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PREFÁCIO 

 

A presente coletânea, que reúne artigos de autoria de Pesquisadores de 
Pós-graduação Stricto Senso e Lato Senso na 5a. Edição de 2019. É com grande 
satisfação que se deve a dois principais motivos. O primeiro pela natureza dos artigos, 
que abordam temas contemporâneos e relevantes no âmbito da pesquisa cientifica. O 
segundo, por ter tido a oportunidade de contribuir com a referida publicação, no 
sentido de estimular a pesquisa cientifica e a produção de conhecimento em um 
contexto que, cada vez mais, prioriza a inserção da qualidade acadêmica. 

Os artigos aqui apresentados trazem recortes de Teses, Dissertações, 
TCCs, pesquisas diretas, bibliográficas e/ou estudo de casos. A multiplicidade de 
olhares sobre essa realidade mutante é uma outra característica importante do livro. Da 
avaliação educacional, a importância da cultura, da diversidade, passando por temas 
recentes das diversas áreas do conhecimento, muito se tem a saborear nestas primeiras 
incursões analíticas destes jovens autores. 

O objetivo desse breve texto de apresentação foi demostrar o mérito da 
coletânea que, leitor começará a explorar. Mas quero aproveitar para parabenizar esses 
jovens autores pesquisadores e deixar uma palavra de estimulo para que seja o 
primeiro de muitos trabalhos futuros. 

Prof. Dr.Ricardo Amorim 

 

  



	

APRESENTAÇÃO 

 

“Não seremos limitados pela informação 
que temos. Seremos limitados por nossa 
habilidade de processar esta 
informação.” (Peter Drucker) 
 

O livro/e-book Coletânea de Artigos Acadêmicos é resultado das 
pesquisas realizadas pelos alunos dos Programas de Pós-graduação stricto senso e lato 
senso, que aqui apresentam suas pesquisas oferecendo ao meio acadêmico um material 
científico-pedagógico que contemple a fundamentação teórica e metodológica e 
proponha reflexões nas áreas do conhecimento de diversas áreas e modalidades da 
educação, bem como trabalhar as experiências vividas pelos autores. 

Este livro é a concretização do processo de aquisição do conhecimento e 
apresentação deste por parte dos autores, e que agora é transmitido e divulgado de 
forma concreta por meio científico. Contribuindo, assim, para a efetivação da 
premissa ao entender que a academia é um espaço de debate e envolvimento, com 
questões significantes da formação pessoal e profissional, a Revista Eletônica 
Publicações Acadêmicas motiva a discussão científica, dignificando seus autores e 
colaboradores como cientistas engajados em transformar sua realidade social.  

Esta é a quinta edição do livro que conta com a colaboração do GPT – 
Publicações Acadêmicas e de seus diversos colaboradores, entre eles professores e 
pesquisadores de diversas aréas de conhecimento. Vislumbrando a valorosa ação de se 
trabalhar de forma conjunta e promover o desenvolvimento das habilidades e 
competências na área de pesquisa e da reflexão acadêmicas. 

Destacamos a importância dos autores para elaboração e publicação  
deste livro/e-book, por compartilharem conosco suas pesquisas e experiências, 
contribuindo, assim para a formação acadêmica de outrem, ao tempo que esperamos 
propiciar a todos os leitores desta obra o interesse em participar ativamente dos 
debates sobre pesquisas que visem a construção de uma sociedade que respeite e 
valorize a existência da pesquisa e suas colaborações para o crescimento humano. 

 

Ana Christina de Sousa Damasceno 

Organizadora 
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Resumo: As organizações passam constantemente por altercações. Variam desde a 
introdução de novas tecnologias, mudanças na legislação trabalhista, crescimento no 
seu setor à recessão econômica e todos esses fatores alteram o comportamento das 
pessoas e processos internos. Com a alta competitividade, a retenção de talentos torna-
se um fator importante para a saúde e permanência das organizações no mercado. A 
cultura organizacional deve estimular a capacidade de gerenciar com competência, de 
modo a satisfazer e reter seus colaboradores, que são o mais valioso capital de uma 
empresa, o capital humano. O estudo teve como objetivo conhecer os desafios que os 
gestores de uma organização do setor da construção civil enfrentam para reter seus 
talentos. Tem como objetivos específicos: Identificar os fatores que contribuem para o 
aumento da rotatividade existente na empresa; Conhecer as estratégias utilizadas pela 
empresa para reter os talentos; Relacionar os benefícios que a empresa Moura Dubeux 
Engenharia utiliza como forma de retenção de seus talentos. Sob o enfoque 
metodológico, o trabalho teve natureza qualitativa, com tipologia descritiva e 
exploratória, empregando a pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Apontando as 
ações que conduzem uma organização ao aproveitamento do potencial humano, 
expostas às práticas de retenção de talentos da MD Construtora. Utilizou-se como 
instrumento de coleta de dados uma entrevista padronizada e aberta que foi aplicada 
aos principais gestores da empresa em foco. A análise detectou que as ações 
desenvolvidas pelos gestores conduzem ao aproveitamento do potencial humano. 

Palavras-chave: Organização. Retenção de Talentos. Benefícios. 

1 INTRODUÇÃO  

A retenção de talentos é considerada uma matéria relevante para as 

organizações que almejam destacar-se diante do mercado globalizado e competitivo. 

Nesse momento em que surge a competitividade entre as empresas do mesmo 
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segmento visando à diferenciação, a tendência é estabelecer inovação e criatividade 

como fonte de vantagem competitiva. Percebe-se que o cuidado com os recursos 

humanos tem sido pauta de constantes discussões e, cada vez mais a valorização das 

pessoas vem contribuindo com os resultados diretos da organização.  

Por muito tempo achou-se que as empresas que possuíam um órgão de 

gestão de pessoas mais equipado poderiam reter talentos, tão dificilmente encontrados, 

porém, percebeu-se que os mesmos são também facilmente perdidos. Tal efeito deve-

se ao fato de que as pessoas ingressam nas empresas motivadas e cheias de projetos 

futuros, desempenham suas funções para as quais foram contratadas e treinadas, mas 

com a vivência cultural da empresa, o dia a dia monótono e as tarefas repetitivas, 

começam a sentir o desgaste sofrido, e que em algumas vezes, são causados pelas 

atitudes do seu gestor imediato.  

As responsabilidades dos gestores são inúmeras, independentemente dos 

cargos que ocupem. Mesmo que o órgão de gestão de pessoas tenha exercido seu 

papel inicial de recrutar, selecionar, contratar, treinar, disponibilizar benefícios, criar 

boas políticas de cargos e salários e tentar manter um clima organizacional positivo, o 

gestor é o responsável por manter diariamente a motivação no trabalho de seus 

subordinados através da delegação de responsabilidades, valorização de atitudes 

proativas e inovadoras, incentivo ao trabalho coletivo, reconhecimento de atitudes 

positivas, respeito a opiniões diversas e estar perto da equipe, sendo acessível e aberto 

a novas ideias. A prática de feedback sistematizados e um modelo de gestão bem 

definido, são exemplos para que o colaborador se sinta mais confortável e motivado a 

permanecer na organização.  

Diante da exposição dos fatos, ainda se percebe a necessidade de entender 

outros problemas causadores da rotatividade de talentos e que consequentemente, 

oneram os resultados esperados pela empresa, causando prejuízos por não conseguir 

manter um nível de profissionais qualificados e compatíveis ao mercado. Tal 

fenômeno atinge diretamente a competitividade da organização, já que o talento 

humano é primordial e não pode ser comparado com outros recursos facilmente 



 

	

	

	
9	

encontrados por todas as empresas. Portanto, o capital humano acaba sendo o grande 

diferencial.  

Desta forma, esse artigo apresenta o seguinte questionamento: Como uma 

empresa do setor da construção civil retém seus talentos? Visando responder tal 

pergunta, apresenta-se como objetivo geral: Conhecer as estratégias que os gestores da 

empresa M D Engenharia, do setor da construção civil, utiliza para reter seus talentos. 

Como objetivos específicos têm-se: Identificar os fatores que contribuem para o 

aumento da rotatividade existente na empresa; descrever os mecanismos utilizados nas 

empresas de construção civil como forma de retenção de talentos; relacionar os 

benefícios que a empresa M D Engenharia utiliza como forma de retenção de seus 

talentos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A relevância das organizações 

Uma sociedade é formada por organizações, desde a família até as 

empresas, as quais oferecem algum tipo de produto ou serviço à população existente 

utilizam o trabalho das pessoas para desempenhar suas funções dentro das mesmas, 

tendo como foco o cumprimento das metas e alcance dos seus respectivos objetivos. 

Conceituando-se organização de acordo com Chiavenato (2009, p.2) tem-se 

que: “Vivemos em uma sociedade, e tudo o que precisamos para viver – como vestir, 

comer, viajar, dormir, trabalhar, divertir-se, cuidar da saúde – provém delas. São as 

organizações que criam maravilhas”. Complementando o assunto cita-se Maximiano 

(2010, p.4) quando descreve uma organização como “um sistema de recursos que 

procura realizar objetivos”. 

Com o setor da construção civil não é diferente, são formados por pessoas 

dos mais variados níveis sociais, que desempenham as mais variadas funções e tarefas. 

Como o escopo da pesquisa volta-se ao setor mencionado, a seção seguinte destaca 

sua desenvoltura no Brasil, e em seguida, no Estado do Ceará. 

2.1.1 Setor da construção civil no Brasil 
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A construção civil no Brasil é um setor com grande capacidade de 

desenvolvimento da economia dada sua importância para o crescimento do Produto 

Interno Bruto – PIB. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES, 2013), a crise norte-americana desencadeada no final 

de 2008, abalou diretamente o setor da construção civil no mundo. No entanto, os 

países em desenvolvimento permaneceram com seus planos de infraestrutura, não 

acarretando perdas em empresas atuantes no mercado mundial. 

Ainda de acordo com o BNDES (2013), no Brasil devido grandes obras 

realizadas como a Copa do Mundo, Programa de Aceleração e Crescimento (PAC, 

2015), Programas do Governo Federal, como Minha Casa Minha Vida e a expansão 

do crédito de habitação, gerou uma recuperação na economia no terceiro trimestre de 

2009.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) demonstrou 

que o setor de construção civil no Brasil cresceu mediante a produção de custos e 

índices do setor, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na 

construção civil, para o setor habitação.  

Tomando-se como os apontamentos do Sistema Nacional de Pesquisas de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 2015), destacou-se que os custos 

médios e índices foram diversificados segundo as áreas geográficas no Brasil. Nessa 

situação de crescimento, o Nordeste destacou-se como a segunda região do país com 

maior peso na construção nacional. Respondendo por 14,2% do valor total de 

incorporações, obras e serviços. Assim, todas as atenções deste mercado têm-se 

voltado para a região. Os mais procurados por investidores ainda são os Estados da 

Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

2.1.2 Setor da construção civil no Estado do Ceará 

O setor em foco cresceu no Ceará, devido a conquista de grandes eventos 

internacionais como a Copa das Confederações e do Mundo trazendo uma onda de 

investimentos significativos no ramo e contribuindo para o crescimento das 



 

	

	

	
11	

especulações imobiliárias, o que se tornou um impulsor de desenvolvimento no 

Estado.  

O desempenho do Estado ganhou evidência entre novembro de 2013 e 

novembro de 2014, destacando-se como o melhor do Nordeste e do Brasil. As vagas 

para emprego no setor saltaram 10,86% em 12 meses. (CBIC, 2015). 

O Estado apresentou ainda um Índice Nacional da Construção Civil que se 

encaixou no perfil mediano comparado aos demais estados que fazem parte da Região 

do Nordeste, e de acordo com o cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015) em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF, 2015) 

obteve pontos percentuais acima da taxa de Janeiro de 2015. 

Diante da existente crise em todos os setores, em especial, da construção 

civil, tais motivos de conhecimento geral, incluindo a desaceleração no montante de 

edificações imobiliárias, diminuição do ritmo de obras, pausas de obras, demissões, 

atrasos de repasses da União e dos Estados, adiamento de ordens de serviços e até 

cancelamento de contratos em decorrência do período de instabilidade econômica e 

política que o País vem atravessando, referido setor no Estado, mesmo com o campo 

mais enxuto e o desaquecimento nas obras de infraestrutura obrigando as empresas a 

fazerem cortes, ainda apresentou números e projeções econômicas razoáveis tomando 

como base os anos anteriores.  

2.2 Talentos Humanos 

Chiavenato (2014, p. 46) conceitua talento como: “um tipo especial de 

pessoa: aquela que possui competências. E nem sempre toda pessoa é um talento. Para 

ser talento a pessoa precisa possuir algum diferencial competitivo que a valorize”.  

Em diversos setores são valorizados aqueles que possuem talento. Desde a 

Era Industrial, as organizações vêm aprimorando práticas para obterem melhores 

resultados e conseguirem seu respectivo diferencial no mercado, pois antes os 

trabalhadores eram observados apenas como pessoas que necessitavam do trabalho em 

si, mais do que o seu chefe necessitava deles. 
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Observou-se uma troca de papéis, pois agora as organizações tomaram 

ciência da importância que é reter os talentos, tornando-se uma tarefa difícil, já que 

visam mantê-los no quadro organizacional com intuito de valorizar e incentivar os 

conhecimentos e habilidades. 

Assim, depende do esforço de cada um conseguir o reconhecimento do seu 

talento desenvolvido no ambiente corporativo para que obtenha sucesso na sua 

carreira profissional. Conforme apontava Drucker (1993), os meios de produção, ou 

seja, a base tradicional do capitalismo agora está nas cabeças e não mais nas mãos dos 

trabalhadores. 

Barbieri (2014, p. 19), afirma que “os fatores mais importantes na 

sociedade do conhecimento são o talento, a inteligência e o próprio conhecimento 

aplicados à solução de problemas apresentados pelas empresas”. Desta forma, 

entende-se que os fatores positivos para a organização, nos dias atuais estabelecem 

uma relação de ganho entre empregado versus empregador. 

Percebe-se uma agregação de valor, ou seja, o colaborador atua como 

agente de transformação de conhecimentos para a organização, podendo demonstrar 

seu diferencial através do desenvolvimento intelectual, uma vez que suas capacidades 

individuais farão diferença no desempenho das organizações, visando sobressair-se 

mediante a concorrência do mercado.  

2.2.1 Retenção de Talentos nas empresas 

A cada dia mais e mais empresas estão admitindo que para destacar-se no 

mercado é preciso encontrar formas de criar um cenário atrativo para reter seus 

colaboradores. Perceptível na atualidade, tem se tornado fundamental as pessoas nas 

corporações, dessa forma, torna-se essencial manter esses talentos motivados e 

integrados ao ambiente de trabalho.  

O enfoque da Gestão de Pessoas (GP), para que uma organização seja 

considerada como uma empresa atrativa se dá a partir do momento em que os gestores 

procuram manter os colaboradores satisfeitos, com o foco de permanecer por um bom 

período na organização. 
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Bateman e Snell (2012, p. 197), asseguram que “a retenção dos bons 

trabalhadores torna-se cada vez mais importante”. Complementam dizendo que “Há 

diversas políticas e estratégias que podem ajudar os gestores a aumentar a retenção de 

todos os funcionários e, especialmente, daqueles que são ‘diferentes’”. 

Observa-se então, que existem ferramentas capazes de favorecer a retenção 

dos talentos de maior importância para a empresa. Para Marras (2010, p. 121), 

retenção de talentos se dá quando se “desenvolvem ações em busca de um ambiente 

organizacional capaz de reter os profissionais ao bom desempenho das suas 

atividades”. 

O que as organizações buscam atualmente é a capacidade que o 

colaborador tem para gerar lucro. Por isso, a importância de ter profissionais 

talentosos na organização liga-se a sua permanência no mercado. O que diferencia 

uma organização da outra é o seu capital humano, sua capacidade de inovação, 

criatividade e comprometimento. Onde o peso de uma gestão de talentos é a estratégia.  

2.2.2 Retenção de Talentos nas empresas de construção civil 

O setor em estudo é importante para o desenvolvimento do país, pois ele 

representa aproximadamente 16% do PIB brasileiro, contando como o segundo maior 

setor econômico do país. Destacando-se na economia com um percentual significativo 

do PIB e tem apresentado grande capacidade de absorção de mão de obra tanto no 

canteiro quanto no escritório (CBIC, 2015). 

Conforme destacado por Castro (2011, p. 3) “em qualquer ambiente que se 

viva ou se trabalhe, as pessoas sempre se sobressaem ou se destacam por suas 

competências e habilidades, reveladas no seu comportamento, manifestação ou 

atuação”. 

Percebe-se, entretanto, que a retenção de talentos nessas empresas, que está 

voltado para o canteiro de obras, existe pouco ou quase nada que seja feito, por se 

tratar de mão de obra pouco qualificada, e que o máximo que é feito quando o 

colaborador traz resultados positivos para a empresa é transferi-lo de um 
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empreendimento para o outro, isso quando existe, sem se preocupar com a retenção do 

talento em si. 

Outro fator que onera nesse quesito é o andamento do empreendimento na 

real situação, onde vai depender em que estágio se encontra a execução do mesmo, 

para que o talento seja sustentado na organização. 

Assim, verifica-se que não se tem muitas opções para reter um talento no 

canteiro de obras no segmento destacado, porém, existe a parte “burocrática”, que é a 

parte administrativa, sendo, portanto mais fácil e aplicável os estudos na área. 

Talentos esses que se diferenciam em cada setor administrativo, que visam 

o crescimento e diferencial, podendo fazer com que a mesma consiga se destacar no 

mercado. Portanto, sua retenção se dá através da diferenciação dos benefícios 

oferecidos pelas mesmas, pois neste segmento são bastante parecidos e o Sindicato 

atuante. 

2.3 Benefícios  

Por lei, as organizações devem garantir aos seus funcionários: Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vale transporte, férias e décimo terceiro. 

Apenas um bom salário, ou um cargo, não são mais atrativos. Nos dias atuais os 

colaboradores investigam e analisam todos os benefícios que a organização possa 

oferecer. Outros benefícios, que torna o cargo e a empresa mais atrativa, fideliza seu 

colaborador como assistência médica, auxílio creche e bolsa de estudos, por exemplo, 

entre outros benefícios opcionais.  

Marras (2011, p. 127) conceitua benefício como “o conjunto de programas 

ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários. O 

somatório compõe a remuneração do empregado”. Nesse sentido para o autor, 

benefício parte da organização para os seus colaboradores, visando complementar os 

salários com um acréscimo indireto à sua remuneração. 

Complementando o assunto, Chiavenato (2014, p. 289 e 290) descreve-o 

como “regalias e vantagens concedidas pelas organizações, a título de pagamento 
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adicional dos salários, a todos ou a parte de seus colaboradores”. Para o autor, o 

benefício torna-se um bônus, e consecutivamente uma vantagem para o colaborador 

concedida pela organização, o qual o mesmo executa o seu trabalho mais motivado, 

visando como adicional do salário.  

Bohlander e Snell (2015, p. 406) conceituam como “uma forma indireta de 

remuneração destinada a aprimorar a qualidade de vida profissional e pessoal dos 

funcionários”. Assim, o benefício proporciona melhoria indiretamente na remuneração 

e na qualidade de vida dos colaboradores.  

Para os autores Marras, Chiavenato, Bohlander e Snell, a política de 

benefícios complementa os salários em espécie, e tem papel importante na formação 

da remuneração, visando atrair os colaboradores existentes no mercado de trabalho, 

fazendo-os visualizar as condições de melhorias disponibilizadas pela organização 

tornando-se ainda, uma maneira de reter os talentos, se comparado com o mercado. 

 2.3.1 Tipos de benefícios nas empresas 

As organizações oferecem diversos tipos de benefícios aos colaboradores 

para atrair profissionais talentosos. Já os trabalhadores avaliam salários e informações 

sobre benefícios como indicadores da melhor oferta de emprego. Uma empresa que 

proponha benefícios diversos e um pacote de salário justo é mais suscetível ao 

incentivo da lealdade dos seus funcionários do que uma que não o faz. A empresa que 

compreende quais os benefícios que realmente são bons e os oferece dá o primeiro 

passo para encontrar e reter seus talentos. 

Chiavenato (2014, p. 291) expõe que “há uma variedade de benefícios 

sociais, o que dificulta, até certo ponto, uma classificação adequada. De modo geral, 

os benefícios sociais podem ser classificados quanto à exigibilidade legal, quanto à 

natureza e quanto aos objetivos”. O autor identifica e destaca três classificações de 

benefícios, que são: quanto a exigibilidade legal (benefícios legais e benefícios 

espontâneos), quanto à sua natureza (benefícios monetários e benefícios não 

monetários) e quanto aos seus objetivos (benefícios assistenciais, benefícios 

recreativos e planos supletivos). 
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Citando Marras (2011), atualmente, existem organizações que 

disponibilizam de benefícios os quais os colaboradores optam pelos planos flexíveis 

de benefícios, ou seja, os mesmos escolhem qual benefício querem obter juntamente 

com a organização em comum acordo, visando uma empresa transparente junto aos 

seus funcionários responsáveis. 

2.3.2 Tipos de benefícios nas empresas de construção civil 

O setor da construção civil atualmente, não difere dos outros setores 

quando se fala em benéficos fornecidos. A lei garante para os funcionários o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vale transporte, férias e décimo terceiro. De 

acordo com o resultado de uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria Towers 

Perrin (2010), em 300 empresas brasileiras no setor da construção civil, os benefícios 

mais concedidos pelas mesmas podem ser visualizados no Quadro 1, a seguir: 

QUADRO 1 – Benefícios mais utilizados nas organizações brasileiras 

Benefícios	 Percentuais	(%)	
Plano	de	Saúde	 100%	
Auxílio-Alimentação	 98%	
Seguro	de	Vida	 94%	
Plano	Odontológico	 81%	
Empréstimos	 76%	
Previdência	Privada	 71%	
Complementação	de	Auxílio-Doença	 69%	
Check-up	 65%	
Benefício	Farmácia	 59%	

Fonte: Adaptado de Towers Perrin (2010) 

Ainda segundo dados da pesquisa mencionada anteriormente, outros 

benefícios como auxílio creche, cesta de natal, auxílio funeral, transporte, 

automóvel/combustível, estacionamento, convênios comerciais/descontos, auxílio 

educação e desconto em academia, aparecem no estudo, porém em percentuais bem 

menores. 

2.4 Rotatividade (Turnover) 
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O termo turnover é a medição da rotatividade de pessoal, medindo o giro 

de entradas e saídas de colaboradores. Se o resultado do índice de saída for muito alto, 

isto se torna muito fatigante, pois finaliza um ciclo, gerando normalmente, uma nova 

admissão, e este giro tem um determinado custo para a organização. O turnover é um 

medidor da saúde de uma organização, através de sua análise, verificar-se a 

quantidade, por exemplo, de pessoas que sai de uma empresa durante um mês em 

relação ao total de funcionários existentes naquela empresa.  

Se o turnover apresentar um alto percentual, ou seja, maior do que 5%, 

indica que algo está errado na empresa. Devem-se analisar os motivos dessa alta 

rotatividade. Porque, os funcionários têm necessidades e criam vínculos de 

relacionamento com os colegas da empresa, até mesmo com clientes e fornecedores 

(TEXEIRA, 2012).  

Construir uma carreira profissional em uma única organização era 

sinônimo de competência para o colaborador no passado. Porém, com a globalização, 

economia do país e competitividade existente nos diversificados segmentos, esse 

contexto modificou. Hoje a rotatividade já faz parte da carreira do profissional no 

mercado, o qual acaba sendo considerado como um amadurecimento e obtenção de 

qualificação profissional. A alta rotatividade entre vários trabalhos é sinônimo de 

“encarreiramento”. 

Contudo, a rotatividade de empregados é um fator negativo para a empresa, 

pois a partir do momento em que se demite um funcionário, a empresa gasta com o 

mesmo em relação aos processos rescisórios, que é um direito do empregado, o qual 

esses gastos poderia ser direcionado ao caixa da organização, capital de giro, ou até 

mesmo poderia ser considerado como lucros da empresa.  

2.4.1 Fatores que influenciam a rotatividade nas empresas 

As organizações já perceberam que ao negligenciar o capital humano 

podem cometer erros em sua gestão. A insatisfação é uma das maiores causas de 

rotatividade de pessoal. Perde-se dinheiro, os processos tornam-se muitas vezes são 

interrompidos no treinamento de um novo colaborador. 
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Para Milkovich e Boudreau (2008) a decisão de o funcionário deixar a 

empresa pode ser influenciada por diversos fatores, alguns dificilmente controláveis 

pela organização, como taxa de desemprego, responsabilidade familiar e atração por 

outras empresas. Entretanto, alguns fatores são influenciados pela própria 

organização. 

Segundo Rosário (2006) muitos são os fatores que podem influenciar o 

funcionário ao decidir-se desligar da empresa, dentre eles citam-se: ofertas mais 

atraentes por outras empresas; instabilidade econômica; ambiente e imagem 

organizacional; insatisfação quanto à política salarial da organização; o tipo de 

relacionamento humano dentro da organização; as condições de trabalho da 

organização; rotina sem desafios; política de benefícios insuficiente; o tipo de 

supervisão exercido sobre o pessoal; falta de política e estratégias para crescimento; 

aprendizagem e carreira; a cultura organizacional da empresa; a política de 

recrutamento e seleção de recursos humanos; falta de conhecimento. 

3 METODOLOGIA 

A empresa pesquisada pertence ao Grupo Moura Dubeux Engenharia e 

Empreendimentos S/A, uma filial que se situa no bairro Aldeota, na cidade de 

Fortaleza/Ceará.  

Segundo Ruiz (2010), uma pesquisa é a realização concreta do que foi 

pesquisado, através de investigações planejadas, desenvolvida e redigida de acordo 

com as normas existentes.  

Assim posto, é caracterizada qualitativa que segundo Collis e Hussey 

(2005, p. 26) “é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para obter 

um entendimento de atividades sociais e humanas”. Quanto aos fins esta pesquisa 

caracteriza-se como exploratória e descritiva onde é exposto todas as características de 

algo estudado. Pode estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

(VERGARA 2009). Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, 

onde se dá pelo levantamento da literatura já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita. (MARCONI; LAKATOS, 2009). 
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Para Collis e Hussey (2005, p. 72) estudo de caso é “um exame extensivo 

de um único exemplo de um fenômeno de interesse e é também um exemplo de uma 

metodologia fenomenológica”. Cujos dados foram coletados por meio de uma 

entrevista estruturada seguindo um roteiro pré-estabelecido. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção contempla a análise dos resultados obtidos nas informações 

seguidas do roteiro de entrevistas feitas junto aos gestores que fazem parte da 

organização analisada, denominada Moura Dubeux Engenharia e Empreendimentos 

S/A, com o intuito de alcançar os objetivos específicos já mencionados na introdução, 

buscando atender a todo questionamento.  

Visando uma melhor compreensão da análise, aplicou-se o instrumento aos 

gestores da empresa assim denominados: Gestor 1 – Superintendente Regional, Gestor 

2 – Diretor de Recursos Humanos e Gestor 3 – Engenheiro Civil responsável pela 

equipe. Assim sendo, as perguntas visavam um melhor conhecimento do assunto, 

conforme destacado ao longo do texto abaixo. 

4.1 Respostas relacionadas ao objetivo específico 1: “Conhecer as 

estratégias utilizadas pela empresa para reter os talentos”.  

Obteve-se que os três gestores estão alinhados sobre as informações do 

referido assunto, com pensamentos e ideias equivalentes. Assim sendo, ao destacar-se 

as respostas contidas quanto às estratégias para reter os talentos, cita-se Bateman e 

Snell (2012), ao descrever que reter bons trabalhadores é primordial, principalmente 

os diferenciados.  

Na abordagem sobre quais os desafios encontrados para reter talentos, 

houve uma diversificação nas respostas obtidas, onde o gestor 1 afirma que falta o 

apoio da alta direção para o determinado assunto, o gestor 2 expõe que um dos 

maiores desafios é a questão financeira, como também a falta de um plano de carreira 

estruturado, o qual encara esse assunto como um grande desafio. Portanto, cita-se 

Bernardi (2003) quando expõe que a empresa deve sim se preocupar em satisfazer os 

anseios dos colaboradores visando o retorno do mesmo, gostando de trabalhar na 
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organização, assim, pode-se comparar esse pensamento com a resposta do gestor 3, o 

qual é bem neutro e consciente ao afirmar que os talentos existentes não estão em 

busca de novos empregos quando são bem remunerados, assim, entende-se que 

quando o talento é bem pago dificulta sua captação por outras empresas concorrentes, 

ou não. 

Assim foi questionado sobre a prática de feedbacks da avaliação de 

desempenho, onde os gestores 2 e 3 concordam sobre o referido assunto, já o gestor 1 

afirma que na maioria das vezes essa prática de feedbacks acontece, e quando 

acontece é de uma maneira bem informal, uma vez por ano, e ainda de maneira bem 

sistematizada através de softwares aplicados na organização. Bateman e Snell (2012) 

afirmam que, há diversas políticas e estratégias que podem ajudar os gestores a 

aumentar a retenção de todos os funcionários. Ao analisar as respostas dos gestores 

conforme a questão 8, quando se trata de plano de cargos, carreiras e salários, percebe-

se que as informações são bem parecidas, já que a empresa não tem algo concreto e 

estabelecido relacionando ao assunto. 

Quanto aos instrumentos utilizados no processo seletivo, os três gestores 

são unânimes nas informações, quando destacam que a empresa utiliza entrevistas, 

testes de conhecimento e testes psicológicos para reter os talentos, consecutivamente 

visam como uma estratégia, antes mesmo do colaborador fazer parte da organização. 

Foi ainda questionado sobre o que a empresa faz para atrair colaboradores 

ao seu quadro de funcionários, os gestores 1 e 2 focaram nas condições de trabalho, 

remuneração, crescimento profissional, já o gestor 3 focou nos benefícios que a 

organização oferece. Assim, pode-se perceber a preocupação em atrair colaboradores 

talentosos para trabalharem na organização. 

4.2 Respostas relacionadas ao objetivo específico 2: “Identificar os fatores 

que contribuem para o aumento da rotatividade existente na empresa”. 

Sobre o conceito de rotatividade percebe-se que não é claro para nenhum 

dos gestores. Lembrando que, segundo Chiavenato (2014) a saída e entrada de alguns 

colaboradores resultam numa rotatividade. 
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Ao analisar as respostas dos gestores quanto ao crescimento do setor 

gerando concorrência no mercado de Recursos Humanos, observou-se que os gestores 

1 e 3 concordam em seu ponto de vista, quando visam se fazer necessário possuir 

diferenças no mercado para se destacar, entretanto o gestor 2 expõe que o aumento do 

mercado de Recursos Humanos cresce independente do aumento da construção civil. 

Já sobre a concorrência, pode-se entender que quando há oscilação no setor 

e falta de mão de obra, consequentemente fica mais acirrada a retenção desses 

colaboradores. Contudo, cabe à organização ser atrativa ao ponto de ser escolhida e 

fidelizada ao seu colaborador. 

Observou-se que os gestores foram unânimes em afirmar que a rotatividade 

é um fator negativo e consequentemente enfraquece a organização. Desta forma, os 

principais fatores que causam essa rotatividade, sofrem consequência através da baixa 

produtividade do colaborador e uma demissão em massa, normalmente ao término de 

uma obra. Quando parte do colaborador, a rotatividade é gerada por insatisfações, 

sejam elas, por baixos salários ou a instabilidade da empresa para o funcionário. 

Em relação aos fatores que causam rotatividade na empresa, percebe-se que 

a mesma gera, segundo os entrevistados, baixa produtividade, insatisfação de salários, 

sendo, portanto, uma opinião acordada por Rosário (2006) quando afirma que diversos 

fatores podem influenciar o funcionário ao decidir-se desligar da empresa, desde 

ofertas mais atraentes por outras empresas até a não adaptação a cultura 

organizacional.  

4.3 Respostas relacionadas ao objetivo específico 3: “Relacionar os 

benefícios que a empresa Moura Dubeux Engenharia utiliza como forma de retenção 

de seus talentos”.  

Para atrair talentos a organização concebe condições de trabalho 

satisfatórias, remuneração adequada, crescimento profissional e ambiente de trabalho 

de qualidade entre outros benefícios, e também reconhecimento pela organização se 

destacando como referência. No entanto, atualmente não tem uma política 

estabelecida para diminuição da rotatividade, até porque, a maior parte dos gestores 
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não tem conhecimento de soluções para inibir a rotatividade, opinião compartilhada 

pelo SINDUSCON (2015), quando destaca que ao término da obra, o colaborador 

migra para outra obra. Apenas soluções informais de tentar adequar-se as condições ao 

mercado e na admissão de funcionários, identificar os que têm perfil com o da 

empresa.  

Nesse sentido, quando questionados sobre os benefícios fornecidos pela 

empresa, os gestores listaram os seguintes itens: Benefícios legais, benefícios 

espontâneos, benefícios monetários, benefícios não monetários e benefícios 

assistenciais. Assim sendo, destaca-se Bateman e Snell (2012), quando afirmam que 

benefício é uma forma de remuneração indireta para manter e aprimorar a qualidade 

de vida do trabalhador. 

