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ADMINISTRAÇÃO
PERCEPÇÕES EMPRESARIAIS SOBRE A TEMÁTICA SUSTENTABILIDADE E
MEIO AMBIENTE
Juliana Ferri
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Cornélio Procópio, Paraná, Brasil
(AUTOR)
Bruno Fernandes Dos Santos
(CO-AUTOR)
brunofds48@gmail.com, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio.
Resumo: Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de identificar a percepção
das empresas da região norte do Paraná, com relação à sustentabilidade e meio
ambiente. Para cumprir com este objetivo, efetuamos uma pesquisa descritiva de
caráter quali-quantitativa, mediante levantamento de campo junto às empresas por
meio de questionário eletrônico com questões objetivas e dissertativas. O questionário
foi aplicado a 65 empresas de diversos ramos de atuação, no período de 03 de abril
à 04 de junho de 2018. O que foi constatado é que a preservação do meio ambiente
e a sustentabilidade são consideradas como algo relevante dentro das empresas,
contudo, na maioria das organizações não há políticas instituídas, formalizadas, o que
deveras faz com que não haja a operacionalização significativa de ações e boas
práticas sustentáveis, bem como um controle efetivo das estratégias aplicadas
visando a melhoria do cenário mundial ambiental.
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Sustentabilidade;
Meio Ambiente.
Introdução
A sustentabilidade é atualmente uma das questões mais discutidas em todas as
esferas da sociedade na busca por meios de produção e de serviços que não agridam
o meio ambiente. Define-se Desenvolvimento Sustentável como um modelo de
desenvolvimento em que as gerações presentes fazem uso dos recursos
indispensáveis para satisfazer suas necessidades sem comprometer a possibilidade
de as gerações futuras virem a satisfazer as suas próprias necessidades (WCED,
1987).
Para implantar uma estratégia empresarial que busque atender a necessidade atual
do desenvolvimento de uma percepção individual e coletiva sobre a questão ambiental
mundial, é necessária uma gestão ambiental sistemática, contudo, não é algo que
possa ser introduzido de imediato, exige planificação, o estabelecimento de etapas
sequenciais e vigor na sua implementação, devem ser considerados os aspectos
econômicos, a tecnologia utilizada, o processo produtivo, a organização, a cultura de
empresa e seus recursos humanos (DONAIRE, 2018).
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Diante disso, esta pesquisa tem o objetivo de aferir a percepção das empresas
localizadas na região norte do Paraná com relação à preservação do meio ambiente
e questões de cunho sustentável.
Este resumo está estruturado em 5 seções. A primeira, composta por esta
introdução; a segunda, os procedimentos metodológicos da pesquisa; a terceira
apresenta
os
resultados
e
discussões
obtidos;
a
quarta,
as
considerações finais da pesquisa e por fim as referências.
Procedimentos Metodológicos
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado um levantamento de campo
junto a pequenas, médias e grandes empresas de diversos ramos de atuação
localizadas na região norte do Paraná, mais especificamente nas cidades de Santa
Mariana, Cornélio Procópio, Rancho Alegre, Sertaneja, Andirá e Bandeirantes. Foi
aplicado um questionário eletrônico com questões objetivas e dissertativas para coleta
de dados em 65 empresas.
Resultados e Discussões
Com a tabulação dos dados coletados, foi possível desenvolver a representação
gráfica dos resultados obtidos bem como uma análise quantitativa e qualitativa da
percepção dos entrevistados sobre a temática aqui preconizada. Na Figura 1,
podemos observar que a maioria das empresas pesquisadas possui menos de 20
funcionários, e apenas 21,5% dos entrevistados são empresas de grande porte.

Figura 1 – Resultado obtido na primeira pergunta do questionário. Fonte: Própria (2018).

Na questão 2, os entrevistados responderam quais eram os ramos de atuação das
empresa, nesta questão identificamos doze ramos distintos. A terceira pergunta, foi
se o entrevistado já tinha ouvido falar em gestão ambiental, para esta pergunta, 91%
dos entrevistados responderam que sim e apenas 9% nunca ouviram falar este termo.
Na questão de número quatro, foi possível identificar que 52,3% das empresas possui
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um responsável pelas questões ambientais, 38,5% não possui um responsável por
questões ambientais e 9,2% dos entrevistados não souberam responder.

Figura 2 – Resultado obtido na quarta pergunta do questionário. Fonte: Própria (2018).

Na Figura 4, é possível observar que 87,7% das empresas demonstram preocupação
com o meio ambiente, e se importa com a visão que a sociedade tem com relação a
sua imagem de empresa consciente com o meio ambiente.

Figura 3 – Resultado obtido na sexta pergunta do questionário. Fonte: Própria (2018).

Apesar de mais de 52% das empresas possuírem um responsável pelo
acompanhamento das questões referentes ao meio ambiente, 87,7% das empresas
demostrarem preocupação com o meio ambiente e se importarem com a visão que a
sociedade tem sobre elas com relação à preservação do meio ambiente, a Figura 4
demonstra que a maioria das empresas, 63,1% não possui material e/ou processos
formalizados e documentados de como a gestão ambiental é aplicada nas empresas.
Mesmo que existam tais documentos e processos instituídos, 20% dos entrevistados
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não souberam responder esta pergunta, o que podemos analisar que se existem, não
é divulgado satisfatoriamente.

Figura 4 – Resultado obtido na décima terceira pergunta do questionário. Fonte: Própria (2018).

Na próxima seção, apresentamos as considerações finais da pesquisa.
Considerações Finais
Se, cada indivíduo criar, o quanto antes, a conscientização da necessidade da
preservação das reservas naturais do planeta, as gerações futuras não sofreram tanto
com os atos incoerentes dessa geração que visando altos lucros, deixam algumas
questões sociais, econômicas, ecológicas, culturais, espaciais, políticas, e ambientais
em segundo plano.
Diante do exposto acima, podemos afirmar que existe uma preocupação das
empresas entrevistadas com relação à questão ambiental, contudo, poucos projetos,
documentos, políticas são formalizados e implantados.
Referências
DONAIRE, Denis, 1945. Gestão ambiental na empresa. 3. ed, rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 2018.
WCED. (1987). Our common future. World Commission on Environment and
Development (Brundtland Commission). Oxford University Press (ed.), Oxford.
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(AUTOR)
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A PERCEPÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
DAS COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS DA REGIÃO DE CORNÉLIO
PROCÓPIO
Mateus Pagoti
mateus_pagotti@hotmail.com, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio,
PR, Brasil.
Islei José Gonçalves
islei.goncalves@bol.com.br, Faculdade Cristo Rei, FACCREI, Cornélio Procópio, PR,
Brasil.
Resumo: O presente trabalho busca identificar a percepção dos cooperados referente
aos benefícios oferecidos pelas cooperativas agroindustriais ao pequeno agricultor
rural. Além disso, convencionou identificar a adoção do sistema cooperativista pelas
pessoas que adotam esse modelo de organização como parceira de negócio. Para
atingir o objetivo foi realizado um estudo de caso através da aplicação de um
questionário com perguntas abertas e fechadas para identificar qual a contribuição
das cooperativas agroindustriais para os pequenos agricultores da região de Cornélio
Procópio - PR. Como resultados obtidos, foi constatado o crescimento do modelo
cooperativista na região, pois, as pessoas que enfrentam problemas, estão se unindo
e cooperando entre si. Em um contexto geral, os cooperados demonstraram que o
modelo cooperativista é muito bem aceito em nossa região e que seus benefícios são
muito importantes, mas ainda, possui desafios para que de fato, seus cooperados se
sintam em condições de igualdade econômica e social..
Palavras-chave: Cooperativismo, Cooperativas, Agricultor, Contribuição.
Introdução
O Cooperativismo “[...] é um movimento, uma filosofia de vida e um modelo
socioeconômico com capacidade de unir desenvolvimento econômico e bem-estar
social”. Seus fundamentos são: participação democrática, solidariedade,
independência e autonomia (OCB SESCOOP, 2014). Neste contexto, pode-se dizer
que o cooperativismo é um apoiador de um grupo de pessoas e tem como objetivo a
melhoria da qualidade de vida local e econômica destes.
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No presente trabalho, buscamos evidenciar sob a ótica do cooperativismo, qual a
contribuição das cooperativas agroindustriais na vida do pequeno agricultor rural
situado na região de Cornélio Procópio – PR.
Quando falamos de pequeno agricultor rural, torna-se quase uma obrigação pesquisar
sobre o sistema cooperativista e todo o arcabouço de iniciativas, projetos e benefícios
presente nas cooperativas que ao ser oferecido aos pequenos agricultores rurais,
mostram que o modelo cooperativista pode ajudá-los a se desenvolverem e ter
sucesso com seu negócio.
A ideia de união, de trabalho em conjunto e de fortalecimento que o modelo de negócio
cooperativista pode proporcionar é algo benéfico para os pequenos agricultores, pois,
quando se trabalha isoladamente podem encontrar certas dificuldades. A partir da
adesão dos pequenos agricultores a um sistema cooperativista, onde há união de
pessoas com o mesmo propósito, podemos prever o fortalecimento da atividade e a
criação de melhores condições de vida, além da possibilidade de obter sucesso em
suas atividades dentro do mercado econômico. Com isso objetiva-se responder a
seguinte questão problema: Qual a contribuição das cooperativas agroindustriais para
os pequenos agricultores da região de Cornélio Procópio?
Propõe-se com o resultado que novos estudos possam ser realizados aprimorando a
relação entre cooperativas e cooperados.
Materiais e métodos
A abordagem da pesquisa é quantitativa, pois objetiva apresentar informações
coletadas por intermédio de entrevistas individuais e questionários de múltipla escolha
aplicados aos agricultores. Portanto, a natureza é exploratória, já que visa identificar
o nível de contribuição das cooperativas agroindustriais na vida dos pequenos
agricultores da região de Cornélio Procópio.
Em referência as técnicas, a pesquisa contou com o levantamento de dados, em
virtude dos recursos estatísticos apresentados mediante amostragens. No que se
referem aos referenciais teóricos, as técnicas utilizadas foram à bibliográfica e
documental, uma vez que buscou extrair conceitos dos principais referenciais do ramo
cooperativismo, tais como: OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e
OCEPAR (Organização das Cooperativas do Paraná).
Foi utilizado formulário através do Google contendo 9 perguntas abertas e 02
perguntas fechadas. A aplicação aconteceu no mês de setembro de 2019 numa
população de 10 agricultores.
Resultados e Discussão
Apresentamos os resultados provenientes da análise do questionário aplicado com os
agricultores da região de Cornélio Procópio, por meio deste, será possível
correlacionar as informações com as contribuições do referencial teórico da pesquisa.
Para tanto, serão apresentados os resultados que demonstram a forma como a
cooperativa repassa as informações e conhecimentos ao produtor rural, a
porcentagem de agricultores que conhecem os princípios cooperativistas, e todo
processo de funcionamento: estatuto social, processo assemblear, além disso, além
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de abordar questões de sentimentos e percepções por partes dos agricultores sobre
sentir-se dono da cooperativa, tratamento igualitário, assistência e participação, por
fim, o questionário pede que os agricultores citem quais são os benefícios oferecidos
por essas cooperativas.
Foram entrevistados 10 pequenos agricultores. Na primeira questão de que forma a
cooperativa repassa informações e conhecimentos, 50% afirmam que são através de
palestras e 50% afirmam ser de outras formas, isso mostra que os eventos realizados
de forma presencial e através da reunião de pessoas ainda é o método mais
disseminado na transferência das informações e conhecimentos.
Na segunda questão, que buscava identificar por parte dos cooperados, conhecimento
sobre os princípios do cooperativismo 80% afirmam conhecê-los, observa-se que o
modelo cooperativo está bem fortalecido e disseminado.
Na sequência, 50% afirmam conhecer o estatuto social e 90% afirmam ter participado
de alguma assembleia, o que demonstra o interesse pelas cooperativas.
Em relação ao sentimento de pertencimento apenas 20% sentem-se donos da
cooperativa e 70% acreditam receber tratamento diferenciado em detrimento de
grandes produtores, no entanto, 60% afirmam receber assistência técnica das
cooperativas e por fim, apenas 20% participam de algum comitê ou núcleo. É
interessante observar que o percentual de respostas daqueles que se sentem donos
da cooperativa coincidem com o percentual daqueles que participam de algum núcleo
ou comitê. Esses dados tornam-se muito relevantes para a gestão dessas
cooperativas em refletir os motivos que levaram tais agricultores e esse sentimento.
Quanto às questões abertas, a primeira relata sobre os benefícios oferecidos pelas
cooperativas, a maior parte afirma que a cooperativa oferece tudo que o agricultor
precisa do inicio ao fim do trato com a lavoura.
Por fim, ao questionar a importância de participar de núcleos ou comitês, as respostas
estão condizentes com essa filosofia cooperativista de estar juntos, compartilhando
ideias para buscar melhorias na vida em sociedade.
Conclusões
Este estudo possibilitou a identificação da importância do cooperativismo para os
pequenos agricultores e como esse sistema está presente em nosso dia a dia. Esse
movimento vem crescendo no mundo inteiro, pelo fato de ser um modelo que por
vezes parece imperceptível, mas, quando praticado e exercido pelas pessoas, é
possível mostrar a elas novos caminhos e alternativas em seus negócios.
Percorrendo o trajeto em busca de identificar as percepções dos cooperados sobre as
contribuições das organizações cooperativas, foi possível comprovar que elas têm
oferecido diversos benefícios aos cooperados e em relação ao pequeno agricultor, ao
se concretizar como pertencente a este modelo significa gerar uma nova perspectiva
de vida, além de possibilidade de desenvolvimento sustentável, crescimento pessoal,
profissional e de geração de renda.
O cooperativismo ao longo do desenvolvimento da pesquisa mostrou ser algo
presente na vida desses agricultores, mas é necessário um olhar mais cuidadoso e o
aumento da propagação de informações para que de fato entendam seu papel
principal. Com isso, o surgimento de novas pesquisas, serão sempre bem vindas, para
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mostrar a relevância do sistema cooperativista para a transformação da sociedade
nos âmbitos econômicos e sociais.
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ENSINO
MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA
PARA O ENSINO DE FUNÇÕES LINEARES
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Resumo: A Modelagem Matemática na Educação Matemática está inserida em um
contexto promissor no cenário nacional visto que o número de pesquisa vem
crescendo consideravelmente em publicações e eventos da área, no entanto, poucos
professores que estão na Educação Básica tiveram a oportunidade de um contato
com esta alternativa pedagógica ao longo de sua formação inicial. Neste sentido, este
artigo tem por objetivo apresentar uma proposta para o ensino de funções lineares
utilizando a Modelagem Matemática na Educação Matemática como uma alternativa
pedagógica, ao abordar uma situação-problema com relação a determinação do custo
monetário para elaboração de um churrasco. Esta proposta de ensino de matemática
passa pelas fases da Modelagem Matemática sugerida por Almeida, Silva e Vertuan
(2012) que são: a inteiração, matematização, resolução, interpretação de resultados
e validação.
Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Ensino de
Matemática.
Introdução
A Modelagem Matemática na Educação Matemática está inserida no cenário nacional
a quase quatro décadas e ainda está em um processo de consolidação de suas teorias
e concepções epistemológica e ontológica entre os pesquisadores da área,
evidenciando assim uma pluralidade de entendimentos (BICUDO; KLÜBER, 2011;
KLÜBER; BURAK, 2014; TAMBARUSSI; KLÜBER, 2014a; TAMBARUSSI; KLÜBER,
2014b).
De acordo com as orientações de Paraná (2008) algumas alternativas são sugeridas
para o ensino da Matemática escolar na Educação Básica, são elas: Resolução de
Problema, Mídias Tecnológicas, Etnomatemática, História da Matemática,
Investigação Matemática e a Modelagem Matemática. Neste trabalho apresentaremos
uma proposta de ensino da matemática escolar utilizando a Modelagem Matemática
na perspectiva de Almeida, Silva e Vertuan (2012) que a entende como uma
alternativa pedagógica onde é possível que o ensino seja feito por meio de uma
situação-problema que pode não ser essencialmente da matemática.
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Nestes termos, a Modelagem Matemática se torna uma atividade investigativa em que
se inicia em uma situação inicial (problemática) e uma situação final (solução para a
situação inicial) e entre estes dois extremos há um conjunto de procedimentos
sugeridos com objetivo de auxiliar a prática docente e interligar a situação inicial com
a situação final.
A problemática inicial está associada a uma situação-problema da realidade em que
o indivíduo não possui um esquema a priori para encontrar sua solução e esta solução
deve estar associada a um Modelo Matemático, que é uma representação simplificada
da situação inicial em termos matemático (ALMEIDA, SILVA e VERTUAN, 2012).
A figura 1, apresenta o conjunto de fases sugeridas pelos autores para o
desenvolvimento de uma atividade de Modelagem Matemática, como a inteiração,
matematização, resolução e interpretação de resultados e validação.

