por necessidade. 
 Ainda segundo Degen (2010) uma forma de superar os obstáculos presentes 
à atividade empreendedora em países emergentes é aprimorar o processo de 
qualificação, implantando o ensino de empreendedorismo nos diversos níveis da 
educação, desde a educação básica até a pós-graduação, visando trabalhar atitudes 
empreendedoras para subsidiar a população a empreender analisando 
oportunidades, tendo no empreendedorismo um caminho para mudança social do 
país, alavancando seu desenvolvimento. 
 
 
4. ANÁLISE DOS DADOS 

 As questões iniciais dos questionários buscavam traçar o perfil dos 
participantes, tendo a questão 1 e 2 perguntado sua faixa etária e sexo, obtendo a 
seguinte configuração. Quanto à faixa etária, 49 participantes, o equivalente a 82%, 
possuem faixa etária entre 14 e 20 anos, seguidos de 4 participantes, equivalente a 
7%, com faixa etária entre 21 a 30 anos e, outros 6 participantes, correspondendo a 
10%, situados entre 31 a 40 anos, enquanto houve 1 participante (1%) com faixa 
etária superior aos 50 anos. 
 Quanto à questão 2 que indagava qual o sexo dos participantes, participaram 
da resposta ao questionário 32 mulheres (53%) e 28 homens (47%), tendo como 
predominância então um público jovem, situado entre 14 e 20 anos, com mais 
mulheres que homens. 
 A questão 3 perguntava se o participante já havia ouvido falar de 
empreendedorismo, questionando ainda em que meio de comunicação ele teve esse 
contato, em que 41 participantes (68%) assinalaram que sim, já haviam ouvido falar 
do termo empreendedorismo, enquanto outros 19 participantes (32%) assinalaram 
que não haviam tido contato com o conceito questionado. Dos 41 participantes que 
já haviam tido contado com o conceito de empreendedorismo, 32 deles (78%) 
apontaram que ouviram o termo na televisão, já os outros 9 participantes (22%) 
apontaram a internet como o meio de comunicação responsável pelo contato com o 
conceito de empreendedorismo, evidenciando a importância dessas mídias para a 
disseminação do empreendedorismo enquanto conceito para a população. 
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 Bernardes e Martinelli (2003) em seu estudo já haviam verificado o papel das 
mídias na disseminação de conceitos atrelados ao empreendedorismo, porém, 
destacam que apenas através de seu ensino é que o empreendedorismo assume 
seu papel no desenvolvimento do país, em que a visão empreendedora pode ser 
repassada de maneira correta para seus futuros reprodutores. 
 Em contrapartida a essa observação feita por Bernades e Martinelli (2003) 
vemos que os participantes não ouviram falar de empreendedorismo na escola, 
conforme Ramos e Oliveira (2004) e Della Giustina (2005) o ensino de 
empreendedorismo no Brasil ainda não atingiu nas escolas seu auge, estando mais 
presente em outros níveis educacionais, conforme Dornelas (2008) permanece 
concentrado no ensino superior e pós-graduação. 
 A questão 4 foi voltada apenas para os participantes que na questão anterior 
assinalaram já ter ouvido falar de empreendedorismo, assim, indagava os 
participantes se na escola já haviam trabalhado o empreendedorismo em alguma 
disciplina e como haviam feito isso. 34 participantes, correspondendo a 83%, 
afirmaram não ter trabalhado o empreendedorismo nas disciplinas da escola, 
enquanto para 7 participantes, o equivalente a 17%, o empreendedorismo já havia 
sido trabalhado por disciplinas na escola. 
 Ainda na questão 4, os 7 participantes que apontaram já ter trabalhado o 
empreendedorismo na escola podiam assinalar como o haviam feito, apresentando 
como resultados: a venda de rifas como uma ação corriqueira, lembrada por 5 
participantes, seguida por clubes e organizações da escola, ou ainda a venda de 
produtos, apontadas por 2 participantes respectivamente. Outro participante ainda 
apontou a existência de projetos na escola relacionados ao empreendedorismo. 
 Assim como destaca Lopes (2010) a maior parte dos participantes voltou sua 
atenção para ações mercadológicas, apresentando ainda, dificuldade em lembrar de 
atividades empreendedoras executadas, como apontam Baggio e Baggio (2014) 
ainda há uma dificuldade na população em compreender o que é o 
empreendedorismo e como pode ser aplicado. 
 A questão 5 versava sobre a criação ou desenvolvimento de atividades que 
incentivassem a inovação e criatividade no desenvolvimento de algum material na 
escola, questionando ainda, como havia sido feita essa atividade. As respostas 
mostraram que 37 participantes (62%) afirmaram que não, nunca desenvolveram 
esse tipo de atividade, enquanto outros 23 participantes (38%) afirmaram que sim, 
apresentando as atividades desenvolvidas da seguinte forma: 
 
Figura 1 - Atividades envolvendo a criação de um material 

 
Fonte: O Autor (2018) 
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 A confecção de jogos e atividades foi apontada por 15 participantes (54%) 
como a principal atividade desenvolvida, seguida pela confecção de cartazes, 
propagandas e similares, apontada por 6 participantes (21%), tendo ainda respostas 
colocando a criação de teatros apontada por 4 participantes (14%) e, a criação de 
livros, revistas e similares por 3 participantes (11%). 
 A questão 6 ainda perguntava a respeito da criação de materiais, porém, 
indagava se já haviam produzido ou foram estimulados a produzir algo inovador na 
escola e, consequentemente o que haviam produzido. Nessa questão 47 
participantes (78%) apontaram que não haviam produzido algo dessa maneira, 
enquanto 13 participantes (22%) afirmaram que sim, já haviam produzido ou sido 
desafiados a produzirem materiais inovadores na escola. 
 Dentre os participantes que responderam que sim, as respostas sobre o que 
haviam produzido se dividiram entre: atividades e trabalhos (resposta de 6 
participantes, equivalente a 46%), projetos (resposta de 4 participantes, equivalente 
a 31%) e, aulas e exercícios (resposta de 3 participantes, equivalente a 23%). 
 Tais dados inferem que a escola possibilita atividades que se voltam a 
criatividade e inovação ao aluno, porém, estas não ficam claras ou são facilmente 
identificadas pelos alunos, muito menos relacionadas a um comportamento 
empreendedor. A educação empreendedora passa pela inovação e criação, assim 
como destacam Souza (2005) e Nascimento (2016), esses dois conceitos são 
extremamente necessários para moldar um pensamento empreendedor na 
população, o que pode ser reforçado pelas constatações de Corbellini e Angonese 
(2013) de que o ensino de empreendedorismo deve propiciar aos alunos uma visão 
autônoma e crítica de pensamento, estimulando a criação e a tomada de decisões, o 
que pode ser possibilitado desde o colégio, estimulando os alunos a inovarem e 
criarem novas possibilidades em suas atividades cotidianas. 
 Dentro de ações que podem estimular o empreendedorismo na escola, 
através do questionário buscamos identificar se nesse ambiente escolar havia o 
desenvolvimento de programas ou ações voltadas ao empreendedorismo, mesmo 
sem que fossem identificadas como tal por alunos e professores.  
 A questão 7 perguntou aos participantes se já haviam participado de ações 
para levantar recursos financeiros para a escola, obtendo como resposta que todos 
os participantes (100%) já haviam atuado dessa maneira, visando a obtenção de 
recursos para serem aplicados no colégio. 
 Como continuação à questão anterior, a de número 8 questionava como foi 
desenvolvida a ação para levantar recursos financeiros para a escola, tendo como 
resultado: 
 

Quadro 1 - Ações desenvolvidas na escola 

 

Venda de alimentos 54 participantes (90%) 

Festa Junina 44 participantes (73%) 

Clube de Matemática 31 participantes (51%) 

Rifas 8 participantes (13%) 

 
Fonte: O Autor (2018) 
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 Foram apontadas 4 ações pelos participantes, tendo sido a resposta de 54 
deles (90%) as vendas de alimentos, enquanto para outros 44 participantes (73%) a 
festa junina da escola, 31 deles (51%) responderam participar do Clube de 
Matemática (criado para potencializar o processo de ensino-aprendizagem nos 
alunos através da criação de jogos e recursos lúdicos, tendo participação em 
projetos sociais através da troca de lacres de latas de alumínio por cadeira de rodas 
em parceria com a secretaria de educação do município), e ainda, 8 participantes 
(13%) apontaram participarem de vendas de rifas. 
 Como complemento à essa questão, a de número 9 perguntou qual a 
finalidade dessas ações apontadas pelos alunos, tendo como respostas: 
 

Quadro 2 - Ações desenvolvidas na escola 

Aquisição de Materiais 47 participantes (78%) 

Formatura 39 participantes (65%) 

Viagens Pedagógicas 9 participantes (15%) 

 

Fonte: O Autor (2018) 

 Para 47 participantes (78%) a principal finalidade das ações desenvolvidas foi 
a aquisição de materiais, seguida pela formatura, apontada por 39 deles (65%), 
enquanto outros 9 (15%) apontaram as viagens pedagógicas como finalidade para 
as ações desenvolvidas. 
 O fato de todos os participantes já terem participado de ações com cunho de 
levantar recursos mostra que a escola desenvolve trabalhos em que permite ao 
aluno o contato com ações empreendedoras, levando-os a buscarem oportunidades 
para levantar recursos para suas atividades, viagens ou formaturas. Salusse e 
Andreassi (2013) destacam que o comportamento empreendedor somente pode ser 
desenvolvido através de ações, em que sua atuação tem o potencial de fazer 
diferença na realidade em que está inserido. O mesmo é apontado por Nascimento 
(2016) que insiste que aplicações práticas de conceitos empreendedores surtem 
efeito no processo de formação do empreendedor. 
 Outro dado que pode ser interpretado a partir dos questionários é o 
engajamento dos participantes também em ações que visam melhorias de condições 
sociais a terceiros, como através da participação nas atividades do Clube de 
Matemática, em que desenvolvem a criação de materiais e jogos lúdicos, além de 
realizarem a troca de materiais recicláveis recolhidos pelos alunos para aquisição de 
cadeiras de rodas repassadas a instituições sociais do município. 
 Em atividades dessa forma a criatividade e inovação dos alunos é colocada 
em prática, assim como a função social desenvolvida pelo empreendedorismo 
também ser trabalhada, conforme aponta Souza (2005) em que o empreendedor 
também devolve a sociedade uma contrapartida social, auxiliando no 
desenvolvimento do país, fazendo a diferença nas situações em que atua. 
 A questão 10 solicitava que os participantes avaliassem numa escala de 1 a 5 
o quanto consideravam importante trabalhar o empreendedorismo na escola, sendo 
1 pouco importante e 5 muito importante, tendo a seguinte configuração: 
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Quadro 3 - Grau de importância de trabalhar o empreendedorismo na escola segundo os 

participantes 

1 2 participantes (3%) 

2 3 participantes (5%) 

3 6 participantes (10%) 

4 21 participantes (35%) 

5 28 participantes (47%) 

 
Fonte: O Autor (2018) 

 Para 28 participantes (47%) o ensino de empreendedorismo é muito 
importante, registrando conceito 5 na escala segundo os participantes, seguida de 
21 participantes (35% que consideram importante trabalhar o empreendedorismo na 
escola, registrando conceito 4 na escala de 1 a 5. Outros 6 participantes (10%) 
avaliaram a importância do ensino de empreendedorismo na escola com conceito 3, 
ainda, outros 5 participantes (8%) avaliaram com conceitos 1 e 2, considerando 
pouco importante o ensino de empreendedorismo. 
 Considerando as respostas com conceito 4 e 5, que obtiveram 82% do total, 
podemos constatar que a maior parte dos participantes considera importante o 
ensino de empreendedorismo na escola, porém, estes ainda de acordo com as 
respostas encontradas nos questionários, mostram não compreender o conceito de 
empreendedorismo e ainda, não identificar ações empreendedoras que já são 
potencialmente desenvolvidas. 
 Os dados colhidos com os questionários evidenciaram que existem ações que 
aplicam conceitos empreendedores na escola, porém, estas acabam não sendo 
identificadas como tal, tanto pelos alunos como pelos professores desse nível 
educacional, mostrando que a educação empreendedora ainda não se encontra 
enraizada dentro do Ensino Médio, necessitando de uma maior disseminação. 
 O Ensino Fundamental e Médio são aqueles em que existe maior contato da 
população, que nem sempre consegue acesso ao ensino superior, necessitando 
uma maior presença da educação empreendedora, que pode influenciar todo o 
processo de desenvolvimento do país. Segundo Dornelas (2008) o ensino de 
empreendedorismo pode mudar o panorama de desenvolvimento do país, aliado a 
análise de Bedê (2010) que em países em que o empreendedorismo não é 
trabalhado com sua população, crescem os números de empreendimentos por 
necessidade, que acabam tendo maior possibilidade de insucesso. 
 O que se observa é que existem ações empreendedoras presentes no Ensino 
Médio, porém, não se trabalham conceitos de empreendedorismo, o que leva os 
alunos e professores do Ensino Médio a participarem dessas ações, porém, sem 
reconhecê-las ou ainda, identificá-las como empreendedoras. 
 
5. CONCLUSÃO 

  O empreendedorismo possui uma grande relação com a inovação, criação, 
aproveitamento de oportunidades, tendo uma grande parcela de contribuição no 
desenvolvimento de um país ao preparar empreendedores capazes de iniciar 
negócios com grande potencial de sucesso e ainda, promover uma mudança no 
quadro social. 
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 A forma de disseminar o empreendedorismo e seus conceitos passa pela 
educação empreendedora, que no Brasil tem seu foco no ensino superior e pós-
graduação, porém, ainda necessita de maior atenção para a educação básica, que é 
aquela que a maior parcela da população tem acesso. 
 A aplicação dos questionários pode mostrar que a escola, os alunos e os 
professores desenvolvem ações que possuem caráter empreendedor, tanto para 
obtenção de recursos destinados a atividades, como também ações de cunho 
inovador e social, como a participação no Clube de Matemática, porém, nenhuma 
dessas ações é identificada como empreendedora, evidenciando que não se 
compreende o conceito de empreendedorismo. 
 Existe então a necessidade de disseminar o ensino de empreendedorismo a 
todos os níveis educacionais, ampliando o acesso da população aos conceitos 
empreendedores necessários para o sucesso dos empreendimentos e ao 
desenvolvimento socioeconômico do país. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado como relato de experiências práticas para 
evidenciar os resultados obtidos por meio da aplicabilidade do PBL – Project Based 
Learning, desenvolvido pelos alunos do sétimo período do curso de Administração 
da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, junto aos alunos do CCAJ – Centro de 
Convivência do Adolescente e da Juventude, no município de Telêmaco Borba – PR, 
baseado nas premissas das ODS da Agenda 2030 da ONU, buscando a 
compreensão e conscientização sobre a importância de se desenvolver atividades 
voltadas para a sustentabilidade e o desenvolvimento social e socioambiental dos 
mesmos, bem como evidenciar a prática dos conteúdos aprendidos em sala de aula 
de forma interdisciplinar. 
. 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Agenda 2030, ODS, PBL. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented like an experience report to point the results obtained 
through applicability of PBL - Project Based Learning, developed by seventh graders 
of administration course from Fateb - Faculdade de Telêmaco Borba, together with 
the students from CCAJ - Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude, in 
the minicipality of Telêmaco Borba - PR, according to premises of the ODS of UN 
2030 agenda, seeking out understanding and awareness about the importance to 
developed activities facing for sustainability and social development and 
socioenvironmental on both, as well as point the practice of contents learned in class 
in an interdisciplinary way. 
Key-words: sustainability,  2030 agenda, ODS, PBL. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o cenário educacional tem sofrido grandes mudanças no que 
tange o processo de ensino e aprendizagem. Diante desse fato, as instituições de 
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ensino têm apostado muito nas metodologias inovadoras de ensino, trazendo a 
realidade das metodologias ativas na transmissão de conhecimento aos estudantes, 
desde os anos iniciais e básicos da educação ao nível superior e, até mesmo, de 
pós graduações. Esses novos métodos permitem que os alunos tornem-se os 
protagonistas no processo de construção de seu conhecimento, fazendo com que 
os professores assumam o papel de facilitadores e mediadores, ou seja, o professor 
disponibiliza ferramentas e técnicas para que os alunos possam desenvolver seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes de forma autônoma garantindo, assim, que 
os mesmos estejam mais qualificados para enfrentar o mercado de trabalho 
competitivo. 

Metodologias ativas para uma educação inovadora apontam para a 
possibilidade de transformar as aulas em experiências mais vivas e significativas 
para os estudantes da cultura digital, cujas expectativas com relação ao processo 
de ensino e aprendizagem e ao próprio desenvolvimento e formação são diferentes 
dos expressados pelas gerações anteriores, haja vista que, grande parte das 
informações necessárias estão disponíveis por meio de plataformas digitais e de 
fácil acesso a qualquer público, tornando, na maioria das vezes, as aulas 
tradicionais maçantes e desinteressantes, causando a dispersão dos alunos. 
Atualmente os alunos inseridos no contexto educacional, requerem professores com 
habilidades e competências didáticas e metodológicas para as quais, na maioria 
dos casos, eles não foram e não estão sendo preparados. 

Assim, torna-se essencial uma educação que ofereça condições de 
aprendizagem em contextos de incertezas, desenvolvimento de múltiplas 
habilidades e conhecimentos, capacidade de questionar as informações e 
autonomia na resolução de problemas, sejam eles com maior ou menor 
complexidade, trabalho em grupo, convivência com a diversidade e uma 
participação ativa nas redes de compartilhamento e execução de tarefas. Desta 
forma, a formação do professor deve ser pautada, também, por atividades criativas, 
reflexivas, críticas, compartilhadas e de convivência com as diferenças, utilizando-
se da mídia e da tecnologia como instrumentos estruturantes do pensamento, do 
currículo, das metodologias e das relações pedagógicas. 

A educação precisa ser reinventada, analisando as mudanças, contribuições e 
os riscos decorrentes da interação com a cultura digital. Para impulsionar o 
compromisso dos estudantes nos processos de ensino aprendizagem é pressuroso 
rever as metodologias de ensino e suas práticas inerentes à cultura digital, ou seja, 
deve-se integrar as TDIC – Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – no 
desenvolvimento e recriação de metodologias ativas. Desta forma, a relevância 
deste artigo reflete sobre a abordagem da experiência obtida no primeiro semestre 
de dois mil e dezenove com a turma de sétimo período do curso de administração 
da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba – que sob orientação dos professores 
Camilo Geraldo Campos e Sandra Bacetto, utilizaram a técnica do PBL – Project 
Based Learning, ou Estudo Baseado em Projeto, no desenvolvimento da atividade 
interdisciplinar. 

 
2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi de natureza qualitativa em relação aos temas tratados. Foram 
realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em artigos técnicos. Do ponto de 
vista do objetivo, este estudo classifica-se como exploratório e em relação aos seus 
procedimentos técnicos como bibliográfico, com base de dados foram utilizadas 
dissertações, livros, artigos e periódicos que abordassem o assunto, além da 
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observação e avaliação dos resultados obtidos na aplicação do Projeto 
Interdisciplinar realizado pelos alunos do sétimo período de administração da 
FATEB. (GIL, 1999; LAKATOS e MARCONI, 2000). 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. PBL – ProjectoBased Learning 
O método do PBL é uma das ferramentas de metodologia inovadora de 

ensino que permite aos alunos, bem como aos professores, desenvolver o estudo do 
conteúdo através de aplicabilidade prática, pois direciona os mesmos a atividades 
extraclasses na aplicação do estudo e verificação dos resultados obtidos, 
enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem e garantindo que os alunos 
possam desenvolver o CHA - competências, habilidades e atitudes - necessárias 
para o perfil do profissional de administração. 

A aprendizagem baseada em Projetos é uma metodologia em que os alunos 
se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um 
projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. Nesse 
processo, trabalham com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem 
sozinhos e em equipe. Através dos projetos são trabalhadas também suas 
habilidades de pensamento e senso crítico, criativo e a percepção de que existem 
diversas possibilidades para a realização de uma tarefa, competências necessárias 
para o profissional do século XXI. Os alunos são avaliados de acordo com seu 
desempenho durante e na entrega do resultado dos projetos. 

Esse método adota os princípios da aprendizagem colaborativa, pois baseia-
se no trabalho coletivo. Buscam-se problemas reais observados pelos alunos em 
sua convivência dentro de uma comunidade. Os alunos identificam o problema e 
buscam soluções para resolvê-lo. 

De acordo com o Buck Institute for Education (2008, p18), os projetos que se 
apresentam como efetivos possuem os seguintes atributos: 

 Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos alunos; 
Envolvem os alunos nos conceitos e princípios centrais de uma ou mais disciplinas; 

 Destacam questões provocativas; 

 Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, 
incluindo tecnologia para aprendizagem, autogestão e gestão de projetos; 

 Especificam produtos que resolvem problemas; 

 Incluem múltiplos produtos que permitem feedback; 

 Utilizam avaliações baseadas em desempenho; e 

 Estimulam alguma forma de cooperação. 
São vários os modelos de implementação de metodologia de projetos, que 

variam de projetos de curta duração (uma ou duas semanas), limitados ao ambiente 
de sala de aula e baseados em um assunto mais específico, até projetos de 
soluções mais amplas e complexas, que envolvem temas transversais e requerem a 
colaboração interdisciplinar, com uma duração mais longa (semestral ou anual). 

Os principais modelos são: 
 Exercício projeto, quando é aplicado a uma única disciplina; 
 Componente projeto, quando é aplicado sem ligação com nenhuma 

disciplina, de forma independente; 
 Abordagem projeto, quando apresenta-se como uma atividade 

interdisciplinar, ou seja, como elo entre duas ou mais disciplinas; 
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 Currículo projeto, quando é possível identificar uma estrutura formada 
por disciplinas, onde todas se dissolvem e seus conteúdos passam a estar a serviço 
do projeto e vice-versa. 

O PBL é uma metodologia que permite o acompanhamento dos objetivos 
pretendidos, pois a formação de alunos cada vez mais proativos exige a utilização 
de metodologias onde os mesmos sejam conduzidos a envolver-se em situações 
cada vez mais complexas, que exijam tomadas de decisão e avaliação de resultados 
com o apoio de materiais mais relevantes. Para a formação de alunos criativos faz-
se necessário que os mesmos experimentem inúmeras novas oportunidades de 
demonstrarem sua iniciativa.  

O PBL direciona novos caminhos no processo de ensino e aprendizagem, 
pois traz um modelo mais centrado em aprender ativamente com problemas reais, 
desafios relevantes, leituras e atividades, combinando tempos individuais e tempos 
coletivos, projetos pessoais de vida e de aprendizagem e projetos em grupo. Isso 
exige uma mudança na configuração do currículo e na participação dos professores, 
na organização de atividades didáticas e da organização dos tempos e espaços. 

Nas atividades interdisciplinares a aprendizagem supera o modelo disciplinar 
e parte de problemas mais complexos, projetos individuais e grupais. O PBL é o 
modelo mais sólido de aprendizagem por problemas e/ou projetos. Há uma intenção 
cada vez mais forte e consistente, na educação básica, superior e de adultos no 
mundo inteiro, e também no Brasil, de se desenvolver currículos mais 
transdisciplinares, partindo de problemas, projetos, jogos e desafios. Esse é, sem 
dúvidas, o caminho mais promissor e inevitável de aprender num mundo, cada vez 
mais, complexo, imprevisível e criativo. 

O Projeto Interdisciplinar desenvolvido pelos alunos do sétimo período do 
curso de administração da FATEB foi baseado nas ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – da Agenda 2030 da ONU e o trabalho foi 
desenvolvido com base na ODS 2 – Fome Zero, onde os alunos aplicaram um 
projeto de agricultura sustentável junto ao CCAJ – Centro de Convivência do 
Adolescente e da Juventude – entidade que pertence à Secretaria de Assistência 
Social do município de Telêmaco Borba. Através do projeto os alunos 
desenvolveram, junto com os internos do CCAJ, a implantação de uma horta 
orgânica e sustentável, com a utilização de materiais recicláveis. 

O projeto desenvolvido pelos alunos tinha como objetivo verificar a 
importância do trabalho sócio educativo realizados por acadêmicos da Faculdade de 
Telêmaco Borba (FATEB), no Centro de Convivência do Adolescente e da 
Juventude (CCAJ) frente à agenda 2030 envolvendo a Horta Sustentável. Além 
disso, buscou-se desenvolver consciência sobre a reutilização de materiais 
recicláveis, a fim de diminuir a quantidade de resíduos a serem dispensados no meio 
ambiente. 

 
3.2. Reciclagem 

O termo reciclagem refere-se ao reaproveitamento de materiais. Porém, 
tecnicamente, o termo reciclar é utilizado apenas para materiais que podem voltar ao 
seu estado original. Transformar algo em uma coisa diferente da que lhe originou é 
um processo conhecido como reaproveitamento ou reutilização. 

Muitos motivos existem para reciclar, mas no contexto da sustentabilidade, 
os principais são a economia e a prevenção. O processo de reciclagem ajuda a 
minimizar o desperdício de energia, de água, a contaminação do solo e dos lençóis 
freáticos, além disso favorece a proteção de alguns recursos minerais que são 
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importantíssimos para a manutenção do ecossistema e da vida humana. Além do 
ambiente, o ser humano também se beneficia da reciclagem, pois é nesse ambiente 
que estão sua casa, trabalho e opções de lazer. Quando se recicla aquilo que antes 
se tornaria lixo pode ser transformado em novos produtos, conservando a matéria-
prima e protegendo o ambiente para a vida humana, presente e futura. 
 
3.3.  Horta sustentável 

Quando fala-se em horta orgânica, não trata-se apenas de cultivar seu a 
utilização de adubos e agrotóxicos, mas ssim a produção limpa e saudável, a partir 
de um processo de manejo agrícola baseado na responsabilidade e respeito ao meio 
ambiente, bem como na preservação dos recursos naturais. 

A ideia da horta sustentável fundamenta-se nesses princípios, além de 
utilizar resíduos que seriam descartados na natureza como pneus, garrafas, entre 
outros, o que permite ao projeto, além de promover uma consciência sobre 
alimentos saudáveis, atender as questões ligadas a reciclagem. 

Quase todo refrigerante produzido no Brasil é distribuído em garrafas PET. A 
sigla PET significa politereftalato de etileno. Após o consumo do refrigerante, as 
embalagens PET, na grande maioria, vão para os lixos domésticos que, mal 
administrados, tornam-se ameaças para a vida e saúde humana, pois podem tornar-
se abrigo e local de proliferação de animais transmissores de doenças. Da mesma 
forma, quando jogadas no meio ambiente, as garrafas PET tornam-se um grave 
problema ambiental, pois são altamente poluentes. A poluição causada pelas PET é 
muito grave, pois levam em média 200 anos para serem degradadas, além de, junto 
com os outros lixos, entupirem bueiros, diminuindo a vazão da água e causando 
enchentes. 

Nos dias atuais, em decorrência da escassez de tempo e excesso de 
correria humana, os alimentos industrializados têm invadido, cada vez mais, as 
casas das pessoas. Contudo, esses alimentos apresentam baixíssimo valor 
nutricional e quantidades excessivas de conservantes, corantes, gorduras e 
açúcares. 

Diante de todos esses fatos é que foi proposto aos alunos do sétimo período 
de administração da FATEB, o projeto de implantação de uma horta sustentável no 
CCAJ (Centro de convivência do adolescente e da juventude), onde os alunos 
trabalharam diversas etapas, desde a escolha do local apropriado, preparo do 
mesmo, cultivo das mudas e suporte na manutenção da horta. 
 
3.4. Agenda 2030 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano de ação 
global para mudar o mundo até 2030. “A Agenda 2030 é nossa Declaração Global 
de Interdependência”, explica Antônio Guterres, secretário geral da ONU. 

Representantes dos 193 estados membros da ONU reuniram-se em Nova 
York, em setembro de 2015, para assumir que a erradicação da pobreza em todas 
as suas formas, inclusive a pobreza extrema, é o maior desafio do mundo e um fator 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. A partir daí adotaram o 
documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável (A/70/L1)”. Nesse documento os países se 
comprometeram a tomar medidas transformadoras e ousadas focadas no 
desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, sem deixar ninguém para 
trás. 
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A Agenda 2030 e os ODS iniciam uma nova fase para o desenvolvimento 
dos países, que busca integrar por completo todos os componentes do 
desenvolvimento sustentável e engajar todos os países na construção do futuro 
melhor. Os dezessete (17) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são: 

1- Erradicação da pobreza; 
2- Fome zero e agricultura sustentável; 
3- Saúde e bem-estar; 
4- Educação de qualidade; 
5- Igualdade de gênero; 
6- Água potável e saneamento; 
7- Energia acessível e limpa; 
8- Trabalho decente e crescimento econômico; 
9- Indústria, inovação e infraestrutura; 
10- Redução das desigualdades; 
11- Cidades e comunidades sustentáveis; 
12- Consumo e produção responsáveis; 
13- Ação contra a mudança global do clima; 
14- Vida na água; 
15- Vida terrestre; 
16- Paz, justiça e instituições eficazes; 
17- Parcerias e meios de implementação. 
 
A Agenda 2030 indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos os limites do 
planeta. São objetivos e metas claras em um plano de ação que envolve as 
pessoas, o planeta e a prosperidade, buscando fortalecer a paz universal, a fim de 
que todos os países adotem, de acordo com suas prioridades, e atuem no espírito 
de uma parceria global que direciona as escolhas necessárias para melhorar a vida 
das pessoas agora e no futuro. 

A Agenda 2030 tornou-se um plano de ação global para um 2030 
sustentável e é um guia para as ações da comunidade internacional nos próximos 
anos, além de ser um plano de ação para todas as pessoas e o planeta, pois foi 
criado coletivamente para colocar o mundo em um caminho mais sustentável. 

 
3.5. O Projeto 

O Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude encontra-se no 
Município de Telêmaco Borba – Paraná, é subsidiado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social – Prefeitura de Telêmaco Borba, funciona em prédio próprio, 
condiciona-se a inscrição total de 100 adolescentes divididos em dois grupos de 25 
adolescentes/cada em período manhã e em dois grupos de 25 adolescentes/cada 
em período da tarde. 

Busca-se garantir para os usuários identificados nas situações prioritárias 
definido na Resolução CIT nº 01/2013 que se considera público prioritário para a 
meta de inclusão no SCFV adolescentes nas seguintes situações: 

 Em situação de isolamento 

 Trabalho infantil; 

 Vivência de violência e, ou negligência; 

 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; 

 Em situação de acolhimento; 

 Em cumprimento de MSE em meio aberto; 
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 Egressos de medidas socioeducativas; 

 Situação de abuso e/ou exploração sexual; 

 Com medidas de proteção do ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 

 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 
O Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude possui um caráter 

preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao 
alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades 
sociais. É ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida, de convívio 
familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos 
adolescentes. 

Está organizado em dois grupos no período da manhã e dois grupos no 
período da tarde: turma 01 (12 e 13 anos) e turma 02 (14 a 17 anos 11 meses e 30 
dias), o adolescente pode ser desligado do projeto, quando a equipe do CCAJ em 
consonância com a equipe que realizou o encaminhamento (CRAS e/ou CREAS) 
avaliar e diagnosticar a situação de vulnerabilidade já estar superada. A organização 
dos horários de funcionamento é das 8h e 00min as 12h e 00min e das 13h e 00min 
as 17h e 00min de segunda a sexta-feira. 

O CCAJ entende que para desenvolver um bom trabalho se faz necessário a 
adoção de um planejamento bem elaborado que se constitui no detalhamento da 
Proposta Pedagógica do CCAJ expressa no Plano de Trabalho de cada educador, 
não servindo como mera formalidade ou rotina burocrática que se elabora para 
cumprir uma obrigação, mas com a certeza de ser o instrumento básico. 