Dentre os benefícios que as organizações do Brasil fornecem, os gestores 

listaram: plano de saúde, auxílio-alimentação, seguro de vida, plano odontológico e 

empréstimos. Desta feita, cita-se Marras (2012) quando afirma que programas de 

benefícios deve atender aos indivíduos e à organização. 

Observa-se que não há nenhum benefício que possa ser destacado, só um 

dos gestores, no caso o gestor 2, alega que o vale alimentação é sim um diferencial. 

Para Snell e Bohlander (2009) benefício é uma forma indireta de remuneração, focada 

na melhora da qualidade de vida dos colaboradores; Para Marras (2011) benefício é o 

conjunto de programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao 

sistema de salários, e, por Chiavenato (2014), quando afirma que são regalias e 

vantagem concedidas pelas organizações a título de pagamento adicional dos salários, 

a todos ou parte de seus colaboradores. Portanto, os gestores entrevistados estão em 

conformidade com referidos autores. 

5 CONCLUSÃO 

Observa-se, de acordo com o estudo, que reter talentos tem sido um grande 

desafio para a maioria das organizações. Grande parte das empresas na atualidade 

procuram investir no desenvolvimento de carreira de seus colaboradores para, além de 

motivá-los, evitar perdê-los. Encontrar profissionais que estejam aderidos com as 
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organizações e retê-los, em conjunto como os colaboradores mais antigos, tem sido 

uma missão difícil desenvolvida pelas empresas, que precisam desse capital humano 

para competir no mercado de trabalho. 

Quando se almeja a retenção de talentos numa organização é necessário 

uma prática da gestão estratégica em que se promova a fidelização com seus 

colaboradores, por intermédio de políticas e práticas desenvolvidas por um programa 

específico para cada empresa, onde se oferecem meios atrativos aos seus 

colaboradores de crescimento, incentivo, além de desenvolvimento profissional e 

pessoal. 

Ao enxergar seu capital humano com ponderação e com a criação de um 

programa de retenção de talentos, a empresa potencializa o espaço corporativo, 

tornando-se uma verdadeira equipe, trabalhando mais motivados. Os efeitos dessa 

implementação são: melhores resultados organizacionais, redução de custos, menor 

rotatividade, retenção de conhecimento, colaboradores mais qualificados e, 

consequentemente, melhores resultados organizacionais. 

A questão é que cada colaborador pensa, age e se motiva de diferentes 

maneiras e em diferentes instâncias, sabendo que a produtividade e a qualidade na 

execução de suas atribuições estão diretamente ligadas à sua própria motivação. 

Identificar a “mola” motivadora de cada funcionário e tentar atendê-la é essencial para 

assegurar um ambiente de trabalho mais produtivo e com os talentos retidos. 

Quando coloca-se essa abordagem no prisma da construção civil, que hoje 

no Estado, se transfigura como uma grande fonte de geração de emprego e renda, 

pode-se avaliar que as próprias características que se enquadram nesse setor, 

dificultam, mas, não impossibilitam a retenção desses talentos. O maior obstáculo da 

construção civil, na gestão de talentos, está em reter os profissionais com experiência 

por mais tempo nos canteiros de obras, sabendo que a sazonalidade e o aquecimento 

da construção civil contribuem consideravelmente no aumento ou diminuição da 

demanda de mão de obra.  
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Uma das soluções citadas é que as empresas invistam numa gestão de 

talentos que opte não apenas bons salários, mas fatores como empregabilidade, plano 

de carreira, bom ambiente de trabalho e política de gestão de pessoas e benefícios 

efetivos. Outra resposta a tais questionamentos é favorecer o recrutamento. O 

recrutamento deve fundamentar-se nos princípios da organização e num bom 

mapeamento de mercado, no que se refere a cargos e salários. Podendo assim, tornar-

se atrativo aos novos colaboradores e fidelizando os antigos. Administrar corretamente 

o capital humano é exigência primordial não exclusivamente para superar situações de 

crise, mas também para conceber um futuro estável lucrativo. No Hall de bens 

intangíveis, a força intelectual é fator determinante de competitividade. 

Assim, temos como objetivo geral: Conhecer as estratégias que os gestores 

da empresa Moura Dubeux Engenharia, do setor da construção civil utilizam para reter 

seus talentos. Com o intuito de ter um maior conhecimento das estratégias utilizadas 

pelos principais gestores da organização com foco em retenção de talentos. Como 

objetivos específicos têm-se: Conhecer as estratégias utilizadas pela empresa para 

reter os talentos; identificar os fatores que contribuem para o aumento da rotatividade 

existente na empresa; e, relacionar os benefícios que a empresa Moura Dubeux 

Engenharia utiliza como forma de retenção de seus talentos.  

Ao analisar os resultados obtidos através do estudo de caso, pode-se 

concluir que no dia a dia e na prática os gestores não tem muito conhecimento quando 

se trata de gestão de talentos. Mencionam que a rotatividade, por parte dos 

colaboradores é oriunda muitas vezes da oscilação, devido aquecimento do mercado. 

Já quando há demissões, a rotatividade parte da organização devido o término de 

empreendimentos ou quando o funcionário não atende as expectativas da mesma.  

No contexto estratégico em reter talentos, observou-se que nada é 

formalizado, com uma gestão de talentos eficiente. O que se tem são os benefícios, na 

maioria fornecidos pelo mercado, e uma remuneração de acordo com a regência do 

Sindicato. Também, verificou-se uma linha de reconhecimento financeiro, as 

promoções, mas tudo de forma subjetiva. Nada pautada nas diretrizes de reter talentos. 
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Percebeu-se, que existem alguns obstáculos, sendo o maior no âmbito de remunerar 

tais talentos.  

Contudo, a empresa se enxerga de forma atrativa, e busca alternativas para 

diminuir sua rotatividade. Iniciando com um processo seletivo onde possam identificar 

novos colaboradores, com o perfil mais adequado à política da empresa. Os que já 

colaboram com a organização devem ter uma melhor perspectiva de cargos e carreiras.  

Enfim, conforme a pesquisa e todo contexto, pode-se concluir que os 

objetivos e a essência do trabalho sobre a importância da valorização do capital 

humano como forma de retenção é indispensável na organização, só estarão dedicados 

em desempenhar suas atribuições se eles se sentirem atraídos e valorizados. Uma 

gestão que desperta o sentimento de propriedade pelos colaboradores, que se sentem 

integrados à empresa é imprescindível. Saber identificar, desenvolver e manter 

talentos à competência da organização é um dos maiores desafios que os gestores têm 

nos dias atuais. 

Sugere-se, portanto, que pesquisas dessa natureza sejam realizadas com 

mais frequência, servindo não somente de subsídio para empresas do mesmo setor, 

mas também, como fonte de pesquisa acadêmica.  
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A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: condições 
decisivas no desempenho organizacional 
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RESUMO: O presente artigo traz uma análise bibliográfica acerca da importância da 
qualidade de vida no trabalho e suas condições para obter um ambiente adequado no 
espaço de trabalho. O mesmo Busca compreender e mostrar a importância QVT, 
através da humanização do seu quadro de colaboradores visa proporcionar condições 
de desenvolvimento pessoal e profissional com um bem-esta em seu ambiente de 
trabalho. Um grande desafio para a qualidade de vida no trabalho é comprometimento 
com ser humano que faz parte das construções sociais e pessoais de um mundo de 
possibilidades. Trazendo ainda os reflexos positivos da qualidade de vida, tanto na 
vida pessoal como na profissional. Este trabalho tem como método de pesquisa analise 
bibliográfica onde busca nos escritos de autores como Chiavenato (2002) uma análise 
da temática. Diante disto percebemos como a qualidade de vida no trabalho influencia 
em um funcionamento de qualidade da organização, enfatizando a sua importância 
para as organizações. 

Palavras-Chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Satisfação. Bem Estar. 

1. INTRODUÇÃO  

Na atualidade a uma grande discursão entorno da palavra “qualidade”, 

neste artigo proponho problematizar a Qualidade de Vida no Trabalho, levando em 

conta a extensão do tema irei analisar as condições decisivas no desempenho 

empresarial. Chavenato (2004) diz que a qualidade de vida no trabalho objetiva 

assimilar as duas posições antagônicas; ou seja, de um lado os empregados em relação 

ao bem esta e no outro os interesses empresarias em relação à produção dos seus 

colaboradores.  

O alcance da qualidade de vida em sua maioria depende de cada pessoa, 

portanto podemos afirmar que uma empresa que tem qualidade, é a qual possui 
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colaboradores satisfeitos com o trabalho desenvolvido, e com a equipe na qual 

trabalha. Todavia essa satisfação com o trabalho e de estrema importância, ressaltando 

que depende de vários fatores para obter essa satisfação como bem estar pessoal 

engajamento profissional entre outros. Dejousl (1992) afirma que a qualidade de vida 

e difícil conceituar, notando o seu caráter subjetivo e complexo, tendo uma grande 

dificuldade em defini-la, tornando-a algo intrigante, como objeto de pesquisa, 

instigando assim a curiosidade a respeito da problemática abordada. Portanto cada 

pessoa terá um sentido diferente a respeito da qualidade de vida, na qual acontece a 

partir da inclusão dos mesmos a sociedade, e os fatores de relevância em sua 

construção social, devido a estes fatores a pesquisa se justiça por sua contribuição 

social, pois traz uma problemática relevante a sociedade capitalista em que estamos 

inseridos. 

Após a revolução industrial o homem começou a correr contra a larga 

produção das maquinas, criando uma “competição” a respeito da produtividade de 

ambos. Com a globalização o impulso para atingir um nível alto na produtividade, 

leva os colaboradores de empresas a sentir-se mais competitivos no mercado de 

trabalho. Mas em contraponto a essa competição as empresas passaram a da mais 

destaque ao bem esta dos colaboradores, tornando a qualidade de vida no trabalho 

como peça chave para o crescimento e reconhecimento no mercado competitivo. 

Nascendo assim a conveniência de proporcionar aos colaboradores um ambiente 

agradável e harmonioso no trabalho, sendo assim obtendo a produção desejada.  

O mesmo Busca compreender e mostrar a importância QVT, através da 

humanização do seu quadro de colaboradores visa proporcionar condições de 

desenvolvimento pessoal e profissional com um bem-esta em seu ambiente de 

trabalho.  

Um bom desenvolvimento dentro de uma empresa deve a vários fatores e 

dentre eles a motivação dos colaboradores e reconhecimento estão no topo da lista da 

QVT. O bem esta do colaborados traz resultados positivos a empresa, fazendo com 

que haja uma preocupação com este temática, levando a empresas a proporcionar um 

ambiente de trabalho agradável.  
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2. UMA CAMINHADA NA ORIGEM E HISTÓRIA DA QUALIDADE DE 

VIDA NO TRABALHO 

A qualidade de vida é uma temática relativamente nova, mas segundo 

Rodrigues (1999) sempre foi uma preocupação do homem. Irei usar uma concepção 

histórica para melhor compreensão, para o homem o domínio de técnicas novas como 

“dominar” o fogo, trousse uma grade mudança social na qual alterou a qualidade de 

vida daqueles indivíduos, com o “domínio” do fogo, o homem obteve uma forma de 

se aquecer e de prepara a alimentação diferenciada, para o momento histórico na 

explanação de Rodrigues (1999), ou seja, qualidade de vida tem sido uma 

preocupação do homem desde seus primórdios, em contextos diferentes, mas sempre 

voltada para o bem estar do homem na execução de suas tarefas. Ele vem reafirmar 

essa construção histórica da qualidade de vida, através do aperfeiçoamento de técnicas 

como ainda ocorre hoje. 

A inquietação a respeito da qualidade de vida no trabalho iniciou em 

meados dos anos de 1950 com um questionamento sociotecnico, segundo Fernandes 

(1996) na década de 1960, as iniciativas de ciências sociais foram buscar formas de 

organização do trabalho com o proposito de diminuir os resultados negativos no bem 

estar dos trabalhadores. O conceito de QVT aparece pela primeira vez cunhada por 

Lois Davis na década de 1970, no qual para ele refere-se a “preocupação com o bem 

estar geral dos colaboradores” (Chavenato, 2004).  

Com o surgimento e a preocupação entorno da QVT surgem muitos 

intelectuais falando deste tema desencadeando uma preocupação que gerou um 

movimento pela qualidade de vida no trabalho na década de 1970, principalmente nos 

EUA, e devido a essa preocupação surgiu um tentativa de unir os interesses do 

empregador e funcionário para tentar reduzir os conflitos usando praticas gerenciais. 

Nas quais trazem essas contribuições ao decorrer dos anos obtendo varias 

contribuições nesse campo de estudos. 

Os movimentos da QVT estão ligadas intimamente com a motivação e são 

motivados por lutas contra alguns modelos de organizações. A QVT tem base no 

comprometimento com a qualidade, ou seja, isso deveria acontecer naturalmente em 
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um ambiente de trabalho onde você quer da um serviço por excelência. Com o 

crescimento da sociedade as empresas sofrem uma grade pressão devido à competição 

do mercado, trazendo uma nova percepção a respeito da empresa e da vivencia dentro 

dela, segundo (ETZION, 1981, p 7) [...] uma unidade social artificialmente criada e 

estruturada a função de atingir metas [...] ou seja, algo que a QVT luta contra, para 

melhora a qualidade de vida no trabalho esse deveria ser o primeiro passa e ser 

recusado em uma empresa que visa uma boa produção e conforto dos colaboradores. 

3. OS PRINCÍPIOS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

É impossível falar de qualidade de vida sem falar em satisfação dos 

colaboradores, portanto a principal meta do “programa” da Qualidade de Vida no 

Trabalho é a satisfação do trabalhador para ser cada vez mais incentivado na sua 

produção. A qualidade de vida em uma empresa ira mobilizar ela como um todo, a 

qualidade de vida é uma busca antiga do homem por satisfação pessoal, ou seja, 

felicidade, porem para ser feliz dentro e fora de uma empresas existe vários fatores 

responsáveis por essa felicidade, entretanto falar de qualidade de vida no trabalho 

também é falar de satisfação pessoal as duas estão intimamente ligadas. Segundo 

Rodrigues (1999) os trabalhadores que possuem uma vida familiar insatisfatória ver 

no trabalho o único meio para obtenção de satisfação pessoal, sendo assim o trabalho 

preenche uma dimensão gigante na vida deste individuo. Segundo Davis e Davis e 

Newstron (1991 p.28) [...] o resultado de um sistema eficaz de comportamento 

organizacional é a motivação, que quando combinada com as habilidades e 

capacidades do empregador resulta na produtividade humana [...]. 

Umas das melhores formas de ter uma equipe motivada e bem com o que 

faz e a coletividade, ou seja, trabalhar de maneira que um possa sempre ajudar o outro, 

como afirma Rodrigues (1999) “quando o trabalho é compartilhado, os resultados 

aparecem mais facilmente, os erros podem ser minimizados, reduzindo e ate mesmo 

eliminados”, a colaboração entre funcionários e essencial no bom desempenho de uma 

empresa.  Desta forma para que a pessoa tenha um bom desempenho com a 

colaboração entre funcionários, deve ter uma proposta de hábitos adequados que a 
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empresa forneça como um clima de amizade ou como uma família, que resultara em 

uma qualidade de vida no trabalho satisfatória para ambos os lados. 

[...] A qualidade de vida tem a ver essencialmente com a cultura 
organizacional. São fundamentalmente os valores, a filosofia da 
empresa, sua missão, e o clima participativo, o gosto por pertencer a 
elas e as perspectivas concretas de desenvolvimento pessoal que 
criam a identificação empresa-empregado. O ser humano fazendo a 
concepção da empresa e em suas estratégias. (MATOS, 1996, p. 
40). 

Ou seja, para Matos a qualidade de vida no trabalho além da qualidade da 

empresa em seu atendimento deve ser notado o convívio social familiar de todos os 

pertencentes aquele núcleo empresarial. O trabalho em equipe e de estrema 

importância nessa busca a QVT, tendo em mente que essa interação ira promover um 

companheirismo e disposição a novas propostas dentro da empresa. Assim 

incentivando o colaborador através de um ambiente de participação, interação com 

toda a equipe de acordo com as necessidades cabíveis a cada empresa. Criando um 

ambiente agradável em que as pessoas se sentem bem e demonstrando que todos tem 

seu papel fundamental dentro da organização. 

4. BARREIRAS E SOLUÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DA QUALIDADE 

DE VIDA NO TRABALHO 

Em todos os âmbitos da vida em sociedade temos barreiras e com as 

barreiras teremos que procurar soluções cabíveis para ultrapassa-las e com a QVT não 

seria diferente, como ocorre com muitas outras atividades de departamento a muitas 

dificuldades na implantação da QVT, em sua maioria há uma rejeição por ambas as 

partes a respeito da QVT por desconfiança a uma “ideia tão boa que parece que é 

mentir” como Werther (1983 p.85) diz. 

Às vezes os empregados e os sindicatos ficam desconfiados porque 
julgam que qualquer programa vantajoso para a administração 
provavelmente não os beneficie. Amiúde, a administração reside à 
mudanças porque duvida que os seus beneficie justifiquem a 
perturbação potencial da produção ou serviço. (WERTHER, 1983, 
p. 85). 

No entanto a qualidade de vida no trabalho representa outra camada de 

desafios à empresa, nas quais ela terá decisões difíceis a respeito do assunto que é 

muitas vezes tratado como um simples recurso.  
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Já há respeito das soluções capazes de ajusta a implantação da Qualidade 

de Vida no Trabalho, o mercado de trabalho esta cada vez mais concorrido e devido  a 

essa concorrência os profissionais de modo geral estão cada dia mais preparados para 

as suas funções sempre reciclando seus conhecimentos, e devido a isso  os 

colaboradores  hoje tendem a não aceitar arbítrio sem questionamento, e como 

finalidade disso há um crescimento no  interesse  pela qualidade de vida no trabalho 

proporcionando um dialogo melhor entre a gestão e os colaboradores. 

Mas um profissional bem preparado pode ser uma “arma” fundamental 

para a “guerra” para conquistar a QVT, onde uma parceria e treinamento profissionais 

possam possibilitar um convívio social e um bem estar no ambiente de trabalho, 

colaborando assim com uma QVT. Segundo Hackman (1997) o desempenho no 

ambiente de trabalho é de fundamental importância para determinação da QVT. Como 

ele diz.  

[...] O desempenho de cargos e o clima organizacional representam 
fatores importantes na determinação da QVT. Se esta for pobre, 
conduzira a alienação do empregado e a insatisfação à má vontade, 
ao declínio da produtividade, e a comportamentos contra 
producentes. Se for rica conduzira a um clima de confiança e 
respeito mutua, no qual o individuo tendera a aumentar suas 
oportunidades de êxito [...] (HACKMAN, 1997 p. 81). 

Ou seja, uma para uma empresa implantar satisfatoriamente uma QVT ela 

precisa ser rica primeiramente em valores, para obter um bom resultado nessa busca a 

QVT. 

5. BENEFÍCIOS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Quando uma empresa resolve implantar a QVT, ela vai ter vários desafios, 

mas os ganhos serão gratificantes, pôs os empregados em sua maioria vão se sentir 

motivados a trabalhar com um verdadeiro empenho, com disposição para crescer junto 

a empresa.  

 A qualidade de vida no trabalho na visão de Limongi (1998) é composto 

por ações da empresa na qual terá que diagnostica os problemas e inovar em seus 

aspectos pessoais para melhorar a vivencia no trabalho. Com isso os benefícios desta 
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decisão serão um vasto caminho de oportunidade de crescimento para a empresa e 

para os colaboradores. 

Em uma empresa normalmente há divisão de funções, ou seja, cargos, o 

programa de QVT pode enriquecer muito esta divisão com uma reorganização dos 

mesmos na qual pode proporcionar uma melhor adequação e aumentar a satisfação e 

autonomia em tarefas variadas que podem resinificar e despertar uma nova ideia do 

que é o seu desempenho pessoal e profissional. Segundo Chiavenato, 2002, manobras 

feitas com os cargos é uma maneira de obter satisfação, ou seja, a ampliação de cargos 

proporciona um crescimento profissional oferecendo uma carga de motivação. 

6. MÉTODO DE PESQUISA 

O tema em questão surgiu-o a partir da percepção da importância e 

relevância do tema já que a qualidade de vida é um aspecto determinante no 

desempenho organizacional.  

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa de cunho bibliográfica, onde 

me apropriei de livros como A Loucura no Trabalho de Dejous, e Recursos Humanos 

de Chiavenato entre outros assim como artigos científicos e revistas.  

Quanto ao desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica no intuito de desenvolver um estudo sistemático com base em materiais 

com fácil acesso e disponibilidade. Obtendo o material necessário iniciou-se um 

período de leitura, para obter melhor conteúdo para partir para a analise das fontes ate 

chegar às conclusões expressadas nesse artigo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Quando começou a ser questionada a QVT, era apenas um pequeno pedaço 

de chama que ajudaria a queimar uma imensa fogueira, hoje falar de qualidade de vida 

no trabalho traz um peso não só acadêmico mais uma responsabilidade social, já que a 

QVT é de fundamental relevância para a construção de uma sociedade mais 

comprometida com suas funções no mercado de trabalho. 
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A qualidade de vida no trabalho representa uma organização empresarial 

em muitos sentidos, um ambiente em que os funcionários estão realmente 

comprometidos com suas unções haverá sempre uma satisfação em colaborar ainda 

mais com a empresa que esta inserida, portanto podemos afirma que a qualidade de 

vida no trabalho e uma das mais eficientes fontes de harmonia empresarial. 

Diante disto percebemos como a qualidade de vida no trabalho influencia 

em um funcionamento de qualidade da organização, enfatizando a sua importância 

para as organizações. 
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ENTRE MEMÓRIAS E PERTENCIMENTOS: emancipação política do 
município de Ilha Grande do Piauí 
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RESUMO: O presente trabalho abordou o processo de emancipação política do 
município de Ilha Grande do Piauí, no qual se inicia em 1993 e é concluído no ano de 
2017, processo este que traz nas memórias dos fatos transcorridos, seus 
acontecimentos, conquistas, alegrias e decepções do povo de Ilha Grande, dentre todo 
este transcurso, enfatizando a construção do ideal e o processo político da 
emancipação. Com isso utilizamos os conceitos de memória na visão de Le Goff 
(1990), emancipação e política, na visão de Silva (2008). Este trabalho tem objetivo 
compreender a emancipação política de Ilha Grande e os percursos políticos que a 
envolvem, para uma melhor compreensão do percurso de toda essa trama, trabalhamos 
com fontes impressas do Jornal O Norte do Piauí, dissertações acadêmicas e 
depoimentos orais de moradores, que viveram essa transição política e social e que 
colaboraram com a construção da identidade do povo de Ilha Grandense. A pesquisa 
tem cunho bibliográfico assim como a análise de questionários aplicados a moradores 
que participaram deste processo. O diálogo que foi proposto neste discurso traz fatos 
importantes da memória de Ilha Grande, uma comunidade que construiu e contribui 
para o processo na qual desmitificou as estruturas hierárquicas de Parnaíba para com a 
Ilha.  Mesmo que as histórias venham cheias de contradições deve tomar como base as 
análises pessoais para considera-se o que são as verdades desta emancipação. Ilha 
Grande enfim obteve sucesso em sua empreitada na busca da emancipação com 
muitas reviravoltas o povo dos Morros conseguiu sua “liberdade” de Parnaíba. 

PALAVRAS-CHAVE: Emancipação. História. Ilha Grande. Memória. 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Ilha Grande surge em um contexto sócio histórico peculiar, quando sua 

emancipação surgiu como ideia, trouxe consigo inúmeras mudanças e relevantes 

observações sobre o processo político e histórico desta emancipação. No decorrer dos 

anos, ocorreu uma intensificação nos processos de emancipação de municípios no 

Brasil, tendo um crescimento mais acentuado no período da ditadura militar. A 

emancipação de Ilha Grande não foi um processo isolado, e sim uma crescente 

tendência, na qual estava inserida em um processo amplo de desenvolvimento e 

desmembramento de municípios brasileiros, algo que é recorrente no país após a 
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Constituição de 1988, como afirma Tomio (2002). Nesta constituição há um grande 

incentivo às emancipações municipais, tendo em suas cláusulas para a emancipação, a 

realização de um plebiscito, no qual deveria consultar a população da área a ser 

emancipada para fins de esclarecimento do assunto, isto tudo é esclarecido no 

Parágrafo 4º, que está no Artigo 18, do Capítulo I da constituição, no qual temos que 

atentar sobre a criação de municípios a respeito dos tramites legais. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos 
os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão 
de consulta previa, mediante plebiscito, as populações diretamente 
interessadas (BRASIL, 1988). 

Temos que ressaltar, que nesse período, os desmembramentos ganharam 

um grande impulso. No Piauí, após a Constituição de Federal de 1988, aconteceram 

diversas emancipações, cada uma com suas particularidades, o que não foi diferente 

com o município de Ilha Grande, mas um dos principais articuladores desta 

emancipação foi o deputado estadual Nazareno Fonteles, levando em conta a sua 

participação e a importância para a mesma, analisamos a participação do deputado 

para entender o processo de emancipação de Ilha Grande. 

No território nacional brasileiro as divisões políticas e territoriais sempre 

sofreram mudanças drásticas, da colônia à república, a política do nosso país vem 

sofrendo constantes mudanças em sua constituição social e histórica. Assim que os 

portugueses chegaram ao novo mundo, o território foi dividido como capitanias, além 

das capitanias tivemos províncias, e atualmente estamos vivendo em estados, em uma 

república. 

Alguns progressos surgem pela própria necessidade de ir mais além e nos 

processos políticos não seria diferente, como podemos exemplificar, a necessidade de 

abrir novos pontos residenciais dentro de um município, a procura por trabalho, o 

município de Ilha Grande surgiu pela necessidade de ser autônoma e dificuldade de 

evadir da ‘matriz’ Parnaíba. A partir do crescimento de um determinado local, dentro 

de uma zona territorial, conflitos começam a ser constantes a fim de ter maiores 

poderes executivo, o desmembramento, muitas vezes, se torna inevitável para que a 
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região possa crescer com recursos próprios e, assim continuar com esta expansão 

evolutiva.  

A história de uma cidade, de uma região, é sem dúvida, o seu 
bilhete de identidade que serve para apresentar a todos aqueles que 
se possam interessar pelas raízes e pela evolução de um povo. A 
nossa história é feita de atos, de fatos, de pessoas que muito nos 
honraram e que muito nos orgulhamos em ser a sua continuação 
(BORGES, 2004, p. 17). 

Observamos que alguns motivos para esta emancipação se tornam 

fundamentais, dentre eles, fatores religiosos, econômicos e políticos. Entre estas 

perspectivas vamos mergulhar no que foi a emancipação do município de Ilha Grande 

– Piauí, e mapear as possíveis justificativas para que o mesmo se tornasse a ser um 

território independente da cidade de Parnaíba – PI. Surgem então, os fatores relevantes 

para a emancipação de Ilha Grande – PI, uma realidade onde iremos trabalhar o campo 

histórico, político, econômico e social.  

Este trabalho tem objetivo compreender a emancipação política de Ilha 

Grande e os percursos políticos que a envolvem, para uma melhor compreensão do 

percurso de toda essa trama, trabalhamos com fontes impressas do Jornal O Norte do 

Piauí, dissertações acadêmicas e depoimentos orais de moradores, que viveram essa 

transição política e social e que colaboraram com a construção da identidade do povo 

de Ilha Grandense. A pesquisa tem cunho bibliográfico assim como a análise de 

questionários aplicados a moradores que participaram deste processo. 

1.1 O CONCEITO DE EMANCIPAÇÃO E A HISTÓRIA DIVIDIDA 

Quando se fala em emancipação surgem inúmeros questionamentos: Por 

que emancipar? Quais os benefícios? O conceito de emancipação segundo Silva 

(2008) remota do século XVIII, mas sua compreensão enquanto conceito político 

surgiu somente no século XX. Emancipação é uma palavra que tem sua origem no 

latim emancipatio que traz o significado. 

Ato jurídico por meio do qual o paterfamilia da Republica Romana 
podia libertar seu filho do pátrio poder. O filho (ou filha) liberto da 
tutela de seu pai podia deixar a família e construir a sua própria, 
passando a ser, de acordo com o direito civil romano, uma pessoa 
sui juris (SILVA, 2008, p 11). 
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Entretanto podemos dizer que foi no período romano a primeira forma de 

tipificar, ou seja, emancipar. O mesmo surgiu dentro de uma necessidade familiar 

como uma forma de trazer independência para um filho (a). Neste caso, esse ato só 

aconteceria a partir da decisão do pai, o qual era o único com esse poder, pois os filhos 

não tinham elementos jurídicos, que os possibilitariam tomar essa decisão. No caso da 

emancipação de municípios, o que este trabalho trata em sua problemática, é a decisão 

desta separação normalmente e tomada pelo filho, ou seja, a região que quer obter a 

liberdade à busca, em sua maioria contra a vontade do pai. 

O conceito de emancipação começou a ter maior destaque com os estudos, 

de Fichte (2003), principalmente, no âmbito político do conceito. Em Fichte (2003) a 

emancipação é sempre ontológica, de forma que ela sempre vai precisar que acreditem 

em algo maior.  Mesmo a emancipação sendo ontológica Fichte (2003) afirma, ainda, 

que o único que pode promovê-la é o Estado.  

Somente quando o conceito chega a Max há um afastamento do Estado. 

Para Max o conceito de emancipação trazia, justamente, o contrário do que era 

afirmado até o momento, sendo que para ele emancipação significava: “libertasse do 

Estado onde deveria quebrar com todas as ligações com o Estado e suas Instituições” . 

Max, ainda, ia um pouco além quando firma que a emancipação trazia não só a 

libertação do Estado, mas “a libertação humana que era o objetivo final dele já que a 

emancipação política era apenas uma etapa do processo de libertação maior” . Quando 

Max rompe com as ideias alemãs  ele se agarra ao iluminismo  já que traz como o 

significado de emancipação um processo que apenas depende do próprio sujeito para 

fazer as transformações na estrutura social. 

Nesse sentido, quando falamos no processo de emancipação nesta pesquisa, 

associamos isso à divisão territorial. De acordo com Tomio (2002) a criação de 

municípios cresceu, drasticamente, nas décadas de 1980 e 1990, principalmente, após 

a Constituição de 1988. Esse fato se dá devido à constituição apoiar esses movimentos 

de criação de municípios, sua emancipação só acontece devido à nossa Lei Maior ser 

bem clara em dizer que a emancipação pode ocorrer sempre que houver a necessidade 

e um plebiscito, para que seja sempre uma escolha da população. Tomio  fala que esse 
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surto emancipacionista não era algo exclusivo deste período, sendo algo que vem 

crescendo, um fenômeno que se restringia a alguns espaços sociais.  

A redefinição da competência política dos entes federativos notabilizou-se 

pela ampliação do escopo de atuação dos Estados e municípios. Estes conquistaram a 

mais ampla autonomia política da história republicana. Apesar de ser mencionado 

como organização política autônoma em quase todas as constituições republicanas 

(exceto em 1937), somente em 1988 o município conquistou uma autonomia plena, 

obtendo, de fato, o status de ente federativo. Esta situação é extremamente peculiar, 

não sendo identificável em outros países com organização federativa. Na maioria das 

federações, ou, pelo menos, nos casos mais conhecidos, os municípios ou outros 

níveis de poder local são divisões administrativas das unidades federadas que delegam 

diferentes níveis de autonomia aos governos locais (TOMIO, 2002). 

Esta afirmação nos traz a visão sobre a constituição de 1988, e vem mostrar 

como a construção desta lei influenciou no surto de criação de municípios. Quando a 

União deixou de ser o órgão responsável, para o Estado cuidar dessa instância, ele 

deixa de ser algo macro para ser micro, ou seja, deixando o olhar para as pequenas 

cidades, que surgiram aos cuidados de outros órgãos mais próximos. Tomio (2002) 

ainda observa que havia uma grande frequência na criação de municípios pequenos, na 

qual tinham uma população pequena, ou seja, o estado começou a se apropriar da 

facilidade para criar mais municípios. Nesses processos de emancipação haverá 

sempre uma grande massa interessada e Tomio (2002) vem falar que nesse processo 

há quatro atores. 

Portanto, caso os atores interajam conforme a racionalidade anteriormente 

descrita, com os deputados estaduais aprovando as emancipações, seria a variação na 

estratégia do executivo estadual e sua capacidade em implementá-la (medida pelo 

tamanho da coalizão governista, se majoritária ou minoritária), diante da mediação do 

arranjo institucional existente, que determinaria a intensidade emancipacionista em 

cada Estado (TOMIO, 2002). 
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Portanto, podemos perceber que o autor se refere às lideranças políticas, 

eleitores, deputados e executivo estadual. Contudo, estes atores sociais são 

fundamentais no processo e na decisão para criar um novo município. No entanto, de 

nada valeria o plebiscito ou a iniciativa das lideranças políticas se o poder estadual 

não concordar, pois dele dependerá tal decisão, e a resolução final ficará presa as 

estratégias que eles desenvolveram. 