Inteiração
Situação Inicial
(problemática)

Matematização

Resolução
Interpretação de
resultados e Validação

Situação Final
(solução para situação
inicial)

.
Figura 1 - Fases de uma atividade de Modelagem Matemática. Fonte: Almeida; Silva e Vertuan
(2012, p. 15)

A inteiração remete ao ‘ato de inteirar-se’, ou seja, é um primeiro contato do aluno
com o tema a ser estudado, a matematização refere-se a transformação de linguagem
natural para uma linguagem matemática, a resolução é o processo de obtenção de
um Modelo Matemático e a interpretação de resultados e validação é a avaliação que
os indivíduos fazem com relação ao Modelo Matemático obtido com vista à situação
inicial.
Proposta de ensino com a Modelagem Matemática
A proposta de ensino a seguir, foi elaborada nos pressupostos da Modelagem
Matemática na perspectiva de Almeida, Silva e Vertuan (2012), foi delineada nas fases
indicada pelos pesquisadores.
O tema “Vamos fazer um churrasco?” proposto, é uma sugestão que parte dos
pesquisadores podendo ser alterado ou adaptado conforme a necessidade local de
quem deseja desenvolvê-la. A situação-problema que será sugerida é o cálculo do
custo de um churrasco com relação ao número de pessoas que serão convidadas.
A inteiração com o tema pode ser feito por uma busca pela internet para busca de
uma lista de compras de produtos para o churrasco, neste artigo, fizemos uma lista
baseada no site https://embaixadordochurrasco.com.br/. Após feito a lista de produtos,
é possível sugerir a pesquisa dos preços em uma pesquisa de campo, ou seja,
visitando um supermercado. Os preços apresentados neste resumo foram coletados
no site https://www.meumercadoemcasa.com.br/ para coleta de preços.
Desta forma, obtemos a figura 2 apresentando uma coluna relativa ao produto para
churrasco, uma coluna com a proporção de consumo individual para cada participante
do churrasco, valor unitário do produto e por meio da multiplicação entre o valor
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unitário e a proporção de consumo, obtemos o preço unitário de cada pessoa para
participar do churrasco.
Produtos
Carne bovina com osso
Carne bovina sem osso
Galeto/Frango (coxa e sobrecoxa)
Suíno/Ovino
Coração de Frango
Linguiça/Salchicão
Abacaxi com canela
Pão de alho
Tomate
Alface
Arroz
Cerveja
Refrigerante

Proporção
0,153 kg
0,178 kg
0,096 kg
0,076 kg
0,041 kg
0,086 kg
2 fatias
1 un.
1 un.
1 un.
0,03 kg
4 latas
2 latas
TOTAL

Valor Unitário
R$
23,90
R$
21,98
R$
5,78
R$
15,99
R$
16,65
R$
10,90
R$
0,94
R$
10,39
R$
1,16
R$
2,49
R$
3,29
R$
3,89
R$
2,50

Valor total
R$
3,66
R$
3,91
R$
0,55
R$
1,22
R$
0,68
R$
0,94
R$
1,88
R$
10,39
R$
1,16
R$
2,49
R$
0,10
R$
15,56
R$
4,99
R$
47,53

Figura 2 – Tabela de proporção de consumo e preços dos produtos. Fonte: Os autores (2019)

Com vista na figura 2, podemos notar que o valor total que cada indivíduo custa para
se fazer um churrasco é de R$ 47,53. Com este dado, podemos escrever uma função
linear do tipo, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 onde 𝑓(𝑥) representa o custo total com relação ao
churrasco e 𝑥 o total de participantes que serão chamados.
Neste momento, a associação das variáveis com representações matemáticas referese a matematização, onde há a transformação da linguagem natural da situação
problema para uma linguagem simbólica. Desta forma, 𝑓(𝑥) = 47,53𝑥 representa o
custo do churrasco em função do número de pessoas que serão convidadas. Assim
obtemos um Modelo Matemático na forma algébrica que atende a situação-problema.
Considerações
Com vista no objetivo desta pesquisa que é apresentar uma proposta para o ensino
de funções lineares utilizando a Modelagem Matemática na Educação Matemática
como uma alternativa pedagógica, apresentamos uma situação-problema que envolve
a determinação do custo monetário para realização de um churrasco, os dados foram
coletados por meio de uma pesquisa em sites da internet e há possibilidades de
pesquisa em campo.
Desta forma, evidenciamos a Modelagem Matemática na Educação Matemática nos
pressupostos de Almeida, Silva e Vertuan (2012) e procuramos relacionar as fases
sugeridas pelos autores para o encaminhamento da atividade. O Modelo Matemático
apresentado está sob a forma algébrica e seu aprofundamento ao conteúdo
matemático pode se feito pelo estudo de outros tipos de representações, como o
estudo na forma gráfica, na forma tabular e por meio de coeficientes linear e angular.
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Resumo: O presente estudo tem como tema central descobrir como as atividades de
Modelagem Matemática pode melhorar a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio,
assim apresentamos a Proposta de trabalhar com a Modelagem, para que possamos
superar as dificuldades dos alunos em aprender matemática e tornando o aluno um
cidadão mais crítico, reflexivo e sugerindo assim questionamento sobre sua realidade
de vida. Serão apresentados, como referência os pressupostos dos principais
estudiosos da modelagem matemática: D´Ambrosio, Bassanezi, Biembengut, entre
outros. O conjunto de informações obtidas, a partir de uma prática vivenciada, será
analisada com base nos seguintes fatores qualitativos: a relação entre teoria e prática
no ensino de Matemática e a contextualização dos problemas matemáticos dentro do
contexto em que o aluno está inserido.
Palavras-chave: Matemática; Modelagem Matemática; Educação Básica.
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Introdução
Manter-se atualizado na sociedade contemporânea, vem se tornando uma
característica fundamental para todo gestor. A quantidade de recursos tecnológicos
disponíveis nos dias de hoje, que podem contribuir com a organização, controle, e
planejamento das organizações, crescem em demasia e despertam no profissional a
necessidade de uma quebra de paradigma em todas as áreas do conhecimento. o
ensino da Matemática, na Educação Básica, necessita de um direcionamento que
possa levar o aluno a entender esta disciplina e que ela o ajude a interpretar e resolver
situações de sua vida escolar e quotidiana.
A Matemática está sendo transmitida com situações já prontas, fórmulas já
concebidas, conteúdos já estipulados, traduções de obras estrangeiras, que nada têm
a ver com a realidade brasileira, tornando-a desestimulante, com alto grau de
repetência nas escolas públicas e evasão escolar. Na maioria das vezes os alunos
não conseguem relacionar a Matemática da escola com aquela realizada no seu
quotidiano.
No entanto, é preciso, também, ressaltar que a formação dos professores fez com que
eles trabalhassem com este tipo de prática. É preciso que o estado invista
maciçamente em cursos formação e aperfeiçoamento.
Alguns professores demonstram uma certa inquietação no modo que se pratica a
Educação Matemática. Com auxílio de outros professores, buscam por si só
incorporar técnicas e metodologias diferenciadas de ensino, objetivando uma aula
mais dinâmica e prazerosa ao aluno.
A educação constantemente vem passando por grandes transformações, desde
alteração de currículos, técnicas de ensinar, até quantidade de horas aulas. As
escolas públicas, por sua vez, têm sido invadidas por um contingente de alunos que
procuram adquirir conhecimentos, não para passar em vestibular, somente, mas, para
garantir uma boa qualificação profissional.
A Matemática, enquanto Ciência Exata, é componente imprescindível no Ensino
Médio, pois, é a partir da Matemática que o aluno vai conseguir elementos suficientes,
que o ajudarão a resolver problemas de seu quotidiano e de sua área de atuação
profissional.
Os professores estão buscando novas formas de trabalhar a matemática, e uma
dessas técnicas é a Modelagem Matemática. Este método, segundo Biembengut
(1999, p.20).
[...] é o processo que envolve a obtenção de um modelo. Este, sob
certa ótica, pode ser considerado um processo artístico, visto que,
para se elaborar um modelo, além de conhecimento de
matemática, o modelador precisa ter uma dose significativa de
intuição e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir
que conteúdo matemático melhor se adapta e também ter senso
lúdico para jogar com as variáveis envolvidas.