Dentro do objetivo deste Projeto Político Pedagógico pretende-se ofertar aos 
adolescentes decisões conjuntas na execução, acompanhamento e avaliação das 
questões administrativas e pedagógicas, desta forma a prática sofre influência de 
condicionantes externos, como o contexto familiar e social em que os adolescentes 
convivem, também se observa diversas vulnerabilidades que podem resultar em falta 
de limites, de conhecimento e respeito à regras e normas, influência da mídia, 
inversão de valores, fazendo com que o serviço precise intervir em ações diversas  
com os adolescentes. 

A equipe do Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude é 
composta pelos seguintes profissionais:   

 
O projeto de horta sustentável foi elaborado a partir da ODS 2 – Fome zero e 

agricultura sustentável – da Agenda 2030. Os alunos reutilizaram pneus, garrafas 
PET e pallets. 

Foi um trabalho interdisciplinar onde os alunos conseguiram aplicar várias 
técnicas e teorias aprendidas em sala de aula na realização da atividade.  
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Na primeira fase do projeto, realizado em sala de aula, efetuaram estudos e 
pesquisas de viabilidade e implantação do projeto, buscaram as teorias que 
fundamentassem a pratica do projeto, além de buscar parcerias com empresas e 
instituições do município para subsidiar os custos e materiais necessários para a 
implantação e, consequentemente, a manutenção da horta sustentável. A turma foi 
subdividida em pequenos grupos de trabalho onde elaboraram a parte escrita do 
projeto, desde a fundamentação teórica até o cronograma de execução das 
atividades. Após todo projeto escrito elaborado, partiram para a prática, iniciando os 
contatos com os responsáveis pelo CCAJ para conhecer e entender a realidade lá 
vivida e poderem planejar as ações para o dia da execução do projeto. Conseguiram 
parceria com a empresa MEC PLANT – produtora de substrato agrícola a partir de 
casca de pinus, que subsidiou 100 kg de substrato para o plantio e manutenção da 
horta. Conseguiram, também, parceria com o Restaurante da Tia Rose, Panificadora 
Sabores do Trigo, Panificadora Soft para coleta dos resíduos e sobras dos 
processos de produção de alimentos e borra de café, que servem como adubo 
orgânico para a horta. Usaram a teoria aprendida na disciplina de logística e cadeia 
de suprimentos para fazer a roteirização para a coleta desses resíduos. Essa 
roteirização está sendo utilizada e praticada até a atualidade, realizada pelo 
motorista da prefeitura, lotado no CCAJ, que é responsável por retirar nos pontos de 
coleta o material e levar até o CCAJ para que os internos façam o trabalho de 
manutenção da horta. 

A seguir, algumas imagens que ilustram e demonstram os resultados obtidos 
na implantação do projeto. 

 

 
Fonte: Campos, 2019. 
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Fonte: Campos, 2019. 
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Fonte: Campos, 2019. 

 
4. CONCLUSÃO 

O projeto desenvolvido pelos acadêmicos de administração da Fateb, junto 
aos internos do CCAJ evidencia a aplicabilidade de metodologia ativa de ensino, por 
meio do PBL estudo baseado em projeto, onde os mesmos desenvolveram 
competências essenciais para a vida profissional do administrador pois, além de 
comprovarem a aplicabilidade dos conteúdos teóricos aprendidos em sala de aula, 
tiveram a oportunidade de trabalhar em equipe, desenvolvendo a liderança, empatia, 
comunicação, capacidade de planejar, organizar, executar e controlar as ações 
envolvidas no desenvolvimento do mesmo. 

Após a fase de implantação do projeto e construção da horta sustentável no 
CCAJ, os alunos ainda se organizam para a manutenção da mesma, realizando 
visitas periódicas ao local e orientando aos internos sobre os cuidados contínuos 
que devem ter com a mesma. Além disso, alguns alunos da turma ainda participam 
como voluntários no CCAJ, após a execução do projeto, levando e partilhando 
assuntos relacionados ao relacionamento humano e familiar, vida em sociedade, 
valores e demais temas que contribuem para o desenvolvimento humano daqueles 
que lá se encontram. Isso prova que o engajamento no projeto pode despertar, além 
das competências profissionais desejadas, competências essências para a 
humanidade, as quais levaram esses alunos a assumirem papel de agentes de 
transformação na vida dos jovens e adolescentes que vivem, atualmente, em 
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situação de vulnerabilidade social e desestrutura familiar, a fim de contribuírem para 
que os mesmos possam almejar um futuro, não muito distante, mais digno. 
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RESUMO 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são objetivos mundiais 
para a transformação social propostos e estudados pela ONU e demais 
organizações, que são propostos a ser cumpridos até 2030. Nesse sentido a 
educação integral apresenta papel fundamental, visto que há um tempo maior 
para conscientização e desenvolvimento de tais objetivos.  Este presente 
trabalho apresenta um relato de pesquisa de campo, que observou as 
atividades realizadas em uma escola integral, a fim de perceber a ligação entre 
a escola em tempo integral e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estabelecendo ligações entre atividades e os 17 ODS da Agenda 2030. 
A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor Paulo Freire, no 
município de Telêmaco Borba – PR. A metodologia empregada de coleta e 
análise de dados foi qualitativa, através de observação de algumas aulas no 
período de agosto a setembro de 2019. A partir das observações, foram 
encontrados 7 ODS aos quais são abordados de maneira transversal na rotina 
escolar e/ou atividades escolares.  

Palavras-chave: Educação integral. Agenda 2030. ODS.  

ABSTRACT 

The Sustainable Development Goals (SDGs) are global goals for social 
transformation proposed and studied by the UN and other organizations, which 
are proposed to be met by 2030. In this sense, full education plays a significant 
role, since there is a longer time for awareness. and development of such goals. 
This paper presents a field research report that looked at the activities carried 
out in a full school in order to understand the link between the full time school 
and the Sustainable Development Goals (SDGs), establishing links between 
activities and the 17 Agenda 2030 SDG. The research was carried out at 
Professor Paulo Freire Municipal School, in the municipality of Telêmaco Borba, 
in the state of Paraná . The methodology used for data collection and analysis 
was qualitative, through observation of some classes from August to September 
2019. From the observations, we found 7 SDGs that are cross-sectionally 
addressed in school routine and / or activities. 

Keywords: Full education. 2030 Agenda. SDG. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Agenda 2030 é um documento que estabelece metas globais para o 
desenvolvimento de um mundo mais sustentável e digno para todos seus 
habitantes. Essas metas nasceram da reformulação dos Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) que vigorou de 2000 a 2015.  As metas da 
Agenda 2030 compreendem os eixos social, econômico e ambiental, com seu 
cumprimento previsto durante o período de 2016 a 2030, o que mostra a 
importância de se estudar e discutir sobre o tema.  

Cada país tem seu papel no que diz respeito ao cumprimento de tais 
metas, pois além de promover políticas públicas que favoreçam o alcance dos 
ODS, deve acompanhar e avaliar constantemente o progresso dessas políticas, 
através de dados consistentes, para que sejam realizadas as intervenções 
necessárias e adequadas para seu contexto econômico e social.  

No que se refere a transformação social, um dos principais meios é a 
educação, pois além de ser o meio comum a todos os indivíduos, é dentro das 
instituições de ensino que ocorre a sistematização do conhecimento científico, 
o que demonstra imensa responsabilidade em um contexto atual, no qual a 
mídia se tornou uma das ferramentas mais utilizadas para estudo e a 
transferência de informações é muito rápida, mas nem sempre precisa.  

A importância dos ODS também se evidencia por meio da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que prevê o trabalho interdisciplinar e transversal 
para se abordar os temas, visto que eles favorecem a o cumprimento dos 
direitos humanos universais e permitem a relação significativa dos objetos de 
conhecimento.  

Diante desta responsabilidade a educação em tempo integral assume o 
papel de propor conteúdos que devem ir além do conhecimento acadêmico, 
que permeiem a conhecimentos científicos e que abordem valores éticos e 
culturais, bem como promover de fato uma educação integral ao indivíduo.  

 Com base nesse contexto, essa pesquisa buscou apresentar através de 
observação, relatar as atividades dentro de uma escola em tempo integral que 
abordem os valores acima citados e que promova a consciência e cumprimento 
dos objetivos da Agenda 2030.  

  

2. METODOLOGIA  

 Os dados foram coletados e analisados qualitativamente, através de 
observação e comparação com o referencial teórico adotado, levando em 
consideração o contexto social e histórico da instituição observada.  

A instituição observada é a Escola Municipal Professor Paulo Freire, 
localizada na cidade de Telêmaco Borba no estado do Paraná  A escola 
observada atua como escola integral desde o ano de 2007 e atualmente possui 
pouco mais de 300 alunos matriculados.  

Foram observadas aulas da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental durante o período de agosto a setembro de 2019 no período 
matutino e vespertino.  
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Também foram observados momentos pedagógicos tais como 
alimentação, higiene, repouso e recreio. Não houve intervenções em nenhum 
momento e/ou atividades.  

Na execução da pesquisa ocorreram os seguintes procedimentos:  

a) Escolha da instituição como sendo a Escola Municipal Professor Paulo 
Freire, usando como critério a quantidade de alunos e turmas; 

b) Autorização da direção da instituição a ser pesquisada; 
c) Definição dos horários e turmas para a realização da pesquisa, através 

da elaboração de cronogramas; 
d) Procedeu-se a coleta de dados, através de observação e anotações 

simples, sem intervenção.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. AGENDA 2030 E SEUS OBJETIVOS  

A agenda 2030 é um plano de ação datado entre 25 e 27 de setembro 
2015 na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, criado 
por diversos líderes mundiais. 

  Nesse documento foram reformulados os Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e os transformados em 17 objetivos 
chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), expressos na 
imagem abaixo:  

 

Figura 1: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página virtual do Itamaraty localizada em <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-
sustentavel-ods>  
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Conforme Matijascic e Rolon (2019):  

Os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e as 169 metas buscam assegurar os direitos humanos e 
alcançar a igualdade de gênero. Os ODS são objetivos integrados, 
indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: econômica, social e ambiental. 

 

Esses objetivos por sua vez, procuram abranger a sociedade como um 
todo, não excluindo classes econômicas ou etnias, no qual coloca algumas 
preocupações como a pobreza extrema e o desenvolvimento sustentável, 
deixando claro em seu preâmbulo:  

Ela também busca fortalecer a paz universal com mais 
liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em 
todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza 
extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável 
para o desenvolvimento sustentável. (2015, Agenda 2030) 

 

Os ODS são distribuídos em cinco áreas principais que são: Pessoas 
Prosperidade, Paz, Planeta e Parcerias. Na área Pessoas, espera-se 
exterminar a pobreza, fornecendo saúde e todos os outros cuidados básicos 
para o bem-estar humano.  

Já a área Planeta tem como foco proteger o planeta da degradação e 
desenvolver a consciência de sustentabilidade, tomando providencias quanto 
as mudanças climáticas que ameaçam o planeta.  

A Prosperidade refere-se a proporcionar vida digna aos indivíduos em 
caráter econômico, pessoal e profissional e a Paz aponta o objetivo de acabar 
com as injustiças, guerras e o medo da violência, partindo de um 
desenvolvimento sustentável como mencionada em sua declaração:  

[...] um mundo de respeito universal dos direitos 
humanos e da dignidade humana, do Estado de Direito, da 
justiça, da igualdade e da não discriminação; do respeito pela 
raça, etnia e diversidade cultural; e da igualdade de 
oportunidades que permita a plena realização do potencial 
humano e contribua para a prosperidade compartilhada. 
(Agenda 2030, 2015)  

 Na Agenda 2030 também consta que, a avaliação é dever de cada país, 
bem como elaborar as melhores estratégias para o desenvolvimento das 
metas, levando em conta suas peculiaridades, pois são metas ambiciosas 
como a sua própria declaração aponta:  

Nestes Objetivos e metas, estamos estabelecendo uma visão 
extremamente ambiciosa e transformadora. Prevemos um 
mundo livre da pobreza, fome, doença e penúria, onde toda a 
vida pode prosperar. Prevemos um mundo livre do medo e da 
violência. Um mundo com alfabetização universal. Um mundo 
com o acesso equitativo e universal à educação de qualidade 
em todos os níveis, aos cuidados de saúde e proteção social, 
onde o bem-estar físico, mental e social estão assegurados. 
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Um mundo em que reafirmamos os nossos compromissos 
relativos ao direito humano à água potável e ao saneamento e 
onde há uma melhor higiene; e onde o alimento é suficiente, 
seguro, acessível e nutritivo. Um mundo onde habitats 
humanos são seguros, resilientes e sustentáveis, e onde existe 
acesso universal à energia acessível, confiável e sustentável. 
(Agenda 2030, 2015) 

   

 A área denominada parceria é a qual a declaração apoia a ideia de que 
se atingir as metas da Agenda 2030. 

 

3.2. EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ATUALIDADE 

A preocupação com a educação cresce a cada ano, visto sua 
importância para o desenvolvimento e crescimento do país dos pontos de vista 
humano, cultural e econômico. Nesse sentido, cresceu a cobertura da 
educação de crianças e jovens. 

Porém mesmo com essa preocupação, a qualidade da educação 
brasileira é questionável, pois os índices em avaliações nacionais e 
internacionais demonstram números cada vez mais baixos como por exemplo o 
exame do Programme for International Student Assessment (Pisa), realizado 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), que abrange vários aspectos da aprendizagem como leitura, 
escrita e matemática.  

A partir disso, a discussão acerca de uma educação integral de 
qualidade se faz necessária, a exemplo de alguns países como Estados Unidos 
e Espanha que possuem essa modalidade de educação.  

A educação integral no brasil se tornou foco de discussões 
recentemente, por meio implantação do Mais Educação, porém a visão dessa 
necessidade e o projeto de educação integral de qualidade data de muito 
tempo, desde de seu precursor Anísio Teixeira e sua Escola Parque. 

A ideia de educação em tempo integral no Brasil é abordada e 
reformulada desde as décadas de 20 e 30 do século XX, tendo como 
concepção principal a extensão do tempo escolar e ampliação dos deveres 
sociais, morais e culturais.  

O precursor da escola em tempo integral foi Anísio Teixeira, inspirado 
por uma viagem aos EUA, na qual estudou em Columbia e aprofundou seus 
conhecimentos nos trabalhos de John Dewey e W. H. Kilpatrick.  

O projeto de Anísio Teixeira era chamado de “Escola Parque”, instituição 
que promovia em um turno atividades comuns, de leitura, escrita e matemática 
e no contra turno atividades manuais, artesanato e atividades socializantes. 

Segundo Cavaliere (2010), Anísio Teixeira afirmava que a educação 
integral deveria promover a formação completa do educando entre as esferas 
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morais, culturais, emocionais e cognitivas, além de promover vivências, antes 
impossíveis para educandos de origem mais pobre.  

Para Anísio, a educação integral poderia de certa forma trazer 
mudanças positivas tanto para os educandos fruto dela, como a sociedade 
como um todo. Devido a transições políticas, o projeto de Anísio Teixeira foi 
descontinuado e retomado com algumas reformulações anos depois. 

Atualmente a educação integral tem o objetivo não só de ampliar a 
jornada escolar, mas promover um aprendizado em todas as dimensões, 
cognitiva, social estética e afetiva, formando um indivíduo de maneira integral, 
se baseando em três pilares: tempo, espaço e conteúdo (BRASIL, 2011).  

Dentro dessa perspectiva de escola em tempo integral, se faz 
necessário refletir acerca das estratégias para que tanto professores e alunos 
possam desfrutar dos benefícios da escola em tempo integral. Essas 
estratégias permeiam todas as atividades propostas ao longo do dia, de 
maneira intencional e sistematizada como Moll (2012) enfatiza:  

A ampliação do tempo de permanência dos estudantes 
tem implicações diretas na reorganização e/ou expansão do 
espaço físico, na jornada de trabalho dos professores e outros 
profissionais da educação, nos investimentos financeiros 
diferenciados para garantia da qualidade necessária aos 
processos de mudança, entre outros elementos. A 
concretização de tais mudanças requer processos de médio 
prazo que permitam aos sistemas de ensino e às escolas, em 
seu cotidiano, a (re)construção e o reordenamento material e 
simbólico do seu modus operandi. (MOLL et al, 2012, p. 28) 

 

Nesse sentido, pode-se pensar que há mais possibilidades de se 
explorar o tempo em que o educando permanece em sala de aula, visto que é 
papel da educação integral ampliar os espaços de aprendizagem, ou seja, é 
necessário haver atividades dos conteúdos previstos no currículo comum. 
Pode-se ir além e propor um ambiente educador sustentável. 

Porém segundo Trabjer (2012), não é possível constituir um ambiente 
educador sustentável sem que haja envolvimento de toda a instituição, como 
toda a ação que ocorre na educação integral. 

 

3.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A pesquisa foi realizada no período de agosto a setembro de 2019 na 
Escola Municipal Professor Paulo Freire, localizada em Telêmaco Borba- PR. O 
horário de permanência dos alunos é de segunda-feira a quinta-feira das 8h às 
16h e sexta-feira das 8h às 12h.  

No período da manhã, são realizadas atividades da grade curricular 
comum, definidas pela Base Nacional Comum e pelo Caderno Pedagógico do 
Município. Já no período da tarde, os conteúdos abordados são divididos em 
ateliês de Literatura, Música, Dança, Teatro e Artes Visuais. 
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Durante a observação das aulas realizadas na escola, pode-se elencar 
alguns ODS abordados em atividades e/ou na rotina escolar sendo eles:  

2 - Erradicação da fome; 

4 - Educação de Qualidade; 

5 - Igualdade de gênero; 

10 - Redução de desigualdades; 

11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 

12 - Consumo responsável; 

16 - Paz e justiça. 

A educação de qualidade é o principal objetivo apresentado, visto que a 
escola deseja proporcionar os conhecimentos mais elaborados e as vivências 
mais ricas para seus educandos, trabalhando muitas obras de arte de artistas 
como Van Gogh e Tarsila do Amaral, músicas como as obras de Toquinho e 
Tom Jobim e literatura com as obras de Ziraldo e Ruth Rocha entre outros.  

Os conteúdos são articulados no planejamento em forma de sequência 
didática, envolvendo jogos, brincadeiras e passeios para que o educando não 
tenha a mesma educação tradicional, apenas com a jornada ampliada.  

Também são propostos alguns projetos tais como o “Projeto Jogos, 
Brinquedos e Brincadeiras”, no qual são construídos brinquedos e jogos e 
resgatadas diversas brincadeiras de raiz e importância cultural, possibilitando 
sua valorização dentro do âmbito escolar. 

O “Projeto Especial de Inglês” tem como objetivo proporcionar o 
conhecimento e acesso à língua estrangeira, através de literatura, brincadeiras 
que articulem os seus conhecimentos da língua e desenvolvam o vocabulário 
adequado. Dentro do contexto atual, observando a globalização, é essencial 
que haja um conhecimento mínimo de uma língua estrangeira. 

Também há o “Projeto Especial de Educação Física”, nos quais são 
desenvolvidas habilidades corporais e possibilitam o contato com diversos 
esportes, além de serem abordados temas como respeito e cooperação, 
importantes para desenvolver valores para a cidadania. 

A Erradicação da fome é abordada durante a rotina de alimentação da 
escola, a qual é composta por três refeições (café da manhã, almoço e lanche), 
compostas por uma dieta elaborada e supervisionada por uma nutricionista, 
com uma variedade de carnes, frutas, legumes e frutas. É válido ressaltar que 
alguns alunos só têm acesso a essa variedade por razão de frequentar a 
escola em tempo integral.  

Também são realizadas atividades de culinária, nas quais os alunos 
conhecem diversos alimentos de sua região e os utilizam para realizar receitas 
simples, receitas tais como limonada, sanduiches, salada de frutas bolo, tortas 
entre outros.  

Durante essas atitudes, são discutidos temas como a importância de 
uma alimentação saudável e o acesso essa alimentação como direito básico de 
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todos, bem como os fatores que levam as pessoas a não terem esse acesso e 
as consequências para a saúde como a desnutrição e morte. 

No caso da igualdade de gênero, o tema é sempre mencionado na rotina 
escolar e discutido quanto a definição de cores, roupas, acessórios entre outros 
estereotipados para determinado gênero. 

Também são propostas atividades dentro do Projeto Brinquedos e 
Brincadeiras, nas quais são confeccionados brinquedos ou propostas 
brincadeiras estereotipadas a determinado gênero como “pipas”, “bolinhas de 
gude”, “casinha” etc.  

Essas atitudes buscam ampliar a discussão sobre direitos e deveres 
iguais as pessoas independentemente do gênero. 

Na meta ligada a redução de desigualdades, além de trabalhar durante 
todas as atividades, nas quais os educandos de todas as classes econômicas 
têm a oportunidade de conhecer, apreciar, manusear e vivenciar experiências, 
antes impossíveis para alguns deles.  

As desigualdades também são discutidas com base em literaturas, como 
o livro “A menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado, na qual podem 
ser discutidos temas como desigualdade racial. São confeccionados cartazes, 
livretos e folders a respeito desses temas. Essas atividades se tornam 
importantes, pois através delas é possível transmitir a visão de respeito a 
comunidade por meio dos próprios educandos.  

Em relação aos objetivos de Cidades e comunidades sustentáveis e 
Consumo Responsável, são realizadas diversas atividades durante o ano, tal 
como construção de hortas, confecção de brinquedos e utensílios utilizando 
materiais recicláveis, elaboração e distribuição de folders explicativos para a 
comunidade acerca do desenvolvimento sustentável.  

Durante a rotina também ocorre a conscientização sobre o desperdício 
de alimentos, água, papel e outros recursos utilizados por eles, bem como o 
descarte correto de tais materiais. Também são abordados textos tais como a 
“Carta da Terra para as crianças” e propostas discussões sobre o tema. 

Quanto a paz e a justiça, são promovidas diversas discussões em todas 
as turmas acerca do respeito, justiça e solidariedade, por meio de literatura 
utilizando fábulas de Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato por exemplo.   

São realizadas diversas atividades que promovam discussão acerca da 
importância da paz e da justiça e levantadas questões tais como pessoas que 
vivem em meio à guerra e por isso fogem dela, os motivos pelas quais guerras 
são realizadas e como poderiam se resolver etc. 

Também são propostas palestras com promotores, membros do 
Conselho Tutelar entre outros sobre leis que protegem as crianças e 
adolescentes, bem como seus deveres enquanto alunos e cidadãos, nas quais 
eles relatam situações vivenciadas e resolvem dúvidas acerca delas.  

Segundo as observações, a infinidade e riqueza das atividades 
propostas são possibilitadas pela ampliação da jornada escolar, visto que a 
grade curricular de todas turmas é extensa e difícil de abordá-la por completo. 
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4. CONCLUSÃO 

Através da pesquisa percebeu-se que a educação integral e os ODS 
estão intrinsecamente ligados, uma vez que os ODS são trabalhados de 
maneira mais efetiva na educação integral e não há educação integral sem que 
haja os ODS envolvidos no seu planejamento e execução.  

Após a realização da pesquisa, pode-se concluir que a educação integral 
pode ter um papel decisivo no desenvolvimento das metas da Agenda 2030 
através dos ODS, visto que a ampliação da jornada escolar possibilita diversas 
vivências ricas e significativas numa real perspectiva de transformação social. 

É importante ressaltar que a educação integral não é totalmente 
responsável pelo desenvolvimento do educando e que a escola em tempo 
integral enfrenta diversos desafios que ameaçam o seu compromisso com a 
educação de qualidade.  

Diante disso, é necessário que a comunidade escolar reflita sobre a 
educação integral e possa assumir a sua responsabilidade abraçando a 
educação integral, numa perspectiva de Cidade Educadora.  

Também é válido mencionar que os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável não podem ser completamente atingidos por meio da educação. 
Devem haver políticas públicas adequadas para elaborar estratégias que 
possibilitem o acesso da população aos seus direitos universais.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado como um relato de experiência, demonstrando 
atividades para uma turma de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Fundamental, abordando 
a educação ambiental por meio de uma sequência didática envolvendo literatura, 
música e artes visuais. A metodologia de análise dos resultados foi a qualitativa, 
observando a interpretação dos alunos acerca do tema por meio de roda de 
conversa, ilustrações, dramatizações e textos coletivos.  
Palavras-chave: Educação Ambiental; Ensino Fundamental; Sequência Didática 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented as an experience report, demonstrating activities for a 
2nd year class of the 1st cycle of elementary school, approaching the environmental 
education through a didactic sequence involving literature, music and visual arts. The 
methodology of the analysis of the results was the qualitative one, observing the 
students' interpretation about the theme through conversation wheel, illustrations, 
dramatizations and collective texts. 
Key-words: Environmental Education; Elementary School; Following teaching. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios para as 
áreas da medicina, astronomia, informática entre outras e facilitaram a vida e o 
trabalho de muitas pessoas. Além disso, propiciaram a comunicação entre países 
do mundo todo, facilitando o processo de globalização. Porém, esses crescimentos 
também trouxeram danos ao meio ambiente e vida do planeta. Um desses danos é 
o aquecimento global e a poluição da água e do ar.  
 Com base nessa questão Effting (2007) aponta que a Educação Ambiental é 
um modo de que propicia a melhoria do meio ambiente de forma integrada e 
sustentável. Tendo em vista essa ideia, aponta-se que é necessário haver um 
trabalho com alunos desde o início do Ensino Fundamental, que possibilite a 
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discussão e a formação de conceitos sobre a importância da prevenção do meio 
ambiente.  
 Neste presente trabalho, o objetivo é analisar a formação de conceitos de 
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental acerca da prevenção ambiental, por meio 
de uma sequência didática lúdica envolvendo literatura, música e artes visuais.  
 
 

2. METODOLOGIA 

 A metodologia empregada foi a qualitativa, elaborando uma sequência didática 
lúdica, com conteúdos definidos das áreas de literatura, música e artes visuais 
relacionando de maneira interdisciplinar com a Educação Ambiental.  
 
 Os conteúdos e expectativas de aprendizagem trabalhados foram os 
seguintes: 
 
Tabela 1 - Conteúdos e Expectativas abordados na sequência didática 
 

 
Fonte: Dos autores 
 

 
 A sequência foi didática foi elaborada, abordando os conteúdos expressos na 
Tabela 1 envolvendo a Educação Ambiental de forma interdisciplinar.  
 Em literatura, o texto abordado foi a “Carta da Terra para crianças” do Núcleo 
de Amigos da Infância e Adolescência, foi realizada a interpretação oral e escrita do 
texto acerca de seus 10 princípios e registro em forma de desenho expressos em 
cartaz:  
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA CONTEÚDO EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM

Leitura compartilhada e autônoma
Ler e compreender textos narrativos como contos 

e crônicas

Atribuição de sentido ao texto lido
Realizar leitura em colaboração com o colega e 

mediação do professor

Propriedades do som
Identificar as propriedades do som (altura, 

intensidade, duração, ritmo e timbre

Dramatização
Dramatizar música observando o seu sentido e 

contexto

Matrizes estéticas e culturais
Apropriar-se e conhcecer matrizes estéticas e 

culturais

Expressão Gráfica

Expressar-se e representar por meio de desenho 

diversas vivências utilizando diferentes 

superfícies e materiais.

Conhecimento de diversas obras 

artísticas: cinema

Conhecer a diversidade de manifestações 

artísticas e culturais
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Figura 1 – Cartaz confeccionado acerca do texto “Carta da Terra para crianças” 
 
 

 
 
Fonte: Dos autores 
 
 

 Em Música foi abordada a canção de Guilherme Arantes “Planeta Água”, a 
qual foi interpretada e dramatizada pelos alunos através de coreografia. Foram 
discutidas também, maneiras de proteger a água através de atitudes que todos 
podem tomar.  
 Em Artes Visuais, foi proposto o Cine-Fórum com o filme “Lorax – Em busca 
da Trúfula Perdida”, que narra um cenário, no qual só existem árvores artificiais e 
um jovem tem o sonho de conhecer uma árvore verdadeira e enfrenta tudo para 
realizar tal sonho. O filme foi analisado através de roda de conversa e de registro 
através de desenho.  
 Também foi construído um terrário com o objetivo de ensinar aos alunos a 
importância e valorização da vegetação para a vida humana:  
 
Figura 2 – Terrário construído pela turma do 2º ano do Ensino Fundamental  
 

 
 
Fonte: Dos autores  
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 A avaliação das atividades ocorreu por meio de um texto coletivo e analisado 
qualitativamente. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 O texto coletivo após as atividades evidenciou que os educandos se 
apropriaram de alguns conceitos sobre a preservação ambiental, principalmente 
sobre atitudes a serem tomadas para se alcançá-la, listadas nas seguintes frases 
ditas por eles: 

 “Não poluir o ar com produtos químicos”; 

 “Não usar canudos de plástico porque eles matam os bichos do mar”; 

 “Não arrancar nem pisar nas plantinhas”; 

 “Não desperdiçar água nem comida porque elas podem acabar” 

 “Cuidar das plantas, dos bichos e das pessoas”; 

 “Jogar o lixo do lugar certo”. 
  
 A partir dessas frases e da elaboração do texto, percebeu-se que os alunos 
perceberam de maneira simples a importância da preservação ambiental e 
expressam atitudes que podem cumprir na escola e em casa.  
 
4. CONCLUSÃO 

  Através desta experiência, pode-se concluir de que é possível trabalhar 
Educação Ambiental desde o 1º Ciclo do Ensino Fundamental com atividades 
lúdicas e simples que propiciem a compreensão da importância da preservação 
ambiental para o planeta Terra e para as pessoas que nele vivem.  
 Também é válido ressaltar que as atitudes expressas pelos alunos são 
coerentes com as vivências e conhecimentos próprios da faixa etária na qual eles 
se encontram. 
 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Brasília:MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
 
EFFTING, T. R. Educação Ambiental nas Escolas Públicas: Realidade e Desafios. 
2007. 90 f. Monografia (Pós Graduação em “Latu Sensu” Planejamento Para o 
Desenvolvimento Sustentável) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, Paraná. 2007. 
 

 



 
VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 

outubro de 2019 

 

 

FATORES ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
FRENTE ÀS METAS DA AGENDA 2030 

Edivane Schwichmberg Lopes1, Letícia Adriane Bueno Schreder2, Gisele Ribeiro dos 

Santos3 e Suelen Elisama Barbosa Krszinski4 

Área de Concentração: Ciências Sociais Aplicadas. 
 
Grupo de Trabalho: Direito. 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho é resultado de pesquisa e estudo sobre a educação, através da 
abordagem de seu contexto histórico, desenvolvimento e atual estado. Além de 
análise de ampla legislação existente para garantir a educação como um dos direito 
fundamentais previstos na Constituição Brasileira.  Como também, a verificação de 
resultados coletados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o 
qual demonstra que a realidade educacional do país é alarmante, visto que, a 
educação sendo um dos 17 objetivos descritos no rol da Agenda 2030, e seguida de 
várias metas a serem atingidas, percebe-se, que ainda há um longo caminho de 
desenvolvimento e investimentos em políticas públicas eficazes para que seja 
possível atingir as metas desejadas. 
 

 Palavras-chave: educação, direito fundamental, desenvolvimento. 

ABSTRACT 

The present work is the result of research and study about education, we approach 
its historical context, development and current state. In addition to analyzing the wide 
existing legislation to ensure education as one of the fundamental rights provided for 
in the Brazilian Constitution. Also, we present an analysis of results collected from 
the IDEB (Index of Development of Basic Education), which demonstrates that the 
educational reality of the country is alarming. Since education is one of the 17 goals 
described in the Agenda 2030 list, and followed by several goals to be achieved, it is 
clear that there is still a long way to go in developing and investing in effective public 
policies to achieve desired goals. 
 

Key words: education, fundamental right, development. 
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1. INTRODUÇÃO 

Consiste o presente trabalho em uma análise a respeito da educação, um dos 
princípios fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988, assim como, o 
número 4 dos 17 objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
um plano de ação criado por líderes mundiais. 

Para um entendimento de qualidade sobre o tema em questão, este artigo 
será iniciado através do contexto histórico da educação no Brasil, onde iniciou, em 
que período, influências do desenvolvimento social na educação e como se encontra 
atualmente. 