1.1.1 Memórias entre o rio e a cidade 

Falar em memória é um trabalho minucioso e cheio de especulações, já que 

a memória é falha e muitas vezes relembram somente o que lhe interessa.  

A memória, como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 
graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas (LE GOFF, p 366, 
1990). 

Falar em memória, nesse trabalho, remete a toda uma população, ou a 

emancipação de um lugar, um local, onde se construiu uma história de vida. Para falar 

de memória temos primeiro que relacionar história e memória. Quando fala em 

história e memória algo logo nos remete aos pensamentos do passado, mas são 

representações distintas. Na obra de Halbwachs  havia uma separação entre as duas, 

trazendo diferenças relevantes entre as mesmas, novos conceitos como o de memória 

social e coletiva, afirmando que a memória não pode ser confundida com a História. 

Halbwachs enfatiza que memória é sempre vivida, física ou afetivamente e história 

começa onde a memória acaba, ou seja, a história é a única forma de salvar as 

memórias. 

É fixá-las por inscrito em uma narrativa seguida uma vez que as 
palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem. Se 
a condição necessária, para que haja memoria, é que o sujeito que se 
lembra, individuo ou grupo, tenha o sentimento de que busca suas 
lembranças num movimento continuo, como a história seria uma 
memória, uma vez que há uma solução de continuidade entre a 
sociedade que lê esta história, e os grupos de testemunhas ou atores, 
outrora, dos fatos que ali são narrados (HALBWACHS, p 80-81, 
1990). 
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Assim, temos um longo percurso de vida com os mais variados 

acontecimentos. Lembrar-se de todos os momentos deste trajeto seria quase 

impossível, no entanto lembrar-se de acontecimentos, que fizeram uma diferença seria 

mais sensato, mas sem o registro, este por sua vez, pode se tornar algo que nunca 

possamos lembrar.  

O passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, 
mas não de forma homogenia. De um lado, o corpo guarda 
esquemas de comportamento de que se vale muitas vezes 
automaticamente na sua ação sobre as coisas: trata-se da memoria-
habito, memória dos mecanismos motores. De outro lado, ocorrem 
isoladas, singular, que constituiria autenticas ressureições do 
passado (BOSI, 1994, p 48). 

A memória torna-se um instrumento na mão do historiador, para transmitir 

regimes de verdade, porém, como a história, a memória tem várias vestisses, ou seja, 

as várias formas que temos de conceituar a memória, podemos explanar a memória 

neste texto como umas das fontes para compreender a construção do espaço social e 

político dos Morros da Mariana até se tornar a cidade de Ilha Grande. Visando 

compreender as memórias dos moradores e como ela é afetada por seu lugar social, 

dentro do contexto da criação da cidade. 

Esse reconhecimento do caráter potencialmente problemático de 
uma memória coletiva já anuncia a inversão de perspectiva que 
marca os trabalhos atuais sobre esse fenômeno. Numa perspectiva 
construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos sociais como 
coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas, 
como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e 
estabilidade. Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se 
interessar, portanto pelos processos e atores que intervêm no 
trabalho de constituição e de formalização das memórias 
(POLLAK, 1989, p. 2). 

Todavia a memória coletiva traz para este contexto uma perspectiva da 

história regional pertencente ao lugar de memória (Ilha Grande), tornando a memória 

local um grande colaborador desta pesquisa. Mostrando assim, como a história da 

emancipação vem sendo dividida pelos atores sociais do próprio município, cada um, 

em seu contexto social e político diferente. 

No outro extremo, a lembrança pura, quando se atualiza na imagem-
lembrança, traz a tona da consciência um momento único, singular, 
não repetido, irreversível, da vida. Daí, também, o caráter não 
mecânico, mas evocativo, do seu aparecimento por via da memória 
(BOSI, 1994, p. 49). 
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Podemos dizer que a memória é construída por nossas particularidades e 

levando em conta os fatores sociais do contexto da emancipação temos várias histórias 

divididas em diversas perspectivas para contar o mesmo fato à emancipação de Ilha 

Grande, cada um, com suas peculiaridades. Pois, de um lado temos uma Parnaíba que 

exala seus interesses em manter Morros da Mariana nos seus domínios e do outro toda 

uma massa popular que deseja liberdade. No entanto, essa história diverge de acordo 

com o ponto de vista de ambos os lados. 

1.2 AS TRAMAS DA EMANCIPAÇÃO: ENTRE A CRUZ E A ESPADA - 

ATORES NO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO 

Para falar dos atores e das tramas deste processo de emancipação irei 

apropriar-me de algumas páginas do Jornal Norte do Piauí para melhor discorrer como 

tal evento refletiu-o na sociedade parnaibana. Segundo Tomio (2002), para 

compreender a criação e todo o processo para a emancipação de um município há a 

necessidade de compreender como funciona e agem os agentes e suas respectivas 

estratégias. E para Tomio, o perfil geral destes atores resume-se. 

1) são indivíduos conscientes de suas preferências e agem 
racionalmente (escolhem entre alternativas e definem suas 
estratégias na interação com outros atores em função de suas 
expectativas futuras) para que os resultados das decisões políticas 
atendam a seus interesses;  

2) determinam a natureza de suas escolhas pela perspectiva de 
ganhos individuais (reeleição, maximização da oferta de recursos 
fiscais, ganhos pecuniários por esquemas fisiológicos, incremento 
e/ou melhora das políticas públicas, etc.);  

3) e definem suas estratégias, em situações de interação, 
constrangidos pelas regras (instituições) e por suas expectativas 
quanto às escolhas dos outros atores políticos envolvidos no 
processo decisório (TOMIO, 2002). 

Assim, nas decisões políticas sempre há grande envolvimento de todos os 

níveis e esferas, no entanto as decisões de criação de municípios restringem-se a 

esfera estadual. Ao falar do processo de decisão estadual o autor afirma que os quatro 

atores políticos participam com maior ou menor determinação, mas ele as destaca da 

seguinte forma: os líderes políticos caracterizam-se por grupos de pessoas que residem 

no local, e que em muitos casos iniciam o processo de desmembramento, todavia estes 

não caminham sem os eleitores, os quais são mobilizados pelos líderes políticos, no 
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intuito de que os eleitores cooperem no plebiscito. Já o último ator é o executivo 

estadual, este já tem um julgo próprio podendo tanto ser a favor, contra ou imparcial 

aos processos de emancipação. Ou seja, irá agir conforme lhe for conveniente, 

segundo Silva (2008, p. 15): 

Favorável porque por motivações eleitorais, ou seja, em Estados com 

eleitorado pouco extenso, por exemplo, ou, então, quando houvesse expectativa de 

competição acirrada em eleições futuras. Há ainda outros aspectos: manter maioria no 

legislativo, em que o apoio à produção de leis clientelistas poderia beneficiar 

parlamentares da base governista e também por razões político-ideológicas. O 

executivo também poderia ser contrário às emancipações tentando impedi-las. Através 

de ameaças de sanções diretamente sobre os deputados da base governista ou da 

utilização de seu direito de veto. Essa oposição poderia ocorrer por motivos 

pragmáticos ou por razões político-ideológicas. A indiferença de governante estadual 

também conta e pode ser gerada pelos mais diferentes motivos. 

Mas, destes atores o que mais tem influência nesse processo é o poder 

estadual, sendo que eles podem barrar ou facilitar este processo, no caso de Ilha 

Grande, eles foram o fator principal para que ocorresse a emancipação da mesma. 

Quando surgiram os primeiros movimentos populares no distrito de Morros da 

Mariana, Parnaíba em si ficou contra esta ideia julgada por muitos como 

inconstitucional , tratando o desejo da emancipação como algo indevidamente errado. 

Já o poderio estadual mostrou interesse na divisão dos municípios em questão. 

Tratando da emancipação como um ato legal, e fundamental para o desenvolvimento 

do litoral do estado. 

O povo de Ilha Grande de Santa Isabel, no próximo dia 12 de 
dezembro, estará dando um grito de liberdade e combatendo a 
miséria, a fome a falta de educação, saúde e lazer através do voto. O 
Piauí ganhara um município um município com todas as condições 
de ser o modelo econômico na área da agricultura e produtos 
pesqueiros da nossa região. Isso se houver interesse progressista das 
pessoas que pretendem exercer mandato político, como também dos 
empresários que pretendem investir no novo município (JORNAL 
NORTE DO PIAUÍ, nº 3294, 1993). 
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Como o citado, o povo de Ilha Grande clamava por liberdade, e por 

melhorias no modo de vida de sua região. Mas o desmembramento não foi um 

processo fácil, ocorreram algumas divergências, principalmente, no campo da política 

que era o responsável por tal decisão. 

Segundo Silva (2008) nesse contexto das emancipações há a necessidade 

de discutir o conceito de clientelismo, pois sempre há um interesse por traz destas 

decisões.  Para Carvalho (1997, p. 3) o clientelismo: é “um tipo de relação entre atores 

políticos que envolvem concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, 

benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto”.  

De modo geral, percebe-se que o apadrinhamento é algo que ainda vive em nossa 

sociedade, cabendo aos governantes, que estão no poder lidar com as situações de 

forma correta, mas sabemos que não funciona desta forma. 

Durante um longo período ocorreu uma grande disputa por Ilha Grande, 

ocorreram desentendimentos entre o poder municipal (Parnaíba) e o poder estadual 

(Governo) nos quais eles divergiram, sempre visando o seu próprio interesse, Parnaíba 

não queria perder seu pedaço de mar e o Delta para uma recém-criada cidade, já o 

poder do estado com a provação do projeto teria em Ilha Grande o seu mais novo 

“curral eleitoral” .  

Quando falamos em curral eleitoral, principalmente, dentro desta 

perspectiva, temos que lembrar que em regiões desfavorecidas economicamente, ainda 

é um fato a existência desta prática, e Gheventer (1995) diz que a troca de votos era 

algo muitas vezes a ser considerada uma forma de participação política, todavia era 

uma questão de benefícios mútuos, ou seja, se o indivíduo pede algo é porque ele está 

precisando, e seria beneficiado em troca de seu voto no seu benfeitor. 

De acordo com Gheventesr (1995), existem brechas na legislação que 

possibilitam que o clientelismo ocorra, e do mesmo modo que a ineficiência do 

serviço público. O autor ainda, diz que as: “eleições só acontecem quando o político 

obtém favores”. Para Gheventer, os políticos sempre querem o poder, e, portanto, 

votos, que são conseguidos através de “sua capacidade de obter favores ou benesses 

para o seu eleitorado” (GHEVENTER,1995, p. 63). Tanto sabemos que o clientelismo 
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ainda persiste desde os tempos remotos, que após a aprovação do projeto no qual 

resultou no desmembramento do município Ilha Grande de Parnaíba, o atual 

governador se tornou cidadão de Ilha Grande após transcorrido a emancipação. 

Um processo de desmembramento independente do que se trata a separação 

sempre terá lados opostos, no qual sempre haverá uma disputa seja, no âmbito 

familiar, ou político, sempre terá um lado favorecido e outro desfavorecido. 

No processo de emancipação de Ilha Grande não foi diferente havendo uma 

separação de uma das partes (Parnaíba) e uma disputa pelo curral eleitoral (Pedra do 

Sal). Além de vários atores que tem seu papel neste processo temos que enfatizar o 

fato que foi imposto ao município que a praia de Pedra do Sal continuaria pertencendo 

a Parnaíba, mesmo após a emancipação de Ilha Grande. 

Ao iniciar a pesquisa procuramos logo identificar as fontes, entre elas, o 

Jornal Norte do Piauí, esse jornal tem uma forte característica, que predomina em 

todas as edições analisadas, Ele é um Jornal que carrega em seu discurso um só lado 

partidário, trazendo em suas páginas uma visão da Parnaíba e região voltada para os 

políticos em sua maioria de família tradicionais da região. Entretanto, quanto ao 

distrito dos Morros da Mariana até então, o jornal traz em suas páginas uma forte 

campanha contra a emancipação, tentando mostrar ao leitor como essa ideia era 

impertinente, uma tormenta para Parnaíba. “Esse assunto merece estudo sério e 

competente, abrangendo, entre outros, o exame analítico de aspectos históricos, legais, 

territoriais, populacionais, urbanos, econômicos e políticos” (CORREIA, p4 1993). 

Correia escreveu um artigo com três teses para mostrar como a emancipação era algo 

inconstitucional, sendo elas as seguintes. 

TESE 1: O pretendido desmembramento do município de Parnaíba 
é seguramente inconstitucional por ferir frontalmente o disposto §4º 
do artigo 18 da vigente Constituição Federal de 1988. TESE 2: 
Lamentável e erroneamente o projetado desmembramento do 
município da Parnaíba corresponde, em divisão do território 
abrangido pelo perimentro urbano. TESE 3: Às vésperas de seu 
Sesquicentenario, a cidade da Parnaíba, pelo seu passado, tradições, 
trabalho, pioneirismo e valor de seu povo, deve, no nosso entender, 
merecer o respeito e admiração dos Senhores Deputados Estaduais, 
responsáveis diretos pela recusa ao combatido projeto de lei 
apresentado à Augusta Assembleia Legislativa do Piauí (CORREIA, 
p 4, 1993). 
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Nestas citações podemos observar uma falta de informação a respeito do 

contexto da emancipação de Ilha Grande, quando Correia descreve sobre a 

inconstitucionalidade ele, finda o seu argumento já que, a própria constituição fala que 

os distritos têm a liberdade de pedir sua emancipação de acordo com a Constituição 

Federal (1988) a única exigência e um plebiscito. 

§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 
determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988). 

Portanto, quando ele fala na inconstitucionalidade da proposta, ele traz 

junto com seu discurso um grande interesse político, no qual se fundamenta apenas 

nos interesses políticos de Parnaíba, para argumentar em sua escrita. A emancipação 

da atual cidade de Ilha Grande foi rodeada de fatos, extremamente, distintos, no 

campo da política havia uma grande imposição por parte dos governantes de Parnaíba 

para que acontecesse a emancipação, por outro lado o Governo do Estado, mostrou-se 

um aliado ao desejo dos Morros da Mariana. 

Nesse seguimento, ocorreram muitas tramas políticas na concepção do 

município de Ilha Grande, tornando esta história um objeto de pesquisa intrigante de 

todo modo trazendo para a pesquisa uma relevância histórica no contexto social e 

político de Parnaíba. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ilha Grande vivenciou momentos de decisão na vida de qualquer distrito, 

todavia conforme foi analisado, o debate que aconteceu sobre o plebiscito e a 

concretização da emancipação de Ilha Grande traz um percurso longo, de muitas lutas 

e conquistas para a população do município. 

Ilha Grande passou pelos processos para a emancipação obtendo a tão 

esperada emancipação política de Parnaíba com louvor, arrecadou recursos e ganhou a 

grande jogada da emancipação. Porém, com este status de emancipada ela ganhou, 
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também, elementos que vão além do desmembramento do município em relação à 

Parnaíba na qual no centro deste debate, desdobra-se uma disputa política por 

diferentes projetos para o município. De um lado está a figura de Parnaíba, do outro, a 

dos atores políticos que se beneficiaram com a emancipação.  

Todavia a emancipação traz para a população grande desenvolvimento no 

campo social. Segundo João Batista Gomes, um dos fatores que mais incomodavam os 

moradores dos Morros da Mariana era o preconceito, que sofriam devido a sua 

posição geográfica, ou seja, a população devido morar nos Morros, eles sofriam com 

preconceitos, além do que o crescimento mesmo que pouco obteve.  

O diálogo que foi proposto neste discurso traz fatos importantes da 

memória de Ilha Grande, uma comunidade que construiu e contribui para o processo 

na qual desmitificou as estruturas hierárquicas de Parnaíba para com a Ilha.  Mesmo 

que as histórias venham cheias de contradições deve tomar como base as análises 

pessoais para considera-se o que são as verdades desta emancipação. 

Ilha Grande enfim obteve sucesso em sua empreitada na busca da 

emancipação com muitas reviravoltas o povo dos Morros conseguiu sua “liberdade” 

de Parnaíba.  
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RESUMO: Em consequência das mudanças ocorridas na sociedade no decorrer dos 
anos, dentre elas o desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento de novas 
maneiras no processo pedagógico, os quais vem refletindo nas ações dos alunos. A 
educação está num constante processo de mudança que tentam acompanhar o novo 
milênio. Desta forma, o educador vem exercendo um importante papel no processo de 
transformação social, sendo importante destacar o processo de formação profissional 
dos docentes. O objetivo deste trabalho foi identificar as práticas pedagógicas na 
interdisciplinaridade da educação atual. Tratou-se da revisão na literatura, baseada em 
trabalhos já publicados. O trabalho teve prosseguimento com a leitura e análise do 
texto integral de documentos. Identificou-se assim, que 14 pesquisas trataram de 
práticas pedagógicas interdisciplinar na atualidade, representando um total de 2,9% 
em relação aos 489 trabalhos relativos à educação escolar e 0,5% do total de 2503 
trabalhos relativos ao tema interdisciplinaridade inicialmente localizados. Concluiu-se 
que, analises efetivadas apontam que poucos foram os trabalhos produzidos com o 
tema proposto nos últimos 10 anos, evidenciando assim, a necessidade de novas 
pesquisas nesta área, fomentando assim, o trabalho do docente frente à 
interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas na atualidade. 

Palavras-chave: Educação atual; Interdisciplinaridade na escola; Práticas 

pedagógicas. 

1 INTRODUÇÃO 

O papel do docente em todas as épocas tem sido o de ser um mensageiro 

permanente das inovações existentes. Lecionar é transformar o desconhecido em 

conhecido. O docente é um agente constante das inovações por qualidade, 

aproximando o discente das novidades, descobertas, informações e notícias orientadas 

que contribuam para a efetivação do aprendizado. 
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Além do papel de ensinar, a escola tem por função garantir serviços 

educacionais de qualidade, proporcionando assim, a permanência e acesso dos alunos 

no ambiente escolar, contribuindo, portanto, na formação de cidadãos críticos, 

conscientes, atuantes, objetivos e ideais, preparando-os para os desafios da sociedade 

moderna. Desta forma, é papel do docente do século XXI a tarefa de apontar caminhos 

institucionais para o enfrentamento das modificações na sociedade atual, com a 

competência do conhecimento, oferecendo oportunidades educacionais aos seus 

alunos para construir saberes à luz do pensamento reflexivo, sendo o educador o 

mediador entre o aluno e o conhecimento a ser desenvolvido. 

Os padrões tradicionais de ensino não são transformados de uma hora para 

outra, pois elas refletem a concepção no âmbito educacional e também social. E 

devido às crise nos modelos educacionais de busca de um novo paradigma que o 

termo interdisciplinaridade tem surgido, com muita frequência, nos debates sobre 

reformas curriculares, pois a chegada da interdisciplinaridade na pedagogia ocorreu 

não pela questão epidemiológica, mas no esgotamento do modelo disciplinar de 

currículo, onde o processo de cientificidade e produtividade da educação revelaram-se 

estanques, linear e pouco interessante para o corpo discente. 

A prática da interdisciplinaridade deve ser estimulada como uma nova 

forma de compreensão da sociedade em sua totalidade e que se dê por meio de um 

conhecimento integrado. Mas, para que isso ocorra, é necessário que o docente tenha 

atitude frente ao conhecimento, como defende Ivani Fazenda, uma das maiores 

expoentes da pesquisa sobre interdisciplinaridade no Brasil e para que isso aconteça, é 

necessário se ter postura, pois trabalhar de forma interdisciplinar é envolver toda 

equipe, priorizando um trabalho cooperativo e que ocorra de forma coletiva. 

Para Fazenda (2014), a interdisciplinaridade compreende uma intervenção 

educativa importante e passível de questionamentos acerca da prática educativa frente 

a uma perspectiva multirreferêncial. Inserir a interdisciplinaridade no ato de ensinar é 

considerar um dos desafios na educação, visto que o objetivo da interdisciplinaridade 

é aguçar cada vez mais o prazer pelo novo conhecimento a ser adquirido. 
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Para Luck (2013, p.46), a interdisciplinaridade do ponto de vista da 

elaboração do conhecimento, corresponde a uma nova consciência da realidade e a um 

novo modelo na forma de pensar, que resulte num ato de troca, reciprocidade e 

integração entre diferentes áreas do conhecimento, visando a produção de novos 

saberes quanto à resolução de problemas de modo global e abrangente. 

  

Ainda para Luck (2013, p. 47), a interdisciplinaridade não necessita estar 

ligada a um projeto, desde que a comunidade escolar esteja realmente envolvida de 

forma interdisciplinar, onde qualquer assunto gerador possa estar sendo trabalhado, 

pois a interdisciplinaridade é uma forma de buscar o novo. Desta forma, a 

interdisciplinaridade vem a ser um processo que deve envolver a integração e 

engajamento de educadores num trabalho coletivo, de interação das disciplinas do 

currículo escolar, entre si e a realidade, superando a fragmentação do ensino, 

garantindo ao discente o exercício crítico da cidadania, mediante visão ampla da 

sociedade, sendo capaz de enfrentar os problemas mais complexos da realidade atual. 

Santos (2007, p. 53) assegura que, as práticas pedagógicas 

interdisciplinares, devem ocorrer com o princípio de utopia, ou seja, com a ideia de 

ainda não, mas que poderá vir a ser, propondo algo muito mais amplo, tendo a ver 

com o social e com o mundo interdisciplinar, interdependente e intercomunicáveis. É 

importante entender que, a vivencia de interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas 

estabelecem relações com problemáticas de caráter social, onde essa vivencia, no 

âmbito de sala de aula, permita trazer para as práticas pedagógicas elementos do 

cotidiano e construindo uma interdependência e interrelação entre o que se aprende e o 

que se vive. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar as práticas 

pedagógicas na interdisciplinaridade da educação atual.  

2 METODOLOGIA 

Sabe-se que os saberes docentes compõem-se de uma multiplicidade de 

dimensões, entre as quais se evidenciam: os saberes da formação profissional; os 
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saberes da disciplina; os saberes curriculares e os saberes da experiência. Entretanto, 

deve-se considerar que tais saberes se organizam e se reformulam pela capacidade do 

sujeito interrogante, que deve ser crítico e criativo.  

Um dos maiores desafio na formação de um docente é articular-se  entre a 

teoria e a prática, pois considera-se a insuficiência da perspectiva técnica, que vem 

separar e fragmentar a realidade da práxis, valorizando assim, apenas seu observável, 

seu aparente. Desta forma, somente mediante a crítica, principalmente a reflexão 

crítica, que poderá estabelecer as mediações entre teoria e pratica.  

Tratou-se da revisão na literatura, baseada em trabalhos já publicados. O 

trabalho teve prosseguimento com a leitura e análise do texto integral de documentos. 

Identificou-se assim, que 14 pesquisas trataram de práticas pedagógicas 

interdisciplinar na atualidade, representando um total de 2,9% em relação aos 489 

trabalhos relativos à educação escolar e 0,5% do total de 2503 trabalhos relativos ao 

tema interdisciplinaridade inicialmente localizados. 

3 A INTERDISCIPLINARIDADE E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS 

SÉRIES INICIAIS 

As discussões sobre interdisciplinaridade surgem no Brasil no final de 1960 

e início de 1970, decorrentes do esforço em responder as questões emergentes 

surgidas nesse século, no âmbito da produção e difusão dos conhecimentos científicos, 

como dos processos educacionais em geral, na busca por entendimento sistêmico e 

holístico da manifestação dos fenômenos, sejam eles da ordem das ciências ou da 

educação em geral. 

3.1 A interdisciplinaridade nas series iniciais 

O contexto escolar hoje abrange na atualidade preocupações que vão desde 

a valorização do tempo/espaço que o docente dispõe para trabalhar na sala de aula, até 

a relação de mediação entre o educar e a construção do conhecimento, considerando o 

aproveitamento dos seus discentes. É importante transformar velhos conceitos em 

novas realidades, recriar, renovar, sendo um grande desafio a ser seguido pelo 

professor, pois o trabalho numa perspectiva interdisciplinar integra várias disciplinas 
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que compões o currículo escolar, mostrando para os alunos que não existe barreira 

entre a disciplina, mas que uma completa a outra. 

Os programas educacionais propõem a interdisciplinaridade como 

alternativa para eliminar a fragmentação do conhecimento, promovendo a interação e 

as relações entre as diversas áreas do conhecimento. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (Brasil, 1998), possivelmente para facilitar a compatibilidade e a 

aproximação com a estrutura disciplinar vigente, foi adotada uma concepção de 

interdisciplinaridade com outro nível de abrangência, onde o desenvolvimento de 

projeto surge como proposta para vencer a fragmentação do conhecimento escolar, 

promovendo uma educação para construir a cidadania (TOMAZ; DAVID, 2013, 

p.17). 

As séries iniciais fazem parte da Educação Básica, juntamente com a 

Educação Infantil e Ensino Médio, previstas na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 

9.394/93.  Para que o discente alcance alguns objetivos essenciais para sua formação 

ao frequentar os anos iniciais do ensino fundamental, é importante que seja ensinado a 

ele a posicionar-se de maneira crítica, utilizando o diálogo como forma de mediar 

conflitos, aprendendo a tomar decisões, percebendo-se integrante e agente 

transformador do ambiente, valorizando e adotando hábitos saudáveis, utilizando 

diferentes linguagens, bem como questionando a realidade e resolvendo possíveis 

conflitos. 

Porém, ao analisarmos a LDB nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

observamos que em nenhum momento aparece a interdisciplinaridade como intenção 

no ensino, seja nos seus objetivos para o ensino primário (series iniciais) seja no corpo 

da lei como um todo. Somente em 1971, é que houve a reformulação do ensino 

primário e ensino médio através da Lei Federal nº 5.692, alterando essa denominação 

para primeiro e segundo grau.  

A proposta interdisciplinar na educação traz uma reação alternativa para a 

abordagem disciplinar normalizada, declarando a necessidade de interconexões 

disciplinares que permitam uma relação contextualizada e articulada entre as 

diferentes disciplinas, os problemas reais e o contexto social vivido pelo aluno. 
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 A análise da prática pedagógica do ponto de vista de sua multiplicidade, 

segundo Gaultier (1998), se fundamenta no que ela exige além de recursos da 

inteligência, os saberes do confronto contingencial que são mobilizados nas relações 

de sala de aula, mediados pela ética e consequentemente, expressos no agir prudente. 

Porém, Guarnieri (2000), defende a ideia de que, o docente, no exercício da profissão, 

consolida o processo do tornar-se professor, ou seja, o aprendizado da profissão a 

partir de seu exercício possibilita configurar como vai sendo constituído o processo de 

aprender a ensinar. 

A prática interdisciplinar nas series iniciais do ensino fundamental é 

possível de ser realizada em qualquer contexto escolar, desde que sejam respeitados 

alguns critérios como: reuniões com os professores envolvidos com a prática 

interdisciplinar, onde o exercício da democracia se faça presente tanto no ponto vista 

pessoal quanto nas disciplinas que são ministradas.  

Segundo Fazenda (1994, p. 86-87), numa sala de aula interdisciplinar a 

obrigação deve ser alterada pela satisfação; a arrogância pela humildade; a solidão 

pela cooperação; a especialização pela generalidade; a reprodução pela produção do 

conhecimento [...]. Numa sala de aula interdisciplinar, todos se percebem e 

gradativamente se tornam parceiros, e essa interdisciplinaridade pode ser tanto 

aprendida quanto ensinada.  O projeto interdisciplinar às vezes surge de um que já foi 

desenvolvido a atitude interdisciplinar, sendo que, para se realizar um projeto 

interdisciplinar deve existir a necessidade de um projeto inicial e que seja claro. 

A interdisciplinaridade deve ser vista como uma atitude ousada sem medo 

de errar, pois é errando que se aprender, e é assim que deve ser na educação não 

fragmentada, do saber completo e integrado em todas as áreas do conhecimento. A 

interdisciplinaridade na educação tem como início questionar a segmentação entre as 

diferentes disciplinas, segmentação essa que não considera as relações e inter-relações 

entre os diversos campos do conhecimento. 

Uma das questões importantes para se discutir a interdisciplinaridade é a 

elaboração de uma estratégia de ensino que contemple os currículos concernentes a 

cada disciplina. É necessário que a disciplina e o currículo estejam integrados, pois se 
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não acontecer essa integração, pode favorecer ou prejudicar uma disciplina mais que a 

outra, ou seja, todas as disciplinas devem ser tratadas por igual, sempre analisando 

seus conteúdos expressos nos seus currículos e procurando pelo modo como o mesmo 

vai ser integrado aos currículos das demais disciplinas. 

Para se trabalhar a interdisciplinaridade nas séries iniciais, é importante 

baseia-se em alguns princípios, entre eles: 

1- Noção do tempo: pois o aluno não tem um tempo certo para o 
aprendizado, não existe data marcada para aprender, ele pode aprender 
a todo momento e não apenas em sala de aula; 

2- É preciso ensinar, aprender, estudar, estabelecer relação direta e 
pessoal com a aquisição do saber; 

3- Mesmo adquirido individualmente, o conhecimento ocorre em uma 
totalidade; 

4- A criança aprende quando possui um projeto de vida e o conteúdo de 
ensino é importante para eles no interior desse projeto. Desta forma, o 
aprendizado envolve emoção no processo de reprodução e criação do 
conhecimento. 

 

Vale destacar aqui que, a interdisciplinaridade possui objetivos na 

metodologia, que estão compreendidos como: integração do conteúdo; deixar de ser 

uma fragmentação para ser uma concepção unitária do conhecimento; superar a 

dicotomia entre ensino e pesquisa, levando em consideração o estudo e a pesquisa a 

partir da contribuição das diversas ciências; e centrar o ensino-aprendizagem numa 

visão de que aprendemos ao longo de toda a vida. 

Quando as práticas pedagógicas ocorrem através da interdisciplinaridade, é 

proporcionada a construção de uma escola participativa e decisiva na formação social 

do indivíduo, bem como uma pratica coletiva e solidaria na organização da escola. É 

importante ratificar que, um projeto interdisciplinar de educação deverá ser marcado 

por uma visão global da educação, de forma progressista e libertadora. 

3.2 As práticas pedagógicas nas séries iniciais 

 



 

	

	

	
59	

As práticas pedagógicas do professor visam preparar o discente para a vida 

em sociedade diante das diversas transformações sociais, econômicas, políticas e 

culturais. Elliot (apud Zabala, 1999) distingue duas formas de desenvolver esta 

prática: a primeira, o professor deve empreender uma pesquisa sobre um problema 

prático, mudando sobre esta base algum aspecto de sua pratica docente, ou seja, mudar 

a estratégia docente. A segunda, o docente pode modificar algum aspecto de sua 

pratica docente como resposta a algum problema prático depois de comprovar sua 

eficiência para resolve-lo. 

Pensando nisso, Antunes (2001, p. 37-41) cita em sua obra algumas 

competências, pois para ele, organizar e dirigir situações de aprendizagem, será muito 

bom na seleção dos conteúdos a serem ensinados, elegendo-se de acordo com os 

objetivos da aprendizagem, construir e planejar dispositivos e sequencias didáticas e 

envolver os alunos em atividades de pesquisas, que são importantes para desenvolver 

boas práticas pedagógicas em sala de aula. 

 As práticas pedagógicas como os jogos e brincadeiras são 

manifestações produzidas nos momentos de ludicidade que darão forma aos aspectos 

culturais pertinentes a sociedade na qual cada criança está inserida. A partir do 

momento em que a criança tem contato em sala de aula com jogos e brincadeiras ela 

passa a assumir papeis diferentes, vivenciando responsabilidades diferentes, podendo 

assim construir normas para suas brincadeiras e, assim, descobrir, interagir e ampliar 

seus conhecimentos. 

Analisando os jogos como prática pedagógica, observou-se que ele tem 

importante papel na construção do equilíbrio da criança, pois os jogos favorecem a ele 

o processo de separação e integração do eu com outro, principalmente num ambiente 

que lhe dê condições não só de interagir, mas também adquirindo conhecimentos do 

mundo ao seu redor. Segundo os PCN’s (Brasil, 1997), é evidente a real necessidade 

de inserir na escola os jogos e brincadeiras como papel didático a ser desenvolvidos 

com intuito de educar, ensinar sem cobranças e ao mesmo tempo desenvolver e 

estimular a interação e a troca de experiências uns com os outros em sala de aula. 
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Morin (2014), em seu trabalho ressalta que, deve-se buscar soluções de 

forma integrada, pois infere-se que essa forma de vivencia da interdisciplinaridade, a 

escola, não vem proporcionando uma reflexão crítica sobre o conhecimento a ser 

construído. Sendo assim, a vivencia da interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas 

com o objetivo de integração seria uma etapa inicial para que fosse desenvolvido um 

trabalho interdisciplinar, mas que, não propicia a mudança na prática, uma vez que o 

problema não é apenas diluir barreiras entre disciplinas, porém, é importante que se 

transforme o que gera essa fronteira. 