O presente estudo tem como tema central descobrir como as atividades de
Modelagem Matemática pode melhorar a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio,
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assim apresentamos a Proposta de trabalhar com a Modelagem, para que possamos
superar as dificuldades dos alunos em aprender matemática e tornando o aluno um
cidadão mais crítico, reflexivo e sugerindo assim questionamento sobre sua realidade
de vida.
Materiais e métodos
De acordo com os objetivos apresentados, inicialmente utilizaremos toda bibliografia
referente às pesquisas da Modelagem Matemática na Educação Matemática para
aprofundamento teórico-metodológico de todos os sujeitos envolvidos.
O projeto será aplicado nos alunos do Ensino Médio, por entender que eles já
possuem conhecimento de conteúdos básicos de matemática, necessário para
resolver as atividades de Modelagem Matemática.
As atividades de Modelagem Matemática serão realizadas em grupo, de no máximo
três alunos, com temas partindo sempre de seu contexto social. A partir da
problematização, resolve-se utilizando modelos matemáticos, e conclui-se
socializando o trabalho com os demais alunos.
Na realização deste trabalho, seguiremos as seguintes etapas:
a) Entrevistas com alunos;
b) Pesquisa bibliográfica;
c) Elaboração dos questionários objetivando conhecer os sujeitos da pesquisa;
d) Aplicação e análise das atividades de Modelagem.
e) Discussão sobre as atividades, em relação ao que fizeram e quais as
dificuldades encontradas.
f) Avaliação das atividades de Modelagem, utilizando questionários de
investigação e entrevistas.
Resultados e Discussão
A discussão será realizada em torno do consumo de energia elétrica, onde cada aluno
irá realizar pesquisas como: Importância de economizar energia elétrica, geração de
energia, consumo de energia elétrica no Brasil.
A ideia deste experimento social será trabalhar com alunos do Ensino Médio forma
interdisciplinar com o professor de física, posteriormente, fez-se um levantamento das
possibilidades matemáticas existentes nesta situação, como a questão do Consumo
da Energia ser diretamente proporcional ao uso do aparelho elétrico, chegando assim
no cálculo do consumo de todos os aparelhos da residência. Com a pesquisa do valor
do kW/h espera-se que os alunos construam uma função matemática linear
relacionando o consumo ao preço pago.
Considerações Finais
Através da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, espera-se,
primeiramente, despertar o interesse dos alunos em relação a aprendizagem de
matemática, e que eles possam verificar a relação entre teoria e prática, melhorando
assim o desempenho dos alunos na disciplina de matemática no Ensino Médio.
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Resumo: O trabalho aqui apresentado tem por objetivo elucidar a importância da
formação continuada dos docentes no âmbito educacional para aprimoramento e
capacitação destes profissionais, levando em conta a gestão e organização do seu
trabalho. Com o advento da tecnologia, psicologia e dos estudos sociais aplicados,
muito tem se falado sobre a importância do aprimoramento dos docentes.
Notoriamente, os acessos à informação e atualização se tornaram mais simples
devido o amplo comércio de cursos, hoje disponíveis, para especializações depois da
graduação. Portanto, para este estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico e
uma análise do tema abordado. É possível afirmar que em um processo de ensino
aprendizagem de um docente há uma constante ressignificação. A formação de um
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docente é capaz de gerar resultados significativos em seu conhecimento pedagógico,
agregando conhecimentos em seu modo teórico e prático de transmitir os saberes, e
assim, tornando-os a cada vez mais capacitados para o desempenho de suas
funções.
Palavras chave: Educação, Docência, Formação Continuada, Aprimoramento.
Introdução
Tão importante como se graduar tornou-se necessário ter uma formação
complementar para aprimoramento de suas competências. O notório saber, junto com
a somatória de experiências e sabedorias rompeu as fronteiras das exigências
tecnológicas e educacionais necessárias para a formação de docentes.
Para ultrapassar essas fronteiras, os conhecimentos dos docentes devem estar de
acordo com o que é imposto pelo cenário atual da educação e suas demandas. A
educação continuada foi conceituada em 1996, implementada e regulamentada pela
lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tem por objetivo orientar a formação do
educador (BRASIL, 1996).
Aprimorar o conhecimento de um docente abre novas possibilidades à educação,
pleiteando uma conduta diferenciada do educador com o que é imposto pelo sistema
educacional. Atualmente o profissional da educação tem dê a estar atento aos novos
recursos didáticos e tecnológicos, e devem saber utilizá-los a fim de que se torne uma
ferramenta de trabalho (FREIRE, 1996).
Há uma exigência, perante os docentes, de um reexame da habilidade pedagógica do
professor. Esta prática de ensino que os docentes adquirem é um conjunto de saberes
profissionais que são desenvolvidos durante sua trajetória em um agrupamento de
informações e experiências durante suas atividades laborativas (FRIGOTTO, 1991).
Na caminhada da profissão docente, o professor constrói e reconstrói suas
habilidades para que se tornem úteis e adaptáveis ao contexto em que se encontram.
Diante da expansão de estudos e de discussões sobre o assunto, afinal, qual a
importância da educação continuada nos dias de hoje?
Materiais e métodos
A abordagem utilizada foi a qualitativa, tendo por objetivo analisar a importância da
formação continuada do docente no processo de ensino e aprendizagem. Na
elaboração deste trabalho utilizamos o método de pesquisa bibliográfica e consultas
eletrônicas, tendo como orientação principal a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
disponível em via impressa e também por meio digital no site do Planalto (BRASIL,
1996). Quanto à natureza deste trabalho, foi utilizado à científica, pois parte do
princípio do estudo da aplicação metodológica da didática de um professor.
Resultados e Discussão
A formação continuada é o desenvolvimento constante de aperfeiçoamento dos
conhecimentos necessários à prática da atividade docente. Esta prática é realizada
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no decorrer da vida profissional, com a finalidade de garantir a qualificação adequada
e retorno significativo no processo de ensino e aprendizagem.
O aprimoramento do professor sempre foi necessário, e esta busca constante ainda
existe, já que a prática docente é uma atividade complexa e dependente da eficácia
de quem recebe os conhecimentos transmitidos pelo profissional. Hoje o professor
possuir conhecimentos em sua prática docente não só da matéria na qual exerce, mas
também de tudo que o cerca.
Na lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB) determina que os
profissionais da educação devam acolher os discentes quanto aos seus diferentes
graus e diferentes características necessárias ao ensino e as fases dos seus
desenvolvimentos (BRASIL, 1996). Para Freire (1996), o profissional da educação é
aquele que foi orientado ao cumprimento de determinadas relações, na escola ou fora
dela, onde a função pedagógica ocupa posição de destaque.
A formação continuada enfatiza três fatores, sendo estes: conhecimentos das
obrigações do cotidiano do docente, conhecimentos das suas experiências e a prática
ao docente (FREIRE, 1991). Segundo a LDB, o profissional com a formação
continuada deverá relacionar os conhecimentos adquiridos para capacitação, com a
prática docente, e isto não se estende somente ao profissional do ensino, mas também
a todos que utilizam da formação continuada para agregar conhecimentos para
aperfeiçoamento de suas funções (BRASIL, 1996).
Ter uma educação de qualidade exige dos profissionais uma formação de qualidade
e a educação continuada está atrelada essa demanda de saberes.
As instituições de ensino vêm desempenhando inúmeras funções na sociedade e este
constante desempenho vem crescendo mutuamente. Os professores tem uma função
chave, pois são responsáveis pela mudança de atitude e pensamento dos alunos. Eles
necessitam estar de prontidão para uma gama progressiva de desafios dessa geração
(ROMANOWSKI, 2009).
Segundo Caldeira (1993), existem algumas justificativas para o enriquecimento dos
saberes de um docente, tais como: a inevitabilidade do estudo regular para a profissão
docente, o crescente aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e das
suas atribuições como professor.
De acordo com Caldeira (1993), a formação continuada não termina em apenas um
curso complementar de curta duração, esse aprimoramento deve ser ininterrupto
durante a vida profissional de um docente. Caldeira (1993) nos relata que há um
conceito errado de formação continuada, e que o professor não deve estar preso a
funções simplistas nas quais existem conceitos para resoluções de problemas
tabelados a teorias pedagógicas que não servem para resoluções de questões
complexas da prática diária de sua atividade.
Para Romanowski (2009) a educação continuada é um comportamento diferenciado
dentro de um ambiente de trabalho, é quando os conhecimentos adquiridos se unem
à prática em que é necessária para o progresso de uma profissão.
Romanowski (2009) nos relata que a formação continuada tornou um requisito hoje
em dia, tal que, a atualização do professor ocorre gradativamente, iniciando na
educação básica, depois nas licenciaturas, subsequentemente nas especializações,
na atuação do profissional na prática docente e no convívio social.
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O objetivo da formação continuada para um professor não está atrelado somente em
agregar teorias com a prática docente, mas também está ligada a realização pessoal
do docente em sua busca por agregar mais conhecimento.
A formação continuada tem por natureza a composição geral de saberes e
discussões. Desta forma, tão importante quanto adquirir conhecimentos, torna-se
indispensável leva-los a diante com um ciclo mutuo de aprendizagem. Para Freire
(1996) o ensinar exige a pesquisa do docente e para educar de maneira correta obriga
o educando a ter um compromisso com o processo de ensino, além disso, segundo o
autor, o docente deve despertar nos alunos um senso crítico tanto da matéria em
questão, quanto do convívio em sociedade.
A ideia de formação continuada é atual e teve origem nas ciências biológicas,
especificamente nos cursos no âmbito da saúde, estudo nos quais precisam de um
acompanhamento constante das novas tecnologias e descobertas para diagnósticos
de determinados tratamentos. Hoje este contexto faz-se necessário em todas as áreas
de conhecimento em decorrência dos grandes avanços e mudanças constantes e
também das exigências impostas do mercado de trabalho.
Frigotto (1991) descreve que é indispensável que haja uma reestruturação dos cursos
de formação, da maneira que estes cursos sejam adaptados ao âmbito educacional
para sejam utilizados dentro da prática docente de maneira eficiente para que o
profissional não tenha que buscar alternativas para suprir as insuficiências de
conhecimentos e práticas necessárias para a atuação.
Para Frigotto (1991), a formação continuada dos docentes não se inicia na faculdade
e sim na sua infância, na sua casa, na escola, pois em um bom ambiente escolar é
que surgirão bons profissionais. Desta forma, podemos compreender que a educação
continuada é a forma na qual os profissionais buscam, através de uma especialização
ou até mesmo uma conferência, adquirir conhecimentos nos quais possam trazer valor
a sua prática.
Quando nos referimos ao processo de ensino aprendizagem é inevitável não pensar
em educação continuada, pois a noção de educação assemelha-se com a atualização
do profissional da área. Para o professor, a atualização não vem somente do fato de
existir novas tecnologias no âmbito escolar, mas sim das necessidades de
conhecimentos para atuar dentro de uma sala de aula.
O docente possui um papel fundamental na educação, ajudando o aluno a
compreender o contexto no qual está inserido e qual é a sua função na sociedade em
que vive. Sendo assim, a função do professor é a de utilizar estes conhecimentos em
sala de aula não somente do âmbito educacional, mas também no âmbito social
(FRIGOTTO, 1991). Desta forma a atualização do professor é essencial, visto que as
mudanças em sociedades são constantes, e assim, os conhecimentos e experiências
adquiridos em sua carreia torna-se necessários para repassa-los, afim de que o aluno
tenha uma visão reflexiva da vida.
Conclusões
O processo de ensino aprendizagem é um processo de muitas mudanças e alterações
em que as pessoas responsáveis pela transmissão de conhecimentos estão
envolvidas em um contexto educacional e social.
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A formação continuada trata-se de um processo frequente e assíduo que tem como
ponto inicial o conhecimento básico do professor deste a educação inicial até a sua
formação, assim como, as dificuldades encontradas em sua prática docente que
levaram este profissional adquirir experiências para a resolução destas dificuldades.
Desta forma, a ação de educar sempre estará em um processo de contínua busca do
saber, assim, o profissional da área da educação deverá ter isso como prioridade
durante sua vida profissional.
O professor possui uma formação preliminar que lhe concede a atuação, entretanto
se não se atualizar, cada ficará mais difícil estar adaptado às inconstâncias de sua
profissão. Aquele que se dispõe a se qualificar estará munido de todos os
contratempos que possam ocorrer em seu cotidiano, e é nessa caminhada, sempre
em busca do conhecimento e do reexame de suas competências e habilidades que o
profissional sai de sua zona de conforto e se encontra dentro do desempenho de sua
função de forma segura. A formação continuada apresenta subsídios para a
manutenção da atividade docente. O docente estando preparado e abastecido de
saberes terá o retorno esperado de seus objetivos.
Este estudo buscou apresentar como a formação continuada é importante para os
docentes no processo de ensino aprendizagem perante os desafios que são expostos
nesta profissão.
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Resumo: Neste trabalho, busca-se expor a importância da Educação Ambiental na
Educação Infantil, tendo que é nessa fase que a criança tem o primeiro contato com
o mundo externo e está disposta a aprender e praticar tudo que lhe é ensinado. Nos
conteúdos direcionados a educação infantil o tema é vago e com propósito de apenas
apresentar a existência do meio para a criança, quando na realidade é possível que
se explore e se ensine muito mais a uma criança. A educação ambiental é de extrema
importância na realidade em que vivemos hoje e quanto mais cedo o indivíduo
entender e desenvolver criticidade em relação ao assunto melhor é para o meio ao
qual estamos inseridos.
Palavras-chave: Educação Infantil; Meio Ambiente; Educação Ambiental.
Introdução
É necessário compreender que a Educação Ambiental surge em um momento em que
não mais podemos ser omissos aos casos acontecendo no mundo todo, diversos
casos de negligencia ambiental são abordados diariamente pela mídia e a interação
entre homens e ambiente passou da questão da simples sobrevivência.
São de extrema importância analisar e sensibilizar os seres humanos no contexto da
Educação Ambiental, para que ajam de maneira responsável em um mundo que
necessita cada vez mais de um ambiente saudável no presente e para o futuro. É
necessário compreender que a Educação Ambiental precisa ser trabalhada desde a
primeira idade, tendo que no atual cenário as mesmas não são incluídas nos
conteúdos e práticas que direcionam para a conscientização social, vedando assim a
formação de cidadãos críticos e modificadores.
Materiais e métodos
Para o desenvolvimento deste foram utilizadas pesquisas em: livros, revistas, artigos
e, sites acadêmicos. As fontes foram diversas e tiveram um tratamento qualitativo. Em
relação à delimitação do estudo, esta pesquisa foi restrita à revisão de literatura
realizada de interesse ao objeto investigado.
Resultados e Discussão
Um dos grandes processos que ainda desafiam os professores no contexto escolar é
a transformação das práticas pedagógicas no sentido de serem reflexivas. Dentro de
sala é perceptível que o modelo tradicional de ensino ainda vigora, e ainda é inserido
nas atividades pedagógicas em sala de aula, ainda mais quando se trata de Educação
Infantil. Sendo assim, transformar a teoria e os discursos em ações pedagógicas
crítico-reflexivas ainda é um grande desafio.
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Em grande parte dos casos é na instituição de ensino infantil que a criança terá seu
primeiro contato com o mundo ao seu redor e expandirá seus conhecimentos, dessa
forma, o que a criança aprende na escola ela repassa aos moradores de sua casa e
vice-versa. Incluir a Educação Ambiental na Educação Infantil aumenta a possibilidade
de formar cidadãos conscientes e, portanto, melhores comportamentos e
comprometimento em relação ao meio ambiente e seus problemas.
É na escola que os alunos serão estimulados por meio de diferentes metodologias
para que eles desenvolvam a percepção de que são parte da natureza, que são
agentes integradores e principalmente modificadores do ambiente. De acordo com o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998):
“É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos
e acontecimentos do mundo, sejam instigadas por questões significativas para
observá-los e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e representa-los”.
(BRASIL, 1998, p.166)
É importante envolver a temática ambiental com os processos educativos pois isso
oportuniza a educação ambiental, que é elementar, pois de acordo com Oliveira (2000,
p. 89) a “[...] educação tem sido sugerida como salvadora dos problemas ambientais
[...]”, visto que a educação pode promover mudanças significativas no ser humano e
em seu comportamento. A partir desse pressuposto é oportuno mencionar que a
Educação Ambiental nos anos iniciais da educação tem como intuito iniciar o processo
de cidadãos que devem ser responsáveis com seus atos em relação ao meio
ambiente.
Considerações Finais
As discussões e procura por resoluções para os problemas ambientais vem sendo
estudadas a muitas décadas, entretanto ainda hoje se faz necessária a pesquisa
sobre a temática. Isso acontece devido ao fato de que a sociedade ainda leva um
modo de vida que provoca a degradação do meio ambiente, e ao invés do problema
ser cada vez menor ocorre justamente o contrário, a cada ano o ser humano consome
ainda mais recursos do que a natureza é capaz de prover, trazendo assim
consequências para o meio.
A educação ambiental se torna então mais um recurso para a busca da
conscientização do ser humano por práticas sustentáveis. A prática da educação
ambiental na primeira idade intensifica o processo de ensino-aprendizagem, tendo
que a escola é um meio de conscientização e que é nesse ambiente que as crianças
começam a se interessar pelo conhecimento e passa a além de querer adquiri-los
também os coloca em prática. Quando o processo de percepção se inicia na educação
infantil ele se estende e se torna frequente nos anos seguintes, dessa forma, a
aprendizagem se torna incessante.
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Resumo: O documentário: A diferença que a EaD faz na vida das pessoas é uma
produção da UEMA NET, publicado em cinco de fevereiro de dois mil e quinze. O
vídeo apresenta a história de duas pessoas, que viram a oportunidade de uma
formação superior na educação a distância, onde a EaD fez a diferença na vida delas.
Mostra histórias de superação de brasileiros que buscam sair do senso comum e das
perspectivas de pessoas que se não fosse esta forma de ensino-aprendizagem não
poderiam concluir uma graduação e até pós-graduação.
Palavras-chave: Educação a Distância; Formação Superior; EaD.
Introdução
O curso na modalidade de Educação a Distância proporciona condições favoráveis
para o aluno, visto que é ele quem organiza seu horário de estudo conforme sua
disponibilidade. Interessante que a EaD possibilita recursos com base na Internet,
oportunizando novas dinâmicas para o processo de ensino-aprendizagem, também
proporcionaram novos desafios pedagógicos para os educadores. Agora ficou mais
facilitado fugir do padrão em que o professor fala e o aluno escuta, com ilustrações
eventuais nas quais podem ser utilizadas projeções de imagens e filmes, só que
apenas como complemento de uma aula predominantemente oral, cujos conteúdos
sempre se reportam aos textos escritos.
O conhecimento das TICs, hoje, é muito mais um produto do acesso frequente às
variadas ferramentas que se encontram à disposição de quem pretender delas se
utilizar, do que o domínio sobre o que já se teorizou a respeito de sua origem, das
finalidades planejadas pelos seus idealizadores e dos resultados que conseguiram
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obter. Não é desejável que a teoria seja ignorada, já que o conhecimento teórico não
se opõe à prática, pelo contrário, além de complementá-la, orienta e não permite a
sua degeneração, como tem acontecido nos vários momentos da história em que a
prática prevaleceu sobre a reflexão.
Materiais e métodos
A pesquisa é feita a partir do documentário: A diferença que a EaD faz na vida das
pessoas que é uma produção da UEMA NET, publicado em cinco de fevereiro de dois
mil e quinze. O vídeo apresenta a história de duas pessoas, que viram a oportunidade
de uma formação superior na educação a distância, onde a EaD fez a diferença na
vida delas. Mostra histórias de superação de brasileiros que buscam sair do senso
comum e das perspectivas de pessoas que se não fosse esta forma de ensinoaprendizagem não poderiam concluir uma graduação e até pós graduação.
Resultados e Discussão
A Educação a Distância pode desenvolver-se através de cursos totalmente a distância
sem nenhum contato presencial entre professor-aluno, sendo toda interação por meio
das tecnologias. Os cursos semipresenciais desenvolvem-se parte em sala de aula e
outra parte a distância utilizando as tecnologias. Há, também, cursos presenciais que
são complementados com atividades fora da sala de aula, pela Internet (MORAN,
2003).
A modalidade de educação a distância é bem mais dependente da mediação
tecnológica, porque a interação entre professor e alunos é indireta. Os suportes
tecnológicos necessários a serem utilizados nessa modalidade variam de acordo com
o modelo do curso e a necessidade dos sujeitos envolvidos. A educação a distância
pode atender aos alunos no ensino fundamental, médio, superior e na pós-graduação,
sendo mais recomendada para alunos adultos. “O modelo de aprendizagem a
distância é mais apropriado a adultos com maturidade e motivação necessária à
autoaprendizagem e possuindo um mínimo de habilidade de estudo” (BELLONI,1999,
p. 40).
Neste caso, os alunos dos cursos na modalidade a distância devem ser orientados