Em seguida, abordar-se-á o conceito de educação como um direito social 
fundamental, positivado em nossa Constituição, além de ser um ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações conforme disposto no preâmbulo e no 
artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de, uma abordagem 
sobre a aplicação da Lei n.º 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

Após um breve histórico legal sobre o assunto, é possível compreender a 
atual conjuntura educacional, visto que, os índices apresentados pelo IDEB 
demonstram a fragilidade na qualidade da educação brasileira.  

Como foi possível verificar, o Estado não despende a atenção necessária que 
a educação merece, pois, esta é de fundamental importância para a sociedade, se 
continuar regredindo como mostra os dados do Ideb, infelizmente não atingirá o 
objetivo n.º 4 da Agenda 2030, que é uma educação de qualidade.   
 

2. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se o método de pesquisa descritiva, 
através de uma análise do objeto de estudo.  GIL (2008, p.29), salienta, que: 

 São pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a 
existência de associações entre variáveis, por exemplo, as 
pesquisas eleitorais que indicam a relação entre preferência 
político-partidária e nível de rendimentos ou de escolaridade”. 

 
Para a pesquisa bibliográfica foram utilizados materiais já publicados, 

impressos e eletrônicos. Quanto à abordagem da pesquisa é quantitativa e 
documental, baseando-se em dados numéricos resultados da qualidade da 
educação básica nacional. 
 

3. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

As relações entre a educação e a sociedade sempre foram interligadas, no 
Brasil colônia iniciou de forma mais branda, voltada ao ensino religioso, conduzido 
pelos missionários jesuítas, a fim de catequizar os índios.     
 Ao final do século XIX, desponta a Escola Nova, caracterizado por um 
movimento de aprimoramento da educação, influenciada pela Segunda Revolução 
Industrial, que naquele momento de grande transformação social buscava se 
desgarrar do ensino tradicional existencial, instigando os alunos a integrar os 
aprendizados com o meio social, através de um ensino mais aprimorado e técnico. 
Desta forma, “a pedagogia da existência volta-se para a problemática do indivíduo 
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único, diferenciado, que vive e interage em um mundo dinâmico”. (ARANHA, 1996, 
p. 167). 

Posteriormente, foi instalado o regime de Ditadura Militar, e seu reflexo no 
contexto educacional foi significativo, o ensino que antes prezava pela pedagogia 
liberal perde sua força, passando a um ensino com características autoritárias e 
objetivando organização e eficiência. Ao fim deste período tem-se o início da 
redemocratização no Brasil, influenciado por motivações pedagógicas, sociais e 
políticas. Instituído por mudanças curriculares, através da implementação de 
disciplinas que proporcionavam o ensino semiprofissionalizante. Neste contexto 
também foi reformulada a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), respeitando 
os princípios constitucionais, sendo aprovada em 1996 e vigora atualmente. 
 Hoje, a educação está diante de grandes inovações e transformações, neste 
cenário é imprescindível adaptar-se constantemente, sem deixar de transmitir os 
ensinamentos conquistados em cada período histórico de desenvolvimento 
educacional.  

Apesar de todo progresso alcançado no âmbito educacional, os índices que 
serão apresentados no decorrer deste trabalho demonstram a necessidade de maior 
atenção do Estado, uma vez que, a educação é um direito fundamental previsto na 
Carta Magna. 

 

4. EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL  

Os artigos expressos na Constituição são normas jurídicas, intimamente 
ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder do Estado, 
positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, 
fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. Estão voltados à garantia de 
melhor qualidade de vida, com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais: 
saúde, educação, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à 
maternidade e à infância, assistência aos desamparados e moradia. Esses direitos 
estão distribuídos por toda a Constituição. 

Diante da indiscutível certeza que o direito à educação é um dos direitos 
fundamentais, e que deve abranger a todos os seres humanos, nesse sentido, 
Ferreira (2004), sustenta que o objetivo da educação é o “pleno desenvolvimento da 
pessoa”. Previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 
dezembro de 1948, que em seu artigo 26 discorre que:  

 
Art. 26: Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve 
ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 
fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico 
e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos 
superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em 
função do seu mérito. 2. A educação deve visar à plena 
expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 
desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a 
manutenção da paz. 3. Aos pais pertence a prioridade do direito 
de escolher o género de educação a dar aos filhos. 
 

           A nível nacional a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 
1988, descreve no rol de direitos fundamentais no artigo 6º, o seguinte texto: 
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Art.6º/CF88. São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

 

Ainda, preceitua o artigo 205 da CF/88:  
 

A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 

O artigo 208 da CF/88 dispõe sobre o dever do Estado de garantir a educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, e assegurar oferta gratuita a todos 
que não tiveram acesso à ela na idade própria. Tal previsão legal corresponde à 
meta 4.1 da Agenda 2030, a qual busca garantir que todas as meninas e meninos 
completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que 
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 

Também está previsto no art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
vejamos: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades 
estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais. 

  

Destarte, a educação segundo as legislações acima citadas não se limitam 
somente ao saber técnico, mas sim a um desenvolvimento completo do indivíduo, 
tanto no quesito de aprendizado educacional, como também, no seu pleno 
desenvolvimento como cidadão capaz de compreender direitos e deveres e interagir 
em sociedade. 

Além das leis citadas, existe no direito brasileiro uma lei muito importante, que 
norteia a educação brasileira e ainda define as responsabilidades, em regime de 
colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios: a Lei das 
Diretrizes Básicas (LBD). Esta lei de número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e reafirma o direito à 
educação garantida pela Constituição Federal. Conforme o disposto no artigo 1º, § 
1º da referida lei “disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio de ensino, em instituições próprias.” O artigo 3º 
estabelece os princípios básicos da educação no país: 
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 Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e 
da legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais; 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial;            
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da 
vida; 

O artigo 4º dispõe que a educação básica e obrigatória será garantida pelo 
Estado. Essa educação básica será organizada da seguinte forma, conforme 
disposto a partir do artigo 21: 

 Educação infantil (até os 5 anos): creches ou entidades 
equivalentes até 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 
a 5 anos de idade. 

 Ensino fundamental (a partir dos 6 anos): com duração de 9 anos. 

 Ensino médio: etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos. Pode ser técnico profissionalizante ou não. 

 Ensino superior: formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais.  
 

O Estado deve garantir ainda vaga na escola pública de educação infantil ou 
de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia 
em que completar 4 (quatro) anos de idade.              

A educação brasileira conta ainda com outras modalidades de educação 
especiais. São elas: 

 Educação Especial – Atende alunos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 
 Educação à distância – Atende aos estudantes em diversos tempos e 
espaços, com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação. 
 Educação Profissional e Tecnológica – Prepara os estudantes para 
exercerem atividades profissionalizantes, atualizarem e aperfeiçoarem 
conhecimentos tecnológicos e científicos. 
 Educação de Jovens e Adultos – Atendimento às pessoas que não 
tiveram acesso à educação na idade própria. 
 Educação Indígena – Fomento à cultura e assistência aos índios, com 
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação 
escolar bilíngue, para preservação da língua materna. 

https://www.infoescola.com/pedagogia/educacao-especial/
https://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
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A LDB, em seu título II, também trata dos princípios e fins da educação 
nacional, traz no artigo 2º, que:  

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, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
  

O dever do Estado quando se trata de educação, pode-se compreender a 
estrutura física das escolas, condições básicas de higiene e alimentação, 
profissionais de qualidade, entre tantos outros fatores imprescindíveis para um 
desenvolvimento satisfatório dos educandos. Este dever do Estado, está em acordo 
com a meta 4.a da Agenda 2030, que busca construir e melhorar instalações físicas 
para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e 
que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e 
eficazes para todos.         
 Os estabelecimentos de ensino têm elencado na lei as suas obrigações 
(artigo 12). Entre essas obrigações estão: elaborar e executar sua proposta 
pedagógica, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com 
as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola, entre outras.         
 A lei das diretrizes básicas preceitua também, em seu artigo 13º, quais são os 
deveres dos docentes. Esses deveres são: participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, 
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, entre outros.          
  Importante ressaltar o artigo 69 da referida lei, que afirma:  

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por 
cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino público. 

Dispondo assim o dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios de destinarem verbas para o bom desenvolvimento educacional. 
 Pelo exposto, vê-se uma preocupação dos legisladores para o 
aperfeiçoamento da educação básica brasileira. As leis aqui expostas são um 
pequeno passo para a garantia desse direito tão importante na sociedade atual. 
Para que ocorra uma garantia real desse direito fundamental, toda a sociedade deve 
estar envolvida, seja através do apoio dos pais no desenvolvimento escolar de seus 
filhos como também na participação ativa dos professores e diretores, colocando em 
prática o que preceitua a lei, para a eficácia real da legislação. 
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5. UMA ANÁLISE DE RESULTADOS E METAS DO IDEB 

 Um dos principais indicadores de qualidade da educação básica é o IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), este foi instaurado no ano de 
2007, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, com a finalidade de mensurar a qualidade do aprendizado nacional e fixar 
objetivos para avanços no ensino. Através dos dados resultantes dos exames 
aplicados pelo Inep, é possível o monitoramento do desenvolvimento escolar no 
País.      

O IDEB é de relevante importância, pois, é por meio dele que as políticas 
públicas voltadas à educação se desenvolvem e gradativamente se instalam. 
Veremos a seguir um demonstrativo de resultados obtidos e das metas, resultado de 
exame realizado em escolas municipais, estaduais, públicas e privadas. Vale 
ressaltar que, as metas5 estipuladas para cada escola e rede de ensino são distintas. 

 
                                                           
5 Ideb – Resultados e metas. Disponível em: 

<http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=4800453>. Acesso em: 14 ago. 
2019. 
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Fonte: Ideb – resultados e metas. 

Ao analisar o gráfico acima, observamos que a situação da educação em 
nosso País está cada vez mais precária, infelizmente os dados só reduzem, nota-se 
que durante os anos iniciais de aplicação do exame do IDEB o ensino fundamental 
conseguiu atingir as metas, mas, a partir dos anos seguintes a educação foi 
regredindo rapidamente.        
 Todavia, quando os alunos chegam ao ensino médio o avanço é vagaroso, e 
está muito distante da meta estipulada para 2021. Isso é de grande preocupação, 
pois a educação deveria ser o principal foco do governo, e em que pese, é através 
desta que os futuros profissionais do país se desenvolvem. E pensando desta forma, 
é imprescindível um ensino de qualidade, assim como, a valorização da instrução 
formal dos profissionais envolvidos no processo.     
 Há a necessidade de avaliar o assunto através de todos os fatores 
envolvidos, buscando identificar os motivos resultantes do baixo aprendizado, pois, 
ao analisar os espaços educativos espalhados pelo Brasil, é possível identificar o 
fracasso na educação e nos programas políticos, onde se encontram professores 
mal preparados e mal remunerados com alto índice de estresse e doenças 
ocupacionais, com escolas insalubres, com arquitetura imprópria para atender os 
alunos e professores.         
 Além da precariedade na educação o Brasil por ser um país em 
desenvolvimento, também conta com outro fator preocupante, que é a desigualdade 
na distribuição da renda. Esses dois fatore estão interligados, pois nos dias de hoje 
não tem como aumentar a renda média de adultos sem uma educação adequada, e 
também é impossível conseguir uma educação adequada para crianças onde suas 
famílias vivem à beira da miséria. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, diante de todo o exposto, verifica-se que, os direitos fundamentais 
estão voltados à garantia de melhores qualidades de vida aos mais fracos, com 
finalidade de diminuir as desigualdades sociais. E dentre todos os direitos 
fundamentais elencados na Constituição está a educação, a qual foi objeto do 
presente trabalho. Desta forma, em se tratando de garantir o direito à educação de 
qualidade, é permitir que a sociedade evolua culturalmente rumo a democracia 
substancial buscando, além da participação política, a consecução dos direitos 
fundamentais, importante para a evolução e consolidação do estado Democrático de 
Direito.           
 Ademais, trata-se do quarto objetivo da agenda 2030, a qual busca pela tão 
almejada educação de qualidade, inclusiva, igualitária e baseada nos direitos 
fundamentais com desenvolvimento sustentável. Entretanto, atingir tais metas 
estipuladas para a educação é algo improvável, diante da atual conjuntura 
educacional, como foi possível observar no decorrer do presente trabalho, as metas 
definidas pelo Ideb em vez de serem atingidas conforme o nível de conhecimento 
aumentava, infelizmente regrediram. Desta forma, para que seja possível à 
promoção da capacitação e empoderamento dos indivíduos, visando ampliar as 
oportunidades das pessoas mais vulneráveis, é imperioso que as metas e 
legislações já existentes sejam eficazes, caso contrário, novas metas que sejam 
definidas serão utópicas.         
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 Em virtude dos fatos mencionados, é possível compreender que, o baixo 
desenvolvimento educacional acarreta grandes frustrações à sociedade, pois a 
educação é o primeiro passo para o desenvolvimento com dignidade do ser humano 
e o progresso de um país. Nesse prisma é primordial aumentar os investimentos na 
qualificação dos educadores, melhorar as estruturas escolares para que estas 
atendam integralmente os alunos, pois quanto mais se investir na educação, mais os 
resultados serão positivos. Sendo assim, a educação deve ser repensada e 
ampliada. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho objetiva apresentar a atividade de mediação pedagógica 
utilizando blocos de montar, realizada com alunos dos terceiros anos no Ensino 
Médio da rede pública de ensino do município de Telêmaco Borba. A pesquisa 
possibilitou compreender que a mediação acontece significativamente quando o 
processo de ensino e aprendizagem é compartilhado, quando o aluno vivencia 
cognitivamente, fisicamente e emocionalmente o que está sendo proposto. 
Palavras-chave: Mediação; Interação; Conhecimento. 
 
 

ABSTRACT 
 
In the present work to present the activity of pedagogical mediation using assembling 
blocks, carried out with third year students in the public high school in the 
municipality of Telemaco Borba. The research made it possible to understand that 
mediation happens significantly when the teaching and learning process is shared, 
when the student experiences cognitively, physically and emotionally what is being 
proposed. 
Key-words: mediation; interaction; knowledge. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que em virtude de avanços relacionados aos âmbitos social, 
educacional, tecnológico e de mercado, também, na educação vê-se a necessidade 
de uma remodelagem que atenda às necessidades que atualmente sugerem maior 
interação com os alunos, de forma que seja possível contribuir com o 
desenvolvimento de habilidades, sejam essas relacionadas ao convívio em 
sociedade ou voltadas às expectativas advindas do mercado de trabalho. 

Nóvoa (2009) desenha  um novo espaço público da educação, onde deverá 
ser firmado um novo contrato entre os professores e a sociedade, no qual os 
professores devem assumir uma nova capacidade de comunicação e um reforço da 
sua presença pública. Neste contexto, o “bom professor” ganha relevância, 
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definindo-se em função de cinco características: conhecimento, cultura profissional, 
tato pedagógico, trabalho em equipe e compromisso social. 

Entende-se que a sala de aula deve se transformar num ambiente interativo e 
facilitador da aprendizagem. Assim, é importante ressaltar que a presença e a ação 
do professor como mediador nesse processo é indispensável afinal, é ele o 
responsável por orientar e instigar e apresentar para o aluno possibilidades 
pedagógicas. 

Segundo Gutierrez e Prieto (1994, p.62), a mediação pedagógica consiste no 
tratamento dos conteúdos e das formas de expressão dos diferentes temas, a fim de 
tornar possível o ato educativo, dentro do horizonte de uma educação concebida 
como participação, criatividade, expressividade e relacionalidade. Nesse caso, não 
interessa apenas transmitir uma informação, mas uma informação mediada 
pedagogicamente. 
 

[...] a principal função do professor não pode mais ser uma difusão 
dos conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por 
outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de 
incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se um 
animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a seu 
encargo. (LÉVY, 2000, p. 170) 

 

A mediação da aprendizagem é um tipo especial de interação entre alguém 
que ensina (o mediador), e alguém que aprende (o mediado). Essa interação deve 
ser caracterizada por uma interposição intencional e planejada do mediador que age 
entre as fontes externas de estímulo e o aprendiz. A ação do mediador deve 
selecionar, dar forma, focalizar, intensificar os estímulos e retroalimentar o aprendiz 
em relação às suas experiências a fim de produzir aprendizagem apropriada 
intensificando as mudanças no sujeito. (FEUERSTEIN, FALIK e FEUERSTEIN, 
1998, p.15) 

Entende-se, então, que mediar contempla a provocação, o incentivo. É uma 
maneira de permitir que o aluno construa o seu conhecimento, seja o principal 
responsável por sua aprendizagem. Esse processo deve ser sustentado por bases 
teóricas sólidas e a ação consciente do professor, no sentido de fazer uso das 
melhores estratégias para auxiliar o educando durante todo o percurso.  

Na concepção vygotskyana o homem se constitui enquanto tal à medida que 
vai sendo inserido nas práticas culturais de seu grupo no processo de interação 
social com outros homens. Através da mediação esse sujeito é concebido como 
aquele que, através de suas características genéticas e da internalização de práticas 
sócio/culturais. 

Importante ressaltar que, nesse percurso é preciso considerar os ritmos e 
maneiras diferenciadas de aprendizagem. Além disso, o professor deve ter claro de 
que não está mais com o objeto do conhecimento em mãos, ou seja, deixa de 
somente transmitir o conhecimento e passa a instigar, incentivar o aluno a modificar, 
alterar, organizar, transformar o objeto de estudo de maneira que esse passe a fazer 
sentido e ganhar significado. 

 
2. METODOLOGIA 

A oficina “Prática Mediadora: uma proposta de construção significativa do 
conhecimento” foi desenvolvida pelos professores do colegiado de Pedagogia e faz 
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parte do Projeto “Jovens Vencedores” proposto pela Faculdade de Telêmaco Borba 
(FATEB).   

O projeto teve como principal objetivo apresentar para estudantes do 3º ano 
do Ensino Médio,  os cursos de graduação da Faculdade de Telêmaco Borba, bem 
como envolvê-los de maneira significativa a uma experiência que permitisse 
conhecer um pouco mais a respeito dos cursos ofertados, ao mesmo tempo que os 
participantes pudessem aprender algo relacionado ao curso, nesse caso, 
compreendessem sobre a importância do papel do mediador em sala de aula. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A dinâmica de trabalho ocorreu por meio de oficinas temáticas. No curso de 
Pedagogia optou-se por desenvolver uma proposta em que o estudante pudesse 
experienciar o papel do mediador durante a prática de uma atividade fazendo uso de 
blocos coloridos para encaixe. Dessa forma, cada grupo recebeu uma caixa de 
blocos coloridos e um envelope com as instruções do objeto que deveria montar.  

Após elegerem um mediador, o participante eleito deveria abrir o envelope e 
pensar em estratégias para auxiliar o seu grupo na montagem de um robô, no 
entanto, os participantes não sabiam de que objeto se tratava e as regras 
preestabelecidas nas instruções deveriam ser respeitadas por todos do grupo. 

Cada mediador criou as suas estratégias visando orientar o grupo de maneira 
assertiva, de modo que o seu grupo concluísse a proposta no melhor tempo. Alguns 
optaram por pedir ao grupo que atentasse para o tamanho das peças, outros pelas 
cores, também, alguns buscaram orientar os componentes do grupo acerca da 
direção direita ou esquerda. 

Nesse sentido, o diálogo torna-se a concretização do próprio exercício para a 
liberdade, uma vez que, segundo Freire (1981, p. 92), 
 

[...] a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

 

No decorrer do processo observou-se grande interesse em concluir a 
proposta no melhor tempo, no entanto, em alguns momentos, foi possível verificar 
grande dificuldade na comunicação, ou seja, houve dificuldade na clareza de 
repasse das informações por parte do mediador. Nos grupos em que a comunicação 
fluiu e ambos conseguiram se entender o desenvolvimento da atividade ocorreu de 
forma assertiva, ou seja, mediador atuou com clareza e objetividade sem 
contratempos, o robô, objeto em que se sugeriu montar, foi concluído em menor 
tempo. 

Também, foi possível perceber que alguns grupos apresentaram dificuldades 
na relação interpessoal entre pares, o que evidenciou a necessidade do resgate a 
autoestima, seja através de materiais diferenciados, procedimentos didáticos 
específicos ou de medidas extras que atendam às suas próprias necessidades de 
interação social. 

Gasparin (2007, p.115) corrobora afirmando que “a mediação implica, 
portanto, em releitura, reinterpretação e ressignificação do conhecimento”, ou seja, 
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as atividades aplicadas, podem ser vistas como uma intervenção pedagógica que 
propiciaram o desenvolvimento de várias habilidades entre os grupos, os quais 
tiveram que definir papéis de liderança, entrosamento, habilidades de negociação. 

Neste sentido, a realização desta oficina foi pautada na necessidade de 
subsidiar o trabalho do professor fazendo com que estes alunos possam se situar 
em um novo contexto escolar para melhor entendê-lo, além de contribuir diretamente 
para sua plena realização profissional. 
 
4. CONCLUSÃO 

 O presente estudo permitiu refletir acerca da importância do papel do 
mediador no processo de ensino e aprendizagem e repensar o papel do educador. 
Entende-se que o bom mediador deve ter atitudes assertivas que corroborem, de 
fato, com a construção significativa do aprendizado.  

Ainda, considerando que o indivíduo é constituído a partir das relações sociais 
que vai estabelecendo a partir do momento em que nasce o processo educativo 
adquire especial importância na transformação dos próprios sujeitos e das condições 
em que se vive.  

No desenvolvimento de qualquer atividade é ele quem motiva, instiga, 
desperta o interesse dos educandos, mas principalmente os envolve em todo o 
processo. Para isso deve fazer uso de técnicas assertivas que atendam às 
necessidades de cada educando e do grupo e da proposta. A mudança é contínua, 
quando existe a necessidade da melhora constante é necessário que a postura do 
professor mude. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo relatar alguns dos inúmeros benefícios que a 
corrida de rua proporciona para a saúde e uma melhor qualidade de vida. A corrida 
de rua é uma das atividades físicas mais praticadas no mundo e tem uma grande 
influência para a melhoria na saúde do corpo e qualidade de vida e também ajuda 
no combate de algumas doenças, além de ser uma boa aliada para aquelas pessoas 
que necessitam fazer um atividade física mas não gostam ou não tem condição de 
pagar uma academia, para sua pratica o indivíduo só dependera de tempo e um 
bom tênis. A corrida poderá ser praticada em qualquer lugar, seja em parques, ruas, 
campos ou pistas. 
 
Palavras-chave: corrida de rua; saúde; qualidade de vida. 
 
 

ABSTRACT 
 
This research aims to relate some countless of benefits that street racing proposes 
for health and a better quality of life. The street racing is one of the most physical 
activities practiced around the world, has a big influence to turn better a better body, 
quality of life, and helps to combat some diseases. Besides to be a good union to 
people that need to practice some physical activity but don’t like or even don’t have 
conditions to pay gym, to practice, this person only need time and a good sneakers. 
The race can be practice anywhere, in a park, streets, fields or tracks. 
 
Key-words: street racing; health; quality of life. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Devido as consequências da vida moderna com a evolução e o avanço das 
tecnologias o homem passa mais tempo sentado no conforto e sofre com a falta de 
mobilidade, com a correria do dia a dia e falta de tempo o homem deixa de cuidar 
de sua saúde, tornando-se sedentário. Esses são alguns dos fatores que geram 
estresse, e colocam a saúde em risco, aumentando o número de pessoas com alto 
índice de obesidade, doenças cardíacas, diabetes entre outras. A inatividade física 
provoca alterações nos sistemas do corpo e acaba diminuindo a mobilidade física 
do ser humano. 

Mas neste estudo veremos como a corrida de rua praticada de forma regular 
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auxilia no combate de muitas doenças, além de proporcionar uma melhor qualidade 
de vida. A cada dia surge uma nova evidencia e estudo cientifico comprovando que 
a atividade física causa um enorme efeito de bem estar e auxilia no combate de 
doenças. COGO (2009) Afirma, que entre as diversas possibilidades, a corrida de rua é 
uma excelente opção, pois além da praticidade basta um bom par de tênis e permite 
obter resultados em um curto período de tempo.  
 

 
2. METODOLOGIA 

O objeto desse estudo foi relatar os benefícios que a corrida e rua 
proporciona para a saúde de seus praticantes. Para realização deste trabalho foi 
utilizado pesquisa bibliográfica e relatos, relatando as ideias e estudos de cada 
autor. Para melhor entender sobre o mundo da corrida de rua e o fenômeno que a 
cada ano está se tonando, ganhando inúmeros adeptos dessa que é uma pratica de 
atividade física ou esportiva apaixonante, depois que o indivíduo prova dos 
benefícios por ela proporcionada não quer mais parar, a corrida vira um vício bom 
desde que sua pratica seja adequada.  
 
 
3. CORRIDA DE RUA 

 Breve história da corrida, a corrida teve sua origem na pré-história, quando os 
homens primitivos precisavam caçar para sobreviver, fugir dos predadores ou dos 
inimigos. Segundo o site de corridas WEBRUN as corridas de rua tiveram seus 
primeiros relatos de surgimento na Inglaterra no século XVIII onde tornaram-se 
bastante popular, posteriormente, a modalidade expandiu para o resto da Europa e 
Estados Unidos. Já no fim do século XIX a corrida de rua ganhou um grande impulso 
devido o grande sucesso da primeira Maratona Olímpica e se popularizando 
principalmente nos Estados Unidos. 
 Segundo Dallari (2009), a mais famosa das corridas a Maratona surgiu 
através de uma lenda, em 490 a.c., a lenda grega sobre um soldado ateniense 
Fidipedes, era mensageiro do exército de Atenas, ele teria corrido 42,193 metros 
entre o campo de batalha de maratona até Atenas para anunciar a vitória de Atenas 
contra os persas e após sua chegada cidade ele morreu de exaustão. Essa é uma 
entre outras histórias da corrida. Já no brasil, a popularização da corrida de rua se 
deu através da corrida de São Silvestre, teve seu marco em 1925, foi idealizada e 
criado pelo então jornalista Casper Libero, diretor do jornal A Gazeta, prova esta que 
é disputada em todo dia 31 de dezembro na cidade de São Paulo, desde sua 
criação. A corria de São Silvestre conta com atletas e participantes de outros países 
desde o ano de 1945. 
 Atualmente, a corrida de rua é classificada pela Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF) como prova de pedestrianismo. Com distâncias oficiais que vão de 
5 Km a 100Km Salgado e Chacon-Mikahil (2006, p.92), e pode ser disputada em 
circuitos de rua, parques, estradas, montanhas ou com obstáculos chamada de 
cross country. Bastante popular as corridas de rua são praticadas em sua maioria 
por atletas amadores que em sua maioria buscam uma melhor qualidade de vida. A 
cada dia que passa ela ganha novos adeptos mundialmente. A corrida de rua pode 
ser praticada tanto por jovens, adultos, idosos e até crianças, desde que tenha seu 
devido cuidado e respeitando seus limites físicos. A Sociedade Brasileira de 
Medicina Esportiva (SBME) ressalta, a corrida pode fazer parte da vida de qualquer 
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pessoa, mas é preciso ter cuidado e colocar um esforço compatível com a 
capacidade física de cada indivíduo. 
 Para quem quer ter a corrida de rua como pratica de atividade física uma 
importante dica é ter um calçado confortável e roupa adequada para a prática 
esportiva, começar alternando entre caminhada, trotes e corrida leve, ter uma 
alimentação saudável e sempre se hidratar durante e pós atividade são essenciais. 
Agora que vimos como surgiu a corrida de rua vamos para o foco principal, que é 
relatar alguns dos inúmeros benefícios que a pratica regular da corrida proporciona 
para seus praticante. 
 
 
3.1  CORRIDA DE RUA E SEUS BENEFICIOS 

 Muitas pessoas aderem a corrida de rua mesmo sem saber dos inúmeros 
benefícios que ela proporciona para o organismo. Benefícios esses que vão desde 
saúde do corpo, saúde mental e melhor qualidade de vida (SALGADO, 2006). Correr 
está entre os melhores exercícios e atividades físicas que mais proporciona 
benefícios para o ser humano, além de ser uma das atividades mais praticadas no 
mundo. Um importante estudo publicado em julho de 2014 pelo Journal Of The 
American College Of Cardology revela, “10 minutos de corrida de baixa intensidade 
é suficiente para prolongar a vida, em comparação com a ausência de atividade 
física”. 
 Correr, reduz o risco de doenças cardiovascular, reduz pressão arterial, 
hipertensão, diabetes, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, etc. 
 
 Melhora o humor, após correr o organismo produz endorfina que é 
responsável pela sensação de bem estar, prazer, euforia, melhor qualidade do sono, 
relaxamento além de melhorar a libido sexual, pois a pratica da atividade física 
aumenta o nível de testosterona. Redução da pressão arterial diminuindo a pressão 
em repouso, através disso reduzindo o estresse do organismo em repouso. Oliveira 
(2010) relata, os efeitos da corrida são a diminuição e controle do estresse, redução 
do percentual de gordura corporal, melhora da qualidade do sono, diminuição do 
colesterol, entre outros benefícios. Pesquisa da universidade de Aberdeen (Reino 
Unido) aponta que a atividade física reduz o desejo por comidas pouco, saudáveis. 
E assim o indivíduo melhorando sua alimentação. Melo et al (2018), Enfatiza que o 
exercício físico – nesse caso, a corrida – é capaz de influenciar positivamente o 
estado de humor de seus praticantes. 
 Ganho de resistência, após um mês de atividade é possível notar melhora no 
condicionamento físico e conseguir realizar as atividades rotineiras com mais 
mobilidades, disposições e melhoras no sistema cardiorrespiratório. Reduz os 
índices de obesidade, pois a corrida acelera o metabolismo e aumenta o processo 
de queima de calorias. Maior índice de longevidade do que aqueles que não 
praticam atividades físicas, estudos afirmam que a corrida reduz o risco de morte 
precoce. Pois regula o aparecimento de doenças cardíacas. 
  Diminuição do risco de câncer, o Jornal Of Nutrition analisou mais de 170 
pesquisas relacionadas à atividade física na diminuição de câncer. De acordo com a 
pesquisa, a corrida de rua ajuda a diminuir as chances nos casos do câncer de 
próstata, mama, colo, endometrico e pulmão. Pois age sobre o sistema hormonal e 
metabólico, auxiliando na diminuição da obesidade e adiposidade central e nas 
mudanças das funções imunológicas. Mas ainda a necessidade de mais estudos e 
de uma ampla avaliação nessa área para saber o real efeito e a ligação entre 
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atividade física e diminuição de risco de câncer. 

 

4. CONCLUSÃO 

  Podemos afirmar que a corrida de rua é o esporte/atividade física mais 
democrático no mundo, pois qualquer pessoa pode praticar. E cada vês mais tem 
aumentado significativamente o número de praticantes a cada ano, pois se trata de 
uma atividade que reúne todos os tipos de pessoas com diferentes idades e 
diferentes objetivos. São pessoas que buscam qualidade de vida, social e 
desempenho.    Através deste estudo foi possível se ter uma noção 
dos inúmeros benefícios que a corrida de rua proporciona aos seus praticantes, 
benefícios esses e vão desde estética, saúde do corpo e saúde mental. Podemos 
concluir que a corrida é uma excelente aliada do homem, desde que praticada 
regularmente com os devidos cuidados que vão desde a maneira de se vestir para a 
pratica, hidratação, alimentação, alongamentos, aquecimentos e sempre respeitando 
os limites do corpo. Pois se não tomar os devidos cuidados ela pode acarretar 
complicações, principalmente ortopédicas.  