Outra prática pedagógica importante é como ensinar a criança a absorver 

palavras com maior complexidade na fala, pois quando leituras como proficiência está 

relacionada também à expressividade. A escrita deixa de lado diversos aspectos 

fonéticos como o ritmo, a entonação, os gestos, que na fala real ajudam a compreensão 

no que diz. As figuras de linguagem são recursos utilizados na escrita na expectativa 

de recuperar essa expressão que ocorre na fala. Desta forma, é importante que o aluno, 

desde a primeira leitura em voz alta, exercite a leitura expressiva, pois auxilia na 

própria compreensão do texto, principalmente nas palavras de maior complexidade. 

Vale salientar também o uso da linguagem cartográfica que se constitui um 

fator de relevância para o desenvolvimento/ensino do conteúdo de geografia por 

exemplo, bem como entre outras disciplinas escolares, o docente deve ter a 

preocupação de ensinar tais conteúdos desde os anos iniciais, pois também se 

configura uma prática pedagógica e, este tipo de alfabetização cartográfica vai 

beneficiar o conhecimento aos alunos na leitura de mapas e do próprio espaço 

geográfico. 

Para Castellar (2005), a cartografia é considera a ciência pela representação 

precisa e utilização de seus produtos. Desta forma, a cartografia é o conjunto de 

operações lógico-matemáticas, técnicas e artes que constrói mapas, cartas, maquetes e 

outras formas de representação. Nesse sentindo, a cartografia na escola pode ser 

considera como área de estudo que analisa o processo do ensino aprendizado. 

Segundo Romualdo e Souza (2009), a importância da técnica de cartografia 

nas séries iniciais como práticas pedagógicas, tem como alusão os seus locais de 
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vivencia, como a rua, o bairro onde a criança vive e até mesmo a sua cidade. Nesse 

contexto, a criança estará desenvolvendo as primeiras lições sobre a produção do 

espaço, compreendendo que ele contribui e faz parte dessa produção. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da importância em discutirmos sobre a interdisciplinaridade, as 

práticas pedagógicas na educação atual, faz-se necessária uma nova avaliação na 

formação dos docentes das primeiras séries iniciais da educação básica, mais profunda 

em relação não somente à formação de ensinar, como também ao conteúdo.  

Praticas pedagógicas lúdicas, bem como a pratica pedagógica na leitura 

prepara o aluno para compreender atividades que exigem da criança habilidades mais 

complexas, na fase de alfabetização, a escola utiliza basicamente pequenos textos, 

como cantigas e parlendas para ensinar a criança, na verdade não existe uma maior 

preocupação em ensinar de fato a criança.  

Outro ponto importante é a utilização da cartografia como prática 

pedagógica nas séries iniciais, pois os PCNs de Geografia (BRASIL, 1998, p. 88), 

enfatiza que, desenhar é uma maneira de expressar características próprias desse 

procedimento, corroborando para que a criança passe a utilizar mais objetivamente as 

noções de proporção, distância e direção. Assim sendo, o docente necessita ser 

realocado no que trata as práticas pedagógicas e a interdisciplinaridade na educação 

atual, quebrando o paradigma do ensino arcaico e criando um modelo de ensino para 

os alunos das series iniciais da atualidade.  
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Resumo: Embora a fisioterapia tenha passado por um longo processo de mudanças, 
tendo sua atuação também voltada à atenção básica, observa-se ainda que vários são 
os obstáculos que impedem a ampliação do campo de atuação da fisioterapia. Dentro 
desse contexto, o objetivo desse trabalho foi investigar o conhecimento dos moradores 
do município de Parnaíba-PI acerca da atuação da fisioterapia na atenção básica de 
saúde. Metodologia: Estudo descritivo aplicado por meio de questionário estruturado 
sobre a fisioterapia na atenção básica de saúde. Resultados: Dos entrevistados, 96% 
responderam que já ouviram falar sobre fisioterapia, principalmente em postos de 
saúde, clínicas, hospitais e por outras pessoas; porém, 80% não possuía conhecimento 
acerca da fisioterapia voltada para a atenção básica de saúde. Conclusão: Constata-se 
que grande parte dos entrevistados possuem conhecimento sobre as unidades básicas 
de saúde, mas uma parte destes desconhece a presença do fisioterapeuta atuando de 
forma preventiva. Além disso, pode-se perceber que os conhecimentos sobre a 
fisioterapia na atenção básica são bastante escassos e que boa parte dos usuários não 
conhece a maneira como o fisioterapeuta trabalha dentro da comunidade, bem como 
suas atribuições. 

Palavras-chave: Atenção básica. Fisioterapia. Unidade Básica de Saúde.  

Introdução 

O Sistema Único de Saúde (SUS) se constituiu através de um longo 

processo de lutas políticas que tinham como finalidade a garantia de saúde para todos, 

tornando-a um direito dos cidadãos, diante disso, representa uma nova concepção 

sobre saúde que está relacionada com a qualidade de vida da população (BRASIL, 

2006). Até então, saúde era definida somente como o fato de não se estar doente e 
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ganha a partir daí um novo conceito; que se baseia em bem-estar físico, psicológico e 

social (REZENDE et al., 2009).  

Nesse processo, o modelo de atenção foi reformulado inserindo a atenção 

básica de saúde (ABS) com o intuito de reorientar o sistema e valorizar as ações de 

promoção de saúde e prevenção de agravos (NEVES e ACIOLE, 2011; FONSECA, 

2016; OKI, PREVÉ e PEREIRA, 2013), além do que, foi gradualmente se 

fortalecendo por meio da Política de Atenção Básica, sendo implantada com a 

finalidade de tornar a atenção básica como a porta de entrada do SUS (REZENDE et 

al., 2009). 

Dessa forma, a ABS se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, 

tanto individuais como coletivas e é considerada uma estratégia organizativa de 

atenção à saúde que se define através dos princípios e diretrizes que seus serviços 

podem ofertar: atenção generalizada, sem restrições a grupos de idade, gênero ou 

problemas de saúde; atenção acessível, integrada e continuada, com trabalho em 

equipe; atenção centrada na pessoa e não na doença já instalada; orientada à família e 

comunidade; atenção coordenada, incluindo o acompanhamento do usuário nos outros 

níveis de atenção; e o apoio constante aos usuários nos aspectos relacionados à saúde 

e bem-estar (OKI, PREVÉ e PEREIRA, 2013; BRASIL, 2007). Ou seja, a atenção 

básica abrange desde a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico e tratamento de doenças, até a reabilitação e a manutenção da saúde de 

todos de forma integral (BISPO JÚNIOR, 2010). 

Diante desse contexto e através de uma concepção mais abrangente de 

saúde, surge a necessidade de inserir o profissional fisioterapeuta no âmbito da 

atenção básica, ampliando sua forma de atuação para a promoção e prevenção de 

doenças e agravos (BISPO JÚNIOR, 2010; CARVALHO e CACCIA-BAVA, 2011; 

CRUZ et al., 2010). Por esse motivo é criada a resolução do COFFITO-10, onde diz 

que o fisioterapeuta tem a responsabilidade de prestar assistência ao homem, 

participando da promoção, tratamento e recuperação da saúde, e participando de 
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programas de assistência à comunidade através de sua participação como membro de 

uma equipe de saúde (LOURES e SILVA, 2010).  

Dessa forma, a presença do fisioterapeuta na comunidade se faz necessária 

e obedece aos princípios do atual modelo de saúde, pois os fisioterapeutas inseridos na 

comunidade, instituídos na Unidade Básica de Saúde (UBS), podem realizar diversas 

atividades individuais ou coletivas como: orientações em grupos, atendimentos 

individuais e domiciliares, grupos de gestantes, de postura ou grupos de idosos, 

visando promover a melhoria na qualidade de vida da população (CARVALHO e 

CACCIA-BAVA, 2011; CRUZ et al., 2010; LOURES e SILVA, 2010). 

Embora a fisioterapia tenha passado por esse longo processo de mudanças, 

tendo sua atuação também voltada à atenção básica, observa-se ainda, no entanto, que 

vários são os obstáculos que impedem a ampliação do campo de atuação da 

fisioterapia, devido ao desconhecimento da população em grande parte, a respeito da 

atuação do fisioterapeuta na comunidade, o que é motivo de limitação do acesso ao 

serviço de fisioterapia na ABS (CARVALHO e CACCIA-BAVA, 2011; BRASIL et 

al., 2005). Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi investigar o 

conhecimento dos moradores do município de Parnaíba-PI, acerca da fisioterapia na 

atenção básica de saúde. 

Metodologia 

Foi realizado um estudo descritivo de caráter quantitativo e qualitativo, 

através de um levantamento de dados feito por meio de um questionário estruturado 

com respostas pré-definidas e também com perguntas subjetivas de nível descritivo. 

As questões contemplavam a idade, situação conjugal, nível de escolaridade, profissão 

e bairros que os usuários pertenciam, além de conhecimentos acerca da UBS e acerca 

da fisioterapia na ABS. 

A pesquisa ocorreu no período de junho de 2018 em um único dia e foi 

realizada no Mercado Público Municipal, localizado no município de Parnaíba-Piauí. 

O local foi escolhido por nele trabalhar indivíduos de bairros variados e assim se 
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poder identificar se nesses bairros teriam UBS e fisioterapia. A pesquisa foi realizada 

com 50 indivíduos de ambos sexos e com idades mínimas de 16 anos até indivíduos 

acima de 62 anos. 

De acordo com Landim e colaboradores (2006), a pesquisa quantitativa por 

apresentar questionários com respostas pré-estabelecidas faz assim tornar a coleta e o 

processamento dos dados mais simplificados levando a pesquisa a ser mais rápida, por 

outro lado as pesquisas que utilizam o método qualitativo trabalham com valores e 

opiniões de pessoas o que é importante para buscar entender o contexto onde algum 

fenômeno ocorre. Dentro desse contexto nosso estudo utilizou dos dois métodos de 

pesquisa para a coleta de dados, tanto para se quantificar os resultados e assim poder 

analisá-los como para poder descrever os resultados levando assim a uma 

interpretação das opiniões dos sujeitos coletados.  

Os dados coletados foram duplamente digitados no Microsoft Excel®, 

onde foram armazenados com utilização de backup digital. A análise estatística foi 

realizada por meio da categorização e tabulação dos dados para serem extraídas as 

porcentagens e valores absolutos. Os participantes do estudo que concordaram em 

participar da pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

concordando com a sua participação, com exceção daqueles que não sabiam escrever 

o nome e que somente verbalmente concordaram em participar. 

Resultados 

Gráfico 1 - Distribuição dos moradores do município de Parnaíba por profissão – 

Parnaíba, Piauí, 2018. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos moradores do município de Parnaíba por bairros – 

Parnaíba, Piauí, 2018.  

 

Em relação aos dados sociodemográficos, constatou-se que a maior parte 

dos usuários tinham idades entre 38 e 48 anos correspondendo a 32% dos 

entrevistados. A população era composta por indivíduos essencialmente do sexo 

feminino (52%) e em sua maioria declararam ser casados (52%) e não ter concluído o 

ensino fundamental (48%). Sobre a profissão que tinham, 70% declarou ser 

feirante/comerciante (Gráfico 1) e sobre o bairro que residiam, encontramos que a 

maioria era de Ilha Grande (16%) e bairro São José (12%) (Gráfico 2).  

No tocante aos conhecimentos sobre UBS, todos os 50 entrevistados 

responderam que sabiam o que era uma UBS, destes 84% relatou que tem no bairro 
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que reside e 52% falou que vai (Tabela1). Quando questionados sobre a frequência 

que vão, 42% relatou que só vão a cada dois meses ou mais (Tabela 2). 

Tabela 1 - Distribuição dos moradores do município de Parnaíba por 

conhecimentos sobre Unidade Básica de Saúde – Parnaíba, Piauí, 2018. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos moradores do município de Parnaíba por frequência que 

vão à Unidade Básica de Saúde – Parnaíba, Piauí, 2018. 
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Sobre os conhecimentos da fisioterapia, 48 entrevistados (96%) 

responderam que já ouviram falar sobre fisioterapia, principalmente em postos de 

saúde, clínicas, hospitais e por outras pessoas; porém, 80% não tinha ouvido falar 

sobre fisioterapia voltada para a atenção básica de saúde (Tabela 3), os 20% que 

relatou ter ouvido falar disseram que foi no posto de saúde e na pracinha do bairro.  

Quando questionados sobre ter fisioterapeuta na comunidade/UBS/bairro 

que moravam, 42% disseram que não tinha fisioterapeuta no bairro e 42% não sabiam 

informar, apenas 16% disseram que tinha. Já quando questionados sobre serem 

atendido na comunidade/UBS/bairro por um fisioterapeuta, 90% disseram que não 

foram atendidos (Tabela 3) e apenas 5% relatou que já foi, alguns disseram ter sido 

atendidos individualmente e alguns em grupo. 

Quando questionados sobre ter algum grupo coordenado por um 

fisioterapeuta, 52% disseram que não tinha grupo e 36% disseram que não sabiam se 

tinha algum grupo, apenas 12% disse que tinha (Tabela 3). Os indivíduos que 

responderam que tinha grupo de fisioterapia na comunidade foram questionados 

quanto às atividades que eram desenvolvidas e destacaram como atividades, o grupo 

de idosos que realizavam exercícios, as palestras e reuniões, e as visitas ou 

atendimentos em domicilio. 

Tabela 3 - Distribuição dos moradores do município de Parnaíba por conhecimentos 

sobre fisioterapia na atenção básica – Parnaíba, Piauí, 2018. 
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Em relação às atribuições do fisioterapeuta na ABS, a maioria dos 

participantes respondeu como atribuição do fisioterapeuta, as palestras educativas 

(19%) e a reabilitação de doentes (19%), em seguida veio o atendimento a acamados 

(16%), orientação (13%), prevenção de doenças (11%) e por último os atendimentos 

em grupo (9%). Além disso, 13% não sabia informar quais atribuições o fisioterapeuta 

tinha. É importante salientar que houve pessoas que marcaram mais de uma opção nos 

quesitos relacionados às atribuições do fisioterapeuta e por esse motivo totalizou-se 79 

respostas quanto às atribuições do fisioterapeuta (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição dos moradores do município de Parnaíba por 

atribuições do fisioterapeuta na atenção básica de saúde – Parnaíba, Piauí, 2018. 
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Discussão 

Este estudo teve como foco principal investigar o conhecimento de 

moradores acerca da fisioterapia na ABS, além de colher dados sóciodemográficos 

dos participantes. Encontramos que a maioria dos entrevistados era do sexo feminino, 

assim como no estudo de Carvalho e Caccia-Bava (2011), que abordava o 

conhecimento dos usuários de uma estratégia de saúde da família sobre fisioterapia, 

tema em partes semelhante ao nosso, em que encontraram a predominância de 

indivíduos do sexo feminino em seu estudo.  

Também na pesquisa de Amado, Flores e Neto (2014) encontraram a 

prevalência das mulheres, corroborando com o nosso estudo. Pois segundo Queiroz 

(1993), a mulher é quem se refere às questões de saúde e doença, tanto para si como 

para os outros membros da família, ou seja, é maior a sua busca pelos serviços de 

saúde. 

Os entrevistados em sua maioria tinham idade entre 38 e 48 anos, não 

tendo concluído o ensino fundamental e apresentavam como profissão ser feirante ou 

comerciante. Esses dados estão de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE (2010) onde 

mostrou que quase metade da população de 25 anos ou mais não concluiu o ensino 

fundamental.  
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No tocante aos conhecimentos sobre a UBS, nossos resultados 

demonstraram que os usuários sabem o que é, e que a maioria dos usuários vai a ela, 

assim como mostra o estudo de Scochi e colaboradores (2008), onde encontraram que 

90% das famílias utilizam os serviços da UBS. Embora a maioria tenha respondido 

que vai, boa parte não costuma ir com frequência, isso porque a maioria das pessoas 

só procura o serviço de saúde quando está doente ou para fazer consultas porque 

alguém da família está.  

Na pesquisa feita por Pimentel et al. (2011), os usuários procuravam os 

serviços da unidade principalmente por conta que tinham hipertensão arterial 

sistêmica ou diabetes mellitus, ou seja, uma doença já estabelecida, o que está de 

acordo com os nossos pensamentos que sugerem que os indivíduos só buscam os 

serviços quando precisam porque já estão com um problema de saúde instalado. 

Em nossos resultados encontramos que a maioria das pessoas conhece ou já 

ouviu falar sobre fisioterapia, no entanto isso não garante que saibam o suficiente para 

terem a qualidade dos conhecimentos acerca da profissão (GALLO, 2005). Em termos 

gerais se referem a fisioterapia no contexto mais reabilitador, pois quando 

questionados sobre ter ouvido falar em fisioterapia, os pesquisados respondiam “é 

aquelas pessoas que fazem massagem não é”, ou “é quem trata quem quebrou o osso”, 

o que nos mostra que o profissional ainda é visto como reabilitador.  

Gallo (2005) destaca que o fisioterapeuta está inserido no mesmo contexto 

das demais profissões com a formação direcionada para a doença, porém padece desse 

infortúnio de forma mais acentuada, já que é visto como o profissional da reabilitação, 

ou seja, aquele que atua quando a doença ou lesão já está estabelecida (ALMEIDA e 

GUIMARÃES, 2005). 

Para os usuários que responderam que sabiam o que era fisioterapia o 

conhecimento se deu através dos postos de saúde, clínicas, hospitais e de outras 

pessoas, corroborando com o estudo de Carvalho (2008), encontrou que a maioria dos 

entrevistados de sua pesquisa conheceu a fisioterapia através dos profissionais de 
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saúde, o que é importante, pois os profissionais precisam ter conhecimentos sobre a 

fisioterapia para que possam orientar as pessoas para os serviços que existem.  

Embora os usuários tenham conhecimentos sobre fisioterapia, quando se 

trata do termo ABS essa visão muda. Como dito anteriormente a população identifica 

a fisioterapia como reabilitadora, ou seja, a prevenção de doenças e a promoção de 

saúde não fazem parte do leque de atuação do profissional (FARIA, 2010). Ainda no 

estudo feito por Carvalho e Caccia-Bava (2011), a atuação dos profissionais nos 

postos de saúde só foi citada por 38% dos pesquisados, sendo os hospitais e clínicas os 

locais mais citados, o que reforça novamente a ideia da fisioterapia reabilitadora. 

Dentre os pesquisados a maioria relata não ter ou não saber se tem 

fisioterapeuta no bairro que mora o que consequentemente leva a maioria a não ter 

sido atendido. Isso reforça novamente a ideia de que a fisioterapia na atenção básica 

não é bem divulgada ou bem esclarecida para boa parte da população. Além do que o 

fisioterapeuta é contemplado como equipe apenas do Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) o que não garante a plena 

inserção do profissional na atenção básica (DIBAI FILHO e AVEIRO, 2012). 

Outro ponto é que a expansão da fisioterapia na ABS é recente e as 

definições sobre seu papel ainda estão em construção, além do que, o número de 

profissionais qualificados é insuficiente (DIBAI FILHO e AVEIRO, 2012; 

TAVARES et al., 2018; LANGONI, VALMORBIDA e RESENDE, 2012). Para isso 

alguns autores sugerem o emprego de estratégias que conscientizem a população e os 

profissionais sobre a importância de ações de promoção e prevenção à saúde 

(CARVALHO e CACCIA-BAVA, 2011). 

Ribeiro et al. (2007), ressalta a importância de adotar estratégias para a 

atuação do fisioterapeuta na atenção básica, dentre elas destaca a participação do 

agente comunitário de saúde, visto que ele é o profissional que está ligado diretamente 

com a população e que pode identificar as necessidades dos indivíduos e assim ser o 

elo entre o fisioterapeuta e a comunidade, ampliando assim o cuidado fisioterapêutico 

com as famílias. Além disso, no estudo feito por Amado, Flores e Neto (2014) os 



 

	

	

	
74	

pesquisados responderam que eram necessárias campanhas para divulgar as 

especialidades da profissão do fisioterapeuta para que a população soubesse e 

conhecesse mais a fisioterapia. 

A existência de grupos coordenados por um fisioterapeuta na comunidade 

foi negado pela maioria dos entrevistados. Embora a maior parte tenha dito que não 

têm, os que responderam que tinha um grupo disseram que eram desenvolvidas 

atividades, tais como, o grupo de idosos, as palestras e as visitas domiciliares com 

atendimentos. Esse fato é importante ao nos mostrar que mesmo sendo em poucos 

locais, a fisioterapia vem ganhando seu espaço dentro da atenção básica através da 

realização de atividades de maneira preventiva (BARROS, 2003). Porém é necessária 

uma ampliação dessas ações de saúde, não se concentrando à apenas alguns bairros do 

munícipio. 

Dentre as atribuições do fisioterapeuta tiveram predominância as palestras 

educativas e a reabilitação de doentes, ou seja, mesmo quando questionados sobres às 

atribuições voltadas para a atenção básica, os indivíduos responderam reabilitação. No 

estudo de Fonseca et al. (2016) destacaram como predominância os atendimentos e as 

palestras educativas confirmando a dualidade ainda presente na atividade da 

fisioterapia junto ao nível primário que embora tente mudar sua forma de atuação para 

prevenção e promoção de saúde ainda é redirecionada para a atenção terciária devido a 

demanda existente.  

As atribuições menos votadas foram as que mais são o enfoque do 

fisioterapeuta na atenção básica, no caso, as orientações, a prevenção de doenças e os 

atendimentos em grupos (MACIEL et al., 2005). O que vem nos mostrar novamente a 

escassez de conhecimentos da população acerca do trabalho da fisioterapia na ABS. 

Por isso é necessário que haja uma melhor participação e envolvimento da 

comunidade, bem como dos diversos setores da sociedade e dos representantes 

governamentais para traçar ações de prevenção e promoção de saúde (BISPO 

JÚNIOR, 2010; CARVALHO e CACCIA-BAVA, 2011). 
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Aponta-se como limitação do estudo o fato de não questionarmos qual a 

importância da fisioterapia para a população estudada. Além disso, saber se os 

usuários conhecem o NASF e a ESF, que são os locais de atuação do fisioterapeuta 

dentro da atenção básica. Outro ponto é utilizar um numero maior de pessoas no 

estudo e também aplicá-lo nos próprios bairros que tem e que não tem a atuação do 

fisioterapeuta. 

Conclusão 

Constata-se que grande parte dos entrevistados conhece a unidade básica de 

saúde, mas parte deles desconhece a presença do fisioterapeuta atuando de forma 

preventiva. Além disso, pode-se perceber que os conhecimentos acerca da fisioterapia 

na atenção básica são bastante escassos e que boa parte dos usuários não conhece a 

maneira como o fisioterapeuta trabalha dentro da comunidade e nem suas atribuições. 

A população ainda vê o fisioterapeuta como o profissional reabilitador e não como o 

promotor de saúde. Acredita-se que ações voltadas para conscientizar os indivíduos 

quanto à importância da prevenção de doenças e também da promoção de saúde, e 

como o fisioterapeuta está ligado a isso são de grande importância. 
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RESUMO: O ser humano busca incansavelmente por qualidade de vida e o máximo 
de autonomia possível, tornando positiva a relação saúde x prática de atividades 
físicas. O fisioterapeuta atua buscando qualidade de vida ao ser humano, utilizando-se 
de conhecimentos técnico-científicos, promovendo saúde e prevenindo danos à saúde 
do mesmo. Objetivo: avaliar os benefícios que a fisioterapia pode oferecer na idade 
avançada. Metodologia: aplicação de questionário semiestruturado, quantitativo, 
contendo 15 questões em duas comunidades de Parnaíba-PI, com 22 idosos. 
Resultados: metade da população classificou o serviço como ótimo, com melhoria 
efetiva na qualidade de vida (90% do total), apresentando mudanças positivas em 
distintos aspectos (diminuição de queixas álgicas e melhoria na qualidade de vida, os 
de maior impacto); e a inserção do fisioterapeuta na comunidade apresentou aceitação 
de mais de 85% da população. Discussão: comparando-se ao século passado, a taxa de 
natalidade vem diminuindo e inversamente têm-se o aumento da sobrevida, devido a 
evolução das práticas médicas e à qualidade de vida. Para eficácia da longevidade 
necessita-se de práticas tanto da população quanto das equipes interdisciplinares, que 
trocando os saberes promovem melhorias no campo da saúde, bem-estar, qualidade de 
vida e diminuição de agravos à saúde. Conclusão: o fisioterapeuta possui 
competências tanto na promoção da saúde como prevenção de distúrbios, promove 
independência e qualidade de vida, por isto evidencia-se sua importância na atenção 
básica à saúde, pois atuando sobre esses dois pilares (dentre outros) promove saúde e 
põe em pratica os saberes que lhe competem.  

Palavras-chave: Idoso. Saúde pública. Fisioterapia. 

INTRODUÇÃO 

O advento da industrialização contribuiu para o crescimento de alguns 

países com geração de emprego e a inerente necessidade de atenção à saúde da 

população em geral.  A partir da Conferência Internacional sobre cuidados primários 

de saúde em Alma-Ata foi elaborada a Carta de Ottawa cujo a definição de promoção 

da saúde transcende a responsabilidade exclusiva do setor saúde, é o processo no qual 
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o sujeito se torna capaz de atingir seu completo bem-estar físico, mental e social, 

tendo em vista melhorias na sua qualidade de vida e saúde (Carta de Ottawa, 1986).  

Desde a realização da Conferencia de Alma-Ata em 1978, o termo 

promoção de saúde vem crescendo largamente e conquistando espaço no meio 

público, e em 1986 com a Carta de Ottawa firmou-se uma proposição política a ser 

incorporada como diretriz na formulação de políticas públicas em diversos países, 

como é o caso do Brasil (Medina et al., 2014). Promoção de saúde remete a uma 

diversidade de ações, das quais baseiam-se na integralidade do cuidado e na 

construção de políticas públicas voltadas à vida, buscando-se manter e potencializar as 

condições inerentes ao ser humano, tornando suas vidas mais saudáveis e livres de 

determinantes e condicionantes de doença, preocupando-se com o modo em que 

vivem as populações, em que meio estão inseridas socialmente e economicamente, 

além de hábitos e estilos de vida diária (Malta et al., 2009; Gurgel et. al, 2015). 

Atividades voltadas ao coletivismo dos indivíduos conferem importância 

para os determinantes gerais de saúde, ainda mais quando esta atividade baseia-se na 

pratica intersetorial (quando profissionais de distintas áreas trabalham em conjunto em 

prol de um bem comum). Tal importância faz-se presente ao combate das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT´s), estando classificadas como as principais 

causas de morbimortalidade no mundo (Silva, Cotta e Rosa, 2013). Ainda sendo 

consideradas graves, as DCNT´s, como é o caso da diabetes, hipertensão e colesterol 

alto, poderiam ser evitadas, uma vez que mesmo assemelhando-se pelo caráter 

hereditário e predisponente, são também preveníveis por meio de alterações no 

ambiente em que o sujeito está inserido bem como em seu estilo de vida, e é nesta 

questão que a equipe interdisciplinar atua por meio da promoção de saúde (Medina et 

al., 2014). 

O ser humano busca incansavelmente por qualidade de vida e o máximo de 

autonomia possível no dia-a-dia. Nesse sentido a relação saúde e prática de atividades 

físicas é considerada positiva por diversos pesquisadores, uma vez que possui relação 

com prevenção de doenças além de gerar manutenção e promoção de saúde, seja em 

qual for a faixa etária (Ferreira, Diettrich e Pedro, 2015). Atividade física define-se 
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como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que 

requer gastos de energia acima dos níveis de repouso, sendo considerada um modo de 

preservar e potencializar os níveis de saúde e qualidade de vida. Porém com o advento 

das tecnologias no meio eletrônico ou em automóveis e edifícios a inatividade toma 

conta de grande maioria populacional, o que confere problemas à saúde pública por 

meio da inatividade associada ao aumento no risco de desenvolvimento de DCNTs 

(Freire et al., 2014).  

Dados do IBGE revelam que entre os anos de 2005 e 2015 a população de 

idosos no Brasil com 60 anos ou mais passou de 9,8% para 14,3%, o que confere um 

crescimento exponencial e que tende a aumentar a cada década (Oliveira et al., 2017). 

Sendo caracterizado como progressivo, de caráter multifatorial e um processo de 

ordem natural, o envelhecimento apresenta-se também como sendo um dos 

responsáveis por alterações de cunho morfológico, fisiológico e funcional ao ser 

humano, o que acarreta em perdas de adaptação ao meio ambiente, surgimento de 

doenças ou agravamento das mesmas. Em virtude de tais considerações é importante 

melhorar a qualidade de vida da população idosa para que se desenvolva um 

envelhecimento saudável e com menores índices de agravantes à saúde (Dawalibi et 

al., 2013). 

Segundo a constituição Federal de 1988 saúde é classificada como direito 

de todos e dever do Estado, pensando nisso em 1999 criou-se a PNSPI - Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – a qual afirma que a principal afecção dessa 

população refere-se à perda da capacidade funcional (habilidades físicas e mentais). 

Quando não associado a doenças, o envelhecimento relaciona-se a um bom nível de 

saúde, para tal, os sistemas de saúde devem buscar condutas que visem a manutenção 

e promoção da autonomia, independência e qualidade de vida dos idosos, por meio de 

medidas coletivas e individuais de saúde baseando-se nos princípios e diretrizes do 

SUS - Sistema Único de Saúde, sem esquecer de focar nas atividades preventivas com 

intuito de minimizar problemas futuros (CF, 1988; Miranda, Mendes e Silva, 2016; 

Petermann, Brandalize, 2018).  
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Envelhecer bem não se configura apenas como responsabilidade do 

indivíduo, mas requer também o desenvolvimento de políticas públicas que visem o 

cuidado e manutenção da saúde ao longo do curso da vida (Dawalibi, et al., 2013). O 

fisioterapeuta apresenta-se como o profissional capacitado a manter ou restabelecer as 

funções ora perdidas, pois além de utilizar-se de técnicas voltadas à reabilitação 

utiliza-se ainda de recursos de caráter preventivo, como é preconizado na atenção 

primária. Pode-se utilizar de alongamentos, fortalecimento muscular, treino de 

marcha, controle corporal, equilíbrio e propriocepção, para promover mobilidade 

articular e funcionalidade ao indivíduo (Oliveira et al., 2017).  

Seguindo os princípios de saúde vigentes no País, o fisioterapeuta presta 

serviços no âmbito individual e coletivo buscando sempre a qualidade de vida ao ser 

humano, utilizando-se de conhecimentos técnico-científicos promovendo saúde e 

prevenindo condições que impliquem na qualidade de vida do mesmo (código de ética 

e deontologia da Fisioterapia). Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar os 

benefícios ofertados pela fisioterapia com dois grupos de idosos em duas comunidades 

de Parnaíba, levando em consideração melhoria nas queixas álgicas, qualidade de vida 

e independência funcional, pontuando-se a importância dessa área dentro da saúde 

pública de nível primário. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada com dois grupos de idosos na cidade de Parnaíba 

(PI), os quais envolviam o grupo Dom Rufino no bairro João XXIII e a Comunidade 

Samaritana, onde eram desenvolvidas atividades teóricas e práticas, como palestras 

com temáticas específicas para cada grupo populacional como hipertensos e 

diabéticos, sobre alimentação e prática de atividades físicas e movimentação ativa de 

membros superiores e inferiores.  As atividades práticas baseavam-se em 

alongamentos, aquecimentos, protocolo de conduta diária para os grupos de idosos, 

seguido de relaxamento, com intuito de trabalhar fortalecimento muscular, equilíbrio, 

funcionalidade, movimentação articular e qualidade de vida aos idosos. Ao final do 

atendimento grupal eram realizados atendimentos domiciliares mediante a necessidade 
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de cada paciente, que eram referenciados pela agente comunitária de saúde dos 

respectivos bairros.  

Para a coleta de dados utilizou-se de questionário semiestruturado, 

quantitativo, contendo 15 questões objetivas, que foram aplicados entre os meses de 

junho e julho de 2018. Avaliou-se as melhorias nas condições gerais da comunidade, a 

satisfação dos usuários quanto ao serviço e a importância da inserção do fisioterapeuta 

na comunidade. Por fim obteve-se uma amostra a ser estudada de 22 questionários 

respondidos pelos idosos e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). Esta foi tabulada no programa Excel e realizada a discussão de acordo com 

objetivo proposto. 

RESULTADOS 

Frente a amostra coletada, observou-se que 77,27% é do sexo feminino, 

quanto a faixa etária a predominância foi de 45% acima de 62 anos e 18% entre 51 a 

60, 59% possuíam ensino fundamental incompleto e 27% ensino fundamental 

completo. Predominância de pessoas aposentadas e do lar.  95% da população possui 

conhecimento acerca da atuação da fisioterapia.  

Gráfico 1- gráfico Referente a classificação da população estudada diante do serviço, 
observa-se que 50% da mesma classificou o serviço como ótimo, 9% classificou como 
bom e 9% como regular. 
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Ruas, 2006 evidenciou em seus estudo que 72% do seu público alvo 

classifica como “ótimo” o serviço prestado pela fisioterapia na estratégia de saúde da 

família, e 28% classifica como “bom”. 

Gráfico 2 - Referente a verificação da melhoria na qualidade de vida observou-se que 
90,9% da população apontou com SIM para os resultados, sendo que os participantes 
que classificaram como não justificaram-se em virtude da realização de atividades 
físicas concomitantes, o que já leva a melhorias nesse aspecto. 