por professores e/ou tutores para desenvolver sua aprendizagem de forma autônoma,
sendo capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem, de apresentar suas
dificuldades e avanços aos professores e/ou tutores e trocar experiências com seus
colegas com interatividade. O conceito de Interatividade deve ser entendido não
apenas como o simplesmente acesso a qualquer software, jogo ou maquina
eletrônica, mas no sentido qualitativo relativo a variedade, riqueza e natureza das
interações. Desse modo, a interatividade passa a ser entendida como um processo
de permuta contínua das funções de emissão e recepção comunicativa e
potencializada pelas características dos suportes digitais. Nesse sentido, a
interatividade diz respeito a possibilidade do usuário participar ativamente, trocar e
construir conhecimentos com seus colegas e com seus professores (ALVES & NOVA,
2003).
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Atualmente, no cenário nacional brasileiro, assiste-se a uma crescente expansão de
cursos a distância. Após o Decreto 5.622 de 19/12/2005, foi institucionalizada essa
modalidade educativa que favorece a implementação de políticas educacionais,
inclusive de formação profissional que privilegie a modalidade da EaD. Essa
modalidade educacional tem sido uma alternativa de ensino/aprendizagem em um
cenário marcado pelas dificuldades de acesso (distâncias geográficas) da população
ao ensino formal e pelas altas taxas de defasagem de escolaridade.
O Decreto 5.622 estabelece alguns tópicos da política de garantia de qualidade
ligados à modalidade de educação a distância que são os seguintes: a) a
caracterização de EaD visando instruir os sistemas de ensino; b) o estabelecimento
de preponderância da avaliação presencial dos estudantes em relação às avaliações
feitas a distância; c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no
documento do plano de desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em
relação aos polos descentralizados de atendimento ao estudante; d) mecanismos para
coibir abusos, como a oferta desmensurada do número de vagas na educação
superior, desvinculada da previsão de condições adequadas; e) permissão de
estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os Conselhos
Estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas administrativas
para: troca de informações; supervisão compartilhada; unificação de normas;
padronização de procedimentos e articulação de agentes; f) previsão do atendimento
de pessoa com deficiência; e, g) institucionalização de documento oficial com
Referenciais de Qualidade para a educação a distância.
Considerações Finais
Segundo os aspectos apresentados nos referenciais de qualidade apresentados em
BRASIL (2003), pode-se identificar as principais características da EaD brasileira no
contexto atual, a saber: a concepção de educação e de currículo no processo de
ensino e aprendizagem, os sistemas de comunicação utilizados, o material didático
fornecido, o sistema de avaliação e suas formas de implementação, as características
da equipe multidisciplinar e as atribuições dos seus membros, a infraestrutura de
apoio disponibilizada nos polos, a gestão acadêmico-administrativa e a
sustentabilidade financeira dos cursos ofertados; apresentados como aspectos
primordiais na construção dos projetos pedagógicos.
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Resumo: A qualidade no atendimento no serviço público municipal pode ser
considerada uma preocupação entre munícipes e governantes por possuir percepções
e exigências diversas de acordo com suas necessidades. O presente estudo teve por
objetivo averiguar a qualidade no atendimento do serviço público em uma cidade na
região norte do estado do Paraná. Para tanto, foi proposto um questionário contendo
perguntas abertas que foi disperso por meio do Google Formulários. Os dados
analisados compreenderam as respostas oriundas do questionário. A análise
evidenciou que a população avalia a qualidade no serviço público em situações
positivas e negativas, na qual os maiores apontamentos foram feitos com relação ao
atendimento ofertado pela secretaria de educação do município.
Palavras-chave: Qualidade no Atendimento; Serviço Público; Serviço Público
Municipal.
Introdução
Ao reportarmos o serviço público, muitos pensam no dito popular onde diz que os
servidores públicos têm uma vida sossegada, tranquila, de pouca responsabilidade,
ganhando-se muito e trabalhando pouco. Destarte, este trabalho tem o intuito de
averiguar a qualidade no atendimento dos servidores em setores diversos do
município de Nova América da Colina, situada na região do interior norte do Paraná.
O cuidado estará em substituir uma administração pública estigmatizada nos dogmas
dados pela população, para que possa ser entendida como fornecedora de serviços,
mantendo suas características, isto é, com algumas das leis, costumes e regime já
executados no serviço público, sendo que seria apenas enfatizada a necessidade de
alterações e refino na forma da prestação de serviço durante o atendimento aos
munícipes, posto que atualmente essa seria uma problemática da estruturação do
atendimento à população do município.
É possível apontar os aspectos que são considerados importantes quando se trata do
atendimento aos clientes, que abordamos como objetivos específicos, que são:
averiguar a qualidade do atendimento aos munícipes, para que se destaque o ponto
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de vista dos munícipes; quais são as classificações de atendimento populacional
partindo da opinião dos munícipes, para que possamos buscar estratégia a fim de
aumentar a qualidade no atendimento municipal.
Materiais e métodos
Nesse trabalho, apresentam-se os preceitos investigativos que estão fundamentados
nos pressupostos metodológicos da abordagem qualitativa de pesquisa (BOGDAN;
BIKLEN, 1994). A pesquisa qualitativa nas áreas das ciências humanas é vastamente
utilizada, visto que oferece fundamentação teórica e metodológica na coleta e análise
de dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
As características da pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) se resume em
ser uma pesquisa descritiva: o instrumento principal da pesquisa é o investigador,
sendo fonte de dados o ambiente natural.
Resultados e Discussão
O funcionário ao exercer suas atividades, fica voltado ao interior de suas
organizações, pois estão preocupados em cumprir suas atividades, metas e
compromissos com seus gestores, isto acarreta ao esquecimento em atender os
clientes com sua particularidade, caso demonstrem descaso no atendimento no
serviço público, podem ocasionar atritos e conflitos com a população (MAXIMIANO,
2012).
O primeiro princípio para a realização de um bom atendimento estabelece que existe
a necessidade de que o usuário (munícipe) fique satisfeito com a qualidade dos
serviços que lhe são ofertados e prestados. O serviço prestado deverá atender de
maneira igualitária a todos os clientes, sejam eles mais exigentes ou não. Já através
do segundo princípio, fica estabelecido que o serviço deverá atender a uma real
necessidade do usuário. O terceiro princípio está relacionado à manutenção da
qualidade dos serviços prestados (MAXIMIANO, 2012).
Segundo Maximiano (2012, p. 338), as expectativas dos clientes são influenciadas
pelos seguintes fatores: comunicação “boca a boca”, necessidades pessoais,
experiência anterior e comunicação externa. A comunicação “boca a boca” é uma
ferramenta muito importante e em sua forma negativa pode até mesmo significar o
fracasso de um negócio.
Voltado para o contexto deste trabalho, buscaremos as expectativas da população
perante o atendimento no serviço público, guiados também pelos fatores de
comunicação, abrangendo suas necessidades pessoais.
Para que seja possível entender as aspirações do munícipe, é necessário identificar
prioritariamente quais são as suas necessidades e de que formas esse cidadão se
relaciona no serviço público municipal.
O cidadão (ou usuário) jamais deverá se sentir abandonado, desamparado ou mal
atendido, pois se ele se sentir mal atendido, as repercussões poderão ser altamente
negativas para a Organização, acarretando grandes prejuízos. O atendimento ao
cliente deve ocorrer sempre de forma personalizada, com o intuito de que seja atingida
a sua satisfação.
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As percepções dos cidadãos são muito importantes, pois compõem a avaliação da
qualidade que eles fazem do serviço que receberam. Qualidade do serviço = serviço
percebido – serviço esperado. Ou seja, os cidadãos acreditam que a qualidade nos
serviços de forma que conforme o atendimento recebido e percebido as em alguns
momentos é confrontado com a qualidade no atendimento esperado pelos munícipes
(CAMPOS, 1992).
Considerações Finais
O presente trabalho teve por objetivo averiguar a qualidade no atendimento dos
servidores em setores diversos do município de Nova América da Colina, situada na
região do interior norte do estado do Paraná.
Com a análise dos dados averiguou-se que mediante o atendimento prestado a
comunidade, eles avaliam se estes funcionários como preparados ou despreparados
para este tipo de serviço, além de ponderarem suas percepções a respeito do
atendimento prestado em situações aqui demonstradas na área da educação.
Desta forma, pode-se considerar que os resultados desta pesquisa podem auxiliar a
gestão pública municipal, pois pode-se averiguar a partir dos dados que a população
obteve percepções diferenciadas de suas experiências em atendimento em
secretarias municipais.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta pedagógica,
na qual será elaborado um curso de formação para professores. O curso será
estruturado de forma a abordar o uso das TIC’s e de metodologias ativas para a
promoção dos conhecimentos científicos diante do cenário da educação 4.0. Para
desenvolvimento e aplicabilidade do curso, serão disponibilizadas cinquenta vagas
para professores que passaram pela formação e desenvolveram atividades
avaliativas. Estas atividades serão analisadas de forma qualitativa e verificadas frente
ao intuito da pesquisa de auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem.
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Metodologia, Ensino, Aprendizagem.
Introdução
Diante dos atuais desafios educacionais emerge a necessidade constante em manterse atualizado frente as novas tecnologias educacionais. Assim, para a implementação
e usualidade das tecnologias no sistema educacional, se faz necessária múltiplas
ações para a renovação panorâmica do sistema educativo.
A incorporação da tecnologia na sociedade ocorreu de forma gradativa, contudo, com
a Revolução 3.0, ocorrida na década de setenta, tivemos um aumento das mudanças
tecnológicas, ocorrendo de forma mais intensa (JESUS, 2019). Mediante este cenário,
as informações passaram a circularem de maneira rápida e global. Com isso, a partir
do desenvolvimento de redes de computadores e seus acessórios, ocorreram
transformações econômicas e sociais, surgindo assim a Revolução 4.0 (SCHWAB,
2016).
Esta revolução ocasionou o uso de maneira intensiva de tecnologias digitais para a
otimização das informações em tempo real, como destaca Schwab (2016).
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), foi a grande proporcionadora
da integração mundial, mediante a utilização de inteligência artificial dentre outros
pilares que se tornaram presentes em diversas áreas, especialmente na educação.
Diante desse contexto, dentro de um mesmo ambiente, como a escola, pode -se
encontrar um “lapso tecnológico” entre professor e alunos (JESUS, 2019).
A seguir, abarcaremos reflexões expostas no e-book “Guia definitivo da educação 4.0
Uma rede de conexões interligando pessoas e saberes”, escrito pela Karen Andrade
e disponibilizado pela Planneta Educação.
Se analisarmos a evolução da Educação em contraste com uma linha de produção, a
educação que é produzida hoje é impactada por transformações a cada 02 anos. Na
educação 2.0 representada pela Administração como Fordismo que formava pessoas
especialistas em apenas uma atividade, O conhecimento era restrito a apenas alguns
grupos de pessoas.
Atualmente, estima-se que 65% dos alunos que entram no primário irão trabalhar em
alguma profissão que ainda não existe. Acreditamos ser fundamental utilizar a
tecnologia como nossa aliada, nos enveredar pelo mundo virtual, aliando teoria a
práticas que possibilite os alunos a apropriação e disseminação dos conhecimentos.
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Como a Educação 4.0 em sala de aula deve ser referenciada por metodologias ativas
que auxiliem o processo de ensino e de aprendizagem dos conhecimentos científicos.
Se faz necessário capacitar nossos alunos para que adquiram habilidades básicas
tecnológicas, as grades curriculares dos cursos não estão conseguindo acompanhar
as mudanças de mercado, visto que para cada profissão extinta, 03 novas serão
criadas.
É necessária uma mudança total de “maind set” organizacional das instituições de
ensino. Se faz necessário que as instituições de ensino adaptarem suas metodologias
para promover o processo de ensino e aprendizagem com o auxílio da educação 4.0,
para que o estudante se aproprie dos conhecimentos e os disseminem no mercado
de trabalho.
É responsabilidade de todos os envolvidos com o ensino, mudar a mentalidade do
aluno bem como a visão distorcida da educação tradicional que hoje nada mais
acrescenta de conhecimento para o aluno. Vivemos em uma era de muita informação.
Os alunos são expostos as informações de forma rápida, cabe a nós, que estamos
envolvidos com a educação transformar, orientar e fazer a ponte destas informações
para que se transforme em conhecimento.
Para tanto, atividades como a, gamificação, fazem com que as aulas fiquem mais
prazerosas, pois estes jogos mais elaborados permitem que o aluno avance e tenha
um ranking de sua evolução. A utilização da metodologia de resolução de problemas,
possibilita o ensino e aprendizagem dos conceitos por meio das problemáticas atuais,
ou seja, por meio da resolução de problemas o aluno compreende de forma integrada
a teoria e aplicabilidade dos conhecimentos para a resolução adequada, assim,
diminuindo a quantidade de aulas teóricas.
A instituição de ensino deve incentivar o professor a buscar a capacitação destas
novas tecnologias e destas novas ferramentas, por meio de treinamentos, conversas,
trocas de experiências, conhecer o perfil de seus alunos e qual o perfil do egresso que
desejo formar. Deve- se também ter bem claro quais as habilidades são inerentes para
a formação do meu aluno, pois existem habilidades que são inerentes aos seres
humanos. Todo o setor tem interferência das tecnologias.
Destacamos que o professor tem seus saberes e mobiliza-os a todo momento em sua
prática pedagógica (TARDIF, 2014) em sala de aula com variadas modalidades
didáticas (KRASILCHIK, 2004).
O estudo aqui preconizado, tange a urgente necessidade que as instituições de ensino
e todos inseridos neste ambiente, como professores, alunos, equipe pedagógica,
necessitam mudar a forma de transmitir conhecimento.
Portanto, este trabalho tem por intuito elaborar um curso de formação para
professores e pedagogos, com abordagem de metodologias ativas entrelaçada a
educação 4.0, para que auxilie o processo de ensino de aprendizagem dos
conhecimentos científicos.
Materiais e métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho, será elaborado um curso de formação para
professores. Este curso será estruturado com base a aplicabilidade das metodologias
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ativas para a educação 4.0. O curso será ofertado para professores de todas as
modalidades de ensino, no qual poderá ser totalizado por 50 indivíduos participantes.
O processo de coleta de dados será mediante as atividades avaliativas propostas no
curso, que serão realizadas pelos participantes. As atividades serão elaboradas com
os pressupostos avaliativos conceituais, procedimentais e factuais como propõe
Zabala (1998).
Os dados serão analisados mediante a análise textual discursiva (MORAES;
GALIAZZI, 2006).
Resultados e Discussão
Como resultados, esperamos verificar de que forma o curso pode auxiliar a promoção
de novos conhecimentos e metodologias, no processo de formação docente mediante
este cenário da educação 4.0 e o uso das TIC’s, para auxiliar o processo de ensino e
aprendizagem em sala de aula.
Considerações Finais
Diante do exposto acima, a tecnologia vem em encontro com a educação,
especificamente ao processo de ensino e de aprendizagem. A educação 4.0,
juntamente com as metodologias ativas, busca auxiliar as instituições de ensino frente
ao desafio de formar alunos para a sociedade.
Acreditamos, ser de suma importância o desenvolvimento deste trabalho, visto que a
literatura destaca este desafio educacional em promover conhecimentos científicos
utilizando as TIC’s e metodologias ativas em sala de aula.
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Resumo: Este Resumo Expandido objetiva apresentar dados de uma pesquisa
quantitativa realizada a fim de reconhecer os motivos que levaram os alunos a não
conclusão no ensino regular em sua juventude, verificando os principais motivadores
do ingresso tardio nos estudos e a opção pela escolha da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Diante da tal perspectiva, esta pesquisa baseou-se na aplicação de um
questionário semiestruturado para coleta de dados que teve como objeto alunos
regularmente matriculados na EJA de duas escolas estaduais localizadas no norte do
Paraná. Foram incluídos nesse estudo os alunos regularmente matriculados e que
concordaram em participar dessa pesquisa. Os dados coletados foram analisados em
consonância com os preceitos da Análise Textual Discursiva, visando o alcance de
dados para a justificar tanto a saída entrevistados do ensino médio quanto o seu
retorno à escola na EJA. É possível afirmar que uma série de fatores contribui
negativamente para um educando dar continuidade nos estudos, sendo assim, os
dados relevam que fatores socioeconômicos, familiares e geográficos podem
influenciar na descontinuidade dos estudos.
Palavras-chave: Motivos da Inconclusão, Ensino Regular, Ensino Jovens e adultos.
Introdução
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no contexto histórico da Educação brasileira,
surgiu como uma alternativa para minimizar o problema social do analfabetismo
populacional e atualmente, apresenta-se conciliada as políticas públicas como uma
alternativa de estudo para jovens e adultos que ao longo do tempo não cursaram ou
não concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio Regular (EMR).
As primeiras experiências da educação formal e da própria EJA remontam ao período
colonial brasileiro, com a chegada os padres jesuítas quando, seguindo ordens do
governo
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português, vieram para o Brasil Colônia e fundaram a primeira escola jesuíta em 1553,
nominado-a de Colégio dos Meninos de Jesus de São Vicente. Desde então, a EJA
vivenciou vários momentos e, entre erros e acertos, lutas e obstáculos, mais
retrocessos que avanços. Tanto é que, a situação atual deixa muito a desejar,
principalmente pela falta de políticas públicas efetivas e com especificidades para esta
modalidade de ensino, além de ações e programas que atendam reais necessidades,
para verdadeiramente fazer diferença no resgate de uma educação plena e efetiva
(TAMAROZZI; COSTA, 2009).
Assim, são necessários cuidados para que os cidadãos que por um ou mais motivos
abandonaram ou não tiveram acesso à educação formal no seu período de
escolarização, possam alcançar seu devido espaço nesta sociedade, entendendo o
mundo à sua volta com capacidade crítica, sem ser manipulados pelo sistema
dominante ou pela mídia. Foi elaborado um questionário para estudantes de duas
Escolas Estaduais, localizadas em dois municípios diferentes do Estado do Paraná,
aqui denominadas EE1 e EE2 e que ofertam a EJA, a questão norteadora foi: “Quais
motivos que levaram estudantes a não concluírem o ensino regular e porque optaram
por ingressar na Educação de Jovens e Adultos”?
Metodologia
Pesquisa de cunho qualitativo, cujos dados coletados foram analisados de acordo com
os preceitos da Análise Textual Discursiva. Correspondendo a um conjunto variado
de metodologias trabalhando com textos. As análises textuais incluem desde a análise
de discurso em um extremo,até a análise de conteúdo num outro limite. A análise
textual discursiva corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações
de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os
fenômenos e discursos.Insere-se entre os extremos da análise de conteúdo tradicional
e a análise de discurso, representando um movimento interpretativo de caráter
hermenêutico (Moraes e Galiazzi, 2007, p7).
Para a coleta de dados referentes a esta pesquisa foi aplicado um questionário aberto
aos participantes das duas Escolas Estaduais, aqui codificadas EE1 e EE2,
totalizando 22 estudantes nominados de A1 até A22, sendo que 14 alunos
pertencentes à EE1 e 08 da EE2. Tal instrumento de coleta de dados, foi aplicado in
loco e todos os estudantes responderam-no.
Constituiu-se de duas partes, sendo a primeira sobre o perfil dos estudantes (faixa
etária, sexo, cor, estado civil, composição familiar, acesso à tecnologia, residência e
trabalho), e a segunda, com três questões abertas dissertativas (codificadas como Q1,
Q2 e Q3) de fácil compreensão, sendo: Q1 - Quais foram os motivos que levaram você
a não ingressar ou não concluir o ensino médio regular? Explique, por favor; Q2 Durante o ensino regular (Ensino Fundamental ou Ensino Médio incompleto) quais as
dificuldades encontradas por você? e Q3 - O que levou você a cursar a EJA? O único
critério de inclusão adotado foi que o estudante estivesse regularmente matriculado
no curso EJA Ensino Médio das EE1 e EE2.
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Resultados e discussão
Os resultados apontam que há, no mínimo, dois motivos principais para jovens e
adultos ingressarem na EJA: a evasão escolar e a repetência. Assim, é comum que
os estudantes encontrem dificuldades no ensino regular e transfiram-se para a EJA.
Outro ponto que afasta o jovem da escola é a necessidade de ingressar no mercado
de trabalho. Há ainda, o desejo de recuperar “o tempo perdido” tanto por jovens quanto
por adultos, o que os faz retornarem aos estudos, sobretudo, tendo em conta sua
necessidade social. Nesse sentido, muitos procuram a EJA para preencher lacunas e
ascender socialmente. Com base na questão norteadora, nos objetivos da pesquisa e
no referencial teórico da ATD, foram elencadas três categorias a priori, a serem: 1.
Motivação; 2. Dificuldades e 3. Razões que resultará nas seguintes subcategorias: 1.
Problemas socioeconômicos; 2. Problemas educacionais e 3. Problemas emocionais.
Em relação ao estado civil, é possível observar que 62% dos alunos declararam ser
solteiros, isso apesar de que, em muitos relatos, a família é indicada como uma das
principais razões para a não conclusão dos estudos em função das dificuldades
socioeconômicas.