“O desafio de correr não é querer realizar alguma coisa que ninguém fez antes, mas 
si, continuar a fazer coisas que qualquer um pode fazer, mas jamais o fara.” George 
sheeran 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado sobre a modalidade de treinamento CrossFit, 
onde demonstra a relação do treinamento para alto rendimento/bem estar, apresenta 
variáveis de o porque serve além de treinar para competição, mostrar os benefícios 
para saúde de pessoas sedentárias, com sobre peso, que contem algum 
impedimento de realização de atividade física, além de ser permitido para qualquer 
faixa etária. Apresenta o ganho de popularidade do treinamento, onde se iniciou e o 
motivo da existência do mesmo. Presente trabalho apresenta as relações de lesões 
com a modalidade, realizando comparações com outras modalidades de treinamento 
como treinamento de força, esportes como futebol, rúgbi, ginastica fazendo relações 
com tempo de treinamento/lesão. Apresenta o formato de treinamento CrossFit, 
como treinamento de alta intensidade, onde segue uma forma especifica de 
trabalhar o treinamento com inicio, meio e fim. Treinamentos de CrossFit seguem 
uma ordem, constituída de aquecimento, em seguida treino de técnica onde á o 
desenvolvimento e melhora de algum movimento especifico, também pode envolver 
um movimento para ganho de força.  Por fim vem o chamado WOD (Workout of the 
day) que é a parte de condicionamento, treino do dia propriamente dito. No 
treinamento do dia são seguidos os três pilares, que são: realizar movimentos 
funcionais, em alta intensidade e constantemente variados. Cita os exercícios que 
são realizados, onde engloba exercícios cíclicos que envolvem a corrida, remo, pular 
corda e entre outros, movimentos de levantamento de peso como os olímpicos e 
básicos e movimentos de ginásticas como na barra, flexões, argolas e entre outros. 
Palavras-chave: crossfit; lesões; benefícios. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented about the CrossFit training modality, where it 
demonstrates a high performance / wellbeing training relation, it presents the 
variations of why it serves besides the competition training, it shows the benefits for 
sedentary people, with weight, that contains some impediment to physical activity, 
besides being allowed for any age group. It presents the popularity of training, where 
it starts and the reason for its existence. Present work presented as injury 
relationships with one modality, making comparisons with other training skills such as 
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strength training, sports such as soccer, rugby, gymnastics making relationships with 
training / injury time. It features the CrossFit training format, such as high intensity 
training, where it follows a specific way of working with beginning, middle and end 
training. CrossFit workouts follow an order, warm-up then coaches in a technical 
manner where the development and improvement of some specific movement can 
also involve a movement to gain strength. Finally comes the so-called WOD 
(Workout of the Day) which is part of conditioning, proper day training here. In 
training the day are followed the three pillars, which are: perform functional 
movements, high intensity and varied variables. It mentions the exercises that are 
performed, where exercises in Singapore involve running, rowing, skipping rope and 
others, weightlifting movements such as Olympic and basic and gymnastics 
movements such as bars, pushups, hoops and others. 
Keywords: crossfit; injuries; benefits. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A CrossFit é uma empresa de capital fechado que tem por sócios o próprio 
Greg Glassman, que também é presidente da empresa, e sua ex-esposa. Nas 
biografias da Crossfit apresenta uma ligação muito próxima das forças armadas e de 
segurança dos EUA. O CrossFit, enquanto método, se define como diversos 
exercícios de varias praticas atléticas e funcionais em um modelo variável e intenso. 
Apresenta objetivos para promover a aptidão física por meio de trabalhos de 
resistência muscular, capacidade aeróbia, força muscular, velocidade, coordenação 
motora, equilíbrio e agilidade, através de exercícios que envolvem ginastica, 
movimentos esportivos e funcionais, exercícios de levantamento olímpico, exercícios 
preferencias que podem ser executados em alta intensidade. Um método onde seus 
praticantes são de idades variadas, tanto homens como mulheres, saudáveis e que 
procuram melhorar a saúde, gravidas e obesos. 

 
2. METODOLOGIA 

Trabalho realizado através de revisões literárias, utilizando artigos da 
atualidade e que tem uma nota de avaliação acima ou igual a 3. Realizando 
comparações de dados trabalhados e levantados com comprovações dos 
resultados obtidos. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A CrossFit é uma empresa de capital fechado que tem por sócios o próprio 
Greg Glassman, que também é presidente da empresa, e sua ex-esposa. Nas 
biografias da Crossfit apresenta uma ligação muito próxima das forças armadas e de 
segurança dos EUA. Durante a primeira década dos anos 2000 a CrossFit foi base 
de treinamento de unidades policiais, bombeiros, outras forças de segurança como 
FBI e CIA, mas, principalmente treinamento das forças especiais, como os fuzileiros 
navais, que com isso se espalhou e divulgou a CrossFit como treinamento de 
preparação física de ótima qualidade e de ótimos resultados de. O CrossFit, 
enquanto método, se define como diversos exercícios de varias praticas atléticas e 
funcionais em um modelo variável e intenso. (MENEZES, 2013) 

Estudos científicos comprovam que o treinamento de alta intensidade 
promove mais ganhos na aptidão física e na saúde com menor tempo de duração, 
quando faz comparação á métodos tradicionais de treinamento. Por ser um método 
considerado rápido, ganhou popularidade rápida e vem se mantendo cada vez mais 
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no mercado. Com esses aspectos e com aumento de popularidade constante, o 
CrossFit se tornou uma opção de método de treinamento físico. Apresenta objetivos 
para promover a aptidão física por meio de trabalhos de resistência muscular, 
capacidade aeróbia, força muscular, velocidade, coordenação motora, equilíbrio e 
agilidade, através de exercícios que envolvem ginastica, movimentos esportivos e 
funcionais, exercícios de levantamento olímpico, exercícios preferencias que podem 
ser executados em alta intensidade. (DOMINSKI, 2017) 

O CrossFit engloba três formas de movimentos: os cíclicos que envolvem a 
corrida, remo, pular corda e entre outros, movimentos de levantamento de peso 
como os olímpicos e básicos e movimentos de ginásticas como na barra, flexões, 
argolas e entre outros. Treinamentos de CrossFit seguem uma ordem, constituída de 
aquecimento, em seguida treino de técnica onde á o desenvolvimento e melhora de 
algum movimento especifico, também pode envolver um movimento para ganho de 
força.  Por fim vem o chamado WOD (Workout of the day) que é a parte de 
condicionamento, treino do dia propriamente dito. No treinamento do dia são 
seguidos os três pilares, que são: realizar movimentos funcionais, em alta 
intensidade e constantemente variados. Característica do CrossFit tem por meio um 
caráter desafiador para os praticantes e também motivacional. Um método onde 
seus praticantes são de idades variadas, tanto homens como mulheres, saudáveis e 
que procuram melhorar a saúde, gravidas e obesos. (XAVIER, 2017) 

CrossFit é um esporte de alta intensidade biomecânica e fisiológica, onde se 
popularizou pelos benefícios que traz, mas também pelo risco de lesões 
musculoesqueléticos. Método de treinamento que leva seu praticante ao seu máximo 
de esforço físico e psicológico, devido a isso a “fama” de que causa lesões. 
(XAVIER, 2017)  

Segundo Xavier (2017), entre os 137 praticantes da modalidade Crossfit de 
duas academias de Belo Horizonte-MG, 56,2% lesionaram devido a essa prática de 
atividade física. Com esse índice demostra que o CrossFit provoca lesões 
musculoesqueléticas. Mas levanta em consideração que o praticante de Crossfit 
deve seguir adequadamente com oque é proposto, tanto dentro quanto fora do Box. 
Como manter uma vida saudável, excluindo má alimentação, ingestão de bebidas 
alcoólicas e cigarros. Praticar atividade mais de uma hora por dia, realizar outras 
atividades de alta intensidade, não seguir corretamente oque o profissional esta 
propondo.  

Segundo Dominski (2017), quando se compara com outras modalidades ou 
esportes, no CrossFit a taxa de lesões são de 3,1 a cada 1000 horas de treinamento 
como valor máximo encontrados nos seus estudos. Em relação a outros esportes 
como corrida de rua, que apresentou 3,3, no triatlo valor de 5,4, ginastica de 5,45, no 
futebol uma taxa de 9,6 e no rugby taxa de 26,7 de lesões a cada 1000 horas de 
treinamento. Outro fator apresentado é a relação de idade onde se comprova que a 
taxa de lesões não esta associada á diferença de idade, pode ser praticado CrossFit 
por pessoas de 18 a 69 anos com segurança. 

Nos estudos levantados por Lopes, 30% das pessoas praticantes de 
CrossFit que responderam seu questionário tiveram algum tipo de lesão por causa 
do método. Onde as lesões se predominaram na lombar, punho, ombro e joelho. 
Vale ressaltar que são articulações instáveis do corpo que estão associadas à 
quantidade de repetições e peso elevado. Comparado aos bodybuilders profissionais 
que apresentou taxa de 45,1% como mostra Siwe et al (2014), levando em 
consideração o treinamento que é com pesos elevados e dependendo do 
treinamento um alto numero de repetições. 
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4. CONCLUSÃO 

Foi concluído que a modalidade de treinamento CrossFit teve sua origem 
para treinamento militar, mas com o passar dos anos e aumento de popularidade se 
tornou um treinamento viável para a saúde, não somente para pessoas já treinadas, 
pessoas sedentárias, obesas e ou com outro problema de saúde ou físico pode vir a 
praticar e terá benefícios. Quanto ao fato de ser uma modalidade que traz muitas 
lesões se nota que essas lesões são provenientes de erros próprios dos alunos, ao 
não seguir as orientações dos profissionais. E quando comparado a outros esportes 
e treinamentos semelhantes o Crossfit por sua vez tem uma das menores taxas de 
lesões por 1000 horas de treinamento, se tornando uma modalidade adequada para 
pessoas que querem iniciar um treinamento para pratica de exercícios físicos para 
saúde ou bem estar. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma pesquisa bibliográfica, para 
verificar as várias definições sobre o desenvolvimento motor e a importância da 
atividade física no desenvolvimento motor. Descrevendo a relevância da atividade 
física desde a infância, não como padrões de estética mas sim um caminho para 
uma vida saudável desde as fases iniciais, sendo instrumento no crescimento e 
desenvolvimento da criança. 

Palavras-chave:  Educação Física. Desenvolvimento Motor. Funções motoras. 
Atividade física. 

 
ABSTRACT 

 

The present study aims to present a bibliographic research, to verify the 
various definitions about motor development and the importance of physical activity 
in motor development. Describing the relevance of physica activity since childhood, 
not as aesthetic standards but rather a way to a healthy life from the early stages, 
being na instrument in the growth and development of the child. 
Key-words: Phsycal education, engine development, motor functions, physical 
activity. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento motor humano é resultado da interação entre as 
individualidades biológicas de cada ser e o meio que o circunda, afetando no 
processo do desenvolvimento (BRAUNER, 2009).  

Gallahue afirma que o desenvolvimento motor é a mudança constante do 
desempenho motor ao longo do ciclo da vida, decorrente das ações fisiológicas e as 
condições do ambiente. O desenvolvimento se inicia na fase uterina e finaliza com a 
morte. 

Crescimento e desenvolvimento são termos usados frequentemente mas com 
uma grande diferença. Crescimento refere-se ao desenvolvimento físico ou seja ao 
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aumento de tamanho do corpo devido ao aumento das células decorrente do 
processo de maturação, já o termo desenvolvimento aborda as mudanças no 
movimento tornando-os organizados e coordenados. A maturação é determinada 
geneticamente ou seja independe de influências ambientais. (GALLAHUE,2013). 

Segundo Payne e Isaacs (2007), o crescimento pode ser definido como um 
aumento físico gerando ganho de massa muscular decorrente do aumento das 
partes do corpo. Maturação refere-se a evolução do sistema fisiológico, onde a 
função neurológica ganha maior capacidade cognitiva. 

O período mais importante do desenvolvimento motor está na infância, 
denominado em fase das habilidades motoras fundamentais, onde os profissionais 
de Educação Física tem maiores oportunidades de trabalhar com as crianças. 
Portanto é de suma importância um conhecimento desta fase, para que seja 
realizado um trabalho enriquecedor no desenvolvimento, abordando as 
necessidades da criança. (ISAYAMA, 1998) 

Sabendo disso, objetivo desse trabalho é analisar a importância da atividade 
física no desenvolvimento motor. 

 
2. METODOLOGIA 

Para realização do presente trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica 
abordando conceito de desenvolvimento motor, fases, importância da atividade 
física, dentre outros. A coleta de dados partiu da plataforma de busca da internet 
Google Acadêmico e livro. Os seguintes descritores foram utilizados para pesquisa: 
Educação Física, Desenvolvimento Motor, funções motoras, atividade física. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A área do desenvolvimento motor é de suma importância, pois nela podemos 
compreender aspectos do desenvolvimento humano, sendo assim detectar algumas 
anomalias motoras, o que possibilita a correção precoce dos problemas. O 
desenvolvimento motor está em constante interação com os meios cognitivo, afetivo 
e físico.  

O desenvolvimento motor está relacionado ao movimento, o domínio cognitivo 
se refere a transformação intelectual, o domínio afetivo é ligado a mudança sócio 
emocional e o desenvolvimento físico se refere as mudanças corporais como altura e 
peso (PAYNE E ISAACS, 2007). 

Segundo Gallahue e Ozmun (2005) as fases do desenvolvimento motor são 
divididos em: Fase motora reflexiva, rudimentares, fundamentais, especializados. 
Dentro da fase de movimentos fundamentais as habilidades motoras básicas são 
classificadas como: locomoção, estabilidade e manipulação. É de suma importância 
para o desenvolvimento motor da criança a fase especializada que se divide em: 
estagio de transição, estagio de aplicação, estagio de aplicação ao longo da vida, 
coordenação global e equilíbrio. 

As relações psicomotoras fundamentais como os atos de andar; correr; saltar; 
rolar; rastejar; engatinhar; trepar; estender; elevar e outros movimentos, da cabeça, 
pescoço, mãos e pés são movimentos baseados nos diversos estágios do 
desenvolvimento motor, assumindo as características qualitativas e quantitativas 
(FONSECA E BELTRAME, 2008). 

Crianças utilizam seu corpo como ferramenta de comunicação com outras 
crianças e com o meio em que vive, produzindo culturas. É importante destacar que 
a criança fala, cria e aprende com o movimento. (BASEI, 2008). As crianças 
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participam como sujeitos ativos de sua construção do conhecimento no ponto de 
vista sócio-afetivo. 
 
OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

Um nível de atividade física regular contribui para uma melhora no perfil 
fisiológico, e reduz a obesidade. (LAZZOLI et al,1998). 

A prática da atividade física pode aumentar a autoestima, a aceitação social e 
sensação de bem-estar entre as crianças. A criança que adquiri o habito de praticar 
atividade física tende a ter uma melhor qualidade de sono, maior desempenho 
escolar e de concentração, além de uma melhora na coordenação motora. Durante a 
pratica de atividade física a criança conhece melhor seu corpo seus limites e suas 
capacidades. (ARRAZ, 2018). 

É necessário ressaltar que a pratica de atividade física vai além dos padrões 
de estéticas. É importante na prevenção de doenças motoras que surgem muita das 
vezes silenciosamente. Auxilia nas diversas fases do crescimento e desenvolvimento 
podendo ser fundamental na vida adulta. Quando praticados em grupo e jogos 
coorporativos ajudam no aprendizado, mas também formando cidadãos consciente 
(ARRAZ, 2018). 

 
4. CONCLUSÃO 

Portanto concluímos que, a infância é uma fase muito importante para o 
desenvolvimento do ser como um todo, pois é neste período que adquirimos 
habilidades e comportamentos que irão nos acompanhar ao longo da vida, podendo 
resultar de forma positiva ou negativa. 

A pratica de atividade física durante a infância é de suma importância pois é 
dela que a criança desenvolve suas habilidades psicomotoras, intelectual e social. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com o intuito, reforçar as questões inerentes à 
educação física escolar na educação infantil e no ensino fundamental, tendo em 
vista que os professores da rede municipal de ensino, aplicam recreação, 
brinquedos e brincadeiras, afim de lazer apenas, sem intuito ou objetivo específico. 
 
Palavras-chaves: educação física escolar, educação infantil, ensino fundamental. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The present work is presented with the purpose of reinforcing the issues inherent to 
school physical education in kindergarten and elementary school, considering that 
the teachers of the municipal school, apply recreation, toys and games, in order to 
just leisure, without specific purpose or objective. 
 
Key-words: school physical education, early childhood education, elementary school 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O propósito desse trabalho é falar sobre a importância da educação física 
escolar desde a educação infantil tendo em vista que os alunos desenvolvem a 
coordenação motora, lateralidade, percepção corporal, tempo e espaço bem como 
outras capacidades físicas, durante essa fase. 

A revisão teórica de artigos já publicados demostra a influência e os 
interesses dos profissionais de Educação Física em aplicar aulas cada vez mais 
direcionadas e com objetivos para trabalhar as capacidades físicas. 

A secretária de Educação Física e Desporto, publicou a lei de "Diretrizes de 
Implantação e Implementação da Educação Física na Educação Pré-escolar e no 
Ensino de Primeira à Quarta Séries do Primeiro Grau" em 1982, (TANI,1987, p.1). 
Nos dias de hoje a Educação Infantil, atende crianças de 0 a 5 anos de idade e o 
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ensino fundamental de 6 a 14 anos. 
Surgiram cursos e palestras a fim de capacitar os profissionais em questão, 

visando que nessa fase, as crianças estão querendo descobrir novas sensações, 
explorar novos espaços, estão em constante aprendizagem e desenvolvimento e 
isso facilita a introdução das aulas dinâmicas e alegres. 

Com planos de aulas adequados para cada idade, respeitando a 
individualidade de cada criança, trabalhar de forma lúdica as modalidades, 
baseando-se nos conhecimentos trazidos no estudo de GoTani: 

 Movimento; 

 Sensação; 

 Cognição; 

 Percepção. 

      
2. METODOLOGIA 

Para esse artigo expandido foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 
desenvolvida a partir de material já elaborado, composto, sobretudo de livros e 
artigos científicos sobre a educação física escolar. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A legislação da educação brasileira estabelece que a Educação Básica 
compreende a  três níveis de ensino: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio.  

A Educação Infantil, bem como Ensino Fundamental, foco de estudo no 
presente artigo refere-se às instituições de atendimento para as crianças de 0 a 6 
anos de idade, e são mais comumente conhecidas como creches e pré-escolas e 
escolas que atendem de 6 a 14 anos, como pode ser encontrado na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB9394/96, publicação original no site 
da Câmara de Deputados, Legislação Informatizada - LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996. 

O Ministério da Educação e do Desporto, através da Secretaria de Ensino 
Fundamental, a partir de 1994 criou um grupo de pesquisadores e professores no 
sentido de elaborar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estes 
documentos têm como incumbência, a elaboração ou a versão curricular dos 
estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, 
incentivando a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração de projetos 
educativos, bem como servir de material de reflexão para a prática de professores. 

Analisar as principais características das tendências que permeiam o 
universo nacional no que diz respeito à temática da Educação Física escolar é 
fundamental, uma vez que a discussão destas questões com os professores é muito 
importante para que se explicitem os pressupostos pedagógicos que estão por trás 
da atividade do ensino, na busca da coerência entre o que se pensa estar fazendo e 
o que realmente se faz. (Darido, 2000, p. 23) 

O artigo destaca a influência da articulação entre aprender a fazer, e saber 
por que está fazendo e como relacionar-se neste fazer. Atualmente essa concepção 
foi totalmente refeito, já que psicomotricidade é utilizada de várias formas inclusive, 
são utilizadas para fixar conteúdo de sala de aula. 
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Os artigos atentam para a importância do profissional de educação física 
capacitado, a partir de 1982, após a pesquisa observa-se que, a Educação Física na 
Educação Infantil é alvo de muitos debates e reflexões, mas, ainda é um assunto 
com poucas produções teóricas, pesquisas e estudos que contribuam para o melhor 
desenvolvimento da aula para este nível de ensino e para a valorização da disciplina 
e do profissional. 

 
4. CONCLUSÃO 

 Diante de todas as questões, capacitação dos profissionais de educação 
física, é a que fica mais evidente, durante muitos anos existe a discussão  sobre o 
assunto, e temos leis que asseguram ao aluno de educação infantil e fundamental, á 
terem direito a aulas desde que tenham um objetivo, o profissional tem que saber o 
que está fazendo e porquê está fazendo e dessa forma lutar pelo seu espaço, 
aproveitando a fase onde as crianças tem melhor aceitação, afim de proporcionar 
atividades lúdicas, possibilitando a vivencia de jogos, mesmo que simbólicos para 
que eles  tem a experiência e a curiosidade, contribuindo para uma criança sociável 
e saudável. 

A Educação Física escolar pode colaborar para o desenvolvimento absoluto 
da criança, utilizando atividades prazerosas, proporcionará à criança a oportunidade 
de interagir com objetos, com pessoas e com situações que estarão preparando-a 
para sua vida em sociedade. O movimento humano permite às crianças agirem 
sobre o meio externo e expressarem sentimentos, emoções e pensamentos, sendo 
este, também, o objetivo da Educação Física Escolar. 
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RESUMO 

 

Dês de os primórdios da humanidade o homem pré-histórico utilizava suas 
habilidade físicas básicas como força, velocidade e resistência para sobreviver. Seu 
estilo de vida nômade e o ambiente hostil da pré-história fazia com que correr e 
andar longas distancias, nadar, saltar, lutar e arremessar objetos fossem parte de 
sua rotina de sobrevivência.  Estas habilidades físicas e ações de sobrevivência com 
o tempo vieram a se tornar menos necessárias para a sobrevivência, mas a sua 
pratica deu origem a diversos esportes e a cultura corporal moderna 
Palavras-chave: Educação Física: Pré-História; Jogos Olímpicos 
 

ABSTRACT 

 

From the dawn of humanity prehistoric man used his basic physical abilities such as 
strength, speed and endurance to survive. Their nomadic lifestyle and hostile 
environment of prehistory made running and walking long distances, swimming, 
jumping, fighting and throwing objects part of their survival routine. These physical 
abilities and survival actions over time became less necessary for survival, but their 
practice has given rise to various sports and modern body culture. 
Keywords: Physical Education: Prehistory; Olympic Games 
 

1. INTRODUÇÃO 

Dês de os primórdios da humanidade o homem pré-histórico utilizava suas 
habilidade físicas básicas como força, velocidade e resistência para sobreviver. Seu 
estilo de vida nômade e o ambiente hostil da pré-história fazia com que correr e 
andar longas distancias, nadar, saltar, lutar e arremessar objetos fossem parte de 
sua rotina de sobrevivência.  Estas habilidades físicas e ações de sobrevivência 
com o tempo vieram a se tornar menos necessárias para a sobrevivência, mas a 
sua pratica deu origem a diversos esportes e a cultura corporal moderna. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Apresentar uma pesquisa bibliográfica do desenvolvimento da educação física 
e a cultura corporal humana através dos tempos dês a pré historia até os jogos 
olímpicos da antiguidade. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Dês de os primórdios da humanidade o homem pré-histórico utilizava suas 
habilidade físicas básicas para sobreviver. Dês de então correr saltar, arremessar ou 
lançar objetos, nadar e lutar foram às bases da cultura corporal do ser humano a 
través dos tempos. “Condenado a uma situação de nomadismo e seminomadismo 
durante a maior parte de sua existência, o homem dependia de sua força, 
velocidade e resistência para sobreviver.” (MARINHO, 1983, p. 07). Diversas 
culturas pelo globo desenvolveram estas habilidades para sobrevier e com tempo 
alguns grupos humanos deixaram de ser nômades, e aquelas habilidades 
necessárias para a sobrevivência num estilo de vida nômade já não eram tão 
exploradas num estilo de vida mais sedentário. Porem outros motivos e 
circunstancias ainda faziam se necessários o uso destas habilidades físicas, bem 
como a defesa ou disputas territoriais ou ainda o trabalho pesado na agricultura e 
pecuária primitiva. 
Segundo Marinho (1983, p. 07): 
 

            A partir do instante em que o homem se sedentarizou, podemos registrar o 
início da luta pela posse de terras. É evidente que a fixação ao solo não se 
deu ao mesmo tempo e em todos os lugares. Fácil será deduzir o que 
acontecia quando hordas nômades encontravam, em suas peregrinações, 
os grupos sedentários. Os primeiros embates marcaram a vitória dos 
agressores, pois estes possuíam maior vigor físico devido a sua atividade 
física mais intensa. Aqueles que já plantavam e criavam, ao instalar novos 
núcleos tratavam, agora, de aproveitar seus momentos de ócio num 
treinamento visando o sucesso diante de novos e possíveis ataques.   

 

A partir disto diversas sociedades pelo globo de desenvolveram cultural, e 
economicamente de forma independente e diversificada. Aquelas habilidades físicas 
antes executadas de forma involuntária pelos antigos homens pré-históricos agora   
tornaram se mais do que simples instinto de sobrevivência, mas transformaram se 
em parte da cultura desses povos, a través da dança, jogos e a cultura militar. 
Segundo Marinho (1983, p. 08): 
 

             Na medida em que o homem entra num estágio definitivo de 
sedentarização, seu espaço ocioso aumenta, levando ao surgimento de 
uma concepção esportiva, para as atividades que, até então, eram 
praticadas apenas por razões utilitárias, guerreiras ou ritualísticas. Cada vez 
mais, os jogos implicavam criar uma ordem moral e social. A sociabilidade 
inerente às atividades lúdicas levava ao aparecimento de uma hierarquia de 
valores éticosociais, e tanto os vencedores como os vencidos deveriam 
aceitar os resultados com esportividade. 

 
À medida que o homem se desenvolveu e se formaram as primeiras 

civilizações organizadas a cerca de 6000 anos, essas diferentes culturas trouxeram 
com sigo a cultura corporal de seus antepassados e as desenvolveram conforme 
suas necessidades e costumes. Sabemos que estas primeiras civilizações 
organizadas  surgiram no oriente e  tinham a cultura corporal como parte importante 
da sua cultura como as danças Folclóricas e cerimoniais, os jogos de e 
entretenimento e a cultura marcial. “Podemos arriscar uma classificação onde 
identificaríamos finalidades de ordem guerreira, terapêutica, esportiva e educacional, 
aparecendo sempre à religião como pano de fundo, como em todas as realizações 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

orientais (MARINHO 1983, p. 09).” Com a aparição da escrita podemos observar 
através de registros a importância que a atividade física tinha nessas sociedades 
muitos povos se destacavam pela formação militar de suas sociedades. Entre elas a 
civilização egípcia foi quem teve mais destaque na cultura corporal entre as 
sociedades localizadas ente o Rio Tigre e Eufrates. Segundo Marinho (1983, p. 09): 
 

Na região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Estavam os sumérios, os 
caldeus ou babilônios e os assírios, que disputam com os egípcios a 
primazia histórica de haverem alcançado o momento cultural denominado 
civilização. Ferrenhos cultores da força e da resistência física, guerreira 
através de um adestramento no uso do arco e flecha, na prática da 
equitação, na luta etc. 

 

Também se destacaram na cultura corporal outros povos do oriente entre eles 
os Chineses que também tinham uma cultura militar e artística muito bem 
desenvolvida. 

“A China talvez seja a possuidora da mais antiga história do esporte e, 
seguramente, foi a que mais influenciou a Educação Física no Extremo Oriente. Os 
chineses foram hábeis caçadores, lutadores, nadadores, praticantes de esgrima, do 
hipismo e de um esporte que hoje chamaríamos futebol (tsu-chu). (MARINHOS 
(1983, p. 10)”, e Indianos que tinham sua cultura corporal mais ligada ao lado 
espiritual. A índia é reconhecida como a nação que conseguiu atingir o maior grau 
de elevação espiritual de toda a humanidade. Entre as práticas hindus, temos de 
destacar a yoga como a sua manifestação suprema. (MARINHO 1983, p. 09). No 
Ocidente a maior expressão de cultura corporal e desenvolvimento físico tenham 
ocorrido nas sociedades gregas com sua filosofia de desenvolvimento humano 
pleno, buscando aprimorar corpo, mente e espírito. Dessa mesma cultura surgiram 
os jogos olímpicos, evento esportivo que perdura ate os dias de hoje, onde o carro 
chefe eram as provas do que atualmente conhecemos como o atletismo, provas que 
consistem nas mesmas habilidades usadas pelos homens pré-históricos para 
sobrevier “correr, saltar e arremessar”. A Grécia era uma sociedade de pequenos 
estados independentes cada um com as suas peculiaridades, dentre eles 
destacavam se a sociedade espartana com uma cultura mais guerreira e os 
Atenienses mais pacíficos e espirituais. Os povos gregos a pesar de suas diferenças 
almejavam o desenvolvimento completo do individuo a fim de tornar sem 
semelhantes aos deuses. Segundo Marinho (1983, p. 12 ) Nessa época surgem os 
grandes Jogos Gregos, dos quais participava toda a comunidade helênica: Píticos, 
Nemeus, ístmicos e, especialmente, os Olímpicos, criados em 776 a.C, em 
homenagem a Zeus.  No final do século V a sociedade grega já estava em 
decadência e foi sendo dominada pelos macedônio e posteriormente pelos 
Romanos. Mesmo com  o fim da era de ouro grega e o domínio Romano a cultura do 
esporte continuou sendo dissipada pelo mundo através da expansão Romana e 
outras sociedades expansionistas, desenvolvendo assim a cultura do esporte por 
todo o mundo ate os dias de hoje.  

 

4. CONCLUSÃO 

Concluímos que a cultura corporal sempre esteve presente na vida do ser 
humano dês de os primórdios como forma de sobrevivência e se desenvolveu junto 
com os mesmos ate os dias de hoje como a conhecemos em forma de esporte, 
saúde, lazer e entretenimento. 
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RESUMO 
 
A obesidade esta sendo ao passar dos anos um problema cada vez maior na saúde 
pública no mundo. E é uma condição em que quando existe o excesso de gordura 
no corpo, acaba afetando negativamente o corpo e o organismo das pessoas, como 
crianças, jovens e adultos. A obesidade infantil vem cada vez mais crescendo em 
todo mundo, onde pode ser decorrente de vários motivos, como fatores genéticos da 
criança, problemas na família, problemas na escola, problemas psicológicos, 
sedentarismo, má alimentação. Para combater a obesidade pode se ter vários 
aliados como o profissional de educação física, nutricionista, psicólogos, os próprios 
pais ou responsáveis das crianças e jovens e a escola onde a criança passa maior 
parte do seu dia. Podendo ter esse controle das crianças quando elas ficarem 
adultas não iram ter tantos problemas de saúde fora a obesidade, como problemas 
cardíacos, problemas nas articulações entre outros. A atividade física é um grande 
aliando na prevenção e controle da obesidade infantil.  
 
Palavras-chave: obesidade infantil; gordura; atividade física; controle 
 
 

ABSTRACT 

Obesity is becoming a growing public health problem over the years. And it is a 
condition when there is a excess of fat in the body, it ends up negatively affecting the 
body and organism of people, such as children, youth and adults. Childhood obesity 
is growing all over the world. It can be due to several reasons, such as genetic child’s 
factors , family , school or psychological problems, physical inactivity, poor diet. To 
combat obesity you can have several allies such as the physical education 
professional, nutritionist, psychologists, the parents and guardians of children and 
young people and the school where the child spends most of his day. Being able to 
have this control of children, when they become adults will not have as many health 
problems as obesity, heart problems, joint problems among others. Physical activity 
is a great ally in the prevention and control of childhood obesity. 

Keywords: childhood obesity; fat; physical activity; control 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda o assunto da obesidade na infância, onde mostra 
o importante papel do educador físico no controle e na prevenção dessa doença, 
onde também é citado a colaboração dos pais ou responsáveis pelas crianças, da 
escola, da nutrição, da parte psicológica da criança e da escola onde a criança 
passa maior tempo do seu dia. Quando uma criança já possui um nível alto de 
gordura em seu corpo ela pode ter mais chances que no futuro ela possa ser um 
adulto com sobrepeso ou obeso. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho fui utilizado a Pesquisa Bibliográfica, para 
reunir informações para dar base para a construção do mesmo. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com a Lei 8069/90 | Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente no Art. 2º considera-se criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. Então pode se dizer que tem como 
cuidar da saúde e da qualidade de vida das crianças durante seu período de 
infância, para que no futuro não tenham alguns problemas de saúde em sua vida 
adulta. Entre esses problemas esta a obesidade infantil, onde a mesma pode ser 
considerada um problema na saúde pública em todo o mundo. 