 

A qualidade de vida deve ser considerada elemento integrante na avaliação 

da saúde do idoso, uma vez que envelhecer com saúde confere ao indivíduo maior 

longevidade, além do que tal avaliação pode auxiliar o idoso à se adaptar as perdas 

físicas, sociais e emocionais, decorrentes do próprio processo de envelhecimento, bem 

como diminuir suas limitações. 

Gráfico 3 - Referente a qualidade de vida observou-se melhoria nos seguintes 
aspectos: 1. Dor de origem musculoesquelética, 2. Sono, 3. Humor, 4. Independência 
funcional, 5. Ganho na amplitude de movimento, 6. Redução dos níveis pressóricos e 
7. Atividade de vida diária. Sendo que para as colunas 1 e 7 os resultados mais 
significativos. 
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Ainda que em fases mais tardias da vida observa-se que a prática de 

exercícios físicos é imprescindível a obtenção de ganhos à saúde. A fisioterapia junto 

à atenção primária pode contribuir ativamente minimizando os custos hospitalares por 

meio de estratégias de prevenção de doenças e promoção de saúde, potencializando 

ganhos à qualidade de vida e independência funcional. 

Gráfico 4 - Neste gráfico evidencia-se que a maioria da população classifica como 
Muito importante a inserção do fisioterapeuta na comunidade. 

 

A atuação de uma equipe multiprofissional atuando junto a uma 

comunidade, mostra-se importante para efetivação do cuidado integral à saúde da 

população, conferindo melhores condições de bem estar físico, mental e social. O 
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fisioterapeuta é um conhecedor dos mecanismos de interferência na saúde do ser 

humano e visa minimizá-los para promover melhora no estado geral de saúde levando 

a reintegração do sujeito à comunidade por meio da reabilitação e manutenção da 

saúde. 

DISCUSSÃO 

A partir da década de 70 observou-se que a população brasileira com faixa 

etária acima de 60 anos começou a crescer largamente, e o País que antes era 

majoritariamente composto por jovens inseridos em famílias numerosas em zonas 

rurais passa a ser composto por uma comunidade urbana, com menor quantidade de 

filhos, bem como crescente envelhecimento populacional, acarretando em problemas 

de saúde pública. Ainda que envelhecimento não seja sinônimo de doença, cuidados 

primários à saúde são necessários para o envelhecimento saudável. (Miranda, Mendes 

e Silva, 2016). Aliar longevidade à qualidade de vida é uma das premissas apontadas 

pela saúde pública que visa tanto o controle de doenças como a manutenção da saúde, 

no sentido de ampliar o foco de atenção para dimensões positivas de saúde (Assis, 

2005). 

Algumas das melhorias que podem ser observadas com a prática de 

atividades físicas ou com a atuação da fisioterapia na saúde pública relacionam-se 

tanto com os sistemas cardiovascular e respiratório, como sistema musculoesquelético, 

o que leva a entender que benefícios nessas áreas podem ser alcançadas, como 

melhoria da mobilidade articular, das capacidades respiratórias e do componente 

circulatório, o que pode leva à prevenção de doenças relacionadas a esses três 

sistemas, como hipertensão arterial e rigidez articular. Inversamente, a inatividade 

física associa-se a mortalidade, obesidade, risco de queda e debilidade física em 

idosos, bem como depressão, demências, alteração de humor e maiores chances de 

desenvolver doenças crônicas (Gualano e Tinucci, 2011).    

Quando se fala em prevenção não necessariamente deve ser feita apenas 

para prevenir que quadros patológicos já instalados se agravem, mas também desde os 

anos iniciais da vida humana prevenindo a instalação ou manutenção de doenças, tal 

prevenção dar-se-á por meio de alimentação saudável aliada a práticas de atividade 
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físicas e visitas regulares ao médico para a avaliação e monitoração da saúde (Malta 

et. al, 2006). 

Dados do IBGE mostram que entre 2012 e 2016 o número de idosos 

cresceu em 16%, e projeções futuras evidenciam um crescimento contínuo dessa 

população, daí a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas adequadas a 

realidade desses indivíduos, buscando um envelhecimento saudável (Aciole e Batista, 

2013). Destes bem sabe-se que a grande maioria é feminina, população esta 

responsável pela maior demanda na busca por serviços de saúde. Sendo a atenção 

básica a porta de entrada do sistema de saúde brasileiro (Pitilin e Lentsck, 2015), deve 

por tanto abranger a promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde (Tanaka, 2011), composta por 

profissionais de áreas distintas que atuam conjuntamente, como, médico, enfermeiro, 

agente comunitário de saúde, fisioterapeuta dentre outros, formando uma equipe 

multiprofissional (Peduzzi, 2001).  

O fisioterapeuta é o profissional apto a planejar, programar, coordenar e 

executar métodos e técnicas fisioterápicas, além de avaliar, reavaliar e determinar 

condições de alta, estando apto a integrar de forma efetiva o núcleo da atenção básica 

(Ruas, Paula e Faria, 2006). Pode atuar tanto na parte terciária (reabilitação), como em 

ações de prevenção e educação pela saúde, buscando melhor qualidade de vida para a 

comunidade (Rodrigues, Souza e Bitencourt, 2013). Muitas vezes a população 

mantém-se restrita ao leito sem condições sequer de dirigir-se até um posto de saúde, 

por mais próximo que seja de seu domicílio, seja por limitações motoras, 

cardiorrespiratórias ou até mesmo pela falta de estrutura das vias públicas, que 

somadas às limitações funcionais impossibilitam o indivíduo de manter uma rotina de 

saúde em dia (Fleisher, 2015).  

Buscando-se retardar os efeitos do envelhecimento, tais como dificuldade 

de locomoção, dores osteomioarticulares e diminuição da mobilidade e flexibilidade, a 

fisioterapia vem a somar por meio da realização da cinesioterapia e de recursos físicos 

aplicados à terceira idade baseando-se na necessidade e limitação de cada indivíduo. 

Baseando-se nos resultados evidenciados na fig. 03, percebe-se que a prática 
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fisioterapêutica vem a contribuir com os aspectos que dizem respeito à saúde da 

população em estudo, garantindo a estas pessoas condições de bem estar físico, mental 

e social (Silva, 2014). Somado aos atendimentos coletivos que eram realizados no 

local da pesquisa, alguns voluntários relataram ainda que realizam alternadamente aos 

encontros grupais exercícios como dança, recurso que vem crescendo largamente 

como forma de combate a inatividade na população (Barbozza et al., 2014) e a 

capoterapia (terapia alternativa baseada na capoeira respeitando as limitações de cada 

indivíduos). 

Atividades físicas e condutas fisioterapêuticas garantem promoção de 

saúde e melhora do bem estar e qualidade de vida (Fernandes e Siqueira, 2010), 

promovendo mobilidade, flexibilidade, coordenação muscular, controle ou diminuição 

da dor, resistência à fadiga e independência funcional (Jorge et al., 2016). Natália 

Mariano em um estudo com 22 idosos saudáveis seguindo um protocolo de 

reabilitação fisioterapêutica associado à dança registrou resultados estatísticos 

significativos para os desfechos que incluíram equilíbrio, agilidade e flexibilidade. 

Com isso entende-se que tais práticas promovam a preservação de funções motoras, 

retarda incapacidades próprias do processo de envelhecimento e reabilita afecções já 

instaladas no indivíduo (Gonçalves, 2011). 

O envelhecimento promove alterações neurobiológicas, estruturais e 

funcionais, impactando em comprometimentos na qualidade de vida e independência 

funcional do indivíduo, muitos chegam até a ficar reclusos, sem vontade de sair de 

seus recintos e socializar com os demais (Barbozza et al., 2014). Com isso a 

fisioterapia torna-se imprescindível na atenção básica, uma vez que contribui tanto na 

promoção de saúde quanto prevenção de doenças e reabilitação de enfermidades, 

auxiliando na manutenção da qualidade de vida, mobilidade e diminuição de queixas 

álgicas (Gonçalves, 2011).  Além do mais garante resolutividade em seus 

atendimentos, seja em atendimentos coletivos, seja em atendimentos domiciliares, 

proporcionando uma menor demanda em unidades de referência municipais (Silva, 

2014). 
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CONCLUSÃO 

Diante dos resultados expostos observa-se que a atuação do fisioterapeuta 

na comunidade é bastante satisfatória e aceita pela população em estudo. Melhora 

qualidade de vida, funcionalidade, reduz queixas álgicas, promove bem estar físico e 

mental, potencializa o humor, previne e reabilita. Por essas e tantas outras questões já 

citadas é considerado um profissional de exímia importância na comunidade, atuando 

tanto em caráter tanto coletivo como como individual, voltado para um bem estar e 

melhoria no estado geral de saúde dos indivíduos.  

A própria população do estudo avalia como importante a inserção e atuação 

da fisioterapia na atenção primária de saúde, portanto pela própria definição da 

fisioterapia, ciência voltada para prevenção e terapêutica de órgãos e sistemas do 

corpo humano, e com os resultados obtidos mostra-se o quão é importante a inserção 

do fisioterapeuta na atenção básica, pois o mesmo possui conhecimento, formação e 

competência para atuação nesta área, que encontra-se em expansão.  
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FUNÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE CUNHO TEÓRICO 

Raimundo Nonato Neto14 
Francisco Ricardo Almeida Amorim15 

Jaxciley Freire Lima16 
 

RESUMO: O esclarecimento da “função do gestor escolar” torna-se obvio a 
importância de toda a comunidade escolar no ensino aprendizagem. Tendo como 
objetivo principal refletir a função do gestor na instituição escolar e suas práticas 
administrativas pedagógicas. O interesse acerca do tema acima citado foi o principal 
momento para a realização de uma pesquisa bibliográfica para melhor entender o 
desenvolvimento e o empenho das atividades e ações do gestor escolar. Neste sentido, 
a metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica reconhecendo os desafios do 
gestor escolar fundamentados nas ideias de diferentes estudiosos da área como: 
Azibeiro (2002), Dourado (2001), Gadotti (1992), Libâneo (2009, 2008, 2004, 2003), 
Luck (2001), Padilha (2001), Perrenoud (1993) entre outros. Fica claro, que, a escola e 
seus profissionais devem atuar como líder, pois, a organização escolar favorece o 
trabalho do professor em sua organização e na gestão escolar. Os resultados obtidos 
demonstram que, a atuação do gestor escolar provém das condições para que a 
administração da escola e as salas de aulas realizem seu trabalho com ações e 
procedimentos que propiciem condições para alcançar seus objetivos desejados. 

Palavras-chave: Atuação. Escola. Gestão. 

1 INTRODUÇÃO 

A função do gestor escolar refere-se a todas as atividades administrativas, 

pedagógicas e de acompanhamento do trabalho de pessoas em uma instituição escolar. 

É com essa perspectiva que se passa a discutir as várias concepções que a educação, a 

escola e a cidadania foram tendo ao longo do tempo.  

Nesse sentido, as tarefas administrativas (diretor/coordenador) tem a 

função de fornecer o apoio necessário ao trabalho docente, ou seja, todos os 

profissionais da escola precisam estar aptos a dirigir e participar das formas de gestão. 
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Nesta perpectiva, esses dois profissionais recebem a delegação de coordenar o 

trabalho coletivo com ações voltadas dentro da instituição escolar. 

O problema de investigação partiu do entendimento e desenvolvimento das 

atividades e ações do gestor escolar. Tendo como objetivo refletir a função do gestor 

na instituição escolar e suas práticas administrativas pedagógicas. A metodologia 

utilizada foi à pesquisa bibliográfica reconhecendo os desafios do gestor escolar 

fundamentados nas ideias de diferentes estudiosos da área contemplados nessa 

pesquisa. Os resultados obtidos demonstram que, a atuação do gestor escolar provém 

das condições para que a administração da escola e as salas de aulas realizem seu 

trabalho com ações e procedimentos que propiciem condições para alcançar seus 

objetivos desejados. 

Refletindo os desafios de uma gestão democrática escolar, fundamenta-se 

esta pesquisa nas ideias de diferentes estudiosos da área como: Azibeiro (2002), 

Dourado (2001), Gadotti (1992), Libâneo (2009, 2008, 2004, 2003), Luck (2001), 

Padilha (2001), Perrenoud (1993) entre outros. 

No entanto indagou-se: Qual a função do gestor escolar? Sabe-se que, a 

gestão é, pois, “a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para 

atingir os objetivos da organização escolar, envolvendo, os aspectos gerenciais e 

técnico/administrativo” Libâneo (2005, p.  318). Necessariamente, a escola junto com 

todos que a compõem vivenciam no cotidiano escolar os princípios de uma gestão 

verdadeiramente democrática.  

Deste modo, o papel do gestor vem passando por um processo de transição 

em que, atualmente, para dirigir uma escola é preciso conhecer os novos conceitos de 

gestão escolar. Portanto, em uma instituição democrática a autonomia pressupõe uma 

gestão compartilhada com a comunidade escolar. Buscou-se fundamentação teórica 

para esse artigo, através de pesquisa bibliográfica e quantitativa. Para isso, tomou-se 

como embasamento as leituras dos teóricos citados nessa pesquisa.   

2 A FUNÇÃO DO GESTOR ESCOLAR 
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Falar da gestão da escola é por demais complexo, sabe-se que, o gestor tem 

um papel importante na escola, sendo esse, um significado do ato de educar, fazer o 

outro, um ser humano capaz. É sabido que a lógica da sociedade capitalista tem o seu 

núcleo central à valorização do valor, ou seja, no mundo capitalista em que a 

sociedade hegemônica se fundamenta na racionalidade técnico-instrumental.  

Em relação ao Brasil, país que vive um novo tempo em sua história, tendo 

como mecanismo conduzir e fortalecer a democracia, este novo conceito de gestão 

escolar passa a ser defendido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

(BRASIL, 1996) Lei 9.394/96 em seu artigo 3°, no qual exige que o ensino seja 

ministrado de acordo com certos princípios, dentre os quais a gestão democrática da 

escola pública. Isso requer uma gestão que conduza a escola para além de papel de 

ensinar, tornando-se um ambiente de convívio democrático. 

A Lei de Diretrizes e Bases-LDB (1996) é um marco para a educação, pois 

institui um novo paradigma educacional baseado na democracia participativa, onde o 

administrador dá lugar ao gestor, que tem um papel significativo no planejamento e na 

execução das atividades educativas. Em razão dessas considerações “a participação é o 

principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de 

todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisões e no funcionamento 

da organização escolar” (LIBÂNEO 2009, p. 332). 

Assim percebe-se que, o tipo de gestão desenvolvido na escola é 

considerado como um dos indicadores mais significativos de qualidade, pois todos os 

demais são características de uma gestão eficaz e de uma gestão democrática e 

participativa, no qual, constrói parcerias sempre com foco na aprendizagem dos 

alunos:  

A gestão democrática pressupõe um trabalho integrado em que 
todas as pessoas fazem parte da comunidade escolar e possam 
participar das decisões e vivencias do cotidiano da escola e que esta 
possa se tornar um ambiente de participação e respeito às diferenças 
(LÜCKE 2001, p. 102). 

Neste caso, a escola deve promover uma educação universal que desperte 

nos alunos de todos os níveis e de todas as idades a motivação para aprender, e, que 
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esse aprendizado seja abundante, permanente, e, sobretudo de qualidade abrangendo a 

todos.  

Dessa maneira, a escola deve ter em mente o seu papel com relação à 

responsabilidade nesse processo que visa a possibilitar o desenvolvimento do ser 

humano, preparando para esse exercício. Sua principal característica é a flexibilidade, 

pois, além de sugerir algumas possibilidades de organização da instituição escolar: 

A escola não deve resumir-se apenas em ambientes equipados e 
pessoas qualificadas objetivando o processo de aprendizagem; a 
escola é, antes, um conjunto de relações humanas e sociais 
conduzidas, ou seja, voltadas para um bem comum. Essa ação 
política depende da ética, porque o nosso bem estar não pode e não 
deve estar distanciado do que é bom para aqueles com os quais 
convivemos (AZIBEIRO 2002, p. 51).  

O diretor escolar deve trabalhar de maneira conjunta, entendendo que a 

organização e a gestão da escola ao mesmo tempo em que compete ao gestor, como 

liderança na escola, coordenar as ações integrando e promovendo a participação da 

comunidade na implementação dos espaços necessários as ações e decisões 

compartilhadas na escola.  

Quando se fala em gestão escolar e na atuação do diretor, sempre 

pressupõe dificuldades e desafios na prática do gerenciamento de uma unidade 

escolar. Neste caso, a tarefa do gestor escolar tem a dimensão de responsabilidade 

política, que exige tanta experiência educativa, quanto as suas competências técnica: 

As escolas são organizações onde homens interagem para promover 
a formação humana de seus semelhantes. Para que as escolas, 
realmente, funcionem faz-se necessário que o gestor tenha a 
capacidade de tomar decisões e de assumir o controle delas, 
ocorrendo, desta forma, a gestão (LIBÂNEO 2004, p. 76). 

Sabe-se que os processos de gestão administrativa procuram estimular a 

participação de diferentes segmentos pedagógicos que promove uma educação de 

qualidade abrangendo os processos formativos na escola. No entanto, o modo 

democrático de gestão envolve nas palavras de Saviani (1997, p. 24) que: 

A democracia é um tipo de organização da sociedade em que os que 
detêm o poder escolhido pelo povo e em que as decisões tomadas 
por eles são compartilhadas com a sociedade, mesmo que na prática 
não seja assim, é desse modo que deveria ser. 
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Nessa ótica, gestão democrática na educação implica em superação do 

autoritarismo e individualismo e adoção de uma administração voltada ao social e 

incentivo na participação coletiva na tomada de decisões. Dessa maneira, a gestão 

democrática rompe com os modelos do passado e produz um regime de flexibilidade. 

Sendo assim é notória a necessidade de um gestor de visão de futuro bem ampla que 

possa buscar sempre numa luta incansável, melhorias para sua escola e profissionais.  

3 A ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA E A GESTÃO PARTICIPATIVA 

Historicamente, os educadores(as) passaram a questionar/analisar o modelo 

de administração escolar, e lutavam por democratização do sistema educacional e das 

relações no interior da escola. A democracia é uma questão presente nas relações 

sociais que estabelecemos no dia a dia. No sentido político, significa que toda pessoa 

tem direito de participar das discussões e deliberações políticas. Durante algumas 

décadas da história educacional brasileira a autonomia da instituição escolar ocupou 

grande espaço nas discussões e debates:  

O exercício de práticas de gestão democrática e participativas a 
serviço de uma organização escolar que melhor atenda à 
aprendizagem dos alunos requer conhecimentos, habilidades e 
procedimentos práticos. O trabalho nas escolas envolve, ao mesmo 
tempo, processos de mudanças nas formas de gestão e mudanças 
nos modos individuais de pensar e agir (LIBÂNEO, 2009, p. 381). 

Hoje a autonomia nas escolas é uma conquista a ser consolidada e o que se 

espera de todos os sujeitos, é o compromisso na busca de possibilidades para que 

possa se proporcionar às crianças e aos jovens uma educação de qualidade, num 

espaço onde a participação e a democracia propiciem a integração e promovam meios 

para os alunos e professores desenvolverem novas formas de conhecimento, cultura, 

cidadania e solidariedade: 

A gestão democrática pressupõe um trabalho integrado em que 
todas as pessoas fazem parte da comunidade escolar e possam 
participar das decisões e vivencias do cotidiano da escola e que esta 
possa se tornar um ambiente de participação e respeito às diferenças 
(LÜCKE 2001, p. 102). 
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Com essa expectativa de uma gestão democrática, as instituições escolares 

com um novo modelo de gestão implicam a interação da sociedade e do poder público, 

compartilhando interesses e objetivos, potencializando as ações que valorizam a 

escola pública. Nessa perspectiva, a concepção de gestão entra para o universo 

escolar, pois o modelo tradicional de administração não atenderia as necessidades 

emergentes na sociedade moderna.  

 Veiga (2001, p. 78) um dos autores que tem desenvolvido 

pesquisa no âmbito da gestão escolar democrática, nos alerta que: 

a democratização da educação é direito de todos os cidadãos, que 
deve ser assegurada não somente pelo Estado, mas é também uma 
aspiração individual e coletiva, embora muitas vezes não se efetive 
de fato, sendo entravada ou negada por esses mesmos atores 
escolares e governamentais.  

Ao fazer a gestão escolar deve-se ter clareza dessas situações assimétricas, 

paradoxais e inconciliáveis. No entanto, o ensino passou por transformações que 

modificaram o sistema de funcionamento didático.  

Essa concepção equivale que atualmente a questão determinante é a 

qualidade do processo ensino/aprendizagem. E a busca pela universalização e a 

democratização da escola pública é uma luta de toda a sociedade, o que provocou uma 

melhoria substancial da atenção do estado em vista à prioridade para as políticas 

sociais, especialmente as destinadas ao atendimento das pressões da sociedade civil 

organizada.  

De acordo com as palavras de Gadotti e Romão (1997, p. 16): 

A participação de uma escola influi na democratização da gestão e 
na melhoria da qualidade de ensino, em que todos os segmentos da 
comunidade podem compreender melhor o funcionamento da 
escola, conhecendo com mais profundidade os que nela estudam e 
trabalham, intensificando seu envolvimento com ela e, assim, 
acompanhar melhor a educação ali oferecida.  

Muito embora, o avanço da política educacional pública tem como meta 

oportunidades para todos os segmentos sociais e, mais além, promover uma ação 

pedagógica correta voltada para o êxito escolar, garantindo assim que a criança e o 

jovem atendidos nela permaneçam e aprendam: 
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A escola com a gestão democrática é uma instituição diferente e que 
deve ser reorientada a fim de que se permita a vivência coletiva 
entre gestores, professores, funcionários, alunos e a família, para 
que se fortaleça a interação entre os grupos e se faça uma 
organização autêntica, respeitando as singularidades na pluralidade 
dos sujeitos (LIBANÊO, 2009, p. 332). 

Todavia, a conquista da escola pública de qualidade vai influenciar a 

melhoria da qualidade dos serviços educacionais da escola.  

É necessário que o gestor conheça muito bem o segmento de atuação da 

sua escola, em que, o trabalho coletivo bem organizado tem como resultado a 

otimização do tempo quando os trabalhos construídos em equipe têm objetivos 

definidos coletivamente. “A equipe de gestão compete estabelecer condições materiais 

e envolver pessoas, para isso, a ele(a) deve ser capaz de sistematizar ideias e ações 

relacionadas com as propostas inseridas no projeto da escola ou no sistema no qual 

está inserida (DOURADO, 2001, p. 106). 

Nesse sentido, a educação se pauta por uma racionalidade profundamente 

ética, percebendo que, a gestão da escola se fará por uma tensão permanente, que é 

conciliar racionalidades distintas que se fazem presentes na vida cotidiana da escola, 

ou seja, promover a humanidade por meio de uma instituição escolar que atua como 

base nas relações de mercado: 

A educação, como parte da vida, é principalmente aprender a viver 
com a maior plenitude que a história possibilita. Por ela se torna 
contato com o belo, com o justo e com o verdadeiro, aprende-se a 
compreendê-los, a admirá-los, a valorizá-los e a concorrer para sua 
construção histórica, ou seja, é pela educação que se prepara para 
usufruir dos bens espirituais e materiais (PARO 2001, pp.37-38). 

E a participação fundamenta-se no princípio da autonomia, que significa a 

capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprio, isto é, 

para a condução da própria vida.  

Em uma instituição escolar boas intenções não bastam, são necessárias que 

essas boas intenções sejam bem executadas. Para uma escola ter uma gestão 

democrática não basta somente ter uma prática administrativa, mas essencialmente 

pedagógica e educativa. Conforme Libâneo (2008, p. 326) “a participação necessita de 
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contraponto da direção, outro conceito importante da gestão e função do gestor escolar 

que visa promover a gestão participativa”.  

“Todas as pessoas que trabalham na escola realizam ações educativas, 

embora não tenham as mesmas responsabilidades nem atuem de forma igual” 

(LIBÂNEO, 2003, p, 38). Assim, o estilo de organização da gestão democrática da 

escola se faz necessário o trabalho em equipe além das normas e que precisa estar 

ancoradas em princípios coerentes com sua missão.  

3.1 AUTONOMIA ESCOLAR NOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 

ESCOLAR 

 Discutir hoje a autonomia escolar é uma questão de firmar o compromisso 

político perante a escola, em termos administrativos. Concorda-se ao afirmar que é 

difícil em primeira instância falar de autonomia, uma vez que ela está carregada de 

resistência e de conflito que caracterizam a escola vigente, não é fácil sair da escola 

burocratizada para projetar-se para um novo despertar, porém é nela que é possível 

construir outra instituição escolar: 

A palavra autonomia vem do grego e significa capacidade de 
autodeterminar-se, de auto realizar-se, de autos (si mesmo) e nomos 
(lei). Autonomia significa autoconstrução, autogoverno. A escola 
autônoma seria aquele que se governa. Mas não existe uma 
autonomia absoluta. Ela sempre está condicionada pelas 
circunstâncias, portanto a autonomia será sempre relativa e 
determinada historicamente (GADOTTI, 1992, p. 10).  

Cabe agora, estabelecer que, a autonomia exige a participação de todos que 

fazem a escola, sendo consolidada aos pouco a responsabilidade dos agentes 

educacionais. Sendo assim, a escola, estará educando para a democracia e para a 

cidadania.  

De acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36):  

em obstáculos significativos ao processo democrático e à elaboração 
do projeto pedagógico, comumente resultando de limitações, tais 
como: a construção da autonomia, pela Escola, requer a superação 
de um grande número de dificuldades, tanto de caráter burocrático 
quanto pedagógico. 
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Tal concepção parte da ideia de que o espaço da escola tornou-se o espaço 

da convivência entre a comunidade e a instituição escolar sendo preciso que a escola 

se abra para o diálogo democratizando a gestão escolar como uma escolha para a 

atuação do diretor como proposta participativa.  

Nas afirmações de Tavares (1996, p. 88): 

a gestão deve ser assumida dentro de uma atitude ética, de respeito 
aos diferentes níveis e formas de apreensão da realidade expressada 
pelas pessoas e a coordenação de um processo sistemático de 
discussão que permita a elaboração de pontos comuns na 
compreensão das questões que orientam a construção de um 
trabalho coletivo.   

Desta forma, é preciso reconhecer que boa parte das decisões a ser tomada 

no cotidiano da escola requer que a gestão democrática seja sistemática e planejada 

por parte do dirigente, quando a equipe gestora da escola reconhece o papel da gestão 

pedagógica no seu cotidiano e da necessidade de fazer a Gestão Pedagógica, o 

entendimento da gestão ganha um novo significado. Defendida pela atual Lei de 

Diretrizes e Bases-LDB nº 9.394/96 em seus artigos 12, 15 e 75, o princípio da 

autonomia escolar passa a ser um dos princípios da gestão democrática e da 

descentralização das políticas públicas da educação. 

Segundo Libâneo (2009, p. 399) “o modo de agir das pessoas estão ligados 

a conceitos subjetivos, valores, opiniões, a convicções, a preferência e a interesses 

ancorados em uma prática de muitos anos, sendo, portanto, difícil à mudança”.   

Independente da importância dos membros da equipe tomarem 
consciência da necessidade da participação é a prática que 
possibilita o alargamento dessa consciência e o sentido da 
participação na construção de uma nova cultura organizacional. 
Compreender os processos envolvidos nas inovações 
organizativas, pedagógicas e curriculares, põe em prática a 
gestão participativa (LIBÂNEO 2009, p. 399).  

Segundo o autor, “é preciso saber compartilhar as decisões do sistema e as 

decisões tomadas no âmbito das escolas, sem desconhecer as tensões entre umas e 

outras”, argumentando que, “quanto aos objetivos de uma gestão democrática e 

participativa é necessário que os professores compreendam os processos de tomada de 

decisões do sistema educativo”. Ou seja, a escola ao se propor usar-se da autonomia, 

ela deve respeitar a comunidade escolar numa ação dialógica e participativa, 
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construindo novos valores na cultura organizacional da escola e implementando novas 

práticas no cotidiano. 

4 O PROCESSO PEDAGÓGICO E A QUALIDADE DO ENSINO 

O educador é aquele que pode e deve fazer trocas sinceras e verdadeiras 

com o educando, por meio do diálogo, sem invadir nem privar: cabe-lhe nutrir o 

educando com seus conhecimentos e sua experiência pessoal, contudo sem invadi-lo 

ou privá-lo. Assim, o professor (a) como adulto da relação pedagógica, é o mediador 

entre a cultura elaborada e o educando, que, nessa situação, se apresenta como 

aprendiz. No pensamento de Perrenoud (1993, p. 49) “o ato de ensinar não se restringe 

a aplicar cegamente uma teoria, nem se contentar com um modelo, sobretudo, implica 

na resolução de problemas, na tomada de decisões, no agir em situações 

indeterminadas e muitas vezes emergentes”. 

Todavia, no contexto de uma pedagogia construtivista, não podemos 

esperar que o educando tenha aprendido alguma coisa, além do mais, devemos investir 

na construção dos resultados definidos e desejados: 

A organização escolar entendida como comunidade democrática de 
aprendizagem transforma a escola em lugar de compartilhamento de 
valores e de práticas, por meio do trabalho e da reflexão conjunta 
sobre planos de trabalhos, problemas e soluções relacionadas à 
aprendizagem dos alunos e ao funcionamento da instituição escolar.  
A existência de projeto pedagógico com um plano de trabalho bem 
definido, que assegure consenso entre a direção da escola e o corpo 
docente acerca dos objetivos a alcançar e dos métodos de ensino 
(LIBÂNEO, 2009, p. 302).  

No ensino, só pode haver uma resposta adequada para o educando quando 

ele aprende pelo fato de o educador nele investir.  O professor como profissional que 

produz conhecimento sobre seu trabalho precisa desenvolver competências de 

elaboração e de desenvolvimento de projetos de investigação. Dessa forma, é 

relevante reconhecer o papel do gestor na condição do aluno na escola, em sua 

permanência, compreendendo a importância de manter na sala de aula futuros 

cidadãos, com seus direitos e deveres, inseridos na sociedade do conhecimento: 
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A prática pedagógica é uma atividade complexa e dinâmica, que se 
efetiva num ambiente social particular, formalmente responsável 
pela educação do aluno, para atender à demanda do contexto atual, 
deve ser organizada de modo que possibilite a formação de um 
cidadão crítico, capaz de lidar, conscientemente, com a realidade 
cientifica e tecnológica na qual está inserido (BORGES, 2005, p. 
23). 

Nas escolas, as ações de formação devem se constituir como fórum 

permanente de discussão das concepções envolvidas, das metodologias adequadas e 

dos conhecimentos adquiridos. É necessário então que o professor reconheça a 

aprendizagem como um instrumento que lhe auxilia na reflexão/ação da sua prática 

educativa, tendo claro que o desenvolvimento de seus alunos e os avanços que eles 

conseguem, bem como as dificuldades que eles enfrentam são reflexos também de sua 

prática enquanto educador.  

Neste caso, segundo Libâneo (2009, p. 349):   

A direção e a coordenação correspondem a tarefas agrupadas sob o 
termo gestão, ou seja, a gestão refere-se às todas as atividades de 
coordenação e de acompanhamento do trabalho das pessoas, 
envolvendo o cumprimento das atribuições de cada membro da 
equipe. Assim, as características apontadas reforçam a ideia de que 
a qualidade do ensino depende de mudanças no âmbito da 
organização escolar, envolvendo a estrutura física e as condições de 
funcionamento da instituição escolar.  

De acordo com Libâneo (2009, p. 349) “essa definição aplica-se aos 

dirigentes escolares, mas é igualmente aplicável aos professores, seja em seu trabalho 

na sala de aula, seja quando são investidas de responsabilidades no âmbito da 

organização escolar”. Assim, como o planejamento que deve chegar à ponta dos 

processos pedagógicos, o mesmo deve se realizar na escola como um todo, mas 

especialmente na sala de aula, cujo trabalho docente deve ser elaborado como 

pressuposto para a aprendizagem dos alunos. 

Segundo Borges (2005) “O conhecimento não é um objeto concreto e 

diretamente observável, pois, segundo o autor”:  

O ato de ensinar e de aprender é intermediado por diferentes tipos 
de representação sobre um mesmo conhecimento: a do professor, a 
do aluno e a do material de ensino. É a qualidade dessa interação 
que poderá favorecer a ocorrência de aprendizagem (BORGES, 
2005, p. 24). 
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A partir do exposto, cada aluno, na sua individualidade, desenvolve um 

ritmo próprio de aprendizagem, que é enriquecido pelas experiências pessoais e a 

forma como se apropria dos conteúdos segundo os seus interesses e motivações de 

acordo com as suas capacidades. Padilha (2001, p. 32) afirma que “o planejamento 

precisa ser feito por aqueles que efetivamente executarão a ação”.  

O trabalho em equipe é uma forma de desenvolvimento da organização 

escolar por meio de cooperação, diálogo, favorecendo assim a convivência e a 

responsabilidade individual de cada membro da equipe: 

A participação é um processo educativo tanto para a equipe gestora 
quanto para os demais membros das comunidades escolar e local. A 
gestão permite confrontar ideias, argumentar com bases em 
diferentes pontos de vista, expor novas concepções e alternativas. A 
participação proporciona mudanças significativas na vida das 
pessoas dentro ou fora da escola (DOURADO, 2001, p.23).  