Gráfico 1. Fonte: Própria (2019).
Outro ponto apreciado para a sondagem do perfil foi solicitar que cada participante
definisse seu sexo e 62% são do sexo masculino. Isso posto, podemos deduzir que,
ou estudantes do sexo feminino tem maior possibilidade de terminar seus estudos na
idade legal, ou, se não conseguem também não optam pela EJA.
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Gráfico 2. Fonte: Própria (2019).
Com o intuito de saber o domicilio dos alunos, solicitamos que eles informassem onde
residiam; assim percebemos que apenas 10% do total não residiam na cidade onde
estavam estudando, o que leva a acreditar que não são todos os municípios que
ofertam essa modalidade de ensino. Acreditando que as famílias dos estudantes
constituíam uma parte importante na sondagem do perfil, incluímos este item no
questionário, e assim, percebemos que 63% pertencem a famílias compostas de 3 a
4 pessoas, entretanto essa amostragem evidencia uma variedade muito grande de
composição das famílias. Como vivemos uma época em que a tecnologia está
profundamente inserida no cotidiano das pessoas, decidiu-se questionar o quanto
esse aspecto fazia parte do dia a dia dos estudantes. Assim, observou-se que todos
têm acesso a alguma tecnologia da informação, sendo o celular o principal recurso
tecnológico utilizado.
Considerações finais
Ao longo da história a EJA vivenciou muitos momentos de descaso, lutas e mudanças,
para chegar ao que hoje se apresenta no cenário atual.
Considerando as categorias a priori pensadas a partir das questões elaboradas aos
estudantes, foi possível depreender que a maior motivação para o não ingresso ou o
abandono do EMR, relaciona-se à necessidade de trabalhar ou seja, ajudar
financeiramente na manutenção das despesas domésticas. Em seguida, destaca-se
a simples falta de interesse em continuar os estudos e em relação às principais
dificuldades encontradas para não haver terminado seus estudos nos anos normais
em relação à idade, novamente se sobressaem questões relacionadas ao trabalho
(emprego). Porém, nesta categoria, percebemos que uma parcela relatou não ter
nenhuma dificuldade, o que leva a acreditar que o que ocorreu foi o simples
desinteresse em concluir os estudos.
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Resumo: Este estudo apresenta um modelo de pesquisa que visa testar uma tese,
que é um dos requisitos para obtenção do título de doutor no Programa de PósGraduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de Londrina – UEL.
O objetivo da proposição é verificar se a obra de Bartolomeu Campos de Queirós,
vista sob o prisma das teorias relacionadas ao conceito de bioficcção, possibilitará a
elaboração e análise de novas práticas de leitura e ação didática, que contribuem para
a formação do aluno. A metodologia necessária para a realização da pesquisa envolve
o desenvolvimento e análise de estratégias que permitam um olhar distinto para
práticas escolares de leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos. O
posicionamento será dialético, tencionando transversalizar os conhecimentos
adquiridos. Para tanto, pretende-se desenvolver uma pesquisa qualitativa,
caracterizada como pesquisa-ação, com estudo bibliográfico abrangente. Desse
modo, os resultados esperados relacionam-se às possibilidades fomentar um diálogo
entre a instância acadêmica e os atores das séries finais da Educação Básica, na
intenção de promover um conciliamento entre os conhecimentos científicos sobre
leitura, interpretação e produção de textos escritors e orais, as práticas realizadas a
partir do estudo da obra de Queirós e as subjetividades presentes na leitura de textos
desse autor. Sendo assim, a proposta apresentada neste Resumo Expandido terá
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como enfoque testar a tese descrita, a fim de elucidar possíveis desdobramentos no
que diz respeito às práticas de leitura escolar e a formação do professor de Língua
Portuguesa.
Palavras-chave: Bartolomeu Campos de Queirós; Biofficção; Práticas de leitura.
Introdução
Levando em conta o processo de formação de professores em contextos sociais que
têm a transição como elemento basilar, a escola não pode ficar imóvel frente a essas
transformações, mesmo porque, é eminente a necessidade de observar, conforme
pontua Suzanne Mollo (1970) apud Philippe Perrenoud (1999), que a sociedade está
dentro da escola, assim a própria escola insere-se na sociedade.
Há, portanto, um contexto de vicissitude, no qual professor de Língua Portuguesa
pode encontrar no trânsito de ideias e ideais possibilidades para ações docentes
significativas, baseadas em práticas sociais efetivas e contextualizadas. As séries
finais da Educação Básica, carregadas de novidades e desafios para os alunos,
configuram-se como espaço para um trabalho profícuo com a tríade leitura,
interpretação e produção de textos orais e escritos, uma vez que esses elementos
subsidiam a ação docente em Língua Portuguesa.
Mas boas produções textuais demandam conhecimento linguístico, a aplicação de
inferências no texto, conhecimento de mundo e criatividade, elementos que advém da
leitura. É a leitura o ato solitário – ainda que possa ser feita em grupos – que possibilita
ao estudante uma existência mais rica, removendo-o da sua zona de conforto. Ler traz
a ele um enfrentamento consigo mesmo, enriquecendo seu repertório cultural.
A leitura denota uma contínua construção de sentidos, e seu ato no ambiente escolar
demanda, na atualidade, um profundo debate a respeito da busca por novas maneiras
de proposição da construção de aprendizagem linguística, especialmente em se
tratando da leitura literária (COLOMER, 2007). A partir desse prisma, as práticas de
leitura literária se desdobram em momentos de múltipla significação, ampliando a
capacidade de simbolização dos leitores e representando a ampliação da experiência
consigo mesmo do indivíduo que lê.
Sob esse prisma, a prática de leitura literária “[...] pode expandir o de seu lugar na
escola através de múltiplas atividades que permitam sua integração e conferência com
outros tipos de aprendizado” (COLOMER, 2007, p. 159). Para tanto, a formação do
professor precisa ser revista, aprofundada e reinventada com frequência, a fim de
acompanhar o fluxo de mudanças sociais e do cenário amplo no qual o ensino e
aprendizagem estão inseridos.
O trabalho com a literatura instiga diferentes interpretações, levando em conta os
contextos de produção e recepção de uma mesma obra, assim como a classificação
híbrida de gênero textual que a compõe. A noção de gênero textual, a partir de teóricos
como (BENTES,2008; MARCUSCHI, 2008, KOCH; ELIAS, 2007, BAZERMAN, 2005)
revela que o texto também deve ser tratado, portanto, a parti de sua realidade social
e de sua relação com as atividades entre os sujeitos do discurso.
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Materiais e métodos
Pretende-se desenvolver uma pesquisa qualitativa, caracterizada como pesquisaação, com estudo bibliográfico abrangente, dividido em etapas distintas, a saber:

Levantamento do conjunto da obra de Bartolomeu Campos de Queirós,
atrelado ao estudo teórico da Bioficção, também nomeada como Autoficção,
Autobiografia, Alterficção, Testemunho, Gênero memorislístico.

Estudo e aprofundamento do Estado da Arte das pesquisas e obras
relacionadas ao fenônemo da leitura.

Verificação das múltiplas relações entre os Estudos da Linguagem e o
campo da Educação, realizando, ainda, investigações em campo para
produção/desenvolvimento prático e colaborativo de atividades e uma análise
dos resultados a serem expressos por docentes/alunos participantes. Estes,
selecionados em diferentes contextos educacionais.

Criação de um meio de divulgação on-line das atividades propostas e
seus resultados.
Resultados e Discussão
Na obra de Bartolomeu Campos de Queirós que se encontram reverberações de
narrativas que assinalam aspectos autobiográficos, elaboração linguística marcada
por prosa poética, além da presença constante de temas como a memória, a infância
e o crescimento, a vida interiorana, as transformações da sociedade e as relações
familiares.Para o autor, é na palavra que se encontram os questionamentos e o ápice
da significação humana, pois ela "[...] acorda a memória, altera o desejo e a educação
se faz" (QUEIRÓS, 2012, p. 47).
A obra de Queirós permite entrever a passagem do tempo como elemento formador
da experienciação humana, permitindo ao leitor a sensorialidade de aromas, sabores,
cores e sensações táteis. O leitor, ao deparar-se com os textos de Queirós, ao mesmo
tempo em que vai construindo um perfil mais claro do autor, que se nutre de
lembranças e questionamentos, também se permite construir ao encantamento de um
fazer literário que consegue ser expresso por delicadeza e rigidez, na maneira intriga
e permite verificar a vivacidade da palavra (MACIEL, 2013, p. 1).
Conclusões
Ao ser proposto um aprofundamento bibliográfico em questões relacionadas à leitura
literária, os estudos da Linguagem e à Educação, fica evidente uma preocupação com
a formação de professores de Língua Portuguesa, levando em conta a necessidade
de revisão e aprimoramento das práticas profissionais desses atores. Dessa forma, a
proposta de pesquisa aqui apresentada alicerça-se na possibilidade de contribuir para
que a formação continuada de professores das séries dinais da educação básica seja
mais rica e contextualidade.
Por outro lado, o processo de construção do conhecimento é ininterrupto e múltiplo,
demandando, portanto, uma profunda reflexão sobre o papel do docente na vida de
seus educandos.
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Cabe afirmar, ainda, que as ações desenvolvidas com alunos e professores de
diferentes realidades escolares poderão impulsionar ações docentes diversificadas,
uma vez que os resultados serão disponibilizados em uma plataforma on-line. Sendo
assim, conhecer diferentes realidades e poder atuar em contextos escolares distintos
proverá um novo olhar para a práxis pedagógica.
Enfim, pretende-se, mediante o percurso da pesquisa ora proposta, fomentar um
diálogo entre a instância acadêmica e os atores das séries finais da Educação Básica,
na intenção de promover um conciliamento entre os conhecimentos científicos sobre
leitura, interpretação e produção de textos orais, as práticas realizadas a partir do
estudo da obra de Bartolomeu Campos de Queirós sob a perspectiva da bioficcção e
as novas possibilidades advindas a partir desse processo.
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Resumo: O presente estudo visa estabelecer uma análise acerca da laicidade do
Estado presente na Constituição Federal bem como a liberdade de escolha de religião
e crença do ser humano, sendo ambos ligados indiretamente, porém gerando
discussões pertinentes e diversas polêmicas na sociedade atual e muitas
controvérsias jurídicas. Para tanto, a questão que baseou a pesquisa foi uma ação
movida na Justiça pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA) na cidade
de Aparecida do Norte, São Paulo, em que pleiteavam que a Estátua de Nossa
Senhora Aparecida que estava em construção não fosse concluída, pelo fato de estar
sendo instalada em um espaço público e utilizando verbas estaduais, sob a
justificativa de que o Estado é “laico”. Dessa maneira, a partir de uma pesquisa
exploratória e de caráter bibliográfico, doutrinário e jurisprudencial foi possível trazer
uma familiaridade com o tema em discussão e assim perceber que a Constituição
Federal é a Carta Magna do Estado, sendo necessária para preservar os direitos
presentes dos cidadãos brasileiros, porém não desprezando o direito de escolha e
liberdade do ser humano, sendo este considerado um Direito Fundamental.
Palavras-chave: Estado Laico; Constituição Federal; Liberdade de escolha; Direito
Fundamental.
Introdução
Com a Proclamação da República, o Brasil deixou de ter o Catolicismo como religião
oficial nacional e passou a ser considerado um Estado “Laico”, ou seja, onde o ser
humano pode expressar sua liberdade de escolha por qualquer religião, não
estabelecendo culto divino e/ou religioso oficial, sem interferência e favorecimento do
Estado no processo de escolha.
Nessa perspectiva o Estado não pode ter suas regras traçadas a uma determinada
religião, crença ou dogmas, conforme menciona a Constituição Federal,
especificadamente no artigo 19, conforme segue:
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Percebemos que na sociedade em que vivemos existem uma pluralidade de crenças
devido o processo de miscigenação entre os povos que ocorreu com o passar do
tempo; das diversas manifestações culturais, surgiram as religiões. Essa diversidade
possibilitou que o Estado não opinasse no direito de escolha religiosa do cidadão,
destacando aí a importância da liberdade e respeitando o Princípio Democrático e as
individualidades de cada um.
Atualmente, o conceito de Estado Laico adotado pela Constituição Federal de 1988
vem causando diversas polêmicas e, principalmente, controvérsias no mundo jurídico,
como por exemplo, a existência de diversos símbolos religioso em locais públicos,
como Plenários, Câmaras de Vereadores, Tribunais de Justiça, que para muitos
configura afronta a laicidade do Estado.
Carente de análise cultural, histórica e quanto a simbologia, a presença de tais
símbolos religiosos acaba por ensejar a propositura diária de ações, cujo pedido é a
retirada destes dos locais públicos.
Contudo, há que se compreender que o Estado Laico não autoriza a repreensão a
qualquer prática de profissão de fé, não podendo assim limitar direitos fundamentais
de como rezar/orar e escolher crenças.
Para o jurista Scherkerkewitz, embora o País seja totalmente autônomo no diz respeito
a sua condução por meio da religião, não deve se preocupar com a religiosidade e
sim garantir a liberdade de escolha de cada um. Assim não pode impedir que
tenhamos referências religiosas em nossa sociedade.
Fato é, que, essa discussão é pertinente na sociedade nos dias atuais, haja vista que
o ser humano se encontra em uma constante busca de crenças místicas e religiosas.
Diante deste cenário Moya (2015) defende que o Estado Democrático de direito tem
como fundamento principal garantir a existência de diversidade na sociedade, não só
no âmbito religioso, mas no que tange qualquer direito individual ou coletivo, sendo o
principal responsável por evitar conflitos na sociedade a partir do respeito dos
pensamentos e escolhas de cada indivíduo.
Materiais e Métodos
Partindo de um objetivo de pesquisa de caráter exploratório, a presente pesquisa
buscou trazer maior familiaridade ao tema, elucidando, por meio das teorias
estudadas, pontos de vista de diferentes ramos do saber.
Com base em uma abordagem, este estudo levou em conta o trato analítico de textos
teóricos já publicados, relacionados ao assunto em questão. Para tanto, a partir da
técnica de pesquisa bibliográfico, a investigação pautou-se nos seguintes temas:
Liberdade Religiosa, Estado Laico, Constituição Federal, Direitos Fundamentais.
Já a pesquisa documental foi a partir da Ação movida na Justiça pela Associação
Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA) na cidade de Aparecida do Norte – São
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Paulo, onde contestaram judicialmente a construção de uma Estátua de Nossa
Senhora Aparecida, onde a mesma celebraria os 300 anos da aparição da Santa
naquela cidade, como resultado da mesma a justiça impediu o término da montagem
das peças do monumento, bem como a retirada de outros que referenciassem a
Santa, cujo é a Padroeira não só da cidade mas também de todo País, segundo as
crenças religiosas católicas.
Resultados e Discussão
As pesquisas foram fundamentais para percebermos que o conceito de Estado Laico
não interfere no Direito de escolha da crença religiosa ou mística do indivíduo, sendo
este presente também a luz da constituição como um direito fundamental.
Assim verificando a pesquisa de cunho bibliográfico a partir da Ação peticionada para
interditar o término da construção da imagem de Nossa Senhora Aparecida, podemos
perceber que o local onde a mesma seria construída foi doado por um devoto, sem
referência alguma com o Estado. Contudo o fato de ser construída com verbas
públicas pode se justificar pela relação dos interesses não só dos lucros vindouros,
mas também no importe cultural que a mesma apresentaria para o momento, haja
vista que tais monumentos faziam referência as comemorações de 300 anos de
aparição da Santa neste território.
Frisa-se que esses monumentos ultrapassam qualquer valor religioso e são
importantes pontos de peregrinação e atrações turísticas, relevantes para a economia
da cidade.
Conclusões
É imperioso ressaltar o grande equívoco que a citada ação poderá causar a cidade de
Aparecida do Norte, pois a construção dos monumentos leva em consideração todo o
contexto das comemorações, rotas turísticas, situações econômicas, culturais,
históricas e simbólicas.
Considerando que, embora nossa Constituição evidencie a laicidade do Estado, ela
também defende a liberdade de escolha da religiosidade de cada indivíduo, sendo
importante apenas para não impor religião aos cidadãos, mas sim exercer o estado
democrático de direito.
Portanto, ninguém se deixa influenciar por imagens de santos e/ou oratórios, no
momento as construções dos monumentos representariam o marco do fato que fez
história em nosso País, além de ser carregado de uma enorme importância cultural e
artística, podendo ser integrado como um patrimônio urbanístico da cidade e
rentabilizando recursos na arrecadação pelo grande número de turistas que visitariam
a mesma.
Na sequência, pretende-se expandir esse estudo, realizando uma pesquisa pautada
nos possíveis equívocos jurídicos e na necessidade de compreender melhor o direito
democrático de escolha de cada indivíduo, no âmbito da religiosidade.
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Resumo: Vê-se infelizmente o avanço da violência no Brasil e por consequência
aumenta-se também a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por muito
tempo não havia estrutura adequada nas delegacias e salas de audiência que
recebiam crianças e adolescente para os procedimentos cabíveis, o que aumentava
o trauma sofrido, sendo criada por conta disso a lei 13.341 de 2017 que veio para
solucionar estes problemas. Algumas cidades já se adaptaram a lei, porém por conta
do descaso político muitos lugares ainda não se adaptaram a lei que já está em vigor.
Com vontade política e um despertar da sociedade ver-se-á uma mudança rápida na
realidade, para que não haja mais exposição excessiva das vítimas e as mesmas
possam crescer com seus traumas tratados sem um futuro comprometido.
Palavras-chave: Criança; Adolescente; Violência Sexual.
Introdução
Uma das questões que mais prejudicam a vida da criança e/ou adolescente e afeta
diretamente seu futuro, é a violência. Dentre os diversos tipos de violência, a sexual é
a que mais gera impactos psicológicos que acompanharão a vítima para o resto da
vida.
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Como se observa, a preservação da integridade psicológica da vítima de violência
sexual é o fator primordial para os casos que são descobertos, considerando que se
tal preservação não for feito da maneira correta, não concorrerá para que o dano
sofrido seja amenizado, pois a vítima se encontra em estado de fragilidade e necessita
de cuidados cirurgicamente aplicados pela rede de proteção à criança e ao
adolescente, estendendo-os à família.
A estrutura da rede de proteção diante dos casos de violência sexual era muito ruim,
não só por conta do despreparo dos profissionais, mais também por conta das
estruturas físicas dos locais onde vítimas tinha que ser ouvidas, por isso a lei 13.431
de 2017 veio para que tais questões não viesse mais acontecer e se tornasse humano
a forma com a qual uma vítima de violência sexual venha ser tratada.
A Lei 13.341, de 4 de Abril de 2017
Atualmente, está em vigor no Brasil, a Lei 13.341 de 2017, que vem estabelecer
parâmetros para proteção da criança e adolescente, vítima ou testemunha de
violência, estabelecendo também o sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990. Segundo Rossato (2000, p. 138), “no dia 05 de abril de 2017 foi publicada a
Lei n. 133431/2017, com vaction legis de um ano (art.29), que estabelece o sistema
de garantias de diretos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência,
trazendo importantes inovações”.
A violência no Brasil é crescente e apesar do artigo 227 da Constituição assegurar
absoluta prioridade a crianças e adolescentes, o sistema de proteção para quem
sofreu ou testemunhou violência, vinha sendo desumano, afetando diretamente a
dignidade da vítima, tendo como exemplo, casos que por falta de estrutura das
delegacias, após violência sofrida, a vítima tinha que estar no mesmo ambiente que o
agressor a fim de dar o seu depoimento, tornando a experiência mais aterrorizante,
aumentando o trauma outrora sofrido.
Antes da Lei 13.341 de 2017, as vítimas em estado de fragilidade, tinham que expor
por várias vezes seus depoimentos, tendo como exemplo a exposição dos fatos para
Conselheiros Tutelares, os quais não possuem preparo técnico para escuta, expondo
também para psicólogos da rede de proteção municipal, em juízo nas audiências, e
relatando para familiares, vitimizando mais ainda a criança ou adolescente, que só
quererem apagar de sua memória a situação a qual foi exposta.
Em relação ao tema, Ferreira (2011, p. 372) diz:
As crianças submetidas ao abuso sexual podem apresentar problemas ao
longo de seu desenvolvimento, tais como automutilação, tentativas de
suicídio, adição a drogas, depressão, isolacionismo, despersonalização
hipocondria, timidez, impulsividade, hipersexualidade, agressão sexual,
desvio de identidade de gênero e distúrbios de conduta, como mentiras, fugas
de casa, roubos e estupro.
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Tem-se então as diversas consequências de uma eventual violação da dignidade
sexual da criança e do adolescente, que acompanharão a vítima para o resto da vida
caso não haja um tratamento adequado.
Dentre as inovações que a lei traz, destaca-se a escuta especializada e o depoimento
especial, sendo a escuta especializada aquela que é realizada na rede de proteção,
feita por um profissional capacitado, realizada preferencialmente uma só vez, onde o
profissional passará para os demais o teor da escuta. Já o depoimento especial é feito
para fins probatórios, vinculado ao sistema de justiça, visando a punição do agressor,
ocorrendo um só vez por profissionais capacitados que usem protocolos
internacionais.
O descaso com a Lei 13.431 de 2017
A 13.431 de 2017 teve um ano de Vacation Legis, e neste um ano, não foi feito nenhum
trabalho visando dar concretude as diretrizes que a lei estabelece. É preciso estruturar
delegacias, equipe multidisciplinar e toda rede de proteção, porém para que isso seja
uma realidade, demanda recurso e vontade política.
Essa lei é muito importante, sendo ela um grande passo na luta pelos direitos da
criança e do adolescente, pois alguns lugares já tem se adaptado e melhorado as
condições as quais as vítimas são expostas, porém ela tem uma distorção muito
grande ainda na maioria das realidades, pois os parlamentares não atuam no mesmo
nível de poder que a lei tem de mudar a realidade das vítimas.
Analisando os casos silenciosos, não pode haver desistência desta causa nobre,
retendo o fato de que existem crianças e adolescentes guerreiras que conseguem
quebrar esse silêncio ensurdecedor, e é a elas que a rede de proteção deve da
cuidados minuciosos, aplicados sem falhas, pensando no bem estar e trabalhando de
forma eficaz para diminuir o trauma, tendo em vista o fato de que a vítima ali exposta
tem um futuro todo pela frente, e este futuro tem que ser uma luz onde outrora houve
trevas.
Considerações Finais
Constatou-se que as vulnerabilidades da rede de proteção nos casos de violência
sexual, são reflexo do descaso para com o cumprimento da lei 13.341 de 2017,
descaso que aponta para o retrocesso da luta pelos direitos da criança e do
adolescente, pois por mais que existiu uma luta para aprovação da referida lei, não se
vê interesse político para que as diretrizes elencadas sejam uma realidade.
Diante disso a sociedade precisa tomar conhecimento da Lei 13.431 de 2017,
pressionando os parlamentares escolhidos através do voto e/ou aqueles que a
população pretende escolher para representa-los, para que consigam verbas
necessárias a fim de trazer as estruturas necessárias para que a lei seja efetiva, tendo
como objetivo geral também, fazer com que a mídia trabalhe em cima desta lei,
fazendo com que o Estado se sinta pressionado e torne a lei uma realidade, fazendo
com que as vítimas se sintam protegidas após o mal sofrido.
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MONITORIA ACADÊMICA NA DISCIPLINA DE DIREITO PENAL: UM RELATO DE
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Resumo: Semestralmente, a FACCREI abre edital para que alunos dos cursos se
inscrevam na monitoria, uma experiência diretamente ligada a determinada disciplina
e que envolve aspectos específicos da mesma. Na prática, o envolvimento do alunomonitor com o NPJ, Núcleo de Pratica Jurídica, com alunos veteranos do curso,
realizando pesquisas e análises de cas,o possibilita uma experiencia que rompe com
os limites que a sala de aula. Essa atividade possibilita ao aluno uma vivência tanto
acadêmica como pratica, que já o permite ter um vislumbre de alguns aspectos da
profissão a qual vai exercer depois de formado. Dessa forma, independente do
direcionamento dentro da ciência do Direito que o bacharelando irá tomar, é possível
apreender que a monitoria fornece um comprometimento e compreensão da dinâmica
acadêmica da profissão, por meio de diferentes intervenções, tanto do docenteorientador, para o estudante-monitor, como também para os estudantes do curso.
Palavras-chave: monitoria, ensino-aprendizegam, estudante-monitor.
Introdução
A instituição de ensino superior FACCREI, semestralmente abre para o seus alunos
um processo seletivo para que os mesmos atuem como monitores em disciplinas já
cursadas no decorrer do curso. O aluno com o melhor desempenho na prova de
conhecimento especifico assume as atividades de monitor, auxiliando em diversas
ações relacionadas à disciplina. Dentre elas cabe exemplificar com o atendimento a
alunos com duvidas, ou na elaboração de atividades de pesquisa. Paralelamente, o
monitor acompanha de perto as atividade do NPJ - Núcleo de Prática Jurídica, de
forma indireta e direta, acompanhando alunos nos atendimentos, auxiliando na
organização da entrada de casos, na logística de certas atividades e no controle de
dados e informações.