 No Brasil a obesidade infantil é maior de 30 % entre as crianças de 5 a 9 
anos e quase de 20 % entre crianças de 10 anos e  jovens de 19 anos (NETTO; 
OLIVEIRA; NAKSHIMA; ROSANELI; FILHO; RECHENCHOSKY; MOARES,2010). 

A obesidade pode se dizer que é o elevado acúmulo de gordura no corpo, 
onde pode ser só em alguma região especifica do corpo ou pode ser também em 
todas as partes do corpo, a primeira causa da obesidade é o desequilíbrio entre a 
ingestão de alimentos e queima de calorias, que é quando o individuo consome 
mais do gasta, então isso vai fazendo com que o acúmulo de gordura seja muito 
alto e assim acarretando uma pré-obesidade ou até uma obesidade de um, grau 
mais elevado (SANTOS; CARVALHO; GARCIA JÚNIOR, 2007). 

A obesidade infantil vem sendo cada vez mais discutida, pois existem vários 
fatores que ajudam para o desenvolvimento desse problema. Ao longo dos anos se 
tem feito vários estudos e pesquisas para saber quais os tipos de causas possíveis 
que se pode ter em relação com  a obesidade infantil. Entre os principais causas se 
podemos dizer que estão a dieta inadequada que é o consumo alto de alimentos 
com gordura, doces, sal em excesso, etc, e o sedentarismo que é a diminuição da 
pratica de atividade física ou a falta da pratica de atividade física, e por esse motivo 
o individuo acaba não transformando  o que consumiu em energia ou  liberando no 
organismo em forma de outros nutrientes, mas também  não se pode esquecer do 
fator genético em que a criança já pode nascer com uma pré-disposição para a 
obesidade e também do fator psicológico que pode abranger varias situação na vida 
criança como por exemplo se tem algum problema dentro da casa, problema com 
seus pais, problemas na escola que entra a questão do bullyng e também pode ser 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619660/art-2-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
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devido a alguma condição médica, como doenças hormonais ou uso de 
medicamentos a base de corticoides para tratamentos.                                     

Para se dizer que a pessoa ou a criança já esta no nível da obesidade se tem 
porcentagens que representam esse nível, como das mulheres se o nível de gordura 
iguala ou excede a 30% e para os homens são de 25% de gordura, quando os níveis 
já estão acima dos recomendado já se pode dizer que esse individuo pode estar 
com uma obesidade mais grave, que nas mulheres é de 40% e nos homens de 35% 
(SANTOS; CARVALHO; GARCIA JÚNIOR, 2007). Quando a criança já tem um 
nível mais alto de gordura em seu corpo ela pode já se desenvolver um adulto mais 
gordo ou até mesmo com obesidade grave. 

 Existem várias formas de se tratar ou amenizar a obesidade infantil para que 
não continue se desenvolvendo cada vez mais no mundo, então é ai que entra o 
profissional de educação física ou o professor de educação física e até mesmo os 
pais ( ou responsáveis) para que a criança possa ter um controle dos fatores que 
acarretam sua obesidade e uma qualidade de vida melhor. E também podemos 
incluir os psicólogos que também tem um papel muito importante para trabalhar em 
relação ao psicológico dessa criança. Existem muitas escolas já possuem suas 
próprias nutricionistas onde trazem para dentro das escolas alimentações 
balanceadas para que as crianças sempre tenham uma boa alimentação. Essas 
ajudas podem estar nas escolas ou até mesmo particularmente em outras 
instituições. E é nas escolas que as crianças passam a maior parte de seu dia, então 
sendo assim as crianças devem ter o máximo de cuidado de toda a equipe 
pedagógica. Mas sabemos que nem todas as escolas possuem estruturas e 
recursos para manter uma equipe para cuidar especificamente da saúde das 
crianças. Mas muitas escolas tanto do ensino infantil, fundamental e médio tem 
algum professor de educação física lecionando a matéria ou dando apenas 
atividades para recreação dos alunos, em geral as escolas particulares sempre tem 
o professor de educação física, mas nas escolas publicas já é mais difícil por 
questão de recursos, mas muitas escolas dão ao máximo para que os alunos 
tenham pelo menos alguma atividade recreativa durante seu período letivo. E isso 
contribui muito para a saúde das crianças  e assim ajudando no controle da 
obesidade infantil, nos problemas cardíacos, diabetes, desenvolvimento tanto físico 
quanto motor da criança.  

 
 
4. CONCLUSÃO 

 Podemos dizer que a obesidade é sim um grande problema na saúde 
mundial, mais que tem recursos para que os índices diminuam ou tem um controle 
maior. Que para isso é de extrema importância o papel do profissional de educação 
física, de psicólogos, de nutricionistas, dos pais e da escola, para que as crianças 
cresçam com uma maior conscientização de que tudo que comem que não é 
saudável e pode prejudicar sua saúde, que se não praticarem atividade física 
podem acabar ficando sedentários. Então esse grupo de profissionais tem grande 
importância em relação a esse assunto. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho mostra relatos de resultados adquiridos em um período de um 
ano em uma academia da cidade de Telêmaco Borba PR, com o objetivo de mostrar 
a importância da atividade física para o indivíduo, para a família e para a sociedade 
em geral. Método: Realizou-se uma pesquisa qualitativa em uma academia de 
médio porte da cidade, utilizando relatos de experiência de alunos e cumprimento de 
metas iniciais relatadas por eles. Resultado: Dez dos dez alunos entrevistados 
obtiveram resultados satisfatórios além do objetivo inicial, ressaltando ainda que 
deveriam ter adquirido hábitos saudáveis desde sempre. Observamos que a 
atividade física traz inúmeros benefícios a saúde. 
 
Palavras-chave: academia, atividade física, 
 
ABSTRACT 
 
This paper shows reports of results acquired over a period of one year in a gym in 
the city of Telêmaco Borba PR, with the aim of showing the importance of physical 
activity for the individual, the family and society in general. A survey was conducted 
at a medium-sized academy in the city, using reports of student experience and 
achievement of initial goals reported by them. Results: We observed that physical 
activity has health benefits, since ten of the ten students interviewed had satisfactory 
results beyond the initial goal, emphasizing that they should have acquired healthy 
habits forever. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta segunda-feira (4) 
um novo plano de ação mundial sobre atividade física e saúde para 2018 a 2030. 
Junto ao primeiro ministro de Portugal, António Costa, o diretor-geral da 
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) divulgou o documento para incentivar 
as pessoas a serem mais ativas para um mundo mais saudável. Segundo a 
organização em todo o mundo, um em cada cinco adultos e quatro em cada cinco 
adolescentes (com idade entre 11 e 17 anos) não praticam atividade física 
suficiente. Alguns grupos populacionais têm menos oportunidades de terem uma 
vida mais ativa, entre eles: meninas, mulheres, pessoas idosas, com menos 
recursos financeiros, com deficiências e doenças crônicas, populações 
marginalizadas e povos indígenas.   

A atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças 

http://www.who.int/lets-be-active
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crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as cardíacas, acidentes vasculares 
cerebrais, diabetes e câncer de mama e de colo do útero. Essas enfermidades são 
responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 
milhões de pessoas por ano entre 30 e 70 anos. O plano de ação mostra como os 
países podem reduzir a inatividade física em adultos e adolescentes em 15% até 
2030. Recomenda um conjunto de 20 áreas políticas, que combinadas, têm o 
objetivo de criar sociedades mais ativas por meio da melhoria dos ambientes e 
oportunidades para pessoas de todas as idades e habilidades para praticarem mais 
caminhadas, ciclismo, esportes, recreação ativa, dança e jogos. O documento 
também pede apoio ao treinamento de profissionais de saúde e outros profissionais, 
sistemas de dados mais sólidos, bem como o uso de tecnologias digitais. 

 
2. METODOLOGIA 

 A metodologia usada foi a Quali-quanti, associando a investigação dos 
significados das relações humanas com dados estatísticos. A pesquisa foi realizada 
na Academia Joy, em uma amostra de 100 alunos praticantes e ativos da academia 
durante o período indicado. Utilizamos pesquisa de campo e análise de documentos 
em softers específico usado pela academia mencionada (TG BRASIL). 

 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

            

Em 2015 “ o País tinha 161,8 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de 
idade, das quais 61,3 milhões (37,9%) praticaram algum esporte ou 
atividade física no período de referência. As Regiões Sul e Centro-Oeste 
apresentaram proporções maiores que a média nacional (40,8% e 41,1%, 
respectivamente), enquanto as Regiões Nordeste (36,3%), Norte (36,6%) e 
Sudeste (37,5%) registraram proporções inferiores...” (PNAD 2015) 
analisando o último registro do IBGE 2013. 

De acordo com os dados citados acima analisamos relatos de dez alunos 
ativos e com melhorias significativas na saúde e bem estar, mostrando seus 
benefícios e a importância da atividade física para o indivíduo. 

 O presente relato aplica-se ao último ano decorrente dessa pesquisa, sendo 
janeiro de 2018 até janeiro de 2019. 

 Segue dados iniciais de anamnese: nome, data de início, objetivos, 
restrições médicas e resultados alcançados. 
 
Luciana Regina Mainardes,  

 Março 2008, sair do sedentarismo, fortalecimento de inferiores, baixa de 
gordura corporal, diminuir dores decorrentes de desvio espinhal, inclinação da pelve 
e isquiostibiais encurtados. 

 Resultados alcançados: Aluna ativa a 11 anos com frequência média de 240 
minutos por semana, inferiores fortalecidos, baixa de 20% na gordura corporal, 
diminuição de 80% das dores decorrentes de sua restrição relatada acima. 

 
Luciana Senegale Doreto Fagundes, 30 anos 

 Fevereiro 2016, emagrecimento, baixa de gordura corporal (atual 49%), 
baixa de gordura no fígado, diabetes, problemas cardíacos, dores, impossibilidade 
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de movimentações específicas como sentar e deitar-se sem ajuda e amarrar um 
tênis 

 Resultados obtidos: baixa de % de gordura de 49% para 26%, perca no total 
de mais de 20 kg, exames laboratoriais normais, melhora na qualidade de vida, vida 
social e emocional. 
Edeval Ferreira da Silva, 52 anos 

 Maios 2019, emagrecimento, baixa de gordura corporal, sair de 
sedentarismo, insuficiência cardíaca, infarto dois meses antes de iniciar as 
atividades. 

 Resultados obtidos: baixa de 41% para 21% da gordura corporal (21 kg), 
melhora na resistência respiratória, vigor, melhora no sono, vida social ativa, 
melhora no desempenho no trabalho, exames cardíacos com melhora de 70% 
Katiane Carneiro, 35 anos 

 Julho 2018, baixar percentual de gordura, hipertrofia inferiores, sem 
restrições 

Resultados obtidos: Baixou o percentual de gordura em 12%, ganhos em 
hipertrofia de 6 kg, melhora na qualidade de vida, melhora no sono. 
Claira de Fátima Ortiz, 54 anos 

 Agosto 2018, fortalecimento coluna região lombar e cervical, qualidade de 
vida, desgaste lombar e cervical, hérnia de disco, escoliose. 

Resultados obtidos: diminuição de dores em torno de 90%, diminuição no uso 
de remédios como codeína em 100% 
José Odiceu do Amaral Teixeira, 17 anos 

 Abril 2019, emagrecimento, insuficiência respiratória, uso de insulina, dores 
nas articulações. 

Resultados Obtidos: baixa no percentual de gordura de 39% para 22%, cerca 
de 16 kg eliminados, passou de 3 aplicações no dia para 1 por semana de insulina, 
diminuição nas dores relatadas. 
José Maurício Santos, 49 anos 

Dezembro 2018, fortalecimento pós-operatório cirurgia de rompimento total 
de menisco, fortes dores e dificuldade em locomoção. 

Resultados Obtidos: Reabilitação e fortalecimento do joelho operado, 
extensão de 100% da articulação, começou a praticar corrida e voltou as atividades 
normais sem queixa de dores. 
Durvalina Mendes, 54 anos 

 Janeiro de 2012, Prótese no quadril, cadeirantes devido a dores e falta de 
fortalecimento. 

Resultados Obtidos: Fortalecimento geral, caminha sem dificuldades, não 
utiliza mais o andador, livre de 100% dos remédios para dor. 
João Mauricio Braga, 42 anos 

 Intensas dores no ombro por esforço repetitivo no trabalho, sobrepeso. 
Resultados Obtidos: Melhora no desempenho como funcionário, baixa de 

22% do percentual de gordura carca de 16 kg, autoestima elevada, livre de 
remédios. 
 José Iucki, 76 anos 

 Julho 2019, idoso dependente de diversos remédios, dificuldade de 
locomoção, dores nas costas e membros inferiores. 

 Resultados Obtidos: melhora no sono, resistência, fortalecimento de 
inferiores e coluna, melhora na qualidade de vida. 
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4. CONCLUSÃO 

 Atualmente, a atividade física é uma questão de saúde pública. Os 
benefícios inerentes à prática da atividade física são amplamente reconhecidos. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde, a atividade física reduz o risco de 
morte prematura por doenças cardiovasculares, diabetes do tipo II e cancro do 
cólon, reduz ainda a depressão e a ansiedade, ajuda a controlar o peso corporal, a 
reduzir a hipertensão arterial, a manter a saúde e o bom funcionamento do sistema 
musculoesquelético, a melhorar a mobilidade e a promover o bem-estar psicológico. 

 Com essa pesquisa podemos confirmar os inúmeros benefícios de ter uma 
vida ativa e saudável. 
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RESUMO 
 
O sono é considerado um fator importante de regeneração em esportes 
competitivos, as funções do sono, inclui: a recuperação do sistema imunológico e do 
sistema endócrino, a recuperação do estresse nervoso e metabólico causado pela 
vigília, também desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo na 
aprendizagem e na memória. Um sono típico consiste em ciclos de 
aproximadamente 90 minutos divididos em fases (REM) e não REM 
(NREM). Enquanto o sono REM desempenha um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, aprendizado motor e regulação emocional, o sono NREM 
apoia a economia de energia e a recuperação do sistema imunológico e endócrino. 
Objetivo dessa pesquisa foi demonstrar os efeitos da privação do sono, importância 
do sono, benefícios em seu prolongamento, assim como problemas enfrentados por 
atletas e intervenções para melhorias no sono. A metodologia utilizada foi de revisão 
bibliográfica com base em dois artigos: Sono e treinamento em atletas de elite do 
estado de Santa Catarina, Brasil; The Effects of Sleep Extension on the Athletic 
Performance of Collegiate Basketball Players. Conclusão: como o desempenho 
cognitivo e físico são fundamentais para o desempenho atlético, isso sugere que 
distúrbios nas fases do sono ou na qualidade e duração do sono podem dificultar a 
recuperação física e mental do atleta.  
Palavras-chave: Sono; Desempenho; Atleta. 
 

ABSTRACT 
 
Sleep is considered an important regeneration factor in competitive sports; sleep 
functions include: recovery of the immune and endocrine systems, recovery of 
nervous and metabolic stress caused by wakefulness, also plays an important role in 
cognitive development in sleep. learning and memory. A typical sleep consists of 
approximately 90 minute cycles divided into phases (REM) and non-REM (NREM). 
While REM sleep plays an important role in cognitive development, motor learning, 
and emotional regulation, NREM sleep is believed to support energy saving and the 
recovery of the immune and endocrine system. The objective of this research was to 
demonstrate the effects of sleep deprivation, importance of sleep, benefits in its 
prolongation, as well as problems faced by athletes and interventions for sleep 
improvement. The methodology used was a literature review based on two articles: 
Sleep and training in elite athletes from the state of Santa Catarina, Brazil; The 
Effects of Sleep Extension on the Athletic Performance of Collegiate Basketball 
Players. Conclusion: Because cognitive and physical performance are critical to 
athletic performance, this suggests that disturbances in sleep phases or sleep quality 
and duration may hinder the athlete's physical and mental recovery. 
Key-words: Sleep; Performance; Athlete. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O sono é um processo complexo e ativo de restauração fisiológica, que 
consiste num estado biológico de descanso. Segundo Richards (2017), durante o 
sono o cérebro permanece ativo, enquanto a maioria dos órgãos do corpo estão se 
recuperando e fazendo manutenção a nível celular. Com isso, não apenas em 
esportes competitivos, mas também para cada indivíduo, o sono é uma parte vital e 
natural da vida, para que possamos alcançar e manter um índice de produtividade e 
garantir a saúde do corpo e da mente. 

  Em geral, a atividade física regular está associada ao sono saudável e à 
melhoria da qualidade do sono, por outro lado, o desempenho atlético depende da 
qualidade e quantidade de sono. Para atletas, o sono não apenas cumpre uma 
função regenerativa, mas também tem um efeito decisivo no condicionamento 
mental. Além dessa preparação para a aptidão mental para o dia seguinte, o sono 
também desempenha um papel central no armazenamento de padrões de 
movimento e movimento motor. Os atletas enfrentam uma série de obstáculos que 
podem reduzir a probabilidade de obter um sono adequado, Rodrigues et al. (2019, 
p. 169) aponta que o sono pode ser afetado por muitos fatores, como: treinamento, 
competição, viagem, vigília antes de dormir, regularidade do sono, horários, 
ambiente de sono e exposição à luz.  

 A interrelação entre sono, recuperação e desempenho esportivo, torna-se de 
interesse para a comunidade cientifica, visando a melhora da performance e 
desempenho do atleta. O presente documento teve como objetivo destacar os 
efeitos do sono no desempenho desportivo, assim como problemas enfrentados por 
atletas e intervenções para melhorias do sono. 

 
2. METODOLOGIA 

 A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, utilizando artigos e 
livros, nas bases de dados: Scielo; Pubmed; Medscap; Sports Medicine Reports; 
Instituto do Sono; Google acadêmico, Books google. Tendo base os estudos: Sono 
e treinamento em atletas de elite do Estado de Santa Catarina, Brasil; The Effects of 
Sleep Extension on the Athletic Performance of Collegiate Basketball Players. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 . Estágios do sono 
O sono não é de forma alguma um estado consistente. Enquanto dormimos, 

diferentes fases do sono se alternam. De acordo com o Instituto do Sono, são 
identificados dois estados distintos: o sono mais lento (não REM), e o sono com 
atividade cerebral mais rápida (REM). O sono não REM é dividido em três estágios, 
segundo a progressão da sua profundidade. Já o sono REM caracteriza-se pela 
atividade cerebral de baixa amplitude e mais rápida, por episódios de movimentos 
oculares rápidos e de relaxamento muscular máximo. Nos adultos, a cada 90 
minutos, começa um novo ciclo do sono, no qual cada uma dessas fases 
mencionadas ocorre. 

De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, durante o sono, 
o córtex cerebral é ativo, controlando as principais funções mentais, como foco, 
velocidade da ação, tomada de decisão e capacidade de concentração, com isso, 
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um déficit de sono, essas funções mentais básicas são prejudicadas e o 
desempenho é correspondentemente reduzido. A recuperação é promovida através 
da liberação de hormônios, nos quais hormônio do crescimento e andrógenos são 
essenciais para reparo muscular, construção muscular, crescimento ósseo e 
oxidação de gordura. A melatonina é produzida pelo neurotransmissor serotonina, 
que é estimulada pela escuridão e, posteriormente, liberado pela glândula pineal 
durante a noite para promover o sono. A falta crônica de sono também aumenta 
a grelina, que estimula o apetite por alimentos gordurosos e doces, e reduz a leptina, 
que em vez disso dá a sensação de saciedade. 
 
3.2. Qualidade do sono 

O sono em atletas também pode ser prejudicado pela competição, não 
apenas devido às cargas fisiológicas potencialmente aumentadas, mas também 
devido às consequências das viagens de longa distância e aos distúrbios associados 
ao humor, estresse e ansiedade, atletas jovens e colegiados também podem 
enfrentar ameaças adicionais à duração e qualidade do sono em função de pressões 
acadêmicas. 

Um estudo recente realizado pelo Centro de Ciências da Saúde e Esporte da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, investigou algumas questões 
relacionadas ao sono, saúde e treinamento de atletas de elite do Estado de Santa 
Catarina. Fizeram parte da amostra 452 atletas de modalidades coletivas e 
individuais em que esses atletas responderam a um questionário com questões 
relacionadas ao sono, tendo como instrumento para pesquisa: duração do sono: 
analisa os horários de acordar e de dormir, com classificação de baixa duração do 
sono quando os atletas dormissem menos que oito horas; Índice de Qualidade do 
Sono de Pittsburgh (PSQI), que contém 19 itens que solicitam informações 
qualitativas aos participantes, como número de minutos para adormecer, hora de 
dormir e acordar comuns e número de horas dormidas. Os itens abordam 7 
componentes: qualidade do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência 
habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção 
diurna, uma pontuação maior que cinco indica má qualidade do sono; percepção 
subjetiva de saúde dos atletas por meio de pergunta que se refere à como o atleta 
sente sua saúde em que para esta questão foi considerada percepção positiva de 
saúde as respostas "excelente" e "boa" e negativa de saúde as respostas "regular" e 
"ruim". Os resultados das análises mostraram as altas prevalências de baixa 
qualidade do sono nos atletas investigados. Sendo que a maioria dos atletas relatou 
uma piora do sono na véspera de competições. 
 
3.3. Sono e desempenho 

A privação de sono diminui o desempenho, através da queda dos níveis 
de motivação e processos cognitivos, que, se reduzido, levando a má atenção e 
concentração (ANTUNES, 2007). Uma quantidade e qualidade inadequadas de sono 
aumentam a tensão percebida e a percepção da dor, limitam os processos 
fisiológicos que incluem o metabolismo da glicose, causam um funcionamento não 
ideal do sistema neuroendócrino e sistema imunológico e desempenho 
cardiovascular reduzido. De acordo com a Academia Americana de Medicina do 
Sono, os adultos requerem entre 7 e 9 horas de sono para obter desempenho e 
saúde ideais.  Watson (2017), sugere que atletas durmam mais que 10 horas, para 
recuperar suficientemente de períodos de treinamento intenso, competições e até 
mesmo lesões.  
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Um estudo realizado pela Universidade de Stanford, teve como objetivo 
investigar os efeitos da extensão do sono em atletas masculinos de Basquete, onde 
os atletas mantiveram uma rotina de sono de 6-9 horas durante 4 semanas e foram 
avaliados em protocolos: de sprint cronometrado e precisão de tiro, estes foram 
escolhidos por causa de seu uso rotineiro durante a maioria das práticas e por forte 
reflexo do desempenho individual em jogos de basquete;  índices de desempenho 
em que foram  testados por arremessos livres e precisão de arremesso de 3 pontos. 
Após 4 semanas foram instruídos a manterem uma rotina de sono de no mínimo 10 
horas durante 7 semanas, logo após foram reavaliados. Ao final do estudo, foi 
observado uma melhora em todos os índices que avaliam o desempenho atlético do 
basquete: o tempo de reação, a sonolência, melhorias na porcentagem de tiro, 
tempo de corrida, tempo de reação, humor, fadiga e vigor. Portanto, o 
gerenciamento do tempo é vital, para atletas. 
 
3.4. Estratégias  

Além dos protocolos Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e de 
percepção subjetiva, atualmente existe no mercado aplicativos para smartphones 
vinculados à smartbands, esses aplicativos funcionam como um diário, registrando o 
horário que a pessoa deitou e se levantou da cama, rastreando as atividade e sons 
durante o sono, frequência cardíaca e oxigenação do sangue.  

Para promover a qualidade e a quantidade geral de sono, medidas simples 
são eficazes aplicadas em combinação e rotina. Ao se preparar para dormir, um 
quarto escuro é vital, em um ambiente fresco e sem ruídos; Ter horários regulares 
para dormir e despertar; Evitar ingestão de bebidas alcoólicas após o jantar; Não 
comer alimentos pesados antes de se deitar; Evitar uso de aparelhos eletrônicos 
próximo ao horário de se deitar. Contudo, estresse e ansiedade produzem tensões 
que atrapalham no sono, técnicas de relaxamento muscular e técnicas de 
mentalização são eficazes no controle do estresse e da ansiedade (RODRIGUES 
2019, p.171. apud WEINBERG, 2017). 

 Além de prolongar o sono noturno habitual,  Waterhouse et al. (2007) sugere  
uma soneca de 30 minutos como uma ferramenta útil para melhorar os processos de 
recuperação, principalmente para atletas que perderam o sono durante a noite, 
levando a melhorias no estado de alerta e no desempenho físico e mental, com isso, 
a sonolência relatada diminui após a soneca e a memória de curto prazo melhora, 
além de tempos de reação aprimorados e melhor desempenho. Embora períodos 
prolongados de sono sejam ideais para o desempenho atlético, se não for possível, 
a soneca pode ser uma ajuda valiosa. 
 
4. CONCLUSÃO 

A privação do sono pode contribuir para o fraco desempenho, reduzindo a 
motivação e a eficiência dos processos cognitivos, aumentando o esforço percebido 
e limitando as respostas da recuperação fisiológica.  

O monitoramento da qualidade e quantidade do sono pode ajudar a identificar 
padrões e comportamentos ruins do sono, permitindo uma intervenção para evitar 
reduções significativas na saúde. O uso de diários que descrevem as horas de sono 
e a eficiência do sono pode ser uma medida útil para os atletas refletirem sobre seus 
padrões de sono, além disso, vários dispositivos estão disponíveis para monitorar o 
sono em curtos períodos de tempo, fornecendo assim informações valiosas. 

As recomendações para os padrões de sono devem ser específicas para 
cada indivíduo; no entanto, pelo menos 10 horas de sono é uma recomendação 
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geral, implementada dentro de uma rotina consistente de sono e vigília. O 
conhecimento em torno do sono e sua importância em relação à recuperação, 
monitoramento e avaliação estão se tornando cada vez mais predominantes em um 
contexto de desempenho esportivo de alto rendimento. 
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RESUMO 
 

O objetivo desse trabalho é analisar as questões de gênero a fim de entender se as 
variáveis comportamentais estão relacionadas aos gêneros masculino e feminino, no 
que diz respeito a evasão no ensino superior, buscando identificar se existe 
tendência de evasão em acadêmicos do sexo masculino ou feminino. Estudos 
apontam a luta alçada pelas mulheres na busca de direitos à décadas, por meio da 
história com fatos que marcam este cenário. E, hoje, além de termos a consciência 
coletiva que as oportunidades são iguais, independente do gênero, e que os pontos 
que ainda são divergentes são minorias e vem se extinguindo rapidamente, 
propomos analisar o comportamento de ambos na procura pela qualificação e a 
perseverança em concluir com êxito a sua escolha profissional em graduar-se no 
ensino superior. Para isso foi realizada uma pesquisa nos arquivos de dados dos 
cursos de graduação presenciais da FATEB levantando as informações acerca da 
evasão. Os dados analisados apontam fenômenos comportamentais, onde 
ingressam mais acadêmicos do sexo feminino e evadem-se mais acadêmicos do 
sexo masculino. Busca-se entender o comportamento a fim de trabalhar 
preventivamente e promover a retenção dos acadêmicos com objetivo de 
continuarem trilhando a sua carreira profissional.   
Palavras-chave: aluno universitário; gênero; comportamento.  
 

ABSTRACT 

 
This work aimed at analyzing the gender issues in order to understand whether 
behavioral variables are related to male and female gender regarding evasion in 
higher education, seeking to identify if there is a tendency of evasion in male or 
female academics. Studies point to the struggle for women in the pursuit of rights for 
decades, through history with facts that mark this scenario. Currently in addition to 
having the collective conscience that the opportunities are equal, regardless of 
gender, and that the points that are still divergent are minorities and are rapidly 
becoming extinct. We propose to analyse the behaviour of both in the search for 
qualification and perseverance in successfully completing their professional choice to 
graduate in higher education. For this purpose, a search was carried out in the data 
files of FATEB’s in-person undergraduate courses, gathering information about the 
evasion. The data analyzed point to behavioral phenomena, where more female 
academics enter and evade more male academics. One seeks to understand the 
behavior in order to work preventively and promote the retention of academics in 
order to continue walking their professional career. 
Key-words: university student; genre; behavior. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Diante do cenário atual das Instituições do Ensino Superior e facilidade de 
acesso a este nível da educação, compreender as vertentes que levam os 
acadêmicos ao comportamento de evasão, sendo por cancelamento ou trancamento 
do curso superior se faz necessário para analisar a complexidade destas variáveis 
diante da sociedade. A evasão escolar, entendida de forma geral como a não 
finalização de um percurso de formação iniciado, ocorre em todos os níveis do 
sistema educacional e compõe parte dos debates e das reflexões no âmbito geral da 
educação. As consequências da evasão, na maior parte das vezes, não são 
positivas para os estudantes evadidos, para as instituições de ensino e para a 
sociedade em que estão inseridos.  
 Para Scali (2009), entender a evasão no ensino superior implica conhecer e 
compreender os processos de mudanças pelos quais passam os estudantes durante 
seu período de formação universitária. A autora afirma, também, que as pesquisas 
acerca da evasão no ensino superior constituem uma base importante para os 
processos de avaliação institucional. Silva Filho et al. (2007) explicam que a saída 
de estudantes que iniciam e não terminam seus cursos se constitui em desperdícios 
sociais, acadêmicos e econômicos. 
 De acordo com Carvalho e Walterberg (2015), estudar as dificuldades e os 
gargalos no acesso ao ensino superior no Brasil é relevante por vários motivos. O 
primeiro é a nossa defasagem de pessoas com esse nível de ensino, visto que, ao 
contrário de muitos países, o Brasil tem menos de 20% da sua população adulta 
com esta qualificação. Isso afeta a produtividade e a capacidade da economia 
brasileira em adquirir e desenvolver novas tecnologias. 
 Na atualidade indica-se um crescimento na busca pelo ensino superior, 
correlacionando as exigências profissionais e a oferta de novas instituições e 
modalidades de ensino. A figura abaixo mostra o censo da educação superior de 
2018, com o atual número de instituições de ensino superior. 
 
 Figura 1: Censo 2018 da Educação do Ensino Superior 

 

 
Fonte:http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_ed
ucacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf 

 
  Dados do INEP- Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, referente ao censo 
da educação superior de 2016, última edição do levantamento, revelam que as 
mulheres representam 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação. 
 Diante destas e outras informações aqui relatadas, analisar a evasão com o 
olhar voltado para uma questão de gênero pode ser uma das variáveis que dará 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf
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base para entendermos este fenômeno que vem sendo revelado ano após ano e 
ainda muito pouco investigado. 
 O IBGE- Instituto Brasileiro Geografia e Estatística em 2018 reforça em seus 
estudos que as estatísticas de gênero devem refletir, segundo informações do 
Manual de Gênero da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (United Nations 
Statistics Division - UNSD), questões relacionadas aos aspectos da vida de 
mulheres e homens, incluindo as suas necessidades específicas, oportunidades ou 
contribuições para a sociedade. Em todas as sociedades existem diferenças entre o 
que é esperado, permitido e valorizado em uma mulher e o que é esperado, 
permitido e valorizado em um homem. Estas diferenças têm um impacto específico 
sobre mulheres e homens em todas as fases da vida e podem determinar, por 
exemplo, diferenças na saúde, educação, trabalho, vida familiar e no bem-estar 
geral de cada um.  Em 2018, o IBGE divulgou um estudo de estatísticas de gênero: 
indicadores sociais das mulheres no Brasil, onde reforça a importância da produção 
de indicadores de gênero. 
 O protagonismo feminino vem sendo difundido em nossa sociedade a fim de 
conscientizar a necessidade de avanços e oportunidades iguais para homens e 
mulheres. Pereira e Favaro (2017) afirmam que foi apenas nos anos de 1960 que as 
mulheres começaram a ter acesso ao ensino superior. 
 O objetivo desse trabalho é analisar as questões de gênero a fim de entender 
se as variáveis comportamentais estão relacionadas aos gêneros masculino e 
feminino, no que diz respeito a evasão no ensino superior, buscando identificar se 
existe tendência de evasão em acadêmicos do sexo masculino ou feminino.  
 