Neste caso, a organização escolar incide diretamente na afetividade do 

processo ensino e aprendizagem, à medida que garante as condições de funcionamento 

da escola. Importante mencionar, que é preciso fortalecer os organismos colegiados 

para que os mesmos sejam células vivas dentro do espaço escolar interno/externo.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A função do gestor em uma escola democrática não deve se restringir 

somente a um tipo de participação, pois este é só um dos instrumentos, mas também 

voltar-se cada vez mais para a elaboração de projetos pedagógicos juntamente com a 

comunidade escolar para que se tenham melhores decisões que visem uma melhoria 

na qualidade educacional.  

Como a política escolar está totalmente ligada ao processo das políticas 

públicas, as instituições escolares enfrentar o desafio de garantir financiamento 

suficiente para educação, sendo este indispensável para que as escolas possam superar 

os desafios, assim, a permanência e o êxito de todos na aprendizagem, assumindo-os 

integralmente, promovendo assim a continuidade do ensino ofertado. 

Nesta abordagem, os profissionais da educação passam a levantar a 

bandeira do fortalecimento da democracia, em defesa de uma escola pública para 
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todos, oferecendo um ensino de qualidade, permitindo o acesso e permanência das 

classes menos favorecidas. Historicamente e socialmente, a gestão democrática é fruto 

de intensas lutas e movimentos sociais contra práticas autoritárias, clientelistas e 

excludentes que permeavam e ainda permanecem nas várias instituições da sociedade.  

Finalmente, a direção da escola, deve assinalar a necessidade de atitude 

crítica em que, a descentralização da escola permita uma maior autonomia que, ao 

mesmo tempo, a instituição escolar tem trabalhado isoladamente, mesmo que 

juridicamente as três esferas de poder devam trabalhar juntas. Em suma, a educação é 

interesse de toda a sociedade de um país, tendo, o estado o dever e a responsabilidade 

de incluírem os profissionais da educação, a família, os filhos, uma vez que o serviço 

é de natureza pública.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AZIBEIRO, N.E. Gestão e democracia participativa na escola. Curso de 
especialização em gestão escolar. Florianópolis: UDESC; FAED; CEAD, 2002.  

BORGES, Evelyse Lemos. A gestão pedagógica e o desempenho escolar/Secretaria de 
Educação Básica do Ceará-Fortaleza. Edições SEDUC, 2005. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996.  

DOURADO, Fernandes Luiz, DUARTE, Marisa Ribeiro T. Progestão: como 
promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de gestão escolar? 
Módulo II. Brasília: CONSED, 2001.  

GADOTTI, Moacir. Escola cidadã: uma aula sobre a autonomia da escola. 4ª. Ed. São 
Paulo: Cortez, 1992. 

GADOTTI, Moacir e José E. ROMÃO (org). Autonomia da escola: princípios e 
propostas, 6. ed. São Paulo: Cortez : Instituto Paulo Freire, 1997. 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar, políticas, estrutura e organização. 8ª. Ed. 
São Paulo: Cortez, 2009. 

______. Pedagogia e pedagogos, para quê? 10ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

__________________. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática, 5ª. Ed. 
Goiânia, Alternativa, 2004. 



 

	

	

	
105	

__________________. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

LÜCK, Heloísa. et.al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. 5ª. Ed. São 
Paulo, 2001. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Política e Gestão da Educação. 1ª. Ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002. 

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento Dialógico: como construir o projeto político 
pedagógico da escola. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 2001. 

PARO, V.H. Gestão democrática da escola pública. 3ª. Ed. São Paulo: Ática, 2001. 

PERRENOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: 
perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote: Instituto de Inovação Educacional, 
1993.  

SAVIANI, Dermeval. A nova Lei da Educação: trajetória, limites e perspectivas, 
Autores Associados, Campinas/SP, 1997. 

TAVARES, Otávio Augusto de Araújo. Gestão Democrática: Papel dos Conselhos 
Municipais de Escola In 1º Simpósio Regional de Administração de Educação do 
Nordeste. Anais: Fortaleza, 1996.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político pedagógico: novas trilhas para a 
escola. Campinas – São Paulo, 2001. 

  



 

	

	

	
106	

PERSPECTIVAS DO RECÉM-EGRESSO DA UNIVERSIDADE JUNTO AO 
MERCADO DE TRABALHO NO CONTEXTO SOCIAL 

 		
Deusdedit	Narciso	de	Oliveira	Castro	Filho*	

Francisco	Ricardo	Almeida	Amorim**	
 

RESUMO: O artigo teve como tema principal “Perspectivas do recém-egresso da 
universidade junto ao mercado de trabalho no contexto social”, apresentou as 
dificuldades da conquista do egresso junto ao campo de trabalho. O objetivo da 
pesquisa foi contribuir com informações na inserção dos alunos formados em sua 
carreira acadêmica. Teve como justificativa a importância de se analisar como está o 
ensino universitário brasileiro e de que forma pode melhorar observando métodos e 
didáticas na educação de países de primeiro mundo sendo usado como método de 
pesquisa o modo qualitativo, nível descritivo e bibliográfico, utilizado como fonte de 
pesquisa  artigos científicos, livros, teses e leis. Este artigo trouxe também uma 
reflexão mediante ao cenário atual no Brasil, tendo como base fundamental dados do 
Ministério da Educação, do Instituto Nacional da Educação (Anísio Teixeira), 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lei de diretrizes básica da educação 
(LDB), SINE IDT, entre outros. Por toda pesquisa feita identificou-se que há uma 
carência de profissionais capacitados no mercado de trabalho, pois as universidades 
não tratam este assunto com grande relevância. Por todo exposto concluiu-se que o 
mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, exigindo dos profissionais não 
somente uma formação superior,  mas algo a mais como uma segunda língua, pós-
graduações, experiências, ficando o egresso prejudicado tendo em vista o não preparo 
das instituições superiores, levando ele a se auto qualificar por conta própria  ou 
buscar outras profissões.   

Palavras-Chaves: Mercado de Trabalho; egresso; Universidade. 

INTRODUÇÃO 

As Perspectivas do recém-egresso da universidade junto ao mercado de 

trabalho no contexto social  revelam poucas informações dos alunos recém-formados 

nos cursos superiores, mesmo com o SINAES normatizando sobre a matéria, o que é 

um grande avanço, ainda é pequena a participação dos egressos no processo de 

avaliação institucional das universidades brasileiras após a conclusão do curso.  
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Conquistar um emprego é uma das maiores preocupações de quem se 

forma em uma universidade. Ingressar em um mercado de trabalho cada vez mais 

disputado é uma tarefa que aflige boa parte dos egressos do ensino superior. A 

inserção em uma empresa pode ser difícil, principalmente em tempos de crise. Desta 

forma há uma grande dificuldade de ingressar no mercado de trabalho seguindo o 

curso da sua formação, por isso percebe-se o grande número de jovens que saem da 

universidade e exercem outras atividades. 

O Objetivo da pesquisa é contribuir com informações na inserção dos 

alunos formados em sua carreira acadêmica.  

Observa-se a importância de se analisar como está o ensino universitário 

brasileiro e de que forma pode melhorar observando  métodos e didáticas na educação 

de países de primeiro mundo como os Estados Unidos e que assim podem ajudar a 

desenvolver as nossas universidades.  

A pesquisa teve como método o modo qualitativo, nível descritivo e 

bibliográfico, utilizado como fonte de pesquisa artigos científicos, livros, teses e leis.  

1. EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

De acordo com dados de pesquisa as primeiras faculdades no Brasil foram 

fundadas em 1808 com a chegada da família real no Brasil, sendo  criadas as escolas 

de Cirurgia e Anatomia em Salvador (hoje Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia), a de Anatomia e Cirurgia, no Rio de Janeiro (atual Faculdade de 

Medicina da UFRJ) e a Academia da Guarda Marinha, também no Rio. Dois anos 

após, foi fundada a Academia Real Militar (atual Escola Nacional de Engenharia da 

UFRJ). 

Segundo (Teixera,1969), com a independência política em 1822 não houve 

mudança no formato do sistema de ensino, nem sua ampliação ou diversificação. A 

elite detentora do poder não vislumbrava vantagens na criação de universidades. 

Contam-se 24 projetos propostos para criação de universidades no período 1808-1882, 

nenhum dos quais aprovado. 
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Na trajetória do ensino superior no Brasil podemos configurar dois 

momentos, sendo o primeiro a reforma universitária que é marcada por uma ideologia 

fundamentada no ensino e pesquisa, cujo o foco era a formação de um “ser” capaz de 

compreender a sua época e acontecimentos. O segundo momento é a  pós-reforma que 

adota um paradigma neoliberal, que deixa de patrocinar a cultura, a ciência e o 

pensamento para reportar um ensino superior mais profissionalizante, interligado ao 

capital humano, ou seja, preparando a mão-de-obra para o mercado de trabalho.      

Outro ponto importante a se frisar são as criações das universidades 

particulares que foram criadas no final do século XIX, graças à possibilidade legal 

disciplinada pela Constituição da República (1891). As instituições privadas surgiram 

da iniciativa das elites locais e confessionais católicas.  

As instituições da educação superior no Brasil em 2017, conforme MEC, 

2018  constam no total 2.448, sendo universidades públicas 106, privadas 93, centros 

universitários públicos 8, privados 181, faculdades públicas 142, privadas 1.878, 

institutos federais 40. Sendo matriculados no total 8.290.811, conforme dados do 

INEP 2018. 

Desta forma, considera-se de acordo com dados do MEC/INEP um grande 

avanço no tocante à educação superior no Brasil, pois houve um crescimento 

considerável nas Instituições de ensino superior, consequentemente nos cursos 

ofertados.  

2. PERFIL DO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR 

Diversas mudanças políticas ocorreram em nosso país, mas as que tiveram 

maior repercussão foram as políticas educacionais, que trouxeram um estímulo aos 

alunos de baixa renda e facilitou o acesso destes ao ensino superior, alguns destes 

programas de incentivo que podemos  citar são o FIES e o PROUNE, que de certa 

maneira foram criados com o objetivo de incender a população brasileira a  tornar-se 

mais culta e com um conhecimento mais amplo.  

Desta maneira houve uma busca incessante da população por obtenção de 

conhecimento e mais aprendizado, consequentemente as universidades se tornaram o 
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foco desta procura, ocorrendo assim até uma disputa entre universidades para 

conseguir angariar maior número possível de alunos. 

De acordo com o INEP 2018, o perfil dos discentes do curso de graduação 

tem idade de ingressantes de 18 anos,  matriculados 21 anos e concludentes  23 anos. 

Percebe-se então que no perfil brasileiro os alunos do ensino superior 

ingressam na faixa etária ideal, entretanto não devemos descartar a grande procura de 

alunos com idade superior a 25 anos, que procuram a universidade, sendo a maioria já 

inserida no mercado de trabalho, buscando qualificação e melhoria profissional e 

aumento de grau intelecto.   

2.1 Formas de Ingresso  

De acordo com a LDB (lei nº 9.394/96), as formas de ingresso junto às 

universidades públicas e privadas são vestibular, Enem, transferência e ex-officio. 

Desta forma no Brasil predomina nas universidades públicas o ingresso pelo Enem, 

muito embora não sendo obrigatório, pois algumas universidades estaduais optam pelo 

vestibular tradicional, e podemos citar como exemplo  a Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú, em Sobral, no estado do Ceará. Nas universidades privadas 

predomina ainda o vestibular tradicional como forma de entrada, mas aceitam também 

a nota do Enem como ingresso junto às faculdades. 

O Enem vem a ser o Exame Nacional do Ensino Médio e foi instituído no 

ano de 1998 pelo então ministro da educação Paulo Renato de Souza no governo 

Fernando Henrique Cardoso e tinha como princípio avaliar anualmente o desempenho 

e aprendizado dos alunos no final do ensino médio. Em 2009 na gestão do ministro 

Fernando Haddad no governo Luís Inácio Lula da Silva, foi introduzido um novo 

modelo com o intuito de unificar o vestibular das universidades federais brasileiras, 

sendo este novo sistema de avalição copiado da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.   

No artigo 49 caput e parágrafo único da LDB (Lei nº 9.394/96), descreve 

sobre transferência comum e a transferência ex-officio, que é obrigatória conforme a 

lei e vem a ser uma forma compulsória de entrada nas universidades, um exemplo 
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típico é o caso de militares e políticos em modo geral que quando são transferidos para 

o  local de ofício, qualquer universidade que tenha na localidade é obrigada a aceitá-

los,  tanto eles como seus dependentes.     

No Brasil houve um grande avanço na forma de avaliação destacando-se no 

ENEM, que é considerado o segundo maior vestibular do mundo, sendo copiado por 

muitos países, destacando assim o Brasil no cenário mundial na qualidade do ensino 

superior. 

2.2 Aluno Concludente 

Em 2017, conforme o INEP o número de concluintes em cursos de 

graduação teve um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior que corresponde no 

total de 1.199.769. 

Desta forma cabe destacar o avanço quanto ao número de concluintes, 

tendo um número considerável de pessoas qualificadas  a mais no mercado de 

trabalho, demonstrando assim que o brasileiro cada vez mais está procurando crescer e 

se qualificar  no campo de trabalho.    

3. DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

O principal papel do docente vem ser sempre o de buscar a melhor maneira 

para o aluno aprender e na medida em que os professores investem nas suas próprias 

experiências  e  práticas, investem no próprio “eu’’ e tendo uma oportunidade de 

ensino próprio; eles podem também conceber uma prática profissional exclusiva e 

diferenciada. 

Este enfoque de formação do professor na prática docente vem a ser um 

outro paradigma, ou melhor, uma prática profissional que oportuniza a comunicação, 

essa fala, assim retrata o autor:  

Segundo Santos (1997), o professor é um intermediário entre o aluno e o 
conhecimento, assumindo um papel importante na formação do indivíduo. “É 
preciso ter em mente a diferença entre erudição e sabedoria, pois o verdadeiro 
conhecimento tem que ser internalizado, as informações não devem ser apenas 
assimiladas, mas precisam provocar as devidas transformações na nossa linha 
de pensamento, caso contrário, serão apenas palavras que irão ornamentar nossa 
erudição. 
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“Cabe ao professor ousar pensar com a própria cabeça, ousar mudar de 

ideia  quando perceber que precisa agir como um arte-educador, e que essa é a melhor 

alternativa para se deixar de ser somente uma repetição do que os outros já disseram 

ou pensaram”. (Rocha et al.,2012) 

Por todo exposto conclui-se que é de suma importância o papel do 

educador em todas as esferas educacionais desde o ensino infantil básico à graduação, 

sendo sempre necessário buscar se qualificar, conhecer métodos e se possível até 

inventar para um aprendizado  eficaz do aluno.   

Formação do docente dos cursos superiores no que preceitua  a LDB em 

seu artigo 52, caput e incisos, defende que: 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, 
de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 
caracterizam por:  

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto 
de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação 
acadêmica de mestrado ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Considerando-se  a exigência do grau do docente é uma condição elevada 

diante do cenário atual da oferta dos cursos pós-graduação strictu sensu. 

Contabilizando docente com titulo de strictu sensu é de 305.826 e docentes com titulo 

de latu sensu é de 74.847. 

Em 2017 o total de docente no ensino superior segundo o INEP é de 

380.673. Considerando os dados do INEP houve um grande avanço no tocante ao 

número de mestres e doutores, assim como um aumento à quantidade de especialistas 

em relação a tempos anteriores.     

4. MERCADO DE TRABALHO 
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O mercado de trabalho hoje impõe um novo perfil de profissional como 

aquele que está em constante mutação à crise, à recessão, ao fechamento de postos de 

trabalho, à queda de contratações via CLT, à globalização, o aumento do 

empreendedorismo ( muitos galgam por este caminho por falta de opção e 

oportunidade), tudo isso  apresenta-se em um momento de transição em que é 

fundamental para o trabalhador buscar um novo modelo de carreira que o prepare para 

o futuro. 

O mercado de trabalho nunca esteve tão competitivo, a economia de 

mercado globalizada fez com que as empresas possam contratar pessoas de todo canto 

do mundo e com o crescimento do trabalho remoto esta tendência  só tende a 

aumentar, exigindo de cada candidato uma habilidade a mais em informática, um 

inglês fluente e horas a mais de estudo e preparo. 

Diante do exposto os egressos universitários têm grande dificuldade em 

inserir-se no mercado de trabalho seguindo sua graduação, levando o recém-formado a 

procurar outras profissões e ocupações que acaba por tornar-se um profissional 

insatisfeito. 

Segundo o IBGE 2019 a taxa de desemprego subiu para 12% em janeiro, 

atingindo 12,7 milhões  de pessoas, segundo dados divulgados  trata-se do maior  

número de desocupados desde de agosto do ano passado, após uma sequência de 8 

meses seguidos de quedas e um de estabilidade. 

4.1 Requisitos para o Recém-Formado  

Durante o ensino superior os alunos são preparados para conciliar estágios, 

estudos, entregar trabalhos, fazer seminários, tirar boas notas. Só que depois de 

concluído é que aparecem os grandes obstáculos, como por exemplo,  ingressar no 

mercado de trabalho. 

Desta forma escolher um curso e uma boa faculdade, passar no vestibular e 

muitas vezes arrumar dinheiro para se manter durante a graduação, estudar, participar 

de projetos de pesquisa de extensão, estágios e ainda entregar o tão temido trabalho de 



 

	

	

	
113	

conclusão de curso, depois de toda essa maratona e  finalmente com o diploma na mão 

vem  a expectativa de conseguir o tão sonhado emprego.  

Entretanto apenas o título de bacharel ou licenciado  não é o suficiente para 

garantir a inserção no mercado de trabalho, neste sentido, saído dos bancos da 

universidade com pouca ou nenhuma experiência na área pretendida ficando atrás na 

corrida por uma vaga, tendo como fator agravante a crise econômica e o aumento do 

desemprego, tornando-se a maior preocupação da comunidade acadêmica brasileira. 

Percebe-se uma grande procura dos alunos recém-formados, nos cursos de 

formação continuada, mostrando interesse nos cursos de especialização, sendo assim, 

o aluno egresso tem mais condições de ingressar e disputar uma vaga no mercado de 

trabalho de sua área de formação, desta forma o egresso adquire competências e 

habilidades. Os egressos devem ainda participar de eventos relacionados à sua 

formação, desta forma criando uma rede de network. 

Diante do exposto outro problema identificado é o desencontro entre 

cursos, quantidade de vagas ofertadas e o número de oportunidade de mercado de 

trabalho. Percebe-se a oferta na simples procura dos alunos, o resultado é o grande 

número de pessoas com diploma, entretanto com áreas saturadas com pouco emprego. 

Destaca-se uma preocupação do ministério da educação em mudar o 

sentido para atender as áreas que precisam de mais profissionais, é necessária uma 

mudança política além de ofertar qualificações , como curso de extensão, de línguas, 

especializações latu sensu e stricto sensu. 

4.1.1 Educação do Ensino Superior X Internacional     

É inegável que o Brasil possui boas universidades, que oferece um ensino 

de qualidade, tanto públicas quanto particulares. Contudo, as universidades dos 

Estados Unidos e Canadá estão em um patamar diferente das universidades brasileiras, 

pois sua metodologia de ensino, o investimento, a valorização da educação, a estrutura 

das instituições e o nível das universidades estão em diferentes e superiores patamares. 
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O modelo educacional proposto pelos Estados Unidos e Canadá não 

enxerga na universidade um lugar em que os alunos receberão apenas conhecimento 

acadêmico. Tanto é que no processo seletivo, o candidato é avaliado de várias 

maneiras  levando em consideração diversos fatores, não somente suas notas nos 

testes. 

Nas universidades dos Estados Unidos e Canadá, o grande aprendizado está 

no que o aluno aprende fora da sala de aula: a possibilidade de participar e até mesmo 

administrar grupos temáticos dentro da universidade (os chamados clubs), tendo um 

inglês realmente fluente, uma tolerância com diferentes culturas, conhecimento de 

mundo, independência, maturidade, vida no campus, rede de relacionamentos 

internacional, autoconfiança, resiliência, etc. 

Diante do exposto apresentado as universidades dos Estados Unidos e 

Canadá o direciona para o mercado de trabalho, facilitando o ingresso do mesmo. 

Conclui-se que o mercado de trabalho no Brasil para alunos recém-

formados está cada vez mais exigente, como uma segunda língua, cursos de extensão, 

especializações, e em muitos casos experiência profissional, levando o egresso a 

exercer funções que não seja da sua formação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como tema principal: PERSPECTIVAS DO RECÉM-

EGRESSO DA UNIVERSIDADE JUNTO AO MERCADO DE TRABALHO NO 

CONTEXTO SOCIAL, ele trouxe uma reflexão  mediante ao cenário atual no Brasil, 

tendo como base fundamental dados do Ministério da Educação, do Instituto Nacional 

da Educação (Anísio Teixeira), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lei de 

diretrizes básica da educação (LDB), SINE IDT, entre outros. Desta forma 

identificou-se que há uma carência de profissionais capacitados no mercado de 

trabalho, pois as universidades não tratam este assunto com grande relevância,  pois  

há uma falta  de iniciativa das instituições de ensino superior no quesito de 

acompanhar o aluno egresso, deixando ele sem perspectiva e preparo  de exercer uma 

função conforme à sua graduação. 
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O objetivo geral da pesquisa  que é contribuir com informações na inserção 

dos alunos formados em sua carreira acadêmica, foi alcançado, diante dos dados 

coletados, sendo apontado déficit de capacitação, formação continuada, orientação das 

instituições, oportunidade de emprego na região. 

Desta forma concluiu-se que o mercado de trabalho está cada vez mais 

competitivo, exigindo dos profissionais não somente uma formação superior mas algo 

a mais como uma segunda língua, pós-graduações, experiências, ficando o egresso 

prejudicado, tendo em vista o não preparo das instituições superiores, levando ele a se 

autoqualificar por conta própria  ou buscar outras profissões.   
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Resumo: Avaliar a qualidade da produção científica realizada por pesquisadores e 
discentes no Brasil têm sido uma árdua tarefa em virtude da exiguidade de 
normatização de um modelo padrão. Para coleta de dados do artigo científico, 
realizou-se o método descritivo, de natureza qualitativa, oriundo de pesquisas 
Bibliográficas. A relevância deste conteúdo dar-se em apresentar materiais que 
apontem as consequências geradas pela exiguidade de normatização entre as IES no 
Brasil. O processo de investigação científica é resultante da busca por encontrar 
soluções e explicações aos questionamentos independente de sua área de estudo, faz-
se necessário que os pesquisadores recorram às citações e estas por sua vez devem ser 
dotadas de conteúdo informativo, técnico e composto de dados confiáveis. O processo 
de construção e a apresentação ao conteúdo metodológico gera desafios não somente 
ao acadêmico, mas também aos docentes, pois embora a ABNT disponha de um 
amplo acervo de materiais técnicos, tratam-se de recomendações a serem seguidas, e 
não um modelo normatizado padrão, deixando espaço para personalizações 
desenvolvidas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), que elaboram seus próprios 
manuais de metodologia científica. A avaliação e julgamento é realizado pela tríade 
avaliadora, composta por dois profissionais atuantes na Instituição e um profissional 
da área, contudo, pode-se concluir que o julgamento realizado pela banca avaliadora e 
a análise da qualidade dos materiais produzidos pelos acadêmicos é inadequada, 
inexata e equivocada pois baseiam-se em critérios dissemelhantes entre as IES, 
afetando diretamente na nota proferida e na análise Bibliométrica de conteúdos 
científicos. 

Palavras-chave: Normatização. Metodologia Científica. 

1 INTRODUÇÃO 

As produções científicas realizadas por pesquisadores e discentes que 

necessitam elaborar artigos, conteúdo monográfico ou o trabalho de conclusão de 

curso (TCC) nas diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, embora 

estejam em exponencial ascensão, ainda apresentam lacunas acerca do processo de 
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construção, formatação e julgamento do conteúdo produzido. Avaliar a qualidade 

desses materiais pode ser uma árdua tarefa em virtude da exiguidade de normatização 

e padronização para a produção desses documentos.   

A escolha da temática deve-se a uma inquietação de cunho pessoal, 

motivada pelas observações periódicas de defesas e apresentações de trabalhos 

científicos e posteriormente a contemplação dos julgamentos e pareceres da banca 

avaliadora, constatando a princípio que os critérios de avaliação são dissemelhantes, 

variando significativamente entre uma IES e outra. 

Diante das observações mencionadas, pressupõe-se que a definição de um 

modelo padrão de metodologia, substanciado por uma norma técnica, muito ajudaria 

na qualidade da produção de materiais, além do que a normatização, que refere 

unicamente ao ato de estabelecer normas de padronização, quando executadas entre as 

IES seria determinante para um julgamento probo.  Em virtude do problema em 

questão, o objetivo geral da pesquisa direcionou-se a identificar na literatura se a 

ausência de uma norma única para a elaboração e análise de conteúdo científico influi 

negativamente no julgamento da qualidade dos documentos, interferindo diretamente 

nas notas proferidas pelos participantes das bancas de avaliação. 

Acerca da técnica de coleta de dados o presente artigo enquadra-se como 

uma revisão de literatura descritiva, de natureza qualitativa, no qual o conteúdo 

exposto foi rateado em tópicos que discorrem mais detalhadamente sobre a temática, 

metodologia, resultados obtidos pelo pesquisador, discussão e como etapa conclusiva, 

o tópico de considerações finais. 

2  O CURSO DA CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA  

Não muito tempo atrás, a busca por conteúdo científico ainda ocorria 

predominantemente em materiais impressos, a utilização de livros, jornais e revistas 

como fonte informativa era comum entre os acadêmicos e estudiosos que se dirigiam 

as bibliotecas locais. Nas pesquisas apresentadas em 2001 por Tomaél e 

colaboradores, já se mencionava sobre os suportes eletrônicos, a facilidade que os 
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acadêmicos teriam para produzir conteúdo de maior qualidade e os avanços 

tecnológicos da época. 

O processo de investigação científica é resultante da busca por encontrar 

soluções e explicações aos questionamentos do pesquisador, que na visão de Köche 

(2011, p.31) ocorre “no momento em que se reconhece a ineficácia dos conhecimentos 

existentes” sendo assim, estes sobrepujam a sua zona de conforto e se desafiam a obter 

respostas para seus dilemas de pesquisa. 

2.1 Efeito Mateus na Ciência: Análise das citações 

Para a fomentação textual de um trabalho científico, independente de sua 

área de estudo, faz-se necessário que os pesquisadores recorram às citações e estas por 

sua vez devem ser dotadas de conteúdo informativo, técnico e composto de dados 

confiáveis. A respeito da finalidade de uma citação bibliográfica, Carvalho (1975) 

alude em suas produções que as citações são as identificações das fontes informativas 

da quais o pesquisador realizou e obteve auxilio para a produção de um trabalho 

científico.  

A análise das citações é uma das etapas realizadas pela Bibliometria, pois a 

mesma, originada em meados do século XVII, tem como função apontar quais são os 

autores mais mencionados, relevantes e mais produtivos no meio científico, 

identificando quem cita, quantas vezes e qual área da ciência aborda aquele conteúdo 

citado. Merton (1968) aponta em seus estudos o termo conhecido como “Efeito 

Mateus na ciência” que faz menção a máxima: “aos que mais têm será dado em 

abundância e, aos que menos têm até o que têm lhes será tirado”.  

Volvendo a máxima do Efeito Mateus, compreende-se que se um 

pesquisador produzir pouco material científico, porém relevante, e seu nome for citado 

em inúmeras pesquisas por outros estudiosos, seu material gera um fator de impacto 

no meio científico. Todavia, se o pesquisador produzir uma elevada demanda de 

conteúdo, mas este não apresentar tanta significância aos pesquisadores, não gerando 

copiosas citações sobre o mesmo, este não terá pertinência à comunidade científica. 
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O processo de como elaborar uma referência bibliográfica é repassado nas 

IES pelo profissional da educação, intitulado como “Orientador científico” que conduz 

o discente pesquisador no decorrer de toda produção, todavia nas produções 

científicas iniciais, principalmente as monografias solicitadas pelas Instituições como 

requisito para a conclusão de um curso, os discentes por conflitos de orientação 

metodológica, realizam erroneamente a cópia das referências bibliográficas do 

material fonte de pesquisa, não elaborando adequadamente a referência daquele 

conteúdo, entretanto a NBR 6023 (explanada mais adiante) disponibiliza um suporte 

efetivo para a elaboração adequada de referências bibliográficas. 

Há um ponto que pode interferir diretamente na frequência de documentos 

que fazem menção ao autor, influenciando a máxima em questão, mas pouco 

profissionais que orientam a produção científica sabem de sua significância. O ponto é 

que se os autores são destacados pela quantidade de citações que fazem a respeito dos 

seus materiais, é de extrema valia que as referências correspondentes a citação do 

autor, sejam realizadas corretamente e se os acadêmicos em formação apenas 

copiarem uma referência bibliográfica produzida incorreta, o autor não será 

reconhecido devidamente, sendo assim, este não desfrutará de uma qualificação e 

reconhecimento no meio científico adequado em consequência da utilização do seu 

conteúdo.  

2.2 Instituições de Ensino Superior (IES): Disseminador de conhecimento 

Atribui-se repetidamente aos campos de graduação o papel de disseminar 

conhecimento e pressupõe-se que as IES incentivem os discentes acerca da produção 

do material científico em alguma etapa da formação acadêmica. A produção científica 

é capaz de estimular o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo e este é um dos 

fatores que demonstram sua relevância. Para tal produção faz-se então necessário o 

ensino da Metodologia Científica. 

Vale ressaltar que a condução e a apresentação ao conteúdo metodológico 

gera desafios não somente ao acadêmico, mas também aos docentes, isto é justificado 

por Maia (2008, p.01) onde aponta que a dificuldade seja “provavelmente, em 

decorrência de uma formação deficiente na formação básica.” Visto que nesta etapa de 
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ensino e aprendizagem a educação básica têm tarefas prioritárias acerca da 

socialização dos saberes científicos, artísticos e filosóficos. O autor supracitado 

elucida ainda os principais pontos onde há déficit dos discentes sobre a metodologia 

científica: 

Por vezes, verifica-se que alunos cursando o último ano dos cursos 
de graduação, desconhecem as mais elementares normas envolvidas 
na elaboração de textos científicos, tais como: desenvolvimento e 
estrutura do trabalho, padrões de redação, procedimentos para 
elaborarem pesquisas bibliográficas, seleção e organização da 
leitura das obras, construção de citações diretas e indiretas, bem 
como sobre o propósito de incluí-las no corpo do próprio texto 
(MAIA, 2008, p.01). 

A respeito das observações do autor fica evidente que existe uma “lacuna 

informativa” no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo metodológico. Se os 

discentes desconhecem o propósito das citações dentro do corpo do próprio texto, qual 

têm sido a qualidade destes materiais produzidos?  

É inquestionável a natureza técnica do conteúdo de metodologia científica, 

porém é de suma relevância que os profissionais que são designados a repassar estas 

informações tenham domínio e afinidade com a disciplina, pois o conhecimento e a 

interação do docente são capazes tanto de influenciar na produção metodologicamente 

adequada de um documento, quanto na qualidade destes materiais. Diante de tantas 

variações no ensino e na maneira que um conteúdo é elaborado surgiu-se então a 

necessidade de uma ferramenta que mensurasse estes materiais. 

2.3 Bibliometria: Quantificando os saberes 

A Bibliometria pode ser definida na visão de Araújo (2006, p.12) como a 

“técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação 

do conhecimento científico” com a finalidade inicial de mensurar os dados e 

informações contidas em livros, posteriormente a mesma evoluiu para a análise da 

qualidade da produção científica geral, tornando-se fundamental em consequência da 

elevada demanda periódica da produção de documentos científicos no País, 

beneficiando não somente a comunidade científica e acadêmica, mas também as 

bibliotecas, pois torna possível o gerenciamento de informações.  
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Pouco se sabe ao certo a respeito da origem da técnica de quantificação, 

mas ao averiguar na literatura pode-se encontrar que o termo “Bibliometria” foi criado 

por Paul Otlet (1934) e impulsionado no Brasil entre 1972 e 1975 por Tefka 

Saracevic, isso devido ao fato de Saracevic ter orientado as primeiras teses e 

dissertações a respeito da temática. A técnica analisava e dimensionava o padrão do 

material elaborado através de 15 critérios citados por Weinstock (1977) e organizava-

se em três leis básicas, sendo estas: Lei de Lotka; Lei de Bradford e Lei de Zipf. 

A inquietação quanto a clareza e eficiência dos métodos, leis e técnicas de 

quantificação do conhecimento científico aflui a datar de 1980. Rao (1986, p.182) 

levantou um questionamento sobre a ausência de dados e comprovações da Lei de 

Lodka, alegando que não havia sido “testada estatisticamente” gerando dúvidas quanto 

a uniformidade e efetividade da mesma. 