52

FACULDADE CRISTO REI
IV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2019

Materiais e métodos
Para o desenvolvimento das atividades há a necessidade de recorrer a pesquisas
bibliográficas diversas, à jurisprudências disponibilizadas nos mecanismos propostos
tanto pela justiça do Estado como também Federal. Além disso, é fundamental a
interação direta com professores e alunos, atuantes no núcleo ou não.
Dessa maneira, a pesquia aqui apresentada corresponde a um relato sobre a
experiência vivenciada como estudante-monitor, levando em conta uma pesquisaação, com resultados qualitativos.
Resultados e Discussão
As atividades de monitoria tem duração semestral, tal qual as unidades curriculares
do curso de Direito. O aluno monitor deve cumprir, em contraturno e em dias préacordados para o exercício das atividades. As horas diárias também são acordadas
com a intenção de cumprir a carga horária prevista no Termo de Compromisso.
O estudante-monitor receberá uma bolsa-auxílio, além de ter contabilizadas horas de
atividade complementar. Com base em dados empíricos do próprio pesquisador, é
possível afirmar que o estudante tem maior contato não apenas com pesquisas
jurídicas acadêmicas do ambiente de ensino, mas também com casos concretos e
jurisprudência, montagem de processo, atendimento a outros alunos e com a
comunidade que procura o núcleo
Inicialmente, as atividades são mais focadas a partir da supervisão do professororientador, uma vez que o mesmo atribui pesquisas de jurisprudência e casos
concretos para aplicação em casos já em andamento no núcleo. Essas pesquisas
podem servir tanto para fundamentar ideias como também para associar na defesa.
O estudante-monitor, muitas vezes terá contato com jurisprudências nesse processo,
e poderá encontrar informações ate então desconhecidas e que serão relevantes no
exercício de sua função como operador do Direito. Um exemplo desse é a restrição
de informações acessíveis em casos que correm em segredo de justiça, os quais com
uso de jurisprudência se tornam mais compreensíveis.
No processo de elaboração de atividades para a matéria específica na qual o aluno
monitor atua, o mesmo deve pesquisar, através de um conceito ou tema base,
perguntas e/ou textos que possibilitem a aplicação e/ou analise dessa ideia. A
proposta é que seja possível analisar e pensar de forma jurídica sobre o que é
apresentado, para que se esclareça mais o assunto.
Sendo assim, extrapola a ideia de pergunta resposta, muitas vezes são realizadas
pesquisas em casos similares, para exemplificar situações que assim possibilitem
esse pensamento. Toda a pesquisa e elaboração é supervisionada de forma direta
pelo professor-coordenador, afim de que o estudante-monitor possa não apenas
construir atividade, mas relacioná-las diretamente ao que já foi apresentado em sala
de aula.
Dessa forma, a experiência da monitoria acadêmica permite a construção de sólidos
conhecimentos, a partir da exemplificação, convertendo-se portanto, em uma
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possibilidade de revisão para o monitor, com relação um conteúdo já conhecido por
ele.
O aluno monitor ainda pode atuar auxiliando alunos da disciplina para a qual foi
selecionado como monitor, caso seja procurado pelos mesmos, para responder
algumas dúvidas ou levar as mesmas para o professor-orientador. Essa interação
facilita o processo de construção do conhecimento, uma vez que o monitor já
demonstrou conhecimento sobre o conteúdo em prova seletiva, então esta apto a
auxiliar nos estudos dos cursistas.
No que diz respeito à logística de certas funções, o estudante-monitor acompanha a
organização de horários, dias e atendimentos feitos no NPJ, dessa forma, conhece
melhor os mecanismos da instituição e a rotina dos professores com relação às
atividades do núcleo.
Conclusões
As atividades de monitoria acadêmica ultrapassam aquelas relacionadas ao auxílio
dos alunos, pois têm foco tanto um reaproveitamento do que já foi estudado na relação
com alunos que buscam tirar duvidas com o monitor. Também ocorre uma exposição
da prática sobre temas e discussões que surgem na sala de aula, para aplicação e
expansão do que se tem acesso. A monitoria é capaz de tirar o aluno muitas vezes de
uma zona de conforto onde apenas recebe o conteúdo de maneira passiva,
colocando-o em posições novas e necessárias para o mesmo.
Nas elaborações de atividades, há o desenvolvimento de natureza investigativa e de
pesquisador, procurando por temas que já conhece, nesses exigindo uma
compreensão que não se limita ao conhecer para si, mas para apresentar aos outros,
possibilitando ao aluno um melhor domínio sobre a temática.
Por fim, atuando como monitor o aluno tem a possibilidade de expandir, aplicar e
vivenciar o Direito visto em sala de aula na prática, sob a supervisão dos professores.
Isso possibilita que se rompa com os limites de uma sala de aula, expandindo a
experiência a áreas práticas, com a riqueza de possibilidades que a ciência do Direito
tem a oferecer para aqueles que se envolvem e compreendem suas nuances.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA E
RESISTÊNCIA MUSCULAR DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE
UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO UNIVERSITÁRIO
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Resumo: O objetivo deste estudo foi o de verificar o IMC, a circunferência da cintura
(CC) e o nível de resistência muscular localizada (RML) dos alunos do curso de
Educação Física, de uma faculdade particular. Participaram do estudo 19 alunos,
sendo 11 homens (78,3 ± 18,6kg, 1,74 ± 6 cm) e 8 mulheres (63,3 ±10,1kg, 1,63 ±6cm)
com idade entre 18 e 47 anos. Os dados obtidos foram estatura, peso corporal,
circunferência de cintura e número de repetições máximas de flexão de tronco no solo.
Todos assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Para a análise dos
dados foi utilizado o programa Excel. 58% dos indivíduos são eutróficos, 11% estão
obesos, 26% estão com sobrepeso e 5% estão com baixo peso. A CC de 45% dos
indivíduos os classifica como alto risco cardíaco, 11% risco muito alto, e 22% estão
classificados como risco moderado e baixo risco cardíaco. Com relação à RML de
abdomem 37% dos alunos estão na média, 32% dos indivíduos foram classificados
como excelentes e 21% como acima da média, enquanto que 5% estavam na média
e outros 5% como fracos. Conclui-se que os alunos do curso de Educação Física estão
com elevada quantidade de gordura localizada na região abdominal, o quê pode
resultar em doenças cardíacas, haja vista que 37% deles estão com sobrepeso ou
obesidade, apesar de resultado satisfatório no teste de RML.
Palavras-chave: atividade física; aptidão física; desenvolvimento motor; saúde.
Introdução
O desenvolvimento motor é muito importante, com eles todos podemos controlar
nossos movimentos desde a infância. Esse processo ocorre no início da maturação
de todos os sistemas, principalmente o central e muscular que serão essenciais para
decorrer a vida adolescente/adulta em diante.
Os benefícios do desenvolvimento da aptidão física já são claros na literatura, e dentre
eles podemos citar: menor probabilidade de fatores de risco para doenças crônicas,
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menor índice de gordura total e abdominal, benefícios a saúde mental e corporal e
melhora no rendimento acadêmico (GLANER, 2003; KVAAVIK, KLEPP, TELL,
MEYER & BATTY, 2009; ORTEGA, RUIZ, CASTILLO & SJOSTROM, 2008).
Para Guedes (1996) aptidão física é um estado dinâmico de energia que o indivíduo
se encontra e consegue realizar as atividades do cotidiano sem fadiga. A aptidão física
está relacionada a dois componentes, desempenho esportivo que propicia a agilidade,
equilíbrio,velocidade e resistência anaeróbica. E à saúde que proporciona força e
resistência muscular, flexibilidade, resistência aeróbica e bem-estar (BARBANTI,
1991).
A Organização Mundial da Saúde (1948) define saúde não apenas como a ausência
de doença, mas como um bem-estar físico, mental e social, sendo assim é fato que a
saúde vai muito além de não ser um usuário de remédios, mas um indivíduo que
consegue realizar todas as atividades diárias sem fadiga, seja fisicamente ativo.
A atividade física pode ser definida como qualquer movimento, onde a pessoa tenha
gasto calórico acima dos níveis de repouso, quando se está fazendo alguma atividade
diária de casa, subindo e descendo escada ou apenas caminhando (CASPERSEN,
1985).
O presente estudo tem como objetivo demonstrar o perfil da aptidão física dos alunos
do curso de bacharelado em Educação Física de uma faculdade particular do
município de Cornélio Procópio.
Materiais e métodos: Amostra
Participaram do estudo alunos de ambos os sexos,de uma faculdade particular de
Cornélio Procópio.Todos foram informados sobre os propósitos do referente estudo e
após a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) deuse início ao presente estudo que tem como objetivo de designar o perfil dos estudantes
através de avaliações motoras.
Dezenove alunos participaram do estudo sendo 11 homens e 8 mulheres, faixa etária
entre 18 à 47 anos, devidamente matriculados no curso de graduação em bacharelado
em Educação Física.
Teste motor: Flexão de tronco (Abdominal) no solo: O teste motor proposto foi a
flexão abdominal no solo, no qual consiste em realizar o maior número de abdominais
possíveis durante 1 minuto. Os resultados foram baseados de acordo com a Tabela
do teste de abdominal (Pollock. M. L. & Wilmore J. H., 1993).
Medidas de peso corporal, estatura e cintura: Para avaliar o índice de massa
corpórea, foi usado o cálculo do IMC através do peso e estatura. Mensuramos a
estaturas dos alunos utilizando o estadiômetro, com os indivíduos descalços. Para a
avaliação do peso corporal foi utilizado uma balança digital. Com os indivíduos
descalços e usando apenas bermuda para os homens e as mulheres com bermuda e
top foi feita a pesagem os alunos. A medida da cintura foi feita utilizando-se uma fita
métrica, seguindo o protocolo desta avaliação.
Resultados e discussão
No gráfico 1 estão representados os resultados do Índice de Massa Corporal (IMC).
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)
Obesidade I