2. METODOLOGIA  

  O método adotado neste trabalho é de natureza quantitativa e classificado 
como pesquisa descritiva e exploratória, já que considera aspectos relativos ao fato 
estudado. Gil (2010) aponta que a pesquisa descritiva e exploratória, como 
estratégia de pesquisa, representa uma contribuição para a compreensão dos 
fenômenos sociais complexos. Para isso, será realizada uma pesquisa considerando 
os índices de evasão, englobando os trancamentos e cancelamentos do curso de 
graduação, em acadêmicos do sexo masculino e feminino nos anos 2018 e 2019. 
 As informações serão analisadas por meio de uma pesquisa documental, em 
que serão extraídos e avaliados os dados sobre a entrada e a evasão de alunos dos 
cursos de graduação. As informações serão categorizadas pelo sexo dos alunos, 
considerando-se cancelamentos e trancamentos de matrículas. Os dados serão 
coletados nos arquivos de secretaria da FATEB, faculdade localizada no estado do 
Paraná, na cidade de Telêmaco Borba. O intuito é extrair informações que 
fundamentem o comportamento por gênero masculino e feminino  
         Marton (1986) afirma que “quando investigamos o entendimento das pessoas a 
respeito de vários fenômenos, conceitos e princípios, nós repetidamente achamos 
que cada fenômeno, conceito ou princípio pode ser entendido qualitativamente de 
diferentes maneiras”. Entende-se que a pesquisa quantitativa, tem suas raízes no 
pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da 
lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. 
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3. DESENVOLVIMENTO  

 Considerando o percurso histórico das mulheres brasileiras no ensino 
superior, observa-se o enfrentamento de diversas dificuldades para obterem este 
direito. Atualmente constata-se que as mulheres ultrapassaram os homens no 
cenário educacional brasileiro em todos os níveis, na busca de garantias para que 
possam ocupar um lugar de igualdade junto aos homens perante a sociedade, 
principalmente, no âmbito educacional. 

Beltrão e Alves (2009) sinalizam que no período do chamado “Pacto 
Populista”, de 1945 à 1964, surgiram grupos de pressão popular que pediam a 
democratização do ensino. Todavia, é importante destacar, que foi somente na 
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, Lei nº 4.024/61, 
que abriu a possibilidade para as mulheres que faziam magistério disputar os 
vestibulares. Observa-se que foi só a partir deste marco histórico que as mulheres 
tiveram maiores chances de ingressar no ensino superior. 

Considerando as informações do IBGE de 2016, é possível  verificar que as 
mulheres, já conseguiam atingir um percentual maior de portadoras de diplomas de 
curso superior no Brasil, como mostra a figura abaixo: 

 
Figura 2: IBGE. Estatísticas de Gênero Indicadores sociais das mulheres no Brasil. 

 

Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf 

 Acredita-se que houve um salto dos credenciamentos e aberturas de 
Instituições privadas na década de 90, que superou e muito o número de vagas no 
Ensino Superior no Brasil trazendo vantagens de acesso para diversas classes. 
Suas condições de permanência foram analisadas a seguir, a partir da apresentação 
de dados de quatro semestres. 
 Para Palharini (2010), a evasão é a saída definitiva do aluno do curso de 
origem sem concluí-lo, sendo consideradas as seguintes formas de saída: o aluno 
se matricula e abandona o curso; o aluno comunica sua desistência oficialmente. 
 Tomando como base os estudos e o referencial teórico apresentado, buscou-
se por meio dos dados levantados junto a secretaria da FATEB apresentar as 
seguintes informações:   
 
 

 
 
 
 
 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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Figura 3: Ingressantes na FATEB por gênero 

 

 
Fonte: Dados da secretaria da FATEB. 

 

 Diante desta figura, verificou-se timidamente um percentual maior de 
ingressantes femininos no período analisado, que é de quatro semestres. Nas vagas 
ocupadas, podemos verificar que são bem próximos os valores de ingressantes 
masculinos e femininos, com uma pequena elevação no percentual de mulheres, de 
50% para 49,9%. O percentual é pequeno, porém ao olhar o número inteiro 
podemos considerá-lo expressivo frente a quantidade representada. 
 
Figura 4: Ingressantes e evadidos gênero masculino FATEB 

 

 
Fonte: Dados da secretaria da FATEB. 

Ao direcionar a análise de dados para o percentual da evasão de homens em 
relação a ingressantes do mesmo gênero, este ficou em 4%, ou seja, a cada 100 
homens que entraram na Instituição 4 desistiram ou trancaram o curso. 
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Figura 5: Ingressantes e evadidos gênero feminino FATEB 

 

 
Fonte: Dados da secretaria da FATEB. 

  
 Comparando a figura 4 com a figura 5, observa-se que o resultado de evasão 
de mulheres é parecido com o de homens, entretanto apresenta-se um percentual 
menor na comparação. Frente a isso, se faz necessário confrontar essa informação 
com a figura 3, a qual mostra que o número de ingressantes de acadêmicas do sexo 
feminino é maior que o sexo masculino no período, afirmando que o índice de 
desistência ou trancamento de acadêmicas do sexo feminino é realmente menor que 
o masculino. 
 

Figura 6:Comparativo de evadidos por gênero FATEB 

    

 
Fonte: Dados da secretaria da FATEB. 

 

Nesta última figura, evidencia-se que o índice de evasão de acadêmicos do 
sexo feminino é menor em relação ao total de evadidos no período. 
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 Do total de desistentes ou trancados, 46% são acadêmicas do sexo feminino 
enquanto 54% são acadêmicos do sexo masculino. 
       Na busca pela qualificação e despontamento profissional diante das 
oportunidades que o mercado de trabalho possa vir a oferecer, a conclusão do 
ensino superior pode ser a chave para a competitividade ao iniciar uma carreira. 
Desde então, as mulheres vem sendo a maioria em todos os níveis de ensino no 
país, principalmente no superior. Esse dado foi evidenciado nesse estudo em que 
acadêmicas do sexo feminino tem uma maior entrada no ensino superior e uma 
menor evasão. 
  O fato de os acadêmicos do sexo masculino terem um maior índice de 
evasão e uma menor entrada no ensino superior agrava a proporção de homens 
com curso de graduação completo. Um desafio das instituições de ensino superior é 
compreender os fatores que estão levando os acadêmicos do sexo masculino a 
evasão e possíveis ações para que estes possam permanecer em sua graduação. 
Futuras ações e pesquisas precisam ser protagonizadas a fim de entender os 
comportamentos de gênero e a complexidade de informações a cerca dessa 
temática. 
   

4. CONCLUSÃO  

 Intervenções nas instituições de ensino superior acerca dos fatores de risco 
para a evasão acadêmica, bem como ações que priorizem facilitar a adaptação e, 
consequentemente, um maior investimento dos acadêmicos em suas carreiras 
profissionais se faz necessário a fim de aumentar os índices de pessoas com ensino 
superior e consequentemente melhorar os avanços científicos. 
  Observou-se que através dessa pesquisa e com esse levantamento de dados 
será possível alertar as instituições de ensino superior a buscarem soluções de 
retenção de seus alunos, analisando seus dados, buscando variáveis e estudando o 
comportamento dos acadêmicos a fim de estar mais preparadas para assumir o 
tema da evasão como um fenômeno que pode ser prevenido. 
 Acredita-se que a implementação de estratégias pelas instituições de ensino 
pode minimizar o impacto das dificuldades vivenciadas pelos acadêmicos por 
ocasião do ingresso na universidade, onde observa-se que muitos possuem suas 
jornadas de trabalho e famílias que necessitam de investimento, gerando triplas 
jornadas. 
 Assegurar políticas adequadas de assistência aos estudantes em relação à 
permanência no ensino superior, levando em conta os diferentes perfis encontrados, 
sejam eles de gênero ou outras variáveis faz parte do atual cenário. Democratização 
do acesso ao conhecimento, incentivo as carreiras profissionais são aspectos 
motivadores, mas que infelizmente enfraquecem com o passar do tempo em virtude 
das adversidades.  
 Apresentar estatísticas de gênero implica, portanto, na desagregação de 
dados individuais por sexo e buscar entender outras características deve ser escopo 
de outras investigações para a revelar possíveis diferenças e desigualdades de 
questões específicas que podem afetar um sexo mais do que o outro.  
 A sociedade precisa buscar no contexto social, verificando o contexto 
econômico, efetivas ações para que homens e mulheres se qualifiquem cursando e 
concluindo graduações no ensino superior a fim de que possam ter destaque em 
suas carreiras profissionais. O acesso à educação, em especial a superior, é a porta 
de entrada para uma atuação profissional mais qualificada e valorizada no mercado 
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de trabalho.  Nesse sentido, o Brasil já não apresenta mais uma situação de maioria 
masculina, ao contrário, as mulheres passaram a predominar nas instituições de 
ensino superior, superando a discriminação e falta de acesso a essa modalidade de 
ensino, diferente do passado.  
 Os dados atuais de distribuição de gênero na educação superior sugerem 
que, além das mudanças nos paradigmas sociais trouxeram resultados positivos 
sobre a progressão feminina. Entende-se que é importante estudar a aprofundar 
essa tendência e entender os novos rumos da sociedade, na busca de seus direitos 
e evoluções não permitindo desigualdades e retrocessos para que ambos 
acadêmicos, tanto do sexo feminino quanto do masculino possam ter oportunidades 
igual. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo descrever um relato de experiência a partir de 
uma atividade, que buscou gerar empatia entre acadêmicos do ensino superior em 
uma instituição de ensino. A motivação surgiu por conta de conflito de uma aluna 
portadora de deficiência motora que visualizava somente a sua limitação motora, 
não conseguindo perceber que todas as acadêmicas da turma possuíam limitações 
emocionais. A metodologia utilizada foi o Círculo de Paz. Para atividade 
desenvolvida, foi realizada a abertura do Círculo de Paz com um vídeo e 
posteriormente realizadas as rodadas da técnica. Com essa ação buscou-se gerar 
empatia e relacionamentos de forma mais profunda dentro da turma. 
Palavras-chave: empatia; círculo de paz; escuta. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work describes an experience report from an activity that sought to 
generate empathy among higher education academics in an educational institution. 
The motivation was due to the conflict of a student with motor disabilities who 
visualized only her motor limitation, failing to realize that all students in the class had 
emotional limitations. The methodology used was the Peace Circle. For the activity 
developed, the Peace Circle was opened with a video and later the technique rounds 
were held. This action sought to generate empathy and relationships more deeply 
within the class 
Key-words: empathy; circle of peace; listening. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Ao falar de empatia, sentimentos, expectativas, receios e razões em um 
grupo de pessoas é necessário entender o que acontece no cenário do grupo. 
Construir e gerar empatia em uma turma do ensino superior, pode ser um desafio, 
sabendo-se que naturalmente as relações se desgastam com o passar dos anos em 
determinados grupos de pessoas, principalmente no meio acadêmico. Esta 
experiência realizada em uma turma do ensino superior, a qual possui uma 
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acadêmica portadora de deficiência motora, que vinha apresentando 
comportamento disfuncional por conta da sua limitação. Lopez (2004) pontua que 
independentemente do tipo de dificuldade ou limitação que o indivíduo apresente, 
do rendimento, focalizar a atenção no bem-estar emocional e social é 
imprescindível. 

Proporcionar escuta e fala acerca das próprias limitações, é de suma 
importância em nossa sociedade, pois entende-se que mesmo sem deficiência, os 
seres humanos apresentam limitações emocionais que vão além das limitações 
físicas. Gerar empatia através da escuta dos conteúdos de cada participante foi o 
principal objetivo desse trabalho. A escuta proporciona uma atuação sobre o 
conteúdo desprovida de julgamento ou conselhos. Amatuzzi (1999), citando 
clássicos como Carl Rogers, Paulo Freire, dentre outros, falou sobre a importância 
do ouvir. 

Uma técnica que permite criar ambientes de escuta e participação ativa é o 
Círculo de Paz. Os Círculos de Construção de Paz viabilizam o encontro entre 
pessoas, suscitam afinidades, criam ou fortalecem vínculos e promovem 
compreensões recíprocas. De acordo com Pranis (2010), o formato espacial do 
círculo simboliza liderança partilhada, igualdade, conexão e inclusão. Também 
promove foco, responsabilidade e participação de todos.  

Quando uma pessoa compartilha sua história, há sempre um pedaço que é 
similar à nossa história, isso permite uma conexão. Assim, permite-se gerar 
significado com quem aquela pessoa é, ou com o que ela faz na vida, bem como a 
investir para que o relacionamento seja positivo. 

Para Pranis (2010), reunir as pessoas em um Círculo de Construção de Paz 
é um modo de que: todos sejam respeitados, todos tenham igual oportunidade de 
falar sem serem interrompidos, os participantes podem se explicar contando sua 
história, todos são iguais. Ninguém é mais importante que o outro, aspectos 
emocionais e espirituais da experiência individual são acolhidos. Nos círculos as 
pessoas estão muito mais dispostas a se conectarem com o coração e não com a 
razão.  

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma ação realizada por 
meio da técnica Círculo de Paz com acadêmicos do ensino superior buscando gerar 
empatia através da escuta e da fala. 

 
2. METODOLOGIA 

Para apresentação desse trabalho, utilizou-se o relato de experiência acerca 
da atividade realizada em uma turma de acadêmicas do ensino superior. O relato de 
experiencia trata de forma descritiva os fatos acerca de uma experiência. Barros e 
Lehfeld (2007) apontam que a pesquisa descritiva realiza o estudo, a análise, o 
registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do 
pesquisador.  

Para a atividade, foram empregadas as técnicas do livro Boyers e Pranis 
(2010), Guia de Práticas Circulares: No Coração da Esperança, que tem amplas 
sugestões de aplicações da técnica Círculo de Paz em serviços com adolescentes, 
bem-estar da criança, educação, todos os tipos de programas preventivos.  

A referida atividade, Círculo de Paz, teve as seguintes etapas: 
 Cerimônia de abertura: sensibilização. 
 Apresentação do Centro do Círculo. 
 Composição do Centro do Círculo. 
 Apresentação das diretrizes/regras do Círculo. 
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 Apresentação do Objeto da Palavra. 
 Rodadas do Círculo. 

 
Para esse trabalho, a facilitadora foi a autora deste relato, que atua na 

Central de Relacionamento da FATEB- Faculdade de Telêmaco Borba, a qual 
possui formação em Círculos de Paz.  

De acordo com Boyers e Pranis, 2010, cabe ao facilitador (a), a 
responsabilidade compartilhada de monitorar esse diálogo. Não é função do (a) 
facilitador (a) apresentar as respostas para a solução do conflito das partes, mas 
sim, apresentar um ambiente próspero onde esse resultado possa ser encontrado 
pelos verdadeiros protagonistas da situação. O facilitador é figura essencial para a 
realização do círculo. É ele quem apresenta o objeto da palavra, orienta os 
participantes, preza para que se mantenha o respeito e tolerância no círculo e 
formula as perguntas que direcionam a condução da prática. 

É fundamental que o facilitador e participantes se desprendam dos 
preconceitos e exerçam seus papéis baseados em altruísmo e empatia, tendo como 
preceitos básicos conduta o respeito, a tolerância, a paciência, a humildade, a 
generosidade, a escuta ativa, a entrega e a disposição como instrumentos 
indispensáveis para desempenhar o Círculo de Paz. 

A cerimônia de abertura da atividade foi realizada por meio de um vídeo a fim 
de sensibilizar os participantes. Esse vídeo3 abordou o tema ajudar ao próximo.  

As perguntas formuladas para este Círculo de Paz utilizadas nas rodadas 
foram:  

 
1. O que lhe dá esperança? 

2. Se você pudesse ser um super-herói, que superpoderes você escolheria e por 

quê 

3. O você gostaria de falar para alguém dessa turma. 

4. Fale sobre uma coisa em você mesmo que você gostaria de melhorar. 

5. Como você se sentiu? 

Boyers e Pranis (2010), orientam que os círculos devem usar perguntas 
norteadoras ou temas norteadores no início da maior parte das rodadas, a fim de 
estimular a conversa a respeito do interesse principal do círculo. As perguntas 
formuladas eficientemente irão encorajar os participantes a falar de suas próprias 
experiências vividas e convidar os participantes a compartilhar histórias de suas 
vivências. Isso pode favorecer a conexão entre as pessoas e afastar os 
preconceitos e medos.  

 
 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O princípio do Círculo de Paz esperado nessa atividade foi o de que cada 
participante pudesse se sentir igual em relação aos demais. Acredita-se simbologia 
do círculo evoca os sentimentos de unidade, pertencimento e encontro. Buscou-se 
estimular o diálogo entre os participantes para que eles tenham espaço para falar e 
também para escutar opiniões diversas em relação aos temas propostos. 

A atividade realizada na turma do ensino superior começou com a 
organização do ambiente em círculo. As acadêmicas foram tomando os seus 
lugares na sala por elas escolhidos. Foi apresentado para as participantes que seria 
realizada uma atividade chamada Círculo de Paz. Posteriormente foram apagadas 
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as luzes e realizada a cerimônia de abertura iniciando o vídeo2. Ao término do vídeo 
começou a ser construído o centro do círculo, onde foi colocada a bandeira da 
instituição onde estava sendo realizada a atividade, e pedido para que cada 
participante colocasse um objeto pessoal no centro que tivesse um significado. 
Posteriormente foi apresentado o objeto da palavra, foram direcionadas as diretrizes 
da atividade para o bom andamento e foi realizada a primeira rodada para 
apresentar a técnica as participantes, onde foi solicitado que cada participante 
explicasse o significado do objeto que colocou no centro do círculo. 

A técnica do Círculo de Paz é estruturada por meio de rodadas, o facilitador 
realiza a pergunta norteadora e o objeto da palavra passa nas mãos de cada 
participante. É somente permitido falar com o objeto da palavra em mãos. Na 
sequência foi realizada a rodada com a pergunta: - O que lhe dá esperança? Nessa 
rodada as participantes puderam expressar o seu conceito de esperança e 
consequentemente suas motivações para enfrentar os desafios da vida. 

Foi então realizada a próxima rodada com a seguinte pergunta: - Se você 
pudesse ser um super-herói, que superpoderes você escolheria e por quê? A 
rodada oportunizou que as participantes pudessem colocar seus conceitos acerca 
da justiça e das injustiças e como poderiam solucionar cada questão.  

Na rodada seguinte, onde foi realizada a seguinte pergunta: -O você gostaria 
de falar para alguém dessa turma, foi um momento de bastante emoção na 
atividade, pois houveram relatos de gratidão, pedidos de perdão, eludindo 
significado nas relações anteriormente desconhecidos. Ne nesta rodada, foi 
identificado um momento ímpar de conexão, propósito e inspiração para todos os 
participantes. Afim de explorar o momento foi realizada uma rodada extra, proposta 
pela facilitadora, que abordava: qual é o seu propósito? Nessa rodada as 
participantes reforçaram em seus discursos o propósito de ajudar ao próximo, 
entretanto relataram que todas também precisam de ajuda. 

Na rodada: -Fale sobre uma coisa em você mesmo que você gostaria de 
melhorar, as acadêmicas puderam participar com os seus relatos, mas também 
fizeram compromissos junto a turma de se colocar no lugar do outro, de ajudar mais 
uma a outra e construir uma maior união e força dentro do grupo. 

Na última rodada, que foi a rodada de fechamento, a pergunta: -Como você 
se sentiu, trouxe à tona os sentimentos que já eram perceptíveis durante a atividade 
como: a empatia, esperança, honestidade, humildade, participação, percepção, 
respeito e responsabilidade principalmente a gratidão. 

Durante a realização dos Círculos de Paz foi possível entender os 
sentimentos e as necessidades de todos os envolvidos. Estiveram presentes 
diálogo para revelar as aspirações individuais mais profundas, expressar e 
reconhecer erros e medos, liberar as defesas e máscaras, potencializar e trazer 
para a vivência os valores, evocar a sabedoria individual e coletiva, envolver os 
participantes em todos os aspectos da experiência humana, mental, física, 
emocional e espiritual por meio da construção de significados e pertencimento ao 
grupo. 

 
4. CONCLUSÃO 

A partir desse relato, conclui-se que a esperança, assim como o ímpeto pelas 
próprias necessidades, é parte inata de quem nós somos como seres humanos. A 
esperança é um motor silencioso conduzindo, com poder pessoal para um objetivo 

                                                 
2
 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fda49mc9-Ac 

https://www.youtube.com/watch?v=fda49mc9-Ac
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positivo. Começar falando sobre esperança é abrir as janelas para ver algo que 
conhecemos, mas muitas vezes não visualizamos em situações de conflito. Quando 
temos esperança, nós temos confiança de que nossas ações farão diferença e que 
não importa a situação, tudo vai ficar bem.  

A abordagem aqui e o objetivo dessa atividade gerar empatia entre as 
acadêmicas a fim de lutarem juntas pelas diferenças e limitações que cada uma 
apresenta proporcionando uma jornada de autoconscientização de si e das 
relações. 

Focamos na conscientização emocional e competência individual de cada 
participante a fim de que pudessem visualizar a possibilidade de mudar sua história 
e superar os seus limites, porque a jornada de desenvolvimento para chegar a um 
ser saudável precisa considerar um desenvolvimento saudável relacional. O Círculo 
de Construção de Paz é, acima de tudo, um lugar para criar relacionamentos, é um 
espaço em que os participantes podem se conectar uns com os outro através do 
falar, ser ouvido e se ouvir. Pranis (2010), fala sobre a importância do contar e ouvir 
histórias para sentir-se conectado e respeitado.  

Aqui fica o convite para que todos possam conhecer a técnica do Círculo de 
Paz, que permite ajudar as pessoas a se sintonizarem com a bondade e sabedoria 
de seu eu verdadeiro. Acredita-se que esse é o primeiro passo para realinhar o 
comportamento no mundo e tornar as relações com empatia de forma mais 
profunda. 

 
 
5. AGRADECIMENTOS 

 Agradeço a Deus que sempre está presente em todos os momentos e a 
coordenadora do curso e professora da turma foi realizado o Círculo de Paz, pela 
confiança e coração aberto para participar dessa atividade. 
 

 

REFERÊNCIAS 

AMATUZZI, Mauro Martins. O que é ouvir. Estudos de psicologia. N 2. Puccamp, 
1990. 

BARROS, J.S.B. LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de Metodologia Científica. 
Pearson. 2007  

BOYES-W, C. PRANIS, K. No coração da esperança: guia de práticas circulares: 
o uso de círculos de paz para desenvolver a inteligência emocional, promover 
a cura e construir relacionamentos saudáveis; Tradução: Fátima De Bastiani. 
Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes 
Gráficas, 2011. 

Justiça restaurativa e Círculo de Paz.  
Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/documents/14797/7836487/Manual+JR+-
+NUPEMEC+TJPR.pdf/2dee4c67-fc1a-40ae-a896-9b86a7d631a1>. Acesso em 05 
jul 2019 

LÓPEZ, F. Problemas afetivos e de conduta na sala de aula. In: COOL, C. 
PALÁCIOS, J.MARCHESI, A. (org.) Desenvolvimento Psicológico e Educação: 

http://www.incursos.net/
https://www.tjpr.jus.br/documents/14797/7836487/Manual+JR+-+NUPEMEC+TJPR.pdf/2dee4c67-fc1a-40ae-a896-9b86a7d631a1
https://www.tjpr.jus.br/documents/14797/7836487/Manual+JR+-+NUPEMEC+TJPR.pdf/2dee4c67-fc1a-40ae-a896-9b86a7d631a1


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

Transtornos de desenvolvimento e necessidades especiais. Vol 3, 2ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

PRANIS, K. Processos Circulares. Teoria e Prática. Série da reflexão a prática. 
Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athenas, 2010. 

  
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

CONTINGÊNCIAS ENTRE ESTILOS PARENTAIS E 
COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL 

 
Douglas Dal Molin1 e Jonatan Schmeider2 

 
 
Área de Concentração: Psicologia 
 
Grupo de Trabalho: Psicologia do desenvolvimento humano 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo compreender de que forma os estilos parentais 
influenciam o comportamento antissocial à luz da Análise do Comportamento. Para 
isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva, explicando as características 
e os aspectos da família, que é o grupo em que todos trabalham pelo bem comum, 
para depois descrever e caracterizar os estilos parentais, o comportamento 
antissocial e as relações estabelecidas entre estes. Apresenta-se os quatro modelos 
parentais, são eles o autoritário, o permissivo, negligente e autoritativo, em que cada 
um estabelece diferentes interações entre os membros da família e também 
ocasiona diferentes comportamentos como resposta à isso. E os estilos autoritário, 
permissivo e negligente são os que apresentam maior facilidade em influenciar e 
desenvolver os comportamentos antissociais. 
Palavras-chave: Estilos parentais; Comportamento antissocial; Contingências. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to understand how parenting styles influence antisocial behavior 
over behavior analysis. For this, a descriptive bibliographic research was conducted, 
explaining the characteristics and aspects of the family, which is the group in which 
everyone works for the common good, to later describe and characterize parenting 
styles, antisocial behavior and the relationships established between them. The four 
parental models are presented, they are the authoritarian, the permissive, the 
negligent and the authoritative, in which each one establishes different interactions 
between family members and also causes different behaviors in response to this. 
And the authoritarian, permissive, and negligent styles are the easiest to influence 
and develop antisocial behaviors. 
Key-words: Parenting styles; Antisocial behavior; Contingencies. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os comportamentos considerados inadequados socialmente estão em 
constante discussão. Tendo em vista que leis, políticas e opiniões públicas tentam 
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criar novas formas de diminuir tais comportamentos, seja com prevenção ou punição 
(SKINNER, 2003).  

Dados da pesquisa “O uso de palmadas e surras como prática educativa” 
(WEBER et. al, 2004) mostram que de 462 crianças e adolescentes, 60,2% já 
apanharam como forma de educação para maus comportamentos. Entre esses que 
apanharam, 62,3% disseram receber punições com as mãos, 43,0% com o cinto, 
42,3% com chinelo e 13,5% com vara. Também, crianças que nunca recebem 
limites, podem ser menos tolerantes a frustrações, pois sempre as deixam fazer o 
que querem, da forma que querem, e, ainda, são menos independentes (BATISTA, 
2013; WEBER et. al, 2003). Uma Política Pública que apresenta disposições para 
tentar solucionar comportamentos socialmente inadequados é o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), que trata dos direitos, da assistência e de 
todas as esferas que podem garantir o desenvolvimento pleno, saudável e adequado 
de crianças e adolescentes. Esses estudos também trazem o fato de que pais 
muitas vezes não sabem como corrigir seus filhos e acabam utilizando métodos que 
não são ideais. A relação que os pais estabelecem com as crianças e os métodos 
que caracterizam seus meios de criação estão intimamente ligados com os seus 
estilos parentais (WEBER et. al, 2004; WEBER et. al, 2003). O que justifica o tema 
tratado nessa pesquisa e mostra sua relevância. 

De forma geral os comportamentos inadequados são mal vistos na sociedade. 
São encarados como birra da criança ou falta de educação por parte dos pais. Sem 
considerar que o meio, pares, locais ou adultos significantes, também constroem 
relações com a criança. Esses terceiros que se relacionam com a criança, também 
vão exercer influência sobre ela e, a longo prazo, podem direcionar seus atos 
(MARINHO; CABALLO, 2002). 

A família é o primeiro grupo em que a criança forma relações, portanto é o 
principal meio que vai influenciar seus comportamentos. Hoje, família não diz 
respeito apenas às pessoas ligadas por laços sanguíneos, formada por homem (pai), 
mulher (mãe) e filhos. O grupo familiar é aquele em que os membros trabalham para 
o bom desenvolvimento do grupo, em que cada um sente confiança, proteção, 
cuidado em suas relações e que atuam por uma mesma finalidade. Dessa maneira, 
pode ser formada entre amigos, colegas de apartamento, pais e filhos 
consanguíneos, adotivos ou de outros relacionamentos (SIMIONATO; OLIVEIRA, 
2003). 

Além da família, claro, a criança e posteriormente o adolescente têm contato 
com outras pessoas, da mesma idade ou não, podendo ser permanente ou apenas 
em determinado período da vida. Essas também irão exercer influência em qualquer 
relação. Mas o grupo familiar é aquele que mais exerce nas crianças e no 
adolescente a construção de relações e desenvolvimento de comportamentos e 
seus padrões (GOMIDE, 1998; ROCHA, 2012; SIMIONATO; OLIVEIRA, 2003). 

Os textos “Construção e análise de parâmetros psicométricos do inventário de 
estilos de liderança de professores” (BATISTA, 2013), “Reuniões de justiça 
restaurativa: Real Justice (Justiça Verdadeira) e Guia de Reuniões Restaurativas” 
(WACHTEL et. al, 2010), “Comportamento moral: Uma Proposta Para o 
Desenvolvimento das Virtudes” (GOMIDE, 2012) e “Comportamento antissocial: 
Psicoterapia para Adolescentes Infratores de Alto Risco” (ROCHA, 2012) são 
algumas das pesquisas que apresentam estudos sobre essa questão. 

O estilo parental é o tipo de criação e relações que os pais estabelecem com 
as crianças. O resultado da relação entre formas de criação e os comportamentos 
que surgem disso já é conhecido. Os modelos autoritário, permissivo e negligente 
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são facilitadores para o comportamento antissocial (BATISTA, 2013; WACHTEL et. 
al, 2010). 

A partir do estudo sobre adolescentes em conflito com a Lei e sobre os estilos 
parentais, pôde-se perceber que um exerce grande poder no desenvolvimento do 
outro. Especificamente, dentro do estudo de adolescentes com problemas com a 
justiça, foi verificado que o comportamento expressado por esses indivíduos é o 
chamado de antissocial. E os estímulos, responsáveis por iniciar ou desenvolver tal 
comportamento, podem ser apresentados de maneira muito mais significativa em 
alguns estilos parentais do que em outros. Desse modo, surge a discussão de como 
o comportamento antissocial pode ser influenciado (BATISTA, 2013; ROCHA, 2012). 

Os aspectos e assuntos abordados neste artigo são trabalhados dentro da 
abordagem da Análise do Comportamento. Destacando quais são os reforçadores 
ou punições, por exemplo, dentro de cada um dos estilos parentais (SKINNER, 
2003; BATISTA, 2013). 

Há um fator que pode ser predominante ao se falar dessa inadequação do 
indivíduo as normas sociais: Os modelos parentais. O que traz uma pergunta a ser 
discutida: Os estilos parentais influenciam o comportamento antissocial? A resposta 
já é sabida, e é sim. Então, surge outra questão: De que forma isso ocorre? A partir 
desse problema de pesquisa o presente artigo tem como objetivo compreender de 
que forma os estilos parentais influenciam o comportamento antissocial à luz da 
análise do comportamento. 
 Para chegar ao objetivo geral, serão trabalhados os seguintes objetivos 
específicos: Explicar o que e quais são os estilos parentais; Quais as características 
dos estilos permissivo, negligente, autoritário e restaurativo; Compreender o 
conceito de comportamento antissocial, e; Apresentar e compreender quais as 
relações, identificadas pelo autor, que geram o comportamento problema. 
 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica descritiva. Que 
“é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44). Se vale de fontes de papel físico ou 
digital, esse procedimento de coleta de dados é o que classifica esta pesquisa como 
bibliográfica (GIL, 2002). É descritiva, porque “[...] têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno [...]” (GIL, 
2002, p. 42). Também, segundo Gil (2002, p. 42), “entre as pesquisas descritivas, 
salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo”. 
E, ainda, são “[...] aquelas que visam descobrir a existência de associações entre 
variáveis [...]” (GIL, 2002, p. 42). A presente pesquisa apresenta a descrição das 
características dos modelos parentais e do comportamento antissocial e também 
descreve e faz inferências sobre a relação entre esses dois fenômenos. 

As buscas sobre parte do tema são feitas desde 2014, em livros e artigos que 
falem à respeito, devido à pesquisas realizadas anteriormente e apresentadas em 
eventos relacionados ao tema. A pesquisa será feita a partir da leitura, como meio 
primordial para a coleta de dados. As informações foram encontradas em livros e 
artigos científicos que tratem sobre comportamento antissocial, comportamento 
moral, família e estilos parentais, além das bibliografias básicas referentes à Análise 
do Comportamento, principalmente de Skinner. 