De acordo com a literatura outros autores também tentaram reformular esta 

Lei e segundo Urbizagás e Lane (2002) mais de 200 trabalhos foram elaborados e 

apresentados em busca de externar conteúdos que deveriam ser remodelados. Kendall 

(1961) realizou um paralelo entre as Leis Bradford e a Lei de Zipf, ambas com vasta 

aplicação na área linguística, elucidando diversos pontos que deveriam ser 

modificados e acrescentando suas contribuições ao material. 

Para avaliar a produção realizada pelo meio científico, a Bibliometria 

dispõe de ferramentas, denominadas de Indicadores, e estes estão apresentados nos 

estudos de Costa e Bordons (2014) em quatro diferentes etapas: Indicador de 

Qualidade Científica; Indicador de Atividade Científica; Indicador de Impacto 

Científico; Indicadores de Associações temáticas. O autor ressalta ainda que nos 

últimos anos novas ferramentas e indicadores tem surgido, tais como: h-index e o 

Google Scholar Metrics (GSM) todavia o autor conclui que as bases e ferramentas de 

avaliação não atuam como concorrentes no mercado, mas sim, ferramentas 

complementares. 

2.4 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
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A ABNT apresenta papel relevante quanto a evolução no processo de 

produção e avaliação do conteúdo científico, visto que trata-se do Foro Nacional de 

Normatização, reconhecida desde o ano de 1940, esta é fundadora da Organização 

Internacional de Normatização (ISO), Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas 

(Copant) e da Associação Mercosul de Normalização (AMN). A Associação 

Btrasileira de Normas Técnicas é responsável pela produção e feitura das Normas 

Brasileiras (ABNT NBR) nas quais são averiguadas pelos Comitês Brasileiros 

(ABNT/CB) Organismos de Normalização Setorial (ABNT/NOS) e pelas Comissões 

de Estudos Especiais (ABNT/CEE). 

De acordo com © FastFormat (2017) e © ABNT–Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (2002) no campo da produção de documentos científicos destacam-

se: 

• NBR 14724 – Trabalho Acadêmico: estabelece os princípios gerais 
para construção de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, TCC e 
outros). Seu foco está na apresentação dos elementos para bancas, 
comissões, especialistas, etc. 

• NBR 10520 – Citações: essa norma discorre sobre como devem ser 
apresentadas as citações a outras fontes em trabalhos acadêmicos. 

• NBR 6022 – Artigos científicos impressos: apresenta os princípios 
para apresentação de artigos científicos em publicações periódicas. 

• NBR 6023 – Referências: Descreve quais elementos devem ser 
incluídos em cada tipo de referência bibliográfica. Essa norma é 
bastante extensa e deve ser examinada cuidadosamente, pois pode 
levar a diversas interpretações. 

• NBR 15287 – Projeto de pesquisa: apresenta os princípios para 
elaboração e apresentação de projetos de pesquisas. 

 

A necessidade da fundação da ABNT dar-se em virtude ao processo de 

formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas advindos 

da ausência de um modelo a ser “seguido”. No estabelecimento dessas regras fica 

evidenciado que a Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por 

um organismo reconhecido, qualificado e apto, que fornece regras, diretrizes ou 

atributos mínimos para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um 

grau ótimo de ordenação em um dado contexto. 

Contudo, embora a ABNT disponha de um amplo acervo de materiais 

técnicos, tratam-se de recomendações a serem seguidas, e não um modelo 
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normatizado padrão, deixando espaço para personalizações desenvolvidas pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES), que elaboram periodicamente manuais de 

formatação característico da Instiuição. 

2.5 IES – Ausência Isonomia de Metodologia Científica 

Para Gil (2002, p.17), o desenvolvimento de produções científicas só se dá de maneira 

efetiva “mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa 

de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos”. 

Ao decorrer do processo de formação superior, as IES no Brasil fornecem 

múltiplas atividades de características ao ramo científico, tais como: palestras, 

seminários e congressos. Por meio destas, é possível introduzir o discente ao 

conhecimento “formalizado” de ideias, tendo em vista que a linguagem destes 

trabalhos necessita de um conteúdo mais “refinado” dotado de embasamento 

científico. 

Acerca do processo de evolução histórica, Oliveira (2017, p. 06) menciona 

que “a instituição deixa de ser pluridisciplinar para ser plurimodal, ou seja, assume mil 

formas, tantas quantas forem as necessidades do mercado e das exigências da 

integração dos mercados”. Como explana o autor, as Instituições transcorrem em um 

momento de transição gradativa e continuada.  

O autor supracitado destaca que desde a década de 80 tornou-se comum o 

processo de solicitação da elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

pelas IES no Brasil como recurso basilar para o transcender da vida acadêmica para a 

vida profissional, entretanto Oliveira conclui que as IES atribuem ao docente o 

processo de orientações e condução a elaboração científica, por deveras este conteúdo 

é repassado de modo genérico, sem uma preparação e profissionalização específica do 

docente no campo de metodologia científica. 

O sistema tradicional de avaliação do conteúdo monográfico também é 

variável, entretanto destaca-se o modelo da tríade avaliadora, composta por dois 

profissionais atuantes na Instituição e um profissional da área, convidado pelo 

“Orientador científico” para participar e julgar. A respeito do julgamento, Pichetti 
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(2013) relata que “O resultado da avaliação, como a média obtida das notas atribuídas 

pelos avaliadores, e um parecer da banca (opcional) é armazenado para que possa 

gerar a listagem para lançamento no sistema acadêmico”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No andamento da produção deste material tornou-se evidente que as 

mudanças nesta direção - na epistemologia do professor e na metodologia do ensino - 

interferirão diretamente na qualidade dos materiais científicos. A necessidade de uma 

normatização padronizada e compartilhada entre as IES muito contribuiria para que a 

análise destes conteúdos ocorresse de modo efetivo e o julgamento fosse probo. 

Vale salientar que embora a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) disponibilize materiais elaborados propositalmente para a construção de cada 

etapa da produção científica, esta, ainda não é seguida e aplicada em todas as IES que 

solicitam a elaboração do conteúdo monográfico como recurso de aprovação final do 

curso mas elaboram seus próprios manuais de Metodologia Científica. 

O ensino e iniciação ao campo científico também despertou inquietação. 

Embora as Instituições de Ensino Superior façam uso dos recursos secundários, tais 

como apresentações de seminários e palestras, ainda não é suficiente para que o 

discente, ao se deparar com o momento da produção do TCC sinta-se preparado e 

confortável com a estrutura na qual é imposta pelo corpo docente e pela Instituição. 

Capacitar os docentes que serão “Orientadores científicos” é talvez o 

primeiro passo a ser tomado, visto que o ensino atual deve ultrapassar o método 

transmissão-recepção onde somente o docente dispõe de discernimento e evoluir para 

o método “multi-ensinamento”, baseado no diálogo, onde ambos (docente e discente 

pesquisador) trabalham para a formalização e contextualização de ideias. 

Foi possível concluir que o julgamento realizado pela banca avaliadora e a 

análise da qualidade dos materiais produzidos pelos acadêmicos é inadequada, inexata 

e equivocada. Isso dar-se aos seguintes pontos: 
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• As IES dispõe de autonomia para elaboração personalizada de Manuais de 

Metodologia Científica, variando significantemente entre os modelos 

produzidos e repassados ao corpo discente. 

• As orientações e introduções do discente ao meio científico são 

dissemelhantes, cada “Orientador científico” repassa as informações das 

quais possuem conhecimento, não sendo necessariamente profissionais da 

área. 

• A banca avaliadora é composta por pelo menos um profissional que não 

faz parte do corpo de docentes da IES, desconhecendo a estrutura do 

Manual de Metodologia Científica personalizado pela Instituição, podendo 

realizar observações incondizentes ao ensino que foi ofertado ao 

acadêmico, realizando um julgamento inapropriado do documento. 

• A ineficácia do ensino metodológico, não padronizado, interfere na análise 

bibliométrica dos materiais, em virtude do uso errôneo de citações e 

produções de referências bibliográficas, afetando no fator de Impacto que é 

um indicador da Bibliometria. 

 

A etapa de elaboração do conteúdo científico é relatada em diversas 

pesquisas por variados autores como uma das etapas de “sofrimento psicológico” onde 

as principais queixas voltam-se acerca da cobrança exagerada, ineficácia no 

acompanhamento científico, inexperiência do discente no processo de produção e a 

ausência de um modelo padrão, comum entre os cursos e instituições. 

São inúmeras as consequências advindas da exiguidade de normatização 

padrão que afetam diretamente o campo de produção científica e análise acerca da 

qualidade dos conteúdos que estão atualmente sendo produzidos no país. A relevância 

deste estudo dar-se em apresentar aos docentes que atuam como “Orientadores 

científicos” que a capacitação no assunto é fundamental, bem como a utilização 

adequada da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), atentando-se as suas 

constantes e periódicas atualizações. 
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ENSINO MÉDIO: UMA NOVA HISTÓRIA17 

LIMA,Jaxciley Freire-UNISAL18 
NETO,Raimundo Nonato - UNISAL19 

 

Resumo: O ensino médio é uma etapa da educação básica que ao longo da história 
sofreu muitas denominações e modificações. As mais recentes buscam reverter o 
quadro de estagnação e também os resultados ruins quando comparados com outros 
países. Diante deste cenário as escolas têm como objetivos, buscar a melhoria desse 
déficit neste contexto escolar, aperfeiçoando a formação continuada dos professores e 
buscando recursos, e várias maneiras de ensino, modificando assim suas práticas 
escolares. A metodologia tem como base conhecer os processos que embasaram o 
quadro atual e as modificações que a sociedade e governo fizeram e pretendem fazer. 
Conclui-se que o Brasil quer um novo ensino médio que der resultados melhores, mas 
está longe de um consenso e tem um longo percurso para pelo menos começar as 
modificações nos arranjos atuais. 

Palavras chaves: Ensino Médio, sociedade e educação. 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta uma pesquisa que o ensino médio ao longo de 

sua história passa por várias mudanças e que mesmo assim ainda precisa de muito 

para tentar mudar essa visão de ensino médio que temos: “sem identidade”. É 

necessária uma nova política pública de reconstituição para o ensino médio. Precisa-se 

de um ensino médio que prepare para a vida, pois vivemos em um mundo que 

demandam novas práticas de ensino e temos que ter uma especial atenção para não 

separar a escola da vida social. 

Diante do exposto acima, a pesquisa se justificou pela necessidade de 

divulgar a importância de se conhecer e trabalhar nas escolas as novas leis e 

																																																													
17	Artigo	em	forma	de	recorte	da	Dissertação	apresentada	na	Universidade	San	Lorenzo	em	julho	de	2017.	
18 Jaxciley Freire Lima, graduada em letras pela UVA, especialista em Psicopedagogia pela FLATED, especialista 
em Língua Portuguesa e Literatura pelo IVA e mestrando em Ciências da Educação pela UNIBAM . Mestre em 
Ciências da Educação – Universidad San Lorenzo, Graduação em Letras - Inglês pela Universidade Estadual Vale 
do Acaraú, atualmente é professor da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Acadêmico de Enfermagem – 
INTA, jaxfreirelima@gmail.com 
19	Doutor	em	Ciências	da	Educação	–	Universidad	San	Lorenzo,	Mestre	em	Ciências	da	Educação	–	Universidad	
San	Lorenzo,	Especialista	em	Ciências	da	Educação	–	Faculdade	Evolução,	Especialista	em	Gestão,	Orientação	e	
Supervisão	Escolar	–	Faculdade	Rio	Sono,	Especialista	em	Metodologia	do	Ensino	Fundamental	e	Médio	–	UVA,	
Graduado	em	Letras/Hab.	em	Inglês,	Literaturas	e	Espanhol	–	FTB	e	FGD,	Graduado	em	Pedagogia/Hab.	em	Fund.	
Fil.	e	Hist.	da	Educação,	Ensino	Religioso	e	Psicologia	da	Educação	–	UVA,	Graduado	Ciências	Religiosas	–	ISTEP,	
Professor	de	IES,	Pesquisador,	SME	de	Coreaú,	Professor,	prof.raimundinho@bol.com.br	



 

	

	

	
129	

fundamentos do novo ensino médio. O objetivo geral da pesquisa pautou-se em: 

Analisar como se formulou a lei que direciona o novo ensino médio. Os objetivos 

específicos visam caracterizar o novo ensino médio e como a escola está se 

preparando para este processo transitório. 

Metodologia  

A metodologia aplicada à pesquisa foi a de analisar e comparar referência 

bibliográfica qualitativa e descritiva de autores renomados na área de educação 

voltadas ao ensino médio, no qual o conteúdo metodológico que fomentaram e 

embasaram os procedimentos foram retirados de livros, revistas e sites confiáveis.  

Em relação à coleta de dados, os mesmos foram coletados através de livros, 

artigos científicos, sites, dentre outras fontes de informação. Foram analisados de 

forma qualitativa e descritiva através da qual foi possível detalhar os conteúdos pré-

selecionados que embasaram a pesquisa com apoio da literatura, sendo analisados 

conceituados autores desta área específica. 

BREVE HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

O Ensino Médio foi instituído no Brasil pelos jesuítas ainda no período 

colonial, sob a responsabilidade dos mesmos do século XVI até o século XVIII, uma 

vez que o reino português não custeava o ensino na colônia. Dessa forma o ensino 

médio neste período encontrava se muito ligado aos preceitos religiosos, em especial 

do catolicismo.  

Esta ligação com a religião dava ao ensino um caráter mnemônico e 

repetitivo, bem como uma rigidez disciplinar e favorecia o ensino de disciplinas 

voltadas à ética religiosa. Esta ligação também dava ao modelo de educação brasileiro 

um mecanismo amplo de reprodução social, visto que apenas uma minoria, 

pertencente à elite, tinha acesso ao sistema educacional secundário (QUEIROZ E 

SILVA, 2008). 

A despeito destas mudanças no ensino brasileiro, a educação ainda 

apresentava um caráter seletivo e elitista, haja vista que seu principal objetivo sempre 
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foi à preparação da classe mais abastada para o ingresso no ensino superior fora do 

país ou nos cursos superiores que estavam sendo criados, no início do século XIX.  

Também no século XIX, dividiu-se a responsabilidade na oferta do ensino, 

sendo que as províncias, atuais Estados, eram responsáveis pelo oferecimento do 

ensino primário e secundário, e o ensino superior ficando sob responsabilidade da 

Corte. 

Em 1931 foi instituído o Decreto nº 19.890 complementado pelo 

Decreto/Lei nº4. 244 de abril de 1942, a partir do qual foi criada a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, que vigorou até1971. 

De acordo com o decreto, havia uma divisão entre ensino primário e ensino 

secundário. O ensino primário era compreendido por quatro anos, já o ensino 

secundário possuía duração de sete anos, dividido em ginásio, com quatro anos de 

duração, e colegial, com três anos. Para o ingresso no ensino secundário, ginásio, era 

necessário a aprovação em um exame de admissão. (QUEIROZ E SILVA, 2008) 

O ensino brasileiro esteve ligado aos jesuítas até 1759, data que marca a 

expulsão destes da colônia pelo rei de Portugal, quando o modelo de ensino oferecido 

pelos religiosos já não atendia aos interesses da metrópole. Em sua substituição, 

originaram se as aulas régias, ministradas por professores indicados, com competência 

questionada, mas que atendiam aos interesses políticos do período.  

Às vésperas da República, o Brasil não contava com um curso secundário 

seriado e regular. O Governo da União, durante a Primeira República, limitou-se à 

manutenção do Colégio Pedro II, não criando novos educandários nos Estados, não 

organizando um sistema federal de ensino secundário, o que lhe era permitido pela 

Constituição, o Congresso Nacional abdicou de sua responsabilidade, atribuindo ao 

Poder Executivo tal função. Segundo Piletti (2002, P.32) “o Poder Legislativo 

interferiu no ensino secundário, retardando sua organização como um curso 

regularmente seriado, prolongando a vigência do regime de parcelados”. 

Com a Proclamação da República, foi promulgada a primeira constituição 

republicana que por meio do artigo 34 da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, 
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estabelecia ser de competência privativa do congresso “legislar sobre [...] o ensino 

superior e os demais serviços que na Capital forem reservados para o Governo da 

União” (item 30);e em seu artigo 35, incluía entre as suas incumbências não 

exclusivas a de “criar instituições de ensino [...] secundário nos Estados” (item3°), 

bem como a de “prover à instrução secundária no Distrito Federal” (item4°).  

A dualidade do sistema de ensino torna-se oficializada. Com a lei n° 

5.692/71 a estrutura do ensino foi alterada, o ginásio e o primário foram unificados, 

dando origem ao primeiro grau com oito anos de duração, e que antes era denominado 

colegial transformou se em segundo grau ainda com três anos de duração.  

De acordo com Pinto 2002, no entanto: Tudo indica que o objetivo por trás 

deste novo desenho do ensino médio, dando lhe um caráter de terminalidade dos 

estudos, foi o de reduzir a demanda para o ensino superior e tentar aplacar o ímpeto 

das manifestações estudantis que exigiam mais vagas nas universidades públicas 

(PINTO 2002, P.55.). Em 1931 iniciam-se as reformas educacionais de caráter 

nacional, reformas que marcaram momentos decisivos no ensino secundário brasileiro. 

Referenciamos algumas iniciando com a Reforma Francisco Campos 

(1931) que segundo Valle 2006: imprimiu organicidade ao ensino secundário por meio 

de estratégias diversificadas, entre as quais o estabelecimento de dois ciclos, a 

frequência obrigatória das aulas, o currículo seriado, a inspeção regular e a afirmação 

da cultura examinatória. (VALLE, 2006, P.18.) 

Para Santos (2010) o ensino médio se estrutura definitivamente como curso 

de estudos regulares com a Reforma Gustavo Capanema, em 1942. Surgem os cursos 

colegiais divididos entre científico e clássico, com duração de três anos. A formação 

do aluno deveria passar por conhecimentos que lhe proporcionasse o desenvolvimento 

humanista, patriótico e cultura geral, como alicerce para o nível superior. 

Felippe (2000) afirma que nunca existiu uma reforma educacional que 

buscasse garantir o acesso de toda a população ao ensino secundário em seus 

conhecimentos e com condições efetivas de aprendizagem: A reforma educacional 

Francisco Campos (1930/1931) e a reforma das Leis Orgânicas de Ensino (1942/1943) 
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evidenciam que o ensino médio [...] possuía apenas a função de preparar para o ensino 

superior e só abrigava alunos das camadas sociais superiores economicamente.  

Os alunos de classes trabalhadoras acabavam por frequentar os cursos 

profissionalizantes, que, embora de nível médio, eram fechados, não permitindo 

passagem para outros tipos de ensino. [...]. Após 1953 é que começou a equiparação 

entre os cursos técnicos e os acadêmicos. (FELIPPE,2000, P.85.) 

Para Saviani (1989), o nó do ensino médio estava na sua falta de definição: 

propedêutico ou profissionalizante, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Afirmou ele 

que tanto o ensino fundamental como superior tem seus papéis definidos, e o ensino 

médio fica espremido entre esses dois níveis de ensino, oscilando como um pêndulo 

ora para um ora para outro.  

Entretanto, em ambas as situações o ensino médio não conseguiu fazer com 

que jovens provenientes das camadas populares cheguem à universidade pública. Da 

mesma forma, o ensino profissionalizante não qualifica os jovens para ocupar funções 

ou postos mais elevados no mercado de trabalho, uma razão, portanto, para que a 

educação pública dê ênfase ao mundo do trabalho e à preparação do jovem, nos 

moldes de um ensino politécnico, como o entendido por Saviani (1989).  

Essa tensão de finalidades se expressa em privilégios e exclusões quando, 

como ocorre no caso brasileiro, a origem social é o fator mais forte na determinação 

de quis têm acesso à educação média e à qual modalidade se destina (NUNES, 2002). 

Analisando essa questão, Cury (1996) afirma que expressando um 

momento em que se cruzaram idade, competência, mercado de trabalho e proximidade 

da maioridade civil, expõe um nó das relações sociais no Brasil manifestando seu 

caráter dual e elitista, através mesmo das funções que lhe são historicamente 

atribuídas: a função formativa, a propedêutica e a profissionalizante. 

Por meio da Lei n° 1.076, de 31 de março de 1950, os alunos que 

concluíssem o ciclo do ensino técnico-profissional acessariam ao curso clássico ou o 

chamado científico, mediante a realização de provas das disciplinas do ensino 

secundário que não constavam daquele curso.  
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O mecanismo de equivalência para o segundo ciclo do ensino secundário 

foi possibilitado por meio da Lei n° 1.821, de 12 de março de 1953, favorecendo 

também os alunos que estudavam no segundo ciclo do ensino comercial, industrial, 

agrícola e normal.  

A equivalência total entre o ensino secundário e o ensino técnico-

profissional e normal ocorreu somente com a Lei n° 4024, de 20 de dezembro de 

1961. No Brasil Imperial, da República Velha, da Era Vargas até 1961, o ensino 

secundário de 2º ciclo, que a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) foi denominado ensino médio, caracterizava-se 

por ser um ensino de caráter propedêutico, voltado para as minorias da elite, em 

oposição ao ensino profissionalizante, voltado para as classes populares e sem a 

possibilidade de acesso ao ensino superior. Essa dualidade de acesso ao ensino 

superior persistiu até a promulgação da LDB nº4.024/61 (BRASIL, 1961), sendo que a 

existente entre o ensino médio e o profissional permanece até hoje (CASTRO E 

GARROSSINO, 2010). 

Articulada ao modelo político e econômico da ditadura, conforme Kuenzer 

(1997), os da proposta de ensino médio da época eram: (I) a contenção da demanda de 

estudantes secundaristas ao ensino superior; (II) a despolitização do ensino 

secundário, por meio de um currículo tecnicista; (III) a preparação de força de trabalho 

qualificada para atender as demandas do desenvolvimento econômico. 

Não sendo mais possível preparar para no mercado de trabalho, devido a 

sua instabilidade, o ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) n.9394/96, 

deveria preparar para a “vida”. Zibas 2005 destaca que os anos finais da década de 

1990 e os anos iniciais do novo século reservaram ao ensino médio uma grande 

turbulência estrutural e conceitual.  

O ensino de 2°grau passou a ser denominado ensino médio com a 

aprovação da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) n.9394/96, 

que passou a considerá-lo como etapa final da educação básica, superando o modelo 
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em vigor desde 1971. Indicando também a progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade desse nível de ensino. 

A maioria dos alunos associa o ensino médio à preparação para o 

vestibular/ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e à potencialização para o 

mercado de trabalho. A associação deste nível de ensino com o mercado de trabalho é 

mais intensa entre os discentes que estudam à noite e entre os alunos das escolas 

públicas. 

A preparação para o trabalho representa um dos pontos centrais na 

definição das finalidades do ensino médio na legislação brasileira e nos depoimentos 

dos atores da comunidade escolar, principalmente de alunos do período noturno, 

muitos já inseridos no mercado de trabalho, uma vez que o sentido que atribuem à 

escola média é determinado em grande parte por suas aspirações em relação à inserção 

profissional (ABRAMOVAY & CASTRO, 2003, P. 190). 

Podemos dizer que o ensino fundamental funcionou como uma pressão 

sobre o ensino médio, que já tinha problemas não resolvidos, e que agora se vê tendo 

que lidar com sua aparentemente incapacidade de agregar qualidade ao processo de 

prolongamento da escolaridade da população. Vale lembrar que até recentemente este 

nível de ensino não contava com uma lotação orçamentária própria (ARRUDA, 2010). 

As mudanças no Ensino Médio. 

O ensino Médio no ano de 2016 encerrou com a reforma feita via medida 

provisória (MP) 746/16 pelo presidente da República Michel Temer. Desde quando 

começou a ser divulgada gerou bastante debates devido à ausência de diálogo de como 

seria muitas opiniões a favor e contra, mas a polêmica foi certa. 

Com a reforma, apenas Português, Matemática e Inglês devem ser 

obrigatórios para o fim do ciclo (atualmente são 13), enquanto as disciplinas restantes 

serão escolhidas pelo aluno ou pela escola dentre cinco áreas de ênfase: Linguagens, 

Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Formação Técnica e 

Profissional, a ampliação da carga horária, na propaganda realizada pelo governo tem 
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se como meta equiparar o Brasil a outras nações como França, Finlândia, mas lá claro 

que as reformas instaladas foram discutidas. 

A reformulação já entrou em vigor, esta vem comum aos objetivos 

principais, diminuir a defasagem em língua portuguesa, como já foi dito no decorrer 

deste trabalho e busca fazer com que o aluno siga o que se supõe um projeto de vida, 

pois quem o ajudará a traçar este projeto? Envolve vários fatores como maturidade, 

oportunidade, desejos pessoais, etc.; que permeiam a questão de um projeto de vida.  

Ela amplia a carga horária, mas não fala especificamente sobre recursos até 

porque no decorrer do ano de 2016, o que mais foi debatido foi o corte de gastos. A 

educação ainda necessita não só de uma organização no currículo, mas também da 

infraestrutura, melhor qualificação dos profissionais da educação e discutir também o 

número de alunos na escola.  

São constantes as greves lutando por melhorias na educação não só no 

estado do Ceará que se realizou do ano de 2016, mas também é em outros estados da 

federação, pois a aprendizagem não depende só do currículo, mas de uma série de 

fatores, principalmente envolvendo a família. 

Costa e Koslinsky (2011) tratam da busca, por parte das famílias que não 

têm condição de matricular o filho em escola particular, por vaga em Escola Pública. 

Uma gama significativa de famílias não aceita qualquer escola, por isso procuram 

pelas instituições que despontam os melhores resultados nas avaliações externas 

promovidas pelo poder público, na busca de selecionar a melhor opção viável para 

seus filhos. Ainda podemos citar como critérios para escolhas dos pais, o quadro de 

professores qualificados, organização pedagógica, disciplina e aspectos estruturais 

físicos da escola. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) coloca como forma de 

trabalhar a língua, baseado nos vários objetivos da proposta articulando, leitura, 

oralidade, produção textual, por meio de recontos, reescrita e escrita utilizando como 

base um determinado gênero textual. 
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As mudanças na base não só curriculares, os vestibulares deverão cobrar 

apenas o que for determinado pela Base Nacional Comum Curricular. "(O processo 

seletivo) considerará exclusivamente as competências, as habilidades e as expectativas 

de aprendizagem das áreas de conhecimento definidas na Base Nacional Comum 

Curricular", afirma o texto da medida provisória. 

Atualmente, as universidades são livres para definir que conteúdos devem 

exigir nas provas para selecionar os calouros, levando em consideração o impacto da 

exigência no ensino médio. Muito se fala das disciplinas que serão excluídas, o 

Ministério da Educação (MEC) há época - diz que está em discussão na Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC e que esta decidirá. 

A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação- CREDE 6 

de Sobral em seus dados educacionais para formulação da Base Nacional Curricular 

Comum - BNCC em 2016 nos apresentou dados relacionados a necessidade de ter 

uma base curricular bem-feita e discutida baseada nas entrevistas realizadas onde se 

teve os seguintes resultados: 

• Ausência de habilidades na produção escrita, leitura e comunicação oral 

(ou oralidade); 

• O jovem não sabe usar textos -orais e escritos –em situações concretas de 

comunicação; 

• Fica evidente a falta de articulação entre teoria e prática, ou seja, há 

descompasso entre ensino e uso. Há uma demanda da redação para Exame 

Nacional do Ensino Médio-ENEM, mas não só isto, a perspectiva social do 

uso do texto, a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

- crede 6 Sobral aponta uma abordagem tendo como necessidade o 

letramento; 

• Textos contínuos: contrato, relatório, projeto, resumo, resenha, exposição 

oral, comunicado; 

• Textos multimodais: tabela, gráfico, tirinha, charge, programas de TV, de 

rádio, textos da internet. 

• E textos que circulam na vida (MEC, 2016). 
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Na abordagem feita pela Base Nacional Curricular Comum - BNCC em 

linguagens e códigos se ver o despertar do censo crítico do estudante, e vai de contra a 

proposta a retirada de disciplinas como filosofia e sociologia disciplinas estas que 

pertencentes a área de humanas falam diretamente do lado crítico que envolve a 

sociedade não só de agora, mas de tempos remotos. Como um estudante pode se 

disponibilizar a fazer uma redação sobre uma temática sem pensar. 

O governo do estado do Ceará criou um portal na internet chamado aluno 

on-line com objetivo de aproximar cada vez mais aluno e professor, em que o 

participante utiliza a sua matrícula e cria uma senha de acesso. Lá o aluno é informado 

sobre frequência, notas, atividades, avisos, etc. 

Aluno e professor têm outra forma de estabelecer contato, mas também o 

educando pode enviar redações para outro professor contratado com o objetivo de 

corrigir as produções textuais e dar as redações com as devolutivas: correções, 

apontamentos devidos, etc.; é mais um suporte para professor em sala de aula com 

tantas atividades a serem realizadas.  

O governo estadual também ampliou o Programa Alfabetização na Idade 

Certa - PAIC, com o nome de mais PAIC, estendendo até o nono ano do ensino 

fundamental o que acarretará em alunos melhor preparados para o ensino médio.  

Políticas estas que interferem de forma positiva na educação brasileira, já 

que esta nova forma dos governos do estado ver a educação, exige paciência, pois os 

resultados vêm em longo prazo e no que se refere ao ensino médio ainda tem muito 

que se esperar. 

Com relação ao Ensino Médio, o Estado está na 10ª posição em relação às 

demais unidades da Federação. A média de 2013 foi de 3,6, e em 2015, ficou em 3,7, a 

mesma pontuação do Brasil; dados disponíveis na Assessoria de Comunicação da 

SEDUC, 2016. 
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Na infância os estudantes obtêm resultados visando determinados 

objetivos. No ensino médio esta visão muda. 

O estudante pode considerar estímulo suficiente a satisfação pessoal 
de aprender coisas novas ou a alegria de agradar aos pais e 
professores ou ainda o prazer de conseguir respeito, estima e 
consideração por parte dos outros. (ESTANQUEIRO, p.16, 2006) 

Como os professores conseguem lidar com esta situação de mudança da 

visão do aluno, que interfere bastante nos resultados que se deseja alcançar, posto que 

a produção escrita exija um trabalho qualificado de quem vai produzir e de quem vai 

orientar.  

Quando nos referimos à aprendizagem, devemos considerar a justa e 

necessária relação pautada na tríade composta por aluno, família e escola. Segundo 

Morais e Neves (2009), é necessário defender uma relação de comunicação entre 

escola e comunidade, uma vez que se compreende que a aprendizagem dos alunos só 

será melhorada se a instituição valorizar e consentir a entrada dos conhecimentos e das 

experiências vivenciadas no cotidiano. 

 A internet auxilia na aprendizagem como fonte de pesquisa, e o professor 

podem utilizá-la como meio para dinamizar a aprendizagem, ferramenta de apoio para 

mesclar as aprendizagens significativas, incentivando o aluno a ser um censurador 

buscando para si o que há de mais importante. Motivação não vai faltar 

principalmente na época de uma geração que não se cansa da “rede”. (MORAN, 1997)  

O desenvolvimento tecnológico dispõe o mundo inteiro dentro de nossos 

lares, quer seja pela mídia, quer seja pela informática (a televisão, o computador e a 

internet). Até mesmo dentro de nossas casas somos vulneráveis às informações de 

todo tipo; por outro lado, temos que reconhecer que somos beneficiados pelos avanços 

incontroláveis das ciências exatas, humanas e sociais (TIBA, 1996). 

 

Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial 
da língua escrita, nos processos de produção no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. (PCN, 2000, P.24). 



 

	

	

	
139	

Para Nunes (2002), tornar realidade esse ensino médio e ao mesmo tempo 

unificado e diversificado vai exigir muito mais do que traçar grades curriculares que 

mesclam ou justapõem disciplinas cientificas e humanidades com pitadas de 

tecnologia.  

Segundo Perrenoud (2001), observa-se que há várias décadas a escola vem 

transformando as desigualdades sociais e culturais em desigualdades de resultados 

escolares, devido à sua “indiferença pelas diferenças”.  

Atualmente, novas ferramentas estão sendo utilizadas para demonstrar que 

o fracasso escolar não é uma fatalidade, aí estão: a pedagogia de suporte, a pedagogia 

diferenciada, a individualização dos percursos de formação, o ensino por ciclos, os 

estudos dirigidos e módulos no ensino médio, entre outras. 

O autor supracitado relata que, considerar as diferenças é oportunizar aos 

alunos o acesso e a apropriação de uma cultura básica comum, através de situações 

eficientes de aprendizagem, sem que o aluno tenha que renunciar à diversificação. 

Como destaca Oliveira (2002), a temática família – escola não tem 

recebido a atenção devida. Muitos fatores influenciam na aprendizagem, sendo uma 

delas a família aqui já citada, bem como aspectos linguísticos de ensino-

aprendizagem, leis, entre outros, mas é de suma importância um olhar mais atento 

para a indisciplina na escola. Esta atrapalha o professor, o próprio aluno indisciplinado 

e terceiros.  