Os artigos foram encontrados nos principais indexadores científicos: Scielo, 
BVS, Google acadêmico e Pepsic. Com os seguintes descritores: comportamento 
moral, comportamento antissocial, adolescente autor de ato infracional, família, pais 
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e estilos parentais. E serão utilizados artigos recentes, de 1990 até 2019. Algumas 
das principais leituras são: Comportamento antissocial (ROCHA, 2012), 
Comportamento Moral (GOMIDE, 2012), Construção e análise de parâmetros 
psicométricos do inventário de estilos de liderança de professores (BATISTA, 2013), 
Funções e Transformações da Família ao Longo da História (SIMIONATO; 
OLIVEIRA, 2003) e Ciência e comportamento humano (SKINNER, 2003). 
 A exclusão de materiais se deu nos seguintes passos, após encontrar os 
artigos nos indexadores já citados: 1) Verificar se o tema apresentado no título era 
condizente com a pesquisa, se era em português ou em inglês e se o ano 
correspondia ao estipulado, caso não atendesse à esses itens o artigo seria 
excluído; 2) Ler o resumo dos artigos, se não houvesse uma amostra do conteúdo 
do artigo que se encaixasse aqui, ele seria eliminado, e; 3) Se após confirmar que o 
resumo apresentou o necessário para ser utilizado, o último passo foi ler a pesquisa 
e verificar se ela trazia informações ou dados que pudessem ser relevantes para 
esse trabalho, caso contrário também foi excluída. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Tratando-se de um assunto de caráter científico, as discussões sobre os 
problemas do comportamento inadequado a partir da relação parental devem estar 
sustentados em uma forte base teórica. 

O artigo foi feito a partir do estudo da Análise do Comportamento, que se 
baseiam nas regras da abordagem Comportamental de Skinner (2003). Ele por sua 
vez buscou fazer da Psicologia um meio para formar do mundo um lugar melhor. De 
tal maneira preocupava-se com os aspectos humanos, que desenvolveu um método 
mais profundo e científico de estudar os comportamentos das pessoas (MOREIRA; 
MEDEIROS, 2007). 

A partir de um estudo histórico e complexo sobre o reflexo, desde Descartes 
até Pavlov, Skinner passou a compreender e estudar a relação entre o reflexo e os 
estímulos (ANDERY et. al, 2000). Dessas contribuições surgiu o que hoje embasa o 
trabalho de psicólogos e profissionais de outras áreas. Os mais diversos assuntos 
que se fazem importantes para entender o ser humano foram estudados por Skinner: 

 
Aprendizagem, desenvolvimento, memória, ansiedade, o self, a 
subjetividade, a consciência, as psicopatologias, a criatividade, o 
pensamento, a cognição, as emoções, a personalidade, a linguagem, os 
aspectos sociais e culturais do ser humano, as vontades, os desejos, os 
insights e a introspecção (MOREIRA; MEDEIROS, 2007, p. 212). 
 

A compreensão do ser humano na Análise do Comportamento, que surge 
então, se dá a partir da relação com seu ambiente. E nisso estão inseridos vários 
conceitos e aspectos (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). É interessante fazer o 
entendimento da tríplice contingência, que é a relação entre o ambiente (ou 
ocasião), resposta e consequência (S – R – C) (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). Ou 
seja, verificar as circunstâncias daquele comportamento. O que mantem a resposta 
é a consequência. Por exemplo: Se o indivíduo está com sede, ele vai pegar um 
copo de água e beber. A consequência disso é acabar com a sede e se hidratar. 
Essa consequência irá fazer com que a pessoa mantenha o comportamento de 
beber água quando estiver com sede. “Os estímulos antecedentes, portanto, 
controlam qual resposta produzirá uma consequência reforçadora” (MOREIRA; 
MEDEIROS, 2007, p 98). Essa relação entre diferentes eventos, chamada de 
contingência (MOREIRA; MEDEIROS, 2007), é o objeto de estudo da Análise do 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

Comportamento. E o comportamento propriamente dito, nesta abordagem, é todo 
esse conjunto de contingências e eventos. As respostas podem ser mantidas ou 
não, isso vai depender, por exemplo, se a consequência é reforçadora ou punitiva. 
Esses e outros conceitos principais estão explicados a seguir. 

O reforço: “[...] é um tipo de consequência do comportamento que aumenta a 
probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer” (MOREIRA; 
MEDEIROS, 2007, p. 51). Está ligado as contingências, que são as relações entre 
dois ou mais comportamentos. E a diferença entre reforço positivo e reforço 
negativo: Um aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer com a 
apresentação de estímulo e a outra aumenta as chances do comportamento ocorrer 
novamente com a retirada do estímulo, respectivamente (MOREIRA; MEDEIROS, 
2007). 

O reforço ainda pode ser dividido em natural e arbitrário. Quando “[...] a 
consequência reforçadora do comportamento é o produto direto do próprio 
comportamento, dizemos que a consequência é uma reforçadora natural” 
(MOREIRA & MEDEIROS, 2007, p. 52). Por exemplo, a consequência direta de 
estudar as matérias da escola em casa é conseguir boas notas e reconhecimento 
dos pais e professores, o que se caracteriza como reforçador natural. “Quando a 
consequência reforçadora é um produto indireto do comportamento, afirmamos que 
se trata de um reforço arbitrário” (MOREIRA & MEDEIROS, 2007, p. 52). Por 
exemplo, ganhar um presente, um brinquedo, como recompensa por estudar. 

Extinção: “[...] a suspensão do reforço (procedimento de extinção do 
comportamento operante) tem como resultado a gradual diminuição da frequência 
de ocorrência do comportamento (processo de extinção do comportamento 
operante)” (MOREIRA & MEDEIROS, 2007, p. 55, grifo do autor). 
 Punição:  

Punição, [...], é um tipo de consequência do comportamento que torna sua 
ocorrência menos provável. A distinção entre punição positiva e punição 
negativa incide na mesma distinção feita com relação ao reforço (positivo 
ou negativo): se um estímulo é acrescentado ou subtraído do ambiente. 
Tanto a punição positiva como a punição negativa diminuem a 
probabilidade de o comportamento ocorrer (MOREIRA & MEDEIROS, 
2007, p. 70, grifo do autor). 

  
E para que haja a punição é preciso perceber a “diminuição na frequência do 

comportamento” (p. 70). Portanto, a punição é contrária ao reforço (MOREIRA; 
MEDEIROS, 2007). 
 A Análise do Comportamento também explica o que é regra, conceito 
importante para dar continuidade ao texto da pesquisa. Segundo Matos (2001), 
regra é um estímulo que envolve um comportamento verbal. Pode ser uma lei, uma 
instrução, um padrão e até mesmo provérbios (SKINNER, 1969 apud FLORES, 
2004). Um dos principais conceitos da regra é o guiar comportamentos. Ainda para 
Skinner (1969 apud FLORES, 2004), é regra aquilo que pode ser generalizado para 
outros eventos ou situações e também aquilo que descreve uma contingência. Por 
exemplo, uma placa de trânsito que diz “dê a preferência”, pode ser entendida como 
“pare, dê a preferência para outro carro passar e então evitar acidentes ou multas”. 
 

3.1. Comportamento antissocial 
Segundo Kazdin e Buela-Casal (1998 apud ROCHA, 2012, p. 15), “o 

Comportamento Antissocial pode ser definido como aquele que viola e desrespeita 
os direitos alheios, ou seja, aquele que a todo custo busca beneficiar-se, 
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desconsiderando os possíveis danos que isso possa causar a outrem”. Também é 
considerado delinquência juvenil infringir leis penais quando menor de idade, bem 
como tentar tal ato em potencial, sem necessariamente cometê-lo (PFROMM 
NETTO, 1973 apud GOMIDE, 1998; HUSS, 2011). 

Por exemplo, se um menor de idade consome bebida alcóolica ou outras 
drogas destinadas apenas para adultos, isso se caracteriza como um 
comportamento irregular. Ainda, praticar furtos ou crimes maiores, mentir, entre 
outros. 

O comportamento antissocial é o comportamento inadequado, que 
desconsidera os direitos de outras pessoas, desrespeitando-os, causando prejuízos. 
Também se caracteriza por comportamentos que não são esperados para a idade e 
cultura do sujeito. Mentir demasiadamente para se beneficiar em detrimento aos 
outros, consumir substâncias psicoativas ilícitas, ou lícitas antes da idade permitida 
por lei, são exemplos de comportamento antissocial. Pode, ainda, ser expressado 
por crime ou ato infracional. (APA, 2014; MOLIN, 2014; ROCHA, 2012). 

Também convém abordar o Transtorno de Conduta (APA, 2014), que se 
caracteriza pela repetição e persistência dos Comportamentos Antissociais. Há 
fatores que podem influenciar a predisposição para o Transtorno, são eles: rejeição 
e negligência parental, temperamento difícil no bebê, práticas inconsistentes de 
criação dos filhos com disciplina rígida, abuso físico ou sexual, falta de supervisão, 
institucionalização nos primeiros anos de vida, mudanças frequentes dos 
responsáveis pela criança, família muito numerosa, associação com um grupo de 
companheiros delinquentes e certos tipos de psicopatologias em parentes próximos 
(APA, 2014; HUSS, 2011; ROCHA, 2012).  

É importante deixar claro algumas questões. Os comportamentos anormais 
são constantemente confundidos com o Transtorno de conduta ou com o Transtorno 
de Personalidade Antissocial. Normalmente quando se fala em tais comportamentos, 
os ouvintes acreditam que a pessoa está sendo “patologizada” ou que está tendo 
apenas fatores biológicos levados em consideração. É uma confusão que pode 
ocorrer e que precisa ser esclarecida. Os comportamentos antissociais são 
diferentes do Transtorno de Conduta ou de Personalidade Antissocial.  

Os comportamentos podem ocorrer sem que haja um transtorno, mas o 
transtorno será acompanhado dos comportamentos. O Transtorno de Personalidade 
Antissocial só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos de idade, com 
possibilidade de padrão de más condutas desde os 15 anos de idade (APA, 2014). 
O Transtorno de Conduta, que é a repetição e persistência de Comportamentos 
Antissociais, pode ser diagnosticado antes dos 15 anos de idade (APA, 2014). Aqui, 
quando se fala de tais comportamentos, relaciona-os com os estilos parentais. 
Quando pensa-se na família, não pode ser esquecido que pelo menos três gerações 
devem ser consideradas. Assim, estudar o que está sendo apresentado aqui, é algo 
cultural e social, que depende do convívio do indivíduo em seu ambiente (SKINNER, 
2003; ROCHA, 2012). 
 Quando se leva em consideração os diversos aspectos da vida de uma 
pessoa, fala-se dos fatores filogenéticos, ontogenéticos e culturais (SKINNER, 
1966). O filogenético diz respeito às questões biológicas e hereditárias das 
pessoas, são os aspectos genéticos. O ontogenético diz respeito ao histórico de 
vida do sujeito, ao meio em qual o indivíduo está inserido, seu contexto familiar e 
social, e como esses meios formaram, e ainda formam, contingências e geram 
aprendizado. A cultura é um padrão de comportamentos sociais, anterior ao sujeito, 
que se manifesta pelo ambiente, diz respeito à anos, décadas, séculos de 
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comportamentos. Neste trabalho não são excluídos os aspectos biológicos, mas há 
maior relevância nas relações entre organismo e ambiente. A partir das relações 
com a família e com outros grupos, a criança desenvolve sua singularidade. Depois, 
os comportamentos aprendidos serão os meios pelos quais essa criança irá se 
relacionar com o ambiente (BACELLAR, 2015 in Integração de competências no 
desempenho da atividade judiciária com usuários e dependentes de drogas, 2015). 
 
 3.2. Estilos Parentais 

Os estilos parentais, hoje, não dizem respeito apenas aos pais biológicos, 
mas a todos os tipos de família. Que podem ser ligados por laços sanguíneos ou 
não, por afetividade, confiança e ao “qual os adultos estão a serviço do grupo e 
principalmente das crianças” (SIMIONATO; OLIVEIRA, 2003, p. 59). Esses modelos 
parentais também podem ser chamados de disciplinas sociais (WACHTEL et. al, 
2010). Assim, tudo que é apresentado aqui trata da forma predominante de como a 
família cria a criança e o adolescente, de como é o suporte para o desenvolvimento 
dela no momento em que nasce até crescer e se tornar adulta. 

Os estilos parentais são, portanto, a forma como os estímulos, cuidados, 
valores e crenças são passados para os filhos. E são divididos em quatro categorias: 
O negligente, o permissivo, o punitivo (ou autoritário) e o restaurativo (ou autoritativo 
e também democrático) (BATISTA, 2013; WACHTEL et. al, 2010). 

Cada um desses estilos parentais são, segundo Batista (2013, p. 19), “uma 
função de duas dimensões: responsividade e exigência”. “A responsividade refere-se 
ao envolvimento e reciprocidade” (p. 19). É apontada como um reforçamento dos 
pais para os comportamentos apresentados pela criança. Aprovando ou 
desaprovando esses comportamentos, mas dando autonomia para a criança se 
desenvolver e garantindo “[...] uma experiência de controle sobre o ambiente, distinta 
do desamparo aprendido [...]” (p. 19). Também, “[...] trata-se da sensibilidade e 
adaptação dos pais aos sinais e necessidades da criança” (p. 19). 

E a exigência diz respeito aos comportamentos dos pais para controlar os 
comportamentos dos filhos impondo limites e regras. Possibilita a busca e 
desenvolvimento da maturidade e encoraja atitudes independentes, mas sem deixar 
de supervisionar. Os contratos ou regras pré-estabelecidos são respeitados e 
elaborados pensando no bem comum e levando em consideração os filhos. 
(BATISTA, 2013). 
 Os quatro estilos parentais surgiram do cruzamento das duas dimensões 
apresentadas. Segundo Wachtel et. al (2010, p. 246), o Estilo Permissivo é 
caracterizado “de baixo nível de controle e alto nível de apoio com escassez de 
estabelecimento de limites e excesso de estímulo”. O punitivo, ou autoritário, é 
aquele “com alto nível de controle e baixo nível de apoio.” (p. 246). No Negligente 
“há ausência tanto do estabelecimento de limites quanto de estímulo” (p. 246-247). E 
o quarto modelo é o Restaurativo, em que é utilizado “um alto nível de controle e de 
apoio, o modelo restaurativo confronta e desaprova transgressões, ao mesmo tempo 
em que apoia e reconhece o valor intrínseco do transgressor.” (p. 247). 
 O estilo Restaurativo é o ideal, mas não significa que as pessoas estejam 
sempre enquadradas nesse modelo. Há momentos em que se deve ter uma postura 
mais apoiadora, de ajuda, incentivo e proteção, por exemplo, e em outros mais 
controladora, com imposição de regras, normas e limites. A diferença está em como 
é feito o manejo dessas duas variáveis, se elas estão sendo aplicadas de forma 
correta e fazem sentido para a criança e para aquela situação (WACHTEL et. al, 
2010).
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 3.3. Como os Estilos Parentais podem influenciar no Comportamento 
Antissocial 

Os estímulos dados pelos pais ou pela família vão interferir diretamente no 
desenvolvimento das crianças. Refletindo em seus comportamentos ainda pequenos 
e posteriormente na adolescência e na idade adulta. 

A relação entre família e criança/adolescente pode ser punitiva ou 
reforçadora. Isso dependerá das práticas exercidas. A partir disso pode-se perceber 
em qual modelo de estilo parental aquele grupo está encaixado. Os estilos 
autoritário, permissivo e negligente são reforçadores primordiais de comportamentos 
inadequados e, normalmente, punem muitos dos comportamentos adequados. 

Por exemplo, no autoritário, as regras e exigências são feitas a partir das 
necessidades dos adultos (normalmente dos pais) e do que eles acham que é 
importante para o grupo. Desmerecendo a opinião das crianças e dos adolescentes, 
não considerando eles como membros efetivos da família. E não levando em conta o 
que elas precisam. Dessa forma os comportamentos adequados que surgem, como 
elaboração de ideias ou ações próprias e autonomia, podem ser punidos. (BATISTA, 
2013; SIMIONATO; OLIVEIRA, 2003; WACHTEL et. al, 2010). 

No permissivo ocorre a falta do controle e limitações (BATISTA, 2013; 
WACHTEL et. al, 2010). O que reforça a criança ou o adolescente a fazer o que 
quer, sem respeitar as regras impostas dentro e fora da família. Essa liberdade 
sobrepõe o bem estar dos outros, podendo não levar esse outro em consideração. 

O modelo negligente não oferece reforçadores para os comportamentos 
ideais e também não impõe limites para os comportamentos inadequados (BATISTA, 
2013; WACHTEL et. al, 2010). O indivíduo pode crescer sem ter uma base familiar 
de apoio e regras as quais seguir, as contingências são fragilizadas ou inexistentes. 

Em contrapartida, o estilo parental restaurativo, ou autoritativo, leva em 
consideração as necessidades e opiniões de todos os membros da família, inclusive 
as crianças e adolescentes, reforça os comportamentos adequados, impõe limites, 
cumpre as regras pré-estabelecidas entre todos, não pune os comportamentos que 
devem se repetir e não reforça os comportamentos antissociais (BATISTA, 2013; 
WACHTEL et. al, 2010). 

Segundo Batista (2013, p. 18), “A família é um sistema dinâmico [...]”, ou seja, 
é uma estrutura que depende das relações entre os membros. Em que há uma 
dependência de causa e efeito entre todos, que está em constante interação e que 
molda comportamentos. 

Ao condicionar o comportamento das crianças, os pais estão direcionando a 
criança em como responder aos estímulos que lhe são dados. Dependendo das 
contingências, as respostas das crianças e adolescentes serão positivas ou 
negativas (BATISTA, 2013; SKINNER, 2003). Quando negativas, normalmente são 
comportamentos contrários aos esperados para aquele indivíduo. Então esses 
comportamentos passam a ser chamados de inadequados, delinquentes, entre 
outros. Ou seja, fala-se aqui do comportamento antissocial. 

Entre os estilos parentais pode-se identificar as falas mais comuns de cada 
modelo. No autoritário pode ser recorrente o emprego de frases como “Sente-se e 
fique quieto” (p.17) ou sermões e discussões em que a criança ou adolescente não 
sabe o motivo de estar sofrendo a punição (COSTELLO, 2012). No estilo permissivo, 
podem ser recorrentes falas como “Sim, faça o que quiser”, por exemplo. Com 
grande afetividade e nada ou quase nada de limites. E no estilo parental autoritativo, 
afirmações, perguntas e declarações afetivas (COSTELLO, 2012) são usadas para 
resolver conflitos e estabelecer diálogos. 
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Essas formas de estabelecer relações entre os membros da família vai 
exercer grande influência em como se dará o comportamento da criança, do 
adolescente e, posteriormente, do adulto. Se essas relações (SKINNER, 2003) são 
de hostilidade, a modelagem provavelmente terá uma bagagem herdada dos 
comportamentos hostis. Se as contingências (SKINNER, 2003) ocorrem com 
afetividade, mas também com limites e apoio, são grandes as chances do indivíduo 
desenvolver autocrítica, justiça, reparação de danos, autoestima, responsabilidade, 
controle, autoconfiança (BATISTA, 2013; WACHTEL et. al, 2010; GOMIDE, 2012). 
 “Na estrutura familiar, as crianças são os membros mais vulneráveis às situações 
de conflitos no grupo e, neste sentido, estão mais expostas que os demais [...]”. 
(SIMIONATO; OLIVEIRA, 2003, p. 63). Assim, todos os estilos parentais podem 
acarretar em um indivíduo com comportamentos desviantes. Porém, as práticas 
parentais da família autoritária, permissiva e negligente são muito mais propensas a 
causar o desenvolvimento de tais comportamentos. Ou seja, dentro do modelo 
parental autoritativo podem haver práticas capazes de desenvolver comportamentos 
adequados e esperados em crianças e adolescentes. E também a evitar ou 
extinguir comportamentos antissociais. 
 

3.4. Sou Eu Quem Manda Aqui 
Como já foi citado anteriormente, no modelo parental autoritário, os adultos 

levam em conta apenas o que eles acham importante para manter a ordem do grupo 
familiar. Sem considerar a opinião ou a necessidade dos mais novos (BATISTA, 
2013; WACHTEL, 2010). 
 Essa relação é expressa pela marcada hierarquia de poder e relevância que 
um tem, ou considera ter, sobre o outro. Se a criança é advertida toda vez que tenta 
fazer algo sozinha dentro das relações familiares e tem essa tentativa frustrada, ou é 
impedida de fazer algo que pudesse trazer um bom resultado, cria-se uma relação 
de hostilidade ou medo, por exemplo. Comportamentos saudáveis, estímulos 
reforçadores, podem, então, tornarem-se aversivos. A partir disso a criança pode 
deixar de tentar realizar novas tarefas por si, que seriam benéficas e desenvolveriam 
sua autonomia. Os comportamentos adequados seriam punidos. 
 Isso poderia reforçar comportamentos inadequados. Pois se diante dos 
adultos não pode realizar certas tarefas, uma solução é fazer longe da família, 
escondida ou sem supervisão. Dentre os quais podem ocorrer situações graves. 
 Podem ser relacionadas ao estilo parental autoritário frases como: As regras 
são minhas; Eu mando aqui; Você apenas obedece. 
 O Comportamento antissocial tem como uma de suas características 
desrespeitar os direitos alheios e tomar benefícios sem considerar o outro (KAZDIN; 
BUELA-CASAL, 1998 apud ROCHA, 2012). Isso pode ser um comportamento 
aprendido com práticas parentais autoritárias, em que os adultos impõem muitas 
regras baseando-se apenas em si mesmos e desconsiderando a criança, o outro, 
como formador do grupo familiar. O exagero de regras, sem apoio, faz com que a 
criança, com medo de punições, não realize determinado comportamento em frente 
aos pais, mas longe da fiscalização dos mesmos pode praticar comportamentos 
inadequados. O exagero de exigências e punições pode ter um efeito 
aparentemente positivo naquele instante, mas em longo prazo pode apresentar mais 
resultados negativos nos comportamentos das crianças e adolescentes. Punir as 
crianças a partir do seu próprio humor naquele momento ou do que acha adequado 
apenas para si, faz com que a criança “aprenda a discriminar o humor dos pais e 
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não a adequação do comportamento (GOMIDE, 2004 apud CARVALHO; GOMIDE, 
2005, p. 266)”. Também, a criança que é exposta com regularidade à violência, 
tende a apresentar comportamentos agressivos (BOLSONI-SILVA; MARTURANO, 
2002), pois é uma das maneiras que aprende a interagir com o ambiente. Dessas 
formas os comportamentos inadequados e coercitivos são frequentemente 
reforçados pelos pais, desenvolvendo então o comportamento antissocial. 
 

3.5. Faça o Que Quiser 
Assim como há o estilo de liderança com alto nível de limites e nada de apoio, 

que é o autoritário, também existe o modelo parental em que ocorre um exagero de 
apoio com déficit nos limites. Esse estilo é o permissivo. (BATISTA, 2013; 
WACHTEL et. al, 2010). 
 Aqui pode ocorrer inversão de papeis dentro da família. Isso porque quem 
está no controle são os filhos, ou as crianças. Sem que regras, muitas vezes 
básicas, sejam obedecidas ou estabelecidas em conjunto. (BATISTA, 2013; 
SIMIONATO; OLIVEIRA, 2003). 
 Por exemplo: É de costume que todos almocem na cozinha, sentados diante 
da mesa; O filho quer almoçar na sala, sozinho, enquanto faz outras tarefas; Os 
adultos falam para ele voltar à mesa e, como resposta, a criança grita e xinga; Então 
os adultos cedem a vontade do filho, que consegue o que quer. Aqui o filho 
aprendeu um novo comportamento para conseguir o que quer. Descobriu que 
quando emite a resposta de gritar, os pais fazem sua vontade, reforçando o 
comportamento inadequado. Possivelmente, toda vez que a criança quiser algo, seu 
principal meio para conseguir isso será gritando ou emitindo comportamentos 
agressivos (SKINNER, 2003). 
 Nesse estilo parental as contingências estão voltadas em benefício das 
crianças. E não há cumprimento das regras que são estabelecidas. São comuns 
frases como: Não precisa pedir; Faça o que quiser. 
 Esse Modelo parental por não apresentar limites para a criança torna ela 
pouco ou nada tolerante a frustrações. O que faz com que ela, muitas vezes, se 
utilize de comportamentos inadequados diante dessas frustrações (BOLSONI-
SILVA; MARTURANO, 2002). Ao contrário do estilo autoritário, aqui as crianças 
sempre estão em primeiro plano. E elas, através dos reforços inadequados dos pais, 
são modeladas a sempre procurar estabelecer contingências em que continuem 
nessa posição principal de qualquer relação. Como as respostas fora da família, 
para os estímulos que apresentam, nem sempre serão como os que está 
acostumada, a criança e posteriormente o adolescente poderá apresentar 
comportamentos irregulares para conseguir o que deseja. Assim, também está se 
desenvolvendo o comportamento antissocial. O sujeito pode apresentar excelentes 
habilidades sociais dentro de sua zona de conforto, mas para estabelecer 
contingências favoráveis fora dela pode ser comum o uso de mentiras, manipulações 
ou até mesmo agressividade, por exemplo. 
 

3.6. Sem Apoio e Sem Limites 
O modelo negligente se caracteriza então por “baixa responsividade e baixa 

exigência” (BATISTA, 2013, p. 20). Isso quer dizer que a família não responde de 
forma contingente aos comportamentos da criança, ou seja, não desenvolvem 
controle sobre o ambiente dentro das regras pré-estabelecidas entre todos. Também 
não respondem diferencialmente aos comportamentos expressos pela criança e 
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ambos têm problemas em se ajustar à necessidade do outro. Ainda, por haver uma 
baixa exigência, não desenvolvem a autonomia, a construção de contingências e o 
desenvolvimento dos comportamentos operantes. (BATISTA, 2013). 
 Nesse modelo parental as práticas desenvolvem pouca ou nenhuma 
habilidade social nas crianças. Dessa forma o sujeito pode buscar meios alternativos 
para se relacionar com o ambiente. Pode ser frustrado com frequência, pois também 
pode ter dificuldades em estabelecer contingências. As buscas por grupos que 
apresentem responsividade aos seus comportamentos aumentam, o que pode 
facilitar no engajamento em grupos de pares desviantes (BOLSONI-SILVA; 
MARTURANO, 2002). Ou seja, pode se relacionar com pessoas de grupos que 
apresentem ou reforcem comportamentos inadequados. Com isso, os 
comportamentos antissociais também seriam desenvolvidos. 
 

3.7. Vamos Resolver Isso Juntos 
Assim como foi mostrado de que forma o comportamento antissocial pode ser 

influenciado e desenvolvido pelos estilos autoritário, permissivo e negligente, é 
importante mostrar qual estilo parental desenvolve os comportamentos adequados. 

No modelo autoritativo os adultos são agentes socializadores. A família 
reconhece e compreende as individualidades das crianças proporcionando as 
condições para ela integrar o meio familiar e social. Juntamente com as práticas 
parentais, que são os conteúdos específicos do processo de criação e que 
direcionam os comportamentos e características da criança, “[...] resultam em parte 
dos objetivos e valores que os pais apresentam” (p. 21). Uma das consequências de 
estabelecer um modelo adequado é evitar os riscos de que a criança ou o 
adolescente associem, aprendam ou desenvolvam condutas inadequadas, como os 
comportamentos antissociais (BATISTA, 2013). 

Nesse estilo parental as considerações não são feitas ou direcionadas apenas 
à uma pessoa, mas são construídas em conjunto. Os comportamentos adequados 
são reforçados, cada um recebe a devida responsabilização e é possibilitada a 
capacidade de tomar decisões em benefício ao grupo (BATISTA, 2013; COSTELLO, 
2012; WACHTEL et. al, 2010). São comuns frases e diálogos como, por exemplo: 
“Eu fico com raiva quando você conversa e faz piadas durante minhas explicações.” 
(COSTELLO, 2012, p. 17); O que você acha que é o melhor a fazer?; Qual solução 
você propõe?; Como você se sente?; O que acha de resolvermos isso?. Essas falas, 
assertivas, criam um ambiente de encorajamento, acolhedor e de contingências 
favoráveis ao desenvolvimento saudável e adequado. 
 A partir dessas práticas parentais os comportamentos pró-sociais dos 
sujeitos são desenvolvidos. Os comportamentos adequados são inibidores dos 
comportamentos antissociais, dessa forma, garantem um aprendizado em que o 
indivíduo estabelece relações saudáveis, ganha autonomia, resolve problemas com 
assertividade, aprende com erros e aumenta seu repertório comportamental 
apropriado (GOMIDE, 1998; ROCHA, 2012; SKINNER, 2003). O estilo parental 
autoritativo desenvolve as habilidades sociais necessárias para o bom 
desenvolvimento da criança e do adolescente, é o modelo que impede ou diminui as 
chances de desenvolver o comportamento antissocial. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Portanto existem quatro modelos de criação e estilos parentais para serem levados 
em consideração. Cada um deles tem suas características, seja mais apoiadora, 
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autoritária, punitiva ou reforçadora. E o comportamento antissocial tem suas 
características bem definidas e pode ser observado tanto em crianças como 
adolescentes ou adultos. E vão contra os comportamentos considerados adequados 
para aquela sociedade ou idade de quem os pratica. 
 O objetivo desta pesquisa foi alcançado com sucesso, visto que foram 
pontuados os comportamentos dos pais que influenciam de forma inadequada as 
crianças. E as práticas parentais abordadas foram esclarecidas e foi compreendido 
de que formas elas podem desenvolver o comportamento antissocial à luz da análise 
do comportamento. 
 Apresentando os dois conceitos, estilos parentais e comportamento 
antissocial, pode-se explanar a relação entre os dois, como cada estilo parental 
pode influenciar positiva ou negativamente o desenvolvimento de cada indivíduo. O 
que torna essencial compreender e estimular as boas práticas e modelos parentais. 
 Os pais, para desenvolver comportamentos adequados nas crianças, devem 
se atentar as necessidades delas, inclui-las nas decisões do grupo que sejam 
possíveis, manter relações reforçadoras, serem modelos e exemplos dentro das 
próprias regras e buscar ajuda na forma de criar seus filhos com materiais 
disponíveis, como esta pesquisa e as dos autores trabalhados aqui. Em situações 
em que já há a presença de comportamentos inadequados e os pais apresentam 
dificuldades em manter boas relações, pode-se procurar ajuda profissional, como a 
do psicólogo. 
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RESUMO 
 

O processo de luto apresenta uma série de situações a serem enfrentadas e 
superadas. Dessa forma, o presente artigo, busca compreender a complexidade do 
luto relacionada a morte por suicídio, sendo esse um problema de saúde pública, 
cada vez mais recorrente nos dias atuais, mas ainda uma temática de difícil 
abordagem. Os dados obtidos foram realizados através de revisão de literatura, e 
apresentam evidências da necessidade e dos cuidados direcionados aos 
sobreviventes do suicídio como o acolhimento, para que possam compartilhar seus 
sentimentos, romper o silêncio e os preconceitos que permeiam o suicídio. 
Palavras-chave: Suicídio; luto por suicídio; sobreviventes.  
 

ABSTRACT 
 

The grieving process presents a series of situations to be faced and overcome. Thus, 
the present article seeks to understand the complexity of bereavement related to 
death by suicide, which is a public health problem, increasingly recurrent today, but 
still a difficult subject to approach. The data obtained were conducted through 
literature review, and present evidence of the need and care directed to suicide 
survivors such as welcoming, so that they can share their feelings, break the silence 
and prejudices that permeate suicide. 
Key-words: Suicide; mourning for suicide; survivors. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O número crescente de suicídios, no Brasil e no mundo, causa um grande 
impacto social e obriga um olhar atento da saúde pública para tal situação. Segundo 
dados da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2014 apud BOTEGA, 2014), o 
suicídio está entre as três causas mais frequentes de morte entre adolescentes e 
jovens de 15 a 29 anos, e com estimativas que ultrapassam um milhão de mortes 
por ano no mundo. 

Coutinho (2016) informa que, no Brasil, o suicídio só perde para os homicídios 
e acidentes de trânsito, e a população mais jovem tem um índice maior que a média 
nacional, com uma taxa de 4,2 por cem mil habitantes. 
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O comportamento suicida é considerado uma questão de saúde pública, pois 
influencia diretamente familiares e a comunidade, colocando em evidência a 
necessidade de falar sobre o assunto, e as possíveis formas de prevenção. De 
acordo com Kishi (2015), muitas famílias preferem não falar sobre o assunto, e 
mantem no anonimato a causa da morte, reforçando o tabu que ainda existe sobre o 
assunto. 

Dentre os vários fatores de risco que envolve a morte por suicídio estão as 
diversidades individuais, sociais e culturais. De acordo com o Conselho Federal de 
psicologia (CFP) (CFP, 2013) as causas internas determinantes para o ato, 
normalmente são ocorrências de muito sofrimento vivenciadas pelo indivíduo, 
tornando o suicídio uma probabilidade para aplacar a insuportável angústia e dor. 
Botega (2015), aponta a disposição genética ligada a fatores psicossociais, 
associados a outros elementos, como, traços de impulsividade, experiências 
traumáticas na infância, falta de convívio com a mãe, violência física, presença de 
doenças mentais e acessos a armas letais. 

A complexidade de entender a decisão da pessoa que morre por suicídio 
pode trazer, aos que ficam, a sensação de impotência e um grande sofrimento 
gerado pela culpa, tristeza e até mesmo raiva, o que torna o assunto complexo de 
ser abordado, no entanto necessário. De acordo com Candido (2011), a morte por 
suicídio é sentida como brusca e inesperada e conforme o CFP (2013), quando 
alguém próximo morre por suicídio, de seis a dez pessoas são afetadas, estendendo 
o sofrimento aos familiares e pessoas de convívio próximo. Segundo Silva (2009), os 
preconceitos e os impactos causados pela morte repentina comprometem o 
processo de luto. 

Pessoas que vivenciam o suicídio de alguém próximo ou familiar são 
chamados de sobreviventes, essa tragédia fará parte para sempre de suas vidas, 
tornando o luto mais intenso e difícil. Silva (2009 apud RANDO, 1998), observa que 
muitos podem desenvolver um luto considerado complicado, que inclui os 
sentimentos de fracasso, o tempo da morte e a distorção dos fatos, predispondo o 
indivíduo a fatores de risco como a depressão, ansiedade, abuso de álcool e uso de 
Substancias Psicoativas (SPA). 

A temática sobre suicídio apresenta uma complexa abordagem na sociedade 
em geral devido cultura e hábitos religiosos. Sendo assim, como abordar e falar 
sobre suicídio com familiares e pessoas próximas daqueles que cometem suicídio? 
Como essas pessoas enfrentam o processo de luto? 
 Esse artigo busca compreender como familiares e pessoas próximas às 
pessoa que cometem suicídio podem enfrentar o luto ao mesmo tempo em que se 
fala sobre a morte por suicídio. Os objetivos específicos são: Evidenciar o tabu 
existente sobre o tema; Entender o comportamento suicida, e; Entender o 
envolvimento e consequências para as famílias em que houve ideação, 
comportamento ou morte por suicídio. 
 
2. METODOLOGIA 

Os dados levantados foram obtidos através de uma revisão de literatura sobre 
o comportamento suicida e o luto dos sobreviventes. Foi realizada uma revisão 
ordenada de pesquisas referentes ao tema e coleta de dados sobre o 
comportamento suicida, através de pesquisa qualitativa, que tem com finalidade 
principal desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, afim de formular 
problemas e hipóteses para estudos futuros (GIL, 2008). As informações coletadas 
se deram através de periódicos e artigos nos indexadores Pepsic, Scielo, Google 
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acadêmico, Livros atuais, bem como dados do Conselho Federal de Psicologia. Os 
artigos, demais pesquisas e informações foram encontrados a partir de temas como: 
enfrentamento do luto, comportamento e ideação suicida; enfrentamento da 
sociedade frente a suicídio; prevenção e pósvenção diante morte por suicídio. Os 
trabalhos selecionados precisaram, impreterivelmente e respectivamente, estar de 
acordo com os critérios a seguir: a) Apresentar o tema no título; b) Apresentar no 
resumo informações que sinalizassem que o conteúdo poderia ser de interesse dos 
pesquisadores; c) Apresentar informações relevantes no corpo do texto e que 
pudessem ser utilizados na composição dessa pesquisa. 

 
2.1. Articulação com a agenda 2030 

A Agenda 2030, é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento sustentável e 169 
metas que buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade 
de gênero (ONU, 2015). Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 
Essas medidas ousadas e transformadoras que se fazem necessárias para 
direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. 
 A proposta da Agenda 2030 – ODS 03, desenvolvida pela ONU, mostra a 
necessidade de Política Públicas direcionadas especialmente para a prevenção e 
pósvenção ao suicídio. O CFP (2013, p. 17) diz que nas cartilhas desenvolvidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), “cerca de 90% dos casos e 40% das 
tentativas de suicídio estão associados a transtornos mentais, principalmente 
depressão e abuso de substancias psicoativas”, dados como estes alertam para a 
saúde mental mundial, onde situações individuais, sentimentos como ansiedade, 
raiva, tristeza e falta de esperança desencadeiam um comportamento autodestrutivo, 
tornando o suicídio, um alívio para a dor (SILVA, 2009, apud CASSORLA, 2004; 
DURKHEIM, 1982). 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 3.1. Comportamento e ideação suicida 

 O suicídio, de acordo com Osmarin (2016), é a morte causada por 
comportamento danoso e de autoflagelo, sendo a intenção de morrer o resultado 
desse comportamento. Por sua vez, a tentativa de suicídio é um comportamento não 
fatal, com potencialidade de dano e que também visa a intenção de morrer 
(OSMARIM, 2016). 
 Conforme Silva (2009, apud SANTOS, 2008), é necessária uma equipe 
multidisciplinar para que se investigue os sintomas de forma adequada, pois, mesmo 
diante da complexidade do comportamento suicida, ainda que associado a 
transtornos mentais, pode ser prevenido. Para Silva (2009, apud CASSORLA, 2004), 
algumas mortes que simulam ser de causa natural ou acidental, como, por exemplo, 
acidente automobilístico, o não-cumprimento de ordens médicas, alcoolismo, 
drogadição, tem por trás um histórico de comportamento autodestrutivo. Kovacs 
(2002) denomina o ato como ‘parassuicidio’, onde a intenção não está aparente, 
mas apresenta risco de morte. No entanto Krueguer (2010) afirma que apesar de 
muitas famílias enfrentarem inconstâncias emocionais, conjugais, econômicas ou 
sociais, não necessariamente o indivíduo terá como consequência a morte por 
suicídio. Botega et al. (2004a), assegura que a presença de um transtorno é um fator 
de risco para o comportamento suicida, mas ele por si só não causa esse desfecho, 
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é necessário que outros fatores também se relacionem, somando-se. 
De acordo com Botega et.al (2004a), a cada cem pessoas que tentam 

suicídio, uma estimativa entre dez a vinte pessoas voltam a tentar essa prática ao 
longo da vida, sendo entre 50% a 66% das pessoas que cometem suicídio, já 
haviam realizado outras tentativas, fazendo-se necessário aumentar atenção sobre o 
indivíduo.  Devido à falta de conhecimento sobre o assunto e até mesmo o tabu e 
preconceito, a tentativa de suicídio, muitas vezes é considerada um desequilíbrio 
emocional, e para alguns da família ou sociedade uma “forma de chamar atenção”, 
esse momento é esquecido, colocada para trás, como se nunca houvesse 
acontecido, porém em alguns casos, um novo episódio de estresse, depressão, ou 
perda de alguém, pode desencadear uma nova tentativa ou até mesmo a conclusão 
do ato suicida (BOTEGA et al., 2004a). 

Silva (2009) explana sobre a importância de o profissional de saúde estar 
preparado para entender a necessidade do paciente, pois, depois da ideação suicida 
o paciente ainda está em sofrimento e experimenta um sentimento de vergonha, 
ocultando seus anseios e sua dor.  De acordo com Silva, (2009, apud 
FONTENELLE, 2008), normalmente a pessoa já fez ou faz afirmações 
demonstrando essa vontade de acabar com a dor, mas nem sempre a família 
percebe, só decifrando realmente os indícios depois do ato consumado, o que gera 
grandes sofrimentos, principalmente culpa. 

 Silva (2009 apud Clark, 2007) afirma que momentos de calmaria pode 
anteceder a um suicídio, o que faz com que familiares tenha essa falsa sensação de 
que está tudo bem, e recebam a notícia com grande surpresa. 
 
 3.2. Processo De Luto 

 A morte é um fato biológico, e com diferentes interpretações culturais e 
históricas, pois varia de acordo com religião, país ou cultura, sendo a morte uma 
companheira constante (PAPALIA, 2013). No entanto, o luto é um processo interno 
que acontece pela perda de alguém amado e, embora doloroso, é necessário passar 
por esse processo afim de elaborar e acomodar essa perda, mobilizando as pessoas 
enlutadas pelo rompimento dos laços afetivos (GONÇAVES, BITTAR, 2016). 
 De acordo com Kovacs (2003) não existe forma de se preparar para a morte, 
mas sim, formas de conscientização e entendimento deste processo de transição 
emocional, em que as pessoas que estão passando ou já passaram pela perda de 
pessoas queridas. Segundo Parkes (1987), mortes inesperadas como o suicídios e 
acidentes, dificultam e potencializam o luto. De acordo com Kovacs (2008), o estudo 
da Tanatologia: 
 

[...] é uma área de conhecimentos e de aplicação, envolvendo cuidados a 
pessoas que vivem processos de morte pela perda de pessoas 
significativas, processos de adoecimento, em decorrência de 
comportamentos autodestrutivos, suicídio, ou por causas externas, pela 
violência presente principalmente nos centros urbanos (p. 458). 

 
De acordo com Shapiro (2004), o luto é um processo de perda, onde cada 

indivíduo interpreta de modo diferente ou até mesmo tempo diferente, um período 
onde as emoções e sentimentos tais como tristeza, choque, medo, culpa, raiva, falta 
de concentração, tristeza profunda, sensação da presença da pessoa, prejudica o 
equilíbrio familiar, sendo necessário um espaço de tempo para se adaptar à nova 
realidade. Parkes (1998) diz que o período do luto é o momento de ajuste 
progressivo as alterações que a perda de alguém amado provoca na vida do 
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indivíduo, podendo vir acompanhado de fatores de riscos, tais como depressão, 
ideação suicida, uso de SPA. 

Parkes (1998) apresenta o luto crônico onde o indivíduo mantém por um 
período longo o sentimento de perda, e o luto adiado caracterizado pela falta de 
reação no momento e ao longo do tempo, podendo causar complicações e um luto 
tardio. Já Silva (2009 apud RANDO, 1998) usa o termo luto complicado, para as 
reações que comprometem as etapas do processo de luto, a autora ainda subdivide 
em duas categorias, a primeira está relacionada a mortes violentas, traumática ou 
inesperada, a segunda categoria inclui os fatores da primeira categoria, mais fatores 
de incompatibilidade, dualidade de sentimos, como amor e ódio ou a um vínculo 
extremo com o morto. 

 
[...] “considera que muitos dos sintomas tratados por profissionais de saúde, 
são relativos ao luto complicado em uma de suas formas de apresentação: 
sintomas psicológicos, comportamentais, sociais e físicos; síndromes de luto 
ausente, luto atrasado, luto inibido, luto distorcido, luto conflituoso, luto 
imprevisto e luto crônico; diagnósticos de transtorno físico ou mental e a 
própria morte. Para facilitar o diagnóstico, relaciona alguns sintomas 
indicativos de luto complicado que devem ser examinados de acordo com 
as fases de evitação, confrontação e acomodação” (SILVA, 2009 apud 
RANDO, 1998, p. 56). 

 
 O processo de luto acontece com todas as pessoas, porém o que se 
diferencia de uma pessoa para outra, é a intensidade como este é vivenciado. Para 
algumas pessoas, este processo parece eterno, enquanto que para outras, é 
encarado como uma etapa da vida a ser superada, sendo esse um processo que 
deve ser vivenciado, compreendido e sentido por todos, afim de restabelecer o 
controle emocional. 
 Jacobucci (2016), relaciona os tipos de luto como uma ferramenta para 
apresentar os termos utilizados para explicar o processo de luto vivenciado pela 
família e pessoas mais próximas. O processo no luto natural, de acordo com a 
autora, refere-se as reações sofridas mediante à perda significativa, que pode 
apresentar o impedimento e desinteresse para realizar atividades do dia-a-dia, 
causando isolamento social, seguido de pensamentos e sentimentos de tristeza.  
 O luto complicado é identificado, segundo Jacobucci (2016), como um período 
em que o processo de luto não evolui de forma normal, pois o indivíduo não 
consegue se reestruturar, apresentando fixação em etapas e não elabora o luto, 
levando assim um longo tempo para ser resolvido, ocasionando o prolongamento do 
luto. 
 Vivenciar o luto é um momento particular de cada indivíduo e cada um 
apresenta suas emoções e sentimentos de maneiras e intensidades diferentes, 
podendo ser breve ou levar um determinado tempo para ser absorvido. As reações 
diante da perda perpassam por várias situações e limites impostos pelo ambiente 
familiar que traz consigo hábitos culturais e sociais, o que pode dificultar todo o 
processo de luto. A confusão de sentimentos pode se manifestar pelas atitudes 
emocionais, porém aceitar esses sentimentos pode fazer com que a perda se 
reafirme, fazendo com que a dor seja vivenciada, superada para assim viver de 
forma mais ajustada e saudável (RAMOS, 2016). 
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3.3. Luto pós-suicídio 

A morte por suicídio é definida por Silva, (2009, apud BOWLDY, 1998) como 
especial, pois é considerada como desnecessária, assim gerando uma maior 
tendência em achar culpados. Silva (2009, apud WORDEN, 1998) afirma que a 
vergonha predomina dentre os sentimentos do enlutado, pois o suicídio ainda é visto 
pela sociedade como um tabu, ocasionando uma pressão emocional exacerbada na 
família, gerando assim uma tendência das pessoas se adequarem a situação. 
Kovacs (2008) evidencia que a sociedade muitas vezes interfere no processo de 
luto, de forma a tratar como um ocorrido comum, o que pode gerar agravamento, 
vergonha de estar de luto e até mesmo o não sentir o luto no momento, adiando 
essa dor. 

Nesse momento, a família passa por um processo difícil e doloroso ao 
receber a notícia do óbito, porém diante do ato suicida, esse momento torna-se 
ainda mais impactante. A família enfrenta dificuldade em lidar com a perda 
repentina, buscando respostas para o ocorrido, tomados pelo desespero da situação 
e diante da falta de justificativas suficientes para tal ato (OSMARIN, 2016). Segundo 
Dutra et al. (2018), as mudanças provocadas pela dolorosa perda, trazem ao núcleo 
familiar um desequilíbrio, gerando situações traumáticas que afetam a saúde e o 
bem-estar de todos. 

O sentimento de culpa se torna cada vez mais forte no ambiente familiar da 
pessoa que come te suicídio. Os questionamentos começam a surgir e as respostas 
cada vez mais longe de serem alcançadas. Yao et al. (2016), afirma que os pais do 
suicida tendem a se culpar, principalmente por não ter observado os sinais antes, o 
que gera sérias consequências no ambiente familiar. Enquanto a família sofre a dor 
da perda, a sociedade espera por respostas, ocasionando inevitavelmente o 
julgamento, não só da pessoa que comete suicídio, mas da família de uma forma 
geral. 

A vida das pessoas mais próximas a pessoa que comete suicídio, se torna 
radicalmente transformada, gerando a necessidade dessas pessoas a darem um 
significado a essa perda, buscando um sentido a sua vida. Quando uma perda 
desse tipo acontece, a história de vida dessas pessoas fica irremediavelmente 
marcadas pelo suicídio (OSMARIN, 2016). Essas pessoas, de acordo com Tavares 
(2013) são chamadas de sobreviventes, pois sobreviveram ao suicídio. Dutra et. al. 
(2018) destaca que inicialmente os familiares tem dificuldades em entender e até 
mesmo aceitar tamanha perda, em seguida cada um à sua maneira desenvolvem 
formas de amenizar o sofrimento. Entre essas atitudes está a fé, a família, os amigos 
e a busca de ajuda profissional. 

Fukumitsu et al. (2015), ressalta a importância da pósvenção, sendo 
necessária para amenizar as implicações que o suicídio deixa para os sobreviventes, 
tornando se assim em uma prevenção futura, pois de acordo com a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP,2014, pg 45), “[...] cerca de 60 pessoas são afetadas 
intimamente”.  

 De acordo com Figueiredo (2015), é imprescindível que a família busque 
meios de superação para reconstruir a vida de forma mais saudável possível. Os 
familiares e os sobreviventes envolvidos terão seu sofrimento amenizados se 
buscarem uma rede de apoio dentro da sociedade, na Igreja e apoio psicológico. O 
acolhimento dos enlutados deve ser feito de maneira a respeitar as necessidades de 
cada um, principalmente a dor do impacto gerado pela ocorrência. Muller (2017), 
salienta a importância de olhar para a família como atenção pois são pessoas que 
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necessitam de suporte durante o desgaste psicológico e emocional que o suicídio 
provoca.  
 
4. CONCLUSÃO 

A morte repentina seguida de repercussões negativas, sem dúvida é um 
evento de sofrimento e alterações psicológicas, físicas, comportamentais e também 
do próprio ambiente em que a família está inserida. O surgimento das dificuldades 
podem incapacitar e desorganizar a vida das pessoas enlutadas, recorrendo assim a 
ajuda de profissionais para auxilia-los nesse enfrentamento (BASSO; WAINER. 
2011). 

De acordo com Silva (2009), com o aumento de casos de suicídio, cresce a 
necessidade de tratamentos psicológicos, políticas públicas e um olhar mais atento 
da sociedade para os sobreviventes do suicídio, o estudo buscou entender o 
sofrimento causado pelo autoextermínio e as consequências que podem influenciar 
na desarmonização da família e pessoas que vivenciaram esse acontecimento. 

A partir das literaturas revisadas, observa-se a importância de focar na saúde 
dos sobreviventes do suicídio, pois os mesmos também passam a fazer parte do 
grupo de risco. Papalia (2013) constata que essas pessoas passam a carregar uma  
culpa por não ter identificado os sinais a tempo, esse sentimento de auto cobrança e 
o fato de travarem uma batalha sozinhas pelo preconceito que ainda é o suicídio, 
levam de acordo com Dalgalarrondo (2019) síndromes e reações depressivas após a 
perda de uma pessoa muito querida. Dalgalarrondo (2019, p. 616) também salienta 
“[...] apesar de muitas vezes ser desencadeadas por perdas, a depressão não é o 
mesmo que o sentimento normal do luto, mesmo que marcante”, sendo necessário 
desenvolver ações de prevenção e pósvenção para atenuar o sofrimento de pessoas 
próximas. 

O estudo para compreender e prevenir os fatores associados ao risco de 
possíveis ideação suicida, melhora a qualidade de vida da população em geral. 
Segundo Botega et. al. (2006b) é importante que a prevenção ao suicídio vá além da 
psiquiatria e psicologia, as compreensões desses fatores também podem ser feitas 
por técnicos em saúde, familiares e a própria comunidade. Botega et. al. (2006b) 
afirmam que as ações devem se voltar ao que pode ser transformado, afim de evitar 
e amenizar situações que podem fugir da intervenção.  
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RESUMO 
 
Esta pesquisa aborda o envelhecimento e a saúde mental na velhice depois da 
aposentadoria, ressaltando a necessidade de preparação do indivíduo em viver de 
maneira sadia essa etapa da vida. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo 
explorar os fatores que contribuem para uma boa saúde mental na aposentadoria do 
brasileiro no século XXI. Este estudo tem caráter qualitativo e exploratório, e utilizou 
a pesquisa bibliográfica nas bases de dados SciElo, Google Acadêmico e PePsic. 
Pretende-se compreender e fazer inferências sobre os aspectos importantes para a 
saúde mental na aposentadoria e demarcar a ocorrência de grandes transformações 
na vida do individuo, como, por exemplo, a família, que pode contribuir para uma 
perfeita adaptação a esse momento. 
Palavras-chave: Idoso; Aposentadoria; Saúde Mental.  
 

ABSTRACT  
 

This research addresses aging and mental health in old age after retirement, 
highlighting the need for preparation of individuals to live this stage of life in a healthy 
way. Thus, this research aims to explore the factors that contribute to good mental 
health in Brazilian retirement in the 21st century. This study is qualitative and 
exploratory, and used the bibliographic search in the databases SciElo, Google 
Scholar and PePsic. It is intended to understand and make inferences about the 
important aspects for mental health in retirement and highlight the occurrence of 
major changes in the individual's life, such as the family, which can contribute to a 
perfect adaptation to this moment. 
Key-words: Elderly man; Retirement; Mental health. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo pelo qual todos os seres humanos passam, 
a partir do nascimento até o momento de morte, podendo chegar à velhice ao final 
desse processo biológico. Ou seja, envelhecer é algo inevitável e inerente a todo ser 
humano, enquanto a fase do desenvolvimento humano, chamada, entre outros 
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nomes, de velhice, é a última da vida humana. O envelhecer e a velhice tomam cada 
vez mais proporção como temas de discussão, visto que a expectativa de vida dos 
brasileiros vem aumentando de forma considerável. Estima-se que daqui a alguns 
anos haja mais idosos do que jovens e adultos em nosso país. Em 2050 a estimativa 
será de 2 bilhões de pessoas acima dos 60 anos, segundo dados da OMS -
Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2014). A qualidade de vida, aliada aos 
cuidados paliativos, avanços da medicina e saúde têm contribuído para o aumento 
da faixa etária brasileira. Pensando em qualidade de vida não se pode deixar de 
pensar na saúde mental desses idosos, ou melhor, dos jovens e adultos de hoje, 
que serão os idosos de amanhã, e estarão vivendo uma fase de suas vidas 
totalmente diferente das demais.  

Uma das características da velhice, perpetrada mesmo no senso comum 
durante a vida, é a aposentadoria, que pode acontecer de forma positiva ou não. O 
idoso enquanto trabalhador pode se sentir ativo, alguém que contribui de alguma 
forma à sociedade, e na visão de muitos a aposentadoria seria o fim desse ciclo, 
encerrando a atuação social do individuo, como expressado na fala de Bosi (2001, p. 
76): “A velhice vem sendo vivida e compreendida como estágio de ausência de 
ação, fase de rememoração, ou quando os sujeitos estão cansados de atividade”. O 
“sonho” de todo cidadão que trabalha é um dia se aposentar, e é natural que façam 
planos, alguns pensam em aproveitar melhor sua vida, viajar, conhecer lugares 
novos, ou apenas ficar em casa junto com a família, ainda há aqueles que querem 
ou necessitam manter-se trabalhando, há os que enfim se dão o direito de realizar 
seus sonhos, que por algum motivo tiveram antes que adiar, enfim, cada um tem seu 
projeto próprio de aposentadoria. De qualquer forma, independente do que se 
planeja fazer, a aposentadoria é algo que deve ser trabalhada na vida do individuo, é 
necessário ter uma preparação para que esse evento ocorra de forma benéfica, 
positiva, e sobre tudo respeitando a vontade do indivíduo sobre o que ele almeja ao 
aposentar-se. O trabalho e a possibilidade de ser útil para a sociedade são aspectos 
enraizados na cultura em que se vive. Segundo Dejours (1980), o trabalho moldou o 
comportamento humano ao longo do tempo e ainda o faz. Quando o labor, o 
comércio, feiras e tudo aquilo ligado ao trabalho e seu processo, estão presentes em 
um grupo ou comunidade, se torna agente ativo na modificação ou manutenção de 
comportamentos e convívios sociais e individuais.  

Assim, falar de envelhecimento é falar intrinsicamente daquilo que faz parte 
da vida do sujeito, o trabalho, mesmo que indiretamente, e que se torna parte do 
discurso do aposentar-se, evitando-o ou planejando a sua continuidade. Nem todos 
conseguem lidar com o tempo ocioso que adquirem, ou com a falta de rotina e 
convivência com os colegas. É preciso entender que a dificuldade também está em 
conseguir mudar, viver de forma diferente daquela que se viveu durante toda uma 
vida. A dependência ou independência de terceiros também é um fator relevante na 
vida desse indivíduo. De forma geral, quando a pessoa não consegue ser 
independente, ou deixa de ser em algum momento da vida, pode-se pensar em 
prejuízos em todas as esferas, como cognitiva, do neurodesenvolvimento, motora ou 
social. 

De acordo com o cenário demográfico evidenciado acima, do crescente 
número de idosos, que em algumas décadas, irá superar o número de crianças e 
das dificuldades que o sujeito poderá enfrentar na velhice, podendo impossibilitar 
uma aposentadoria adequada, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Quais 
fatores estão envolvidos em uma aposentadoria saudável?  
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Diante de tal pergunta, esta pesquisa tem como objetivo geral explorar os 
fatores que contribuem para uma boa saúde mental na aposentadoria do brasileiro 
no século XXI. Os objetivos específicos são: a) Compreender o contexto 
demográfico brasileiro e sua relação com o trabalho; b) Investigar quais os fatores 
relevantes envolvidos no processo da velhice com o trabalho; c) Entender a 
aposentadoria, suas possibilidades e necessidades, a partir da relação com o 
trabalho ao longo da vida. 
 
2. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica, de 
abordagem qualitativa e exploratória, através de livros e plataformas científicas, 
como: Scielo (Scientific Eletronic Library), Pepsic (Periódicos Eletrônicos em 
Psicologia), Google Escolar. De acordo com Cervo (1996) a pesquisa bibliográfica, 
constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa científica, possibilitando 
acesso ao pensamento de outros autores para aquele determinado assunto. Para Gil 
(1999) a abordagem qualitativa, propicia o aprofundamento da investigação das 
questões relacionadas ao fenômeno a ser estudado enquanto que a abordagem 
exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema.  

 A escolha do material se deu seguindo os seguintes critérios: 1) Procura de 
artigos com temas relacionados à aposentadoria, aspectos sociais e psicológicos, 
terceira idade, saúde mental na terceira idade, saúde mental após a aposentadoria, 
aposentadoria e a adaptação; 2) Separações de artigos pertinentes com o assunto 
foram selecionados 30 artigos e posteriormente, escolhidos 17 artigos que 
expressavam maior clareza em relação ao assunto, dispensando dessa forma os 
que de alguma maneira não fossem de clara compreensão ou fugissem de alguma 
forma ao tema; 4) Leitura aprofundada dos artigos escolhidos; 5) Resumo sobre o 
assunto a ser tratado no trabalho. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Potencialmente, pessoas ao longo dos anos tornam-se dependentes do 
trabalho que exercem, ou seja, colocam seu trabalho acima de tudo, podem ser 
viciadas em trabalho e parar de exercer suas atividades é inadmissível e até mesmo 
prejudicial à sua saúde, adoecem, pois não sabem fazer outra coisa além de 
trabalhar. Para Antunes (2006) o trabalho pode ser libertador, no sentido de trazer 
uma emancipação financeira, ou ainda escravizador quando a pessoa passa a 
“viver” para o trabalho, e não consegue se desligar. Através do trabalho, é possível 
buscar uma estabilidade financeira, por meio dele o individuo mantém-se ativo 
socialmente, muitas vezes passa-se mais tempo no ambiente de trabalho do que 
em suas casas, e com o passar dos anos e do convívio frequente cria-se vínculos 
de amizades, e com o encerramento das atividades, depois da aposentadoria, essa 
convivência é interrompida (LEÓN, 2000). Muitos aposentados acabam se isolando 
ou se afastando da vida social que exerciam antes, o contexto ambiental e social 
muda, passam a frequentar lugares diferentes dos que frequentavam antes, e 
muitos deles acabam deixando antigas rotinas e amigos. Alves (2007) afirmam que 
o trabalho caracteriza-se como importante evento para a identidade do indivíduo e, 
que a interrupção ou encerramento, finaliza também possíveis vínculos 
conquistados nesse ambiente, além de causar no indivíduo a sensação de não ser 
mais produtivo socialmente. Ao deixar de ser valorizada pelo seu trabalho, a pessoa 
passa a se sentir inútil, com baixa autoestima, e vai se isolando cada vez mais. O 
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labor é um evento de grande importância em nossa sociedade, passamos a maior 
parte de nossas vidas desempenhando a função de trabalhador. Para alguns, é 
apenas um meio de sobreviver financeiramente, enquanto que, para outros, 
proporciona prazer e oportunidades. Para Fôlha (2011), saber gerenciar seus 
projetos e/ou até mesmo possíveis frustrações é essencial, as coisas nem sempre 
caminham da forma planejada ou esperada, por isso estar preparado para mudar os 
planos no meio do caminho ou reavaliar prioridades de vida pode trazer ao individuo 
uma maneira cômoda e pratica de aceitação em relação à aposentadoria.  

 Depois de certa idade, as empresas passam a “rejeitar” os trabalhadores 
mais velhos, dando preferência aos mais jovens por entender que pessoas mais 
velhas não renderiam o desejado por conta de limitações próprias que a idade 
acarreta. De acordo com Santos (1990) algumas culturas valorizam a pessoa idosa 
e seu papel desempenhado na sociedade. França (2003) complementa 
diferentemente de outras culturas, dentre elas a ocidental que vê o idoso como algo 
descartável, ultrapassado, em culturas orientais o idoso é admirado e valorizado. A 
fim de amenizar este sentimento de inutilidade e isolamento social, e até mesmo 
amenizando a situação de solidão do idoso, que muitas vezes não tem quem tome 
conta dele, além dos asilos vem surgido outras instituições de assistência aos 
idosos, casa de repouso e até mesmo hotéis, com intuito de cuidar e proporcionar 
lazer a essa população (GOLDMAN, 2003).  
 Segundo Jesus (2010) a vida do aposentado é diretamente influenciada pelo 
trabalho que ele exercia e pelo estilo de vida que mantinha a aposentadoria assim 
como toda situação de mudança, pode desencadear desequilíbrios psicológicos e o 
surgimento de situações de estresse e ansiedade, além de causar desigualdades 
sociais. A preparação para a mudança, aliados ao acompanhamento psicológico do 
indivíduo na pré e pós-aposentadoria pode ser um facilitador no enfrentamento e 
adaptação dessa nova fase da vida, fazendo com que ela aconteça de maneira 
saudável (ALVES, 2007). De acordo com Felix (2012), a preparação deve ser 
trabalhada de forma individualizada pelo psicólogo, respeitando o desejo do 
indivíduo, considerando suas particularidades e vivências, oferecendo a ele 
alternativas ocupacionais sem deixar de mostra-lhe os aspectos negativos e 
positivos dessa nova fase da vida, para ser vivida da melhor forma possível.  
 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo concluiu que é de suma importância um olhar mais atento 
aos indivíduos em fase de aposentar-se, e que um acompanhamento psicológico 
pode proporcioná-los uma maior e melhor adaptação nessa nova etapa de suas 
vidas. Toda mudança deve ser bem trabalhada para que não cause nenhuma 
desestabilidade emocional e que, quando bem preparado, o indivíduo consegue ter 
bons desempenhos no que se destine a fazer, o importante acima de tudo é 
respeitar a individualidade e os objetivos de cada um. O processo de aposentadoria 
é um processo desgastante, com fatores negativos, mas também muitos outros 
positivos cabem ao aposentado saber desfrutar de sua aposentadoria e procurar 
manter-se em atividade constante, seja ela social, física e ou cognitiva, é importante 
ter planos a cumprir, por mais simples que possam parecer, e não desistir caso 
algum deles não possa ser alcançado.  
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