O professor e a escola utilizam de várias estratégias com este aluno que 

geralmente vêm pré-moldadas, ou em pacto de convivência da sala, regimento escolar, 

com o Professor Diretor de Turma - PDT da sala que no estado do Ceará também age 

dando este suporte disciplinador, fazendo a conexão com a família do aluno. Família 

esta que direciona o aluno para escola, mas que não perde a responsabilidade por este. 

Discussão e Resultados 

Atualmente, desenvolve-se um debate muito acalorado sobre os rumos do 

ensino médio, mas não se chegou a nenhuma conclusão, no ano de 2019 o sistema 
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educacional está sobre a expectativa de um novo governo e esperando o traçar dos 

direcionamentos ou novas diretrizes para o que já foi aprovado e como ficará as 

mudanças que serão aplicadas na prática. 

Sabe-se que a educação é um direito de todos os cidadãos e um 

compromisso firmado não apenas pelo governo, mas por toda sociedade, a qual tem 

passado por várias transformações, tornando-se mais competitiva, exigente, 

tecnológica e informada. Percebe-se que não é fácil se adaptar e corresponder com as 

expectativas atuais. 

Considerações Finais 

As reformas no Ensino Médio ainda não foram concluídas e muito menos 

implantadas é uma longa trajetória política e pedagógica. Os arranjos curriculares 

ainda serão discutidos para implementação na escola, no momento os conceitos ainda 

não saíram do papel da lei. 

 Os processos políticos ainda precisam acontecer tendo como 

impulsionador deste processo o Ministério da Educação que deve discutir com a 

sociedade e os atores principais que pertencem a comunidade escolar. A lei precisa 

começar a ser implantada, recursos precisam ser direcionados e são necessárias as 

cooperações de vários profissionais. Ações governamentais precisam começar a 

acontecer. 
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PRÁTICA PEDAGÓGICA: PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA FORMAÇÃO 
EDUCACIONAL TENDO A GESTÃO CRIATIVA COMO INSTRUMENTO 

DE ENGAJAMENTO 
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Resumo: As práticas pedagógicas são instrumentos eficazes na gestão escolar e nos 
procedimentos de formação continuada, assim como, em projetos, aplicação e 
avaliações desenvolvidas nas escolas, é balizadora para objetivos que visem o 
desenvolvimento intelectual, cidadão, novas perspectivas de qualidade de vida e 
democratização do conhecimento. Como instrumento de facilitação, a Gestão Criativa 
é o processo de organizar programas com participação, aprendizagem contínua, 
trabalho em equipe, democracia e autonomia. Este trabalho investigou a relevância da 
Prática Pedagógica para participação dos pais na formação educacional das crianças 
do primeiro ano fundamental na escola Sesc beira rio, turno tarde. Tendo a Gestão 
Criativa como instrumento de engajamento; viabilizando estratégias, planejamento, 
ação e avaliação junto ao público estudado. Utilizando questionários com perguntas 
abertas e fechadas como instrumento de coleta de dados, onde foram analisados por 
meio de estatística descritiva, e apresentados em gráficos produzidos no programa 
Excel com o intuito de ter um melhor entendimento sobre o resultado obtido; onde os 
objetivos estabelecidos determinam e qualificam o resultado. Apresentam de forma 
positiva a percepção dos pais/responsáveis das crianças que estudam na escola de que 
a escola é o melhor ambiente para o desenvolvimento das crianças e, que há um 
potencial à ser trabalhado para o fortalecimento de parcerias escola, voluntariado e 
sociedade. 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Gestão Criativa. Voluntariado. 

1 INTRODUÇÃO 

As práticas pedagógicas são instrumentos eficazes na gestão escolar e nos 

procedimentos de formação continuada, assim como, em projetos, aplicação e 

avaliações desenvolvidas nas escolas, refletindo em seus ambientes o quanto a 

conceitualização, diretrizes e linha educacional são importantes no desenvolvimento 

de políticas que norteiam a vida educacional e diária do alunado, professores, 

pais/responsáveis, colaboradores. Destacando sua relevância direta com as 
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características de cada sociedade. Nos remetendo à prática pedagógica como 

instrumento de mudança na sociedade, tornando-se balizadora para objetivos que 

visem o desenvolvimento intelectual, cidadão, novas perspectivas de qualidade de 

vida e democratização do conhecimento. Apresentando-se como ferramenta de ciclos 

duradouros e impactantes na promoção do dinamismo que os atuais problemas sociais 

requerem. 

Como facilitadora, a Gestão Criativa se apresenta como um processo de 

organizar programas com participação, aprendizagem contínua, trabalho em equipe, 

democracia e autonomia nos espaços habituais de convívio das pessoas; somando 

junto as mais diversas instituições esforços para disponibilizar instrumentos e praxes 

para nivelamento de conhecimento sobre a realidade interna e externa, no engajamento 

de voluntariado na comunidade e participação nas ações que busquem desenvolver a 

melhor aplicação de recursos, processos tecnológicos potencializando sua efetividade, 

propondo um olhar diferenciado no processo educativo através da utilização de 

metodologia lúdica para o desenvolvimento dos aspectos: estratégia, planejamento, 

ação e avaliação. 

Tem-se como apreciação do caráter temático e sua aplicação no bojo da 

pesquisa o objetivo geral que visa: 

Identificar a relevância da Prática Pedagógica para participação dos pais na 

formação educacional das crianças do primeiro ano fundamental na escola Sesc beira 

rio, turno tarde. Tendo a Gestão Criativa como instrumento de engajamento; 

viabilizando estratégias, planejamento, ação e avaliação junto ao público estudado. 

Sendo potencializado pelo auxílio dos objetivos específicos: Analisar o conhecimento 

dos pais sobre a prática pedagógica apresentado pela escola; relacionar a interação da 

vida cotidiana da família com a temática desenvolvida na sala de aula; determinar a 

disponibilidade dos pais nas tarefas extraclasse das crianças; identificar o voluntariado 

dos pais junto as ações desenvolvidas na escola. 

Foram adotados os autores Rouco, Resende (2003) e, Sesc/ Serviço Social 

do comércio (2015). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Chamar a responsabilidade e ter a educação como principal atributo 

constitucional que vise a melhora da qualidade de vida em decorrência de práticas 

pedagógicas sustentadas por princípios sólidos, de interesse social que potencialize as 

características intrínsecas de cada indivíduo; o respeitando e disponibilizando 

conhecimento que o faça atuar em busca de oportunidades que lhe sejam propicias ao 

desenvolvimento continuo; são instrumentos poderosos para o fortalecimento de 

objetivos desafiadores no âmbito da educação. Com isso, é salutar destacar que já na 

apresentação das práticas pedagógicas, Sesc (2015, pg. 7) apresenta: 

A presente Proposta Pedagógica da Educação Infantil retrata essa 
identidade dos ambientes escolares do Sesc, formalizando o marco 
conceitual, as diretrizes básicas e a linha de educação que traduzem 
o compromisso assumido com o projeto de uma pedagogia 
dinâmica, que privilegia a autonomia intelectual, o pensamento 
crítico e o espírito solidário. 

Sendo tais atributos garantidores da participação ativa de todos que estejam 

direta ou indiretamente ligados no processo educacional da escola, nos remetendo a 

importância da participação multifacetada na formação continua das crianças, de 

forma a proporcionar melhores condições de entendimento e, empoderamento no 

sentido de torna-se parte dessa pedagogia. Onde GOLEMAN (1995 p. 68) diz: 

É quando as crianças se entediam na escola que brigam e pintam o 
sete, e quando são esmagadas por um desafio é que ficam ansiosas 
com o trabalho escolar. Mas aprendemos mais quando temos 
alguma coisa que nos interessa e nos dá prazer quando nos 
empenhamos nela. 

É nesse aspecto que a escola se torna uma fonte de inspiração, e palco que 

viabiliza as expectativas de expressar o real desejo da criança. Levando cada vez mais 

a buscar conhecimento, sentir-se pertencente a algo maior e desenvolver suas aptidões, 

talentos, dons. Não alheias às atividades, mas sim, entendendo sua participação no 

processo ao paço que cresce e se desenvolve fisicamente, emocionalmente e 

intelectualmente. Neste sentido em um de seus verbetes Gracián (2010, pg.50), diz: “ 

Fazer os outros entender. É melhor do que fazê-los recordar, pois o entendimento é 
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mais importante do que a memória. Às vezes, é preciso lembrar, noutros, aconselhar o 

que convém. ”  

Utilizando então, através de uma figura de linguagem - anáfora  - para 

expressar a relevância de práticas pedagógicas para o desenvolvimento de 

metodologias eficazes na busca de participação e interação de todos, Sesc (2015, pg. 

10) ressalta: 

Toda proposta pedagógica é um caminho. Toda proposta 
pedagógica é um combinado. Toda proposta pedagógica é um 
registro de muitas palavras escritas a várias mãos. Toda proposta 
pedagógica é uma história grande, cheia de pequenas histórias. 

Na análise do processo de coaching. Silva (2018, pg. 15) nos apresenta “ É 

fundamentalmente, a facilitação da mudança que vai levar aos resultados: facilitação 

do movimento, a partir de um estado (A) para o estado futuro mais desejável (B). ” 

Nos levando ao entendimento da aplicação de princípios como ferramentas de 

mudança e transformação, destacando a compreensão das três necessidades básicas do 

ser humano, citadas por Silva (2018, pg.16). A saber: ‘ Ser ouvido na essência; Ser 

notado, reconhecido e Ter o direito de errar. ‘ Tais condições são primordiais e 

permeiam a atividade do coach , sendo utilizada como técnicas na formação e 

desenvolvimento continuo entre os envolvidos no processo; retomando assim; a 

importância da participação e interação de todos no processo educacional das crianças, 

inclusive destas; pois são fundamentalmente os maiores interessados - mesmo que de 

maneira inconscientes – de uma educação de qualidade e que as proporcione 

participação, interação, recompensas, contribuição onde possam ser crianças; tendo a 

oportunidade de aprender a aprender mesmo com seus erros. Neste sentido, Sesc 

(2015, pg.17). Descreve: 

As crianças têm o potencial de interagir com os outros e com o 
mundo à sua volta de sua própria maneira, podendo estabelecer 
regras, desafiar os maiores e procurar formas alternativas de serem 
aceitas, principalmente quando seus contextos de vida possibilitem-
lhes espaços para o desenvolvimento desse potencial. 

Nos levando a destacar a necessidade de ter na prática pedagógica 

instrumentos que potencializem as oportunidades no ato de educar, sendo vetor 

consolidado na transmissão de conteúdo e, atendendo ao anseio do que se espera 
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atingir ao longo da construção de propostas orientadas que apresentem expectativas 

reais, onde Sesc (2015, pg.106) apresenta:  

O planejamento é uma das mais importantes ferramentas de trabalho 
do professor. Muitas vezes, a ação desenvolvida não se cumpre 
exatamente como fora pensada. Mas é o fato de planejar que 
permite que mudanças sejam feitas e imprevistos contornados, sem 
grandes prejuízos para as crianças, ao contrário, incorporando boas 
surpresas trazidas pelos imprevistos. Conhecer e produzir são duas 
posições diante da Arte que do ponto de vista do aprendiz devem se 
complementar. 

Entender seu papel ao longo do processo educacional e a dinâmica que este 

processo acontece, são característica desenvolvido pela escola, onde a mesma 

trabalhar para sincronizar excelência de processos, responsabilidade sociocultural, 

qualidade de vida, formação de cidadania, dentre tantos outros valores. Colocando-se 

como canal transmissor para tarefas diárias executadas em sala de aula, assim como, 

apresentando maneiras de tornar o estudo uma tarefa prazerosa e, fustigando a 

sociedade a absorver e participar ativamente na educação das crianças; elevando 

assim, como atributo e responsabilidade de todos, onde Sesc (2015, pg. 107). Diz: [...] 

“resolver fazendo, pensando, experimentando, afirmando, perguntando [...]. ” 

2.2 GESTÃO CRIATIVA 

Saber seu lugar no espaço temporal em uma sociedade, suas 

responsabilidades que sublimam o campo da legalidade, assim como; desafiar seu 

status nas mais distintas áreas; tais como: atividades socioculturais, econômicas, 

educacionais. Demonstrando maturidade e real percepção com que as organizações 

modernas estão sendo cobradas a participar de práticas sustentáveis que se adequem às 

suas atividades fins. Visando atingir expectativas de participação no desenvolvimento 

solidário, crescem e se tornam cada dia mais perceptível, estas organizações estão 

sujeitas a trabalharem além de suas demandas internas, com isso, Rouco, Resende 

(2003, pg. 29). Destaca: 

As transformações no cenário político e socioeconômico da era da 
globalização têm aumentado as expectativas da sociedade em 
relação ás empresas. É nesse horizonte que se coloca a discussão da 
responsabilidade social das empresas, chamadas a participar da 
construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. 
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Sendo perceptível ainda mais nas escolas a necessidade de se trabalhar 

continuamente para melhorar o engajamento de todos na educação das crianças. Pois 

não basta ter rótulo de empresa cidadã, amiga ou de pais/responsáveis dedicados.  E 

outra definição que se apresente à sociedade meramente no sentido conceitual; sendo 

preciso de forma efetiva vivenciar, transmitir e dá meios adequados aos que querem e 

se dispõem a desenvolver de maneira sustentável políticas de transformação. Neste 

sentido, é primordial o trabalho do voluntário na promoção de mudanças que visem 

maior participação para criação de novas perspectivas de formação cidadã. Onde 

Rouco, Resende (2003, pg. 29). Apresenta: 

De fato, o conceito e a prática, do trabalho voluntário, tal como 
vigoram no contexto nacional e internacional, inserem-se na 
perspectiva da promoção de uma mudança cultural na sociedade, 
difundindo e aprofundando o panorama da participação cidadã 
solidária. 

Nos levando ao desavio de trabalhar novos conceitos e valores que visem 

potencializar o trabalho voluntário de maneira responsável junto à sociedade para 

melhor desenvolver a prática pedagógica aplicada na escola, de acordo com Rouco, 

Resende (2003, pg. 30). “ [...] socialmente responsável. Partem da liberdade de cada 

um, do desejo de mudança e do impulso solidário para na ação coletiva, alcançar 

resultados[...]”. Desenvolvendo assim juntamente com a dinâmica da escola e, 

concomitantemente à educação das crianças o voluntariado que alavanque as 

habilidades, competências, aptidões, talentos e o uso das respectivas profissões no 

intuito de promover a interação destes com a realidade do aprendizado das crianças. 

Favorecendo a disponibilidade do trabalho solidário, visando ações coletivas 

duradouras na busca por interação com a escola no sentido de doação de seu tempo, 

conhecimento e experiências; afim de alcançarmos excelência na educação formal e 

nas mais distintas perspectivas da prática pedagogia ofertada pela escola. 

Como proposta de rompimento de padrões tradicionais na questão de 

voluntariado, na desconstrução de paradigmas que usam modelos pragmáticos na 

elaboração de programas rígidos com visão de mera obtenção de resultados 

numéricos, a gestão criativa utiliza-se de instrumentos lúdicos como uma nova forma 

de reunir e desenvolver pessoas em torno de um propósito comum, identificando 

assim, conforme Rouco, Resende (2003, pg. 33). “As pessoas precisam encontrar 
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sentido naquilo que fazem para melhor focalizarem sua energia produtiva e 

desenvolverem suas potencialidades. ” Com isso, trabalhar o potencial do voluntariado 

torna-se primordial para o sucesso de programas, assim como, sua satisfação pelo 

objetivo alcançado. Neste sentido, é apresentado o conceito de Endomarketing por 

Silva (2008, pg. 49). Que diz: ‘É tratar com respeito, dignidade e profissionalismo os 

colaboradores, de forma que o resultado desse tratamento, estabeleça um modelo de 

conduta e exemplo, permeando os relacionamentos da empresa, sejam eles internos 

e/ou externos. ’ 

Demonstra um alinhamento de conceito desenvolvido por kotlher (2010, 

pg. 101). Onde descreve:  

Com a maior sofisticação da sociedade, os consumidores tentarão 
satisfazer necessidades humanas mais elevadas e as necessidades 
básicas se tornarão secundárias. Os consumidores darão mais 
atenção aos impactos sociais, econômicos e ambientais. 

Sendo, portanto, uma tarefa continua e cíclica no engajamento de todos 

para uma pedagogia dinâmica, que visa o melhor aproveitamento das práticas 

pedagógicas, ambiente escolar saudável, participação ativa das crianças e o 

envolvimento dos pais/responsáveis para o fortalecimento e desenvolvimento do 

processo educacional. Onde o voluntariado trona-se um instrumento valoroso para tais 

conquistas salientando sua relevância, para Rouco, Resende (2003, pg. 38). Que 

ressalta: 

O importante é alinhar os processos de gestão aos talentos e ao 
desejo de transformação dos voluntários, com a disponibilização de 
ferramentas para potencializar o impulso solidário de forma a gerar 
valor permanente. Essas atividades fundamentam-se em valores 
humanos e corporativos que tomam nova forma com base no 
aumento da responsabilidade social e na incorporação de novos 
códigos de ética (...) envolvem todos os públicos relacionados e 
demandam novas formas de organização de equipes. 

3. METODOLOGIA 

3.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Na medida que deixamos de ser meros executores de tarefas, seguidores de 

processos que conduzem a ação programada que nos orientam a repetição e, passamos 

a adotar posturas que visem o desenvolvimento de habilidades; torna-se necessário se 
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fundamentar em conceitos, ideias, teorias e valores que sejam condizentes com as 

atuais problemáticas advindas da sociedade. Neste sentido, Ferreira (2005, p.25), 

apresenta “Metodologia por si só não faz sentido, mas se torna indispensável como 

meio para a produção do conhecimento cientifico”. Nos dando um ponto balizador, 

apontando para a necessidade de termos meios que nos conduzam a descobertas, não 

obstante, nos desviando para práticas que leve a mera rotina; com isso, podemos 

definir, Ferreira (2005, p.25) ” A ciência constitui o fim, a pesquisa o processo para 

chegar a este fim e a metodologia a organização racional da investigação, de modo 

que torne o trabalho mais fácil, mais organizado, mais eficaz”. 

Apresentando, portanto, a necessidade de buscarmos compreender a 

realidade de maneira concisa e clara através de métodos que traga melhor 

compreensão de informações sobre algo. Com isso, Marconi, Lakatos (2008, p. 83) 

apresenta: 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 
conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

A presente pesquisa abordará a metodologia descritiva: quantitativa e 

qualitativa. Para Samara; Barros (2004, p.30) “Estudos descritivos procuram descrever 

situações de mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por meio de 

entrevistas pessoais ou discussões em grupo (...) das relações de consumo”. 

Em relação à pesquisa quantitativa Samara, Barros (2004, p.30) afirmam 

que “Buscará uma análise quantitativa das relações de consumo, respondendo a 

questão ‘quanto?’ para cada objetivo do projeto de pesquisa que tenha adotado esta 

metodologia”. 

Já para a pesquisa qualitativa Samara, Barros (2004,p.31) defendem “Tem 

como característica principal compreender as relações de consumo ‘em profundidade’. 

Sendo-lhe atribuída a análise qualitativa das informações obtidas, esse estudo procura 

identificar motivações de consumo em um aspecto realista (...) que podem ser 

investigados”. 
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3.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente faremos uma apresentação do tema e do questionário à 

diretora da escola e a professora da sala onde se dará a pesquisa junto aos pais; 

evidenciando a importância da participação da professora para orientar as crianças na 

entrega do questionário que estará sendo anexado junto ás agendas das crianças para 

que os pais possam responder. Estatelando assim, uma relação dos alunos como 

incentivadores da pesquisa e sendo elo de participação junto aos pais. Posteriormente 

estaremos no horário de entrada e saída do alunado apresentando aos pais a referente 

pesquisa e solicitando a participação na resolução do questionário que estará sendo 

entregue na agenda escolar, como forma de conhecimento e convite para participar do 

projeto. Colocando-se disponível para eventuais dúvidas junto ao pública da pesquisa, 

onde Barros (2004, p. 91), “A amostra é uma parte de um universo, ou população, 

com as mesmas caraterísticas destes”. Ficando então estabelecido como amostra da 

pesquisa a participação dos pais dos alunos do primeiro ano fundamental da escola 

Sesc beira rio turno tarde, ano letivo de 2019. Com isso, Barros (2004, p. 91), “Uma 

das vantagens de trabalharmos com amostra é que, dependendo das proporções em 

estudo, é praticamente impossível pesquisar todo o universo”. Nos apresentando a 

singularidade de cada participação e sua importância para melhor compreensão do 

tema estudado. 

Por consequência à entrega e recebimento do questionário de perguntas 

fechadas e abertas para dar fundamentação aos tipos de pesquisas abordadas estará 

sendo feita a coleta de dados, o levantamento das informações obtidas por meio da 

aplicação dos questionários. Sendo feita uma revisão de todo o trabalho obtido, como 

forma de eliminação de possíveis erros nos índices finais. E após o levantamento final 

das informações a tabulação de dados para posterior apresentação. 

3.3. POPULAÇÃO/LOCUS DA PESQUISA 

Aos pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas no primeiro ano do 

ensino fundamental no período – tarde - na escola Sesc beira rio, na cidade de 
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Parnaíba-PI, no exercício do ano letivo de 2019 a participação de maneira voluntária 

da pesquisa. 

3.4. INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

No período de entrega dos questionários junto as agendas, foram entregues 

os TCLE – Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento aos pais, que deverão 

assiná-los caso queiram participar do projeto. Em seguida, a coleta de dados se deu 

por meio de questionários com perguntas fechadas e abertas. 

3.5. TABULAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Após o levantamento final de coletas de dados foi realizada a tabulação dos 

mesmos por meio gráficos produzidos no programa Excel (Windows).  

Para Samara; Barros (2004, p. 103): 

Tabulação é a padronização e codificação das respostas de uma 
pesquisa. É a maneira ordenada de dispor os resultados numéricos 
para que a leitura e a análise sejam facilitadas. A análise de dados é 
a descrição do quadro de tabulação referente aos valores relevantes. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Abordar a relevância das práticas pedagógicas na formação das crianças e o 

uso de gestão criativa como ferramenta que potencialize o engajamento nas ações 

desenvolvidas no dia-a-dia na escola Sesc beira rio, na cidade de Parnaiba – PI; no 

turno tarde, do ano letivo de 2019. Tendo como público estudado os 20 

pais/responsáveis pelas crianças matriculadas, onde 13 (treze) responderam de forma 

voluntária e a contento o questionário que foi entregue junto às agendas do alunado e, 

posteriormente, recolhido na sala de aula pela professora; correspondendo à 65% dos 

questionários entregues. Sendo esse material entregue posteriormente ao pesquisador. 

O levantamento dos dados para apreciação e análise em decorrência da pesquisa, deu-

se com questões que buscam identificar as perspectivas percebidas pelos participantes 

em relação práticas e decisões que envolvem o cotidiano da escola, assim como, no 

cumprimento dos objetivos destacados no respectivo estudo. 
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Com isso, ao serem questionados a respeito do fator decisivo para manter a 

criança na escola, 100% declararam acreditam que a escola é o espaço mais adequado 

para prover a aprendizagem, a interação e o convívio das crianças. Sendo apresentado 

através da figura 1: 

Figura 1 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Tendo por sequencia questão diretamente relacionada com o conhecimento 

dos pais/responsáveis da Prática Pedagógica adotada pela escola, no intuito de 

promover o empoderamento e abertura de espaço para que haja uma participação ativa 

com o propósito de externar junto a escola seus valores, propósitos e identidade que 

sejam condizentes com práticas vividas pela família da criança. Seguindo análise junto 

à figura 2. 

  

0,	0%	

13,	100%	

0,	0%	0,	0%	

fator decisivo 

Necessidade, pois 
não tem com quem 
deixar a criança 
para ir trabalhar 
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Figura 2 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Ficando evidenciado o desejo da maioria com 92% de estarem mais 

próximos da realidade da Prática Pedagógica e conhece-la, assim como, de 

interagirem no aprendizado das crianças; utilizando suas próprias experiências, sua 

realidade vivida no cotidiano para propor de maneira livre um aprendizado condizente 

com rua realidade. 

Em relação à relevância da família na participação nas atividades 

desenvolvidas na sala de aula proposta pela escola, é unanime a percepção da 

importância da família para o desenvolvimento educacional das crianças, segui figura 

3. 

Figura 3 - apresentação da amostra 

12,	92%	

1,	8%	

Conhecer Prática Pedagógica 

sim 

não 
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Fonte: Questionário próprio 

Na condição de voluntariado com as questões que seguem na busca de 

alternativas estratégicas na consolidação e construção de laços com a família, há 

disponibilidade, tendo maior adesão para participação no período de atuação de um 

dia na semana, com 61% das respostas; e 31% ao menos uma vez por mês. 

Apresentando uma força potencial de 92% dos questionados em participar ao menos 

uma vez ao mês de atividades (projetos) que venha fortalecer a parceria escola, 

voluntariado e sociedade; no desenvolvendo de valores éticos, solidário e cultural na 

formação das crianças. Figura 4. 

Figura 4 - apresentação da amostra 

13,	100%	

Relevância da familia 

Importante 

Pouco importância  

Nenhuma 
importância 
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Fonte: Questionário próprio 

Dando sequência as questões que envolvendo ações de voluntariado, 69% 

tem interesse de participar de projetos desenvolvidos pela escola, onde participariam 

com suas respectivas profissões, independentemente do seu grau de escolaridade. 

Figura 5 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

8,	61%	
4,	31%	

1,	8%	

Disponibilidade em voluntariado 

Disponível um dia 
na semana 

Disponível um dia 
por mês 

Não disponível 

9,	69%	

4,	31%	

Interesse em ser voluntário em 
projetos da escola 

Sim 

Não 
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A respeito das duas últimas questões, enfatiza-se o comprometimento dos 

pais/responsáveis na educação das crianças, destacando a participação e engajamento 

nas tarefas, assim como, na análise da mudança das crianças no aprendizado e 

identificando o papel da escola na formação social e cidadã ao longo do processo 

educacional. Evidenciado com 100% em ambas as respostas tais atributos. 

Representado nas figuras 6 e 7, respectivamente: 

Figura 6 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio 

Figura 7 - apresentação da amostra 

 

Fonte: Questionário próprio  

13,	
100%	

Participa e está engajado na 
educação da criança 

Sim 

Não 

13,	
100%	

Aprendizagem da criança 
e educação cidadã 

Sim 

Não 
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5. CONCLUSÃO 

É indiscutível a relevância da educação para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade que busque melhores condições de vida sobre todos os aspectos, as 

levando à constantes processos de estudos, pesquisas, programas de melhorias 

contínuas, leis e implementação de novas formas de entender e trilhar o árduo 

caminho que envolve a educação, neste sentido, o referente artigo dá maior ênfase na 

educação infantil com a proposta pedagógica adotada pelo Sesc, onde em sua Prática 

Pedagógica apresenta um viés de busca na eficácia da gestão escolar e de 

procedimentos que incentivam a formação continuada; com conceitos, diretrizes e 

linha educacional como marco referencial para sua política educacional na incessante 

e difícil tarefa de educar.  

Havendo, portanto, interesses similares na Gestão Criativa para o 

desenvolvimento do processo educacional com a apresentada pelo Sesc. Onde há 

busca por organização de programas com participação, aprendizagem contínua, 

trabalho em equipe, democracia e autonomia nas práticas vividas nos ambientes de 

convívio nas mais diversas áreas, assim como, do processo de voluntariado com suas 

características e processos educativos com destaque para a utilização de metodologia 

lúdica para o desenvolvimento dos aspectos: estratégia, planejamento, ação e 

avaliação. 

Seguindo a análise dos dados que apresenta a percepção dos 

pais/responsáveis das crianças que estudam na escola de que a escola é o melhor 

ambiente para o desenvolvimento das crianças, com 100% de entendimento sobre esse 

quesito. Havendo interesse de 92% dos participantes da pesquisa de conhecerem e 

atuarem na educação das crianças de forma a utilizarem seus conhecimento e 

experiências de vida em função da prática pedagógica desenvolvida na escola. 100% 

entendem a importância da família na participação e desenvolvimento educacional das 

crianças; evidenciando assim, juntamente como interesse de com 61% dos 

pesquisados de estarem disponíveis ao voluntariado uma vez por semana e 31% ao 

menos uma vez por mês. Apresentando um potencial à ser trabalhado para o 

fortalecimento de parcerias escola, voluntariado e sociedade. Ao apresentar o 
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voluntariado utilizando as habilidades, profissões de suas respectivas atividades 

somente 69% tem interesse de participar, índice menor do que apresentado aos 

projetos realizados pela escola. Com ênfase  ao comprometimento na formação 

educacional, no engajamento das tarefas, e a mudança no  comportamento social das 

crianças ao longo do processo educacional diário realizado na escola, assim como, o 

papel da escola na formação cidadã, 100% estão imbuídos de tal missão, nos levando 

a questionar como podemos implementar mecanismos que potencialize o crescimento 

educacional das crianças nos mais distintos aspectos, com participação de todos nesta 

que é a mais relevante política de mudança social – a educação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

Sobre a relevância da participação dos pais na educação das crianças, 

responda as seguintes questões: 

• Qual fator é decisivo para matricular e manter seu filho na escola? 

 

( ) Necessidade, pois não tem com quem deixar a criança para ir 
trabalhar; 

( ) Acreditam que a escola é o espaço mais adequado para prover a 
aprendizagem, a interação e o convívio; 

( ) Sente-se obrigado a manter a criança matriculada por motivo da 
lei; 

( ) Pode perder benefícios do governo. 

• Você sente necessidade de conhecer melhor a Prática Pedagógica da escola 

para propor valores, propósitos e identidade que sejam de acordo com os 

seus? 

( ) sim          ( ) não 

• Qual a relevância da família na participação nas atividades desenvolvidos 

em sala de aula proposta pela escola para a educação das crianças? 
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( ) importante         ( ) pouco importância        ( ) nenhuma importância 

• Em caso de resposta negativa, justifique! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Qual sua disponibilidade para participar de projetos desenvolvidos na 

escola que promova interação entre a escola, família e a sociedade? 

( ) disponível um dia na semana       ( ) disponível um dia no mês     ( ) não 

disponível 

• Você tem interesse de ser voluntário em projetos desenvolvidos pela 

escola, que valorize as atividades desenvolvidas - profissão - pelos pais das 

crianças independente do grau de escolaridade? 

( ) sim          ( ) não 

• Você é um ator ativo na educação da criança, e se sente engajado na tarefa 

de educa-la? 

( ) sim         ( ) não 

• Você identifica mudanças no aprendizado da criança, e que a escola está 

cumprindo seu papel social na formação cidadã junto aos alunos? 

 ( ) sim          ( ) não 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a): 

Eu, Francisco Antonio Brito Pereira, acadêmica da Especialização em 

Gestão e Docência do Ensino Superior V do Instituto Dexter – Desenvolvimento 

Humano, localizado na R. James Clark – 1285 – Bairro: Nossa Sra de Fátima. Estou 

realizando uma pesquisa cujo título é: Relevância da Prática Pedagógica para 

participação dos pais na formação educacional de crianças tendo a Gestão Criativa 

como instrumento de engajamento. 
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Considerando o interesse da escola em ser um canal de aprendizado 

múltiplos e local adequado de construção, potencialização da criatividade e do 

conhecimento junto as crianças, o presente artigo tem o objetivo de identificar a 

relevância da Prática Pedagógica para participação dos pais na formação educacional 

das crianças do primeiro ano fundamental na escola Sesc beira rio turno tarde. Tendo a 

gestão Criativa como instrumento de mudança; viabilizando estratégias, planejamento, 

ação e avaliação junto ao público estudado.  

Os dados da pesquisa serão coletados por meio da aplicação de 

questionário. Através da entrega junto ás agendas de cada criança para que em casa os 

pais possam responder o questionário. 

A pesquisa não há riscos previsíveis, e sua participação trará benefício 

direto que poderá lhe beneficiar ou, então, somente no final do estudo poderemos 

concluir a presença de algum benefício. 

A pesquisa será feita de forma voluntária, onde você tem o direito de 

desistir de participar a qualquer momento, sem qualquer prejuízo, punição ou 

constrangimentos. 

O Senhor (a) terá a garantia de qualquer esclarecimento antes, durante e 

após a realização da pesquisa. 

Não existirá despesas ou compensações pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

Comprometo a utilizar os dados coletados de forma anônima, sem nunca 

tornar possível sua identificação. Qualquer dúvida ou esclarecimento entrar em 

contato com o pesquisador pelo e-mail: kikobritogol@yahoo.com.br ou por telefone: 

(86) 9998-9666. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 
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Assinatura do (a)participante:____________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________ 

RG  ________________________________________________________ 

Fone: _______________________________________________________ 

Local:_______________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

	

	

	
164	

  



 

	

	

	
165	

Este livro é a materialização do conhecimento adquirido pelos autores e agora 
transmitido para toda a comunidade acadêmica e a sociedade de uma forma geral. Pois 
o conhecimento tácito destes autores não pode ser perdido, e sim registrado para as 
próximas gerações, e se possível atravessar as fronteiras físicas dos países e 
continentes, auxiliando outros educadores e pesquisadores.  

 

 

Prof. Dr. Ricardo Amorim 
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