Acima do Peso

Normal

Abaixo do Peso

5%
11%
26%

58%

Gráfico 1. Fonte: SOUZA, SILVA, CAMPOS FILHO (2019)
Verifica-se que mais da metade dos indivíduos estão com o IMC ideal. Porém, 31%
dos alunos estão com sobrepeso (26%) e obesidade (11%), enquanto que 05%
encontram-se abaixo do peso.
No gráfico 2 estão expressos os resultados relacionados à circunferência abdominal
dos alunos do curso de Educação Física.

CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL
Baixo Risco

Moderado

Alto Risco

Muito Alto

5%

21%
11%

63%

Gráfico 2. Fonte: Souza, Silva, Campos Filho (2019).

De acordo com o gráfico verifica-se que 63% da amostra estão com baixo risco
cardíaco com relação à circunferência abdominal, porém 32% dos alunos estão
classificados como Alto Risco e Moderado e 05% são de risco muito alto.
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Os resultados do teste de RML de abdome, através do teste de flexão de tronco
demonstram que os alunos do curso de Educação Física possuem um bom
condicionamento neste teste motor.

FLEXÃO ABDOMINAL NO SOLO
Excelente

Acima da Média

Média

Abaixo da Média

Fraco

5% 5%
32%
37%
21%

Gráfico 2. Fonte: Souza, Silva, Campos Filho (2019).
De acordo com os dados coletados, é cabível aceitar que os resultados dos homens
nos testes de flexão abdominal estão acima das mulheres, no qual já vem de um
contexto histórico e genético, que o organismo masculino tem uma tendência a ter
melhores aptidões em relação ao feminino, o qual foi constatado nesse teste com o
melhor rendimento ligado a resistência abdominal. De acordo com a classificação do
IMC, alguns dos participantes do estudo estão classificados acima do peso de ambos
os sexos, dentre os masculinos alguns deles são ativos fisicamente e tem um aumento
na massa muscular, o que pode ter relação com estar acima do peso corporal por
onde referenciamos, o maior índice de sobrepeso é observável nas mulheres.
Conclusão
Diante dos resultados obtidos, podemos concluir que de alguma forma o índice de
aptidão física dos indivíduos, foi refletido nos resultados, não só no índice de massa
corporal, mas na circunferência da cintura e no teste de flexão de tronco, aliado que
se é seguido pelos próprios as orientações sobre tempo de atividade semanal, ele
está dentro do peso, com a relação da cintura nos padrões e seus resultados no RML
aceitáveis.
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Resumo: Indivíduos com dependência química tendem a ser estigmatizados e, uma
vez que este estigma é internalizado, podem ocorrer prejuízos na adesão ao
tratamento e a reinserção social. O objetivo do estudo é analisar o estigma
internalizado de indivíduos em tratamento para dependência química e sua relação
com a prática de atividade física. Para tanto, 106 indivíduos com dependência química
responderam a questionários sobre estigma internalizado e prática de atividade física.
Os dados foram tratados com estatística descritiva e análises de correlação. O
estigma internalizado mostrou-se em geral elevado, com maiores pontuações para
Alienação, Percepção de discriminação e Evitação social. Foi verificada correlação
significativa inversa entre a prática de atividade física e o estigma internalizado,
indicando que a oferta de programas de atividade física na fase de reabilitação pode
ser benéfica não apenas para a melhora da condição física, mas também para a
redução dos danos psicológicos impostos pela dependência química.
Palavras-chave: Transtornos relacionados ao uso de substâncias, Estigma social,
Alcoolismo, Exercício Físico.
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Introdução
Intervenções baseadas em práticas de atividade física são consideradas abordagens
potencialmente seguras, de baixo custo e não farmacológicas e podem ser utilizadas
tanto nas fases iniciais quanto nos estágios posteriores do processo de tratamento de
dependência química. A atividade física pode também ser efetiva como forma de
prevenção de recaídas, devido aos efeitos positivos fisiológicos e psicológicos em
pacientes que procuram ajuda para o tratamento da dependência química
(CARRARO, 2018).
Além dos fatores ligados aos aspectos físicos, especula-se que a prática de atividade
física possa também ter influência em diversas variáveis psicológicas e sociais,
melhorando a adesão ao tratamento, influenciando na aceitação e na mudança
benéfica de comportamento (SCADUTO; BARBIERI, 2009). Uma variável que poderia
ser influenciada pela prática de atividade física seria o estigma internalizado. O
processo de estigmatização refere-se à desvalorização, perda de status e
consequente discriminação de um indivíduo desencadeada pela atribuição de
estereótipos negativos com base em características físicas e pessoais que ele possui,
as quais são consideradas socialmente inaceitáveis (FELICISSIMO et al., 2013).
Devido à escassez de estudos na área e tendo em vista a relevância do tema, o
presente estudo tem como objetivo analisar o estigma internalizado de indivíduos
internados para o tratamento de dependência química, bem como sua possível
relação com a prática da atividade física.
Materiais e métodos
O estudo foi do tipo descritivo correlacional e contou com a participação de 106
homens com idades entre 20 e 55 anos, submetidos ao processo terapêutico de
internação voluntária para o tratamento de dependência química.
Foi inicialmente aplicada uma anamnese composta por perguntas sobre idade,
escolaridade, início do tratamento, se o indivíduo já foi ou não submetido a
tratamentos anteriores, tipo de substância consumida, tempo de consumo e outras
condições de saúde.
Em seguida, os participantes do estudo responderam ao Questionário Baecke de
Atividade Física Habitual (BAECKE; BUREMA; FRIJTERS, 1982)
Para avaliar o estigma internalizado, foi utilizada uma escala denominada (ISMI-BR) Versão Brasileira da Escala de Estigma Internalizado de Transtorno Mental adaptada
para Dependentes de Substâncias
Para verificar possíveis relações entre o estigma internalizado, o tempo de uso de
substâncias e a prática de atividade física, foi utilizado teste de Correlação de
Pearson. Para a comparação dos indivíduos por grupos etários (distribuição da idade
em quartis), por tempo de uso (distribuição do tempo de uso em quartis), tipo de droga
consumida (álcool, cocaína/crack ou ambos) e por escolaridade (fundamental
completo e incompleto, médio completo e incompleto e superior completo e
incompleto), foi realizada Análise de Variância (ANOVA). A significância adotada foi
p< 0,05.
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Resultados e discussões
Os dados descritivos dos participantes do estudo encontram-se sintetizados na Tabela
1.
Variáveis
Média
Desvio Padrão
Idade (anos)
35,39
11,0
Tempo de uso de substâncias (anos) 13,99
10,3
Pontuação total ISMI
76,76
9,7
Escore ISMI
2,65
0,3
Alienação
2,9
0,5
Aprovação do estereótipo
2,42
0,5
Percepção de discriminação
2,72
0,5
Evitação social
2,61
0,5
Resistência ao estigma
2,37
0,5
Escore Atividade Física Ocupacional 2,34
0,3
Escore Esporte/Exercícios no Lazer
2,32
0,3
Escore Atividades de Lazer /Locomoção 2,73
0,3
Escore total Baecke
7,39
0,7
Tabela 1- Dados descritivos dos participantes do estudo. Fonte: dados da pesquisa
Quando questionados sobre a escolaridade, a prevalência foi de nível mais baixo, com
53,8% (n = 57) dos participantes relatando ter nível fundamental completo ou
incompleto e apenas 4,7% (n = 5) declarando ter concluído o ensino superior. Sobre
o tipo de substância de abuso, 27,4% (n = 29) afirmaram consumir apenas álcool,
25,5% (n = 27) crack e cocaína e 46,2% (n = 49) declaram consumir drogas e álcool.
De acordo com os resultados do ISMI 68,9% dos participantes do estudo (n = 73)
assinalaram escore acima de 2,5, indicando elevado estigma internalizado. Os
subitens com maiores escores foram a Alienação, seguida da Percepção de
discriminação e Evitação social, todos acima de 2,5 pontos.
O objetivo do estudo foi investigar o estigma internalizado de indivíduos internados
para tratamento de dependência química e sua possível relação com a prática de
atividade física. Entre os participantes, foi observada maior porcentagem de indivíduos
com baixa escolaridade e com tempo de dependência superior a 10 anos. Ainda, como
em muitos casos o início do consumo de substâncias é precoce e a doença se instala
de maneira progressiva, geralmente ocorre o desinteresse e consequente abandono
escolar em idades mais jovens, o que explicaria a baixa escolaridade observada
(CARDOSO; MALBERGIER, 2014).
Quanto aos resultados obtidos na aplicação do ISMI, a maior parte dos indivíduos
reportou elevados níveis de estigma internalizado (61,7%), com maior intensidade
para os itens Alienação, Percepção de discriminação e Evitação social. Assim, entre
os indivíduos com dependência química, a internalização do estigma parece ocorrer
com maior evidência na sensação de não se enquadrar de maneira adequada na
sociedade, na forma como percebem que são discriminados pelas demais pessoas e
na tendência de evitar relações sociais. Tais fatos devem ser vistos com atenção pela
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equipe de reabilitação, uma vez que podem gerar um impacto negativo na adesão ao
tratamento, na qualidade de vida e no processo de reintegração social.
Conclusão
Os resultados observados no estudo permitem supor uma associação inversa entre a
prática de atividade física e o estigma internalizado de indivíduos em tratamento para
dependência química. A maior parte dos participantes do estudo mostrou elevados
valores de estigma internalizado, sobretudo nos itens referentes à Alienação,
Percepção de discriminação e Evitação social, e níveis mais baixos de atividade física
no que se refere à prática de esporte e exercícios no lazer.
Sugere-se que estudos sejam conduzidos envolvendo intervenções com programas
de exercícios físicos direcionados para indivíduos com dependência química, de modo
que seja possível estabelecer relação de causa-efeito com o estigma internalizado.
Reforça-se também a importância da oferta de programas de exercícios físicos
sistematizados e ministrados por profissionais da área da Educação Física dentro da
abordagem multiprofissional em clínicas e comunidades terapêuticas, como forma de
melhorar a adesão ao tratamento e aprimoramento das capacidades físicas e
psicológicas do indivíduo que busca a recuperação inicial e manutenção do seu
estado de saúde e qualidade de vida.
Referências
BAECKE, Jos A.H.; BUREMA, Jan; FRIJTERS, Jan E. A short questionnaire for the
measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. The American
journal of clinical nutrition, v. 36, n. 5, p. 936-942, 1982.
CARDOSO, Luciana Roberta Donola; MALBERGIER, André. Problemas escolares e
o consumo de álcool e outras drogas entre adolescentes. Psicologia Escolar e
Educacional, v. 18, n. 1, p. 27-34, 2014.
CARRARO, Attilio. Atividade física e saúde mental. In: GREGUOL, Márcia; COSTA,
Roberto Fernandes. Atividade Física Adaptada e Saúde: qualidade de vida para
pessoas com necessidades especiais. Barueri, Manole, 2018, p.410-433.
FELICISSIMO, Flaviane Bevilaqua et al. Estigma internalizado e autoestima: uma
revisão sistemática da literatura. Revista Psicologia-Teoria e Prática. v. 15, n. 1, p.
116-129, 2013.
SCADUTO, Alessandro Antonio; BARBIERI, Valéria. O discurso sobre a adesão de
adolescentes ao tratamento da dependência química em uma instituição de saúde
pública. Ciências & saúde coletiva, v.14, n.2, p.605-614, 2009.

62

FACULDADE CRISTO REI
IV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2019

CONCORDÂNCIA ENTRE DOIS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA O
NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM JOVENS
Ricardo B. Massucato
ricardobusquim@gmail.com, Faculdade Cristo Rei – FACCREI, Cornélio Procópio,
Paraná, Brasil
Hélio S. Junior
Timothy Cavazzotto
Marçal G.A. Campos Filho
Faculdade Cristo Rei – FACCREI, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil
Bruno Marsson Malagode
Faculdade Cristo Rei – FACCREI, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil
Palavras-Chave: Crianças; Adolescentes; Estágio de mudança de comportamento.
Resumo: Estudos de intervenção que estimulem a prática de atividade física (AF) em
crianças e adolescentes por meio da mudança de comportamento para AF são
extremamente relevantes, pois o aumento da AF é uma medida tanto para a
prevenção de doenças como para a promoção da saúde. Portanto, o objetivo do
presente estudo foi avaliar a efetividade de uma intervenção embasada no Modelo
Transteórico (MT) levando em conta a mudança de comportamento para a prática de
AF de jovens escolares. A amostra foi composta por jovens, divididos em grupo
intervenção (n=188) e grupo controle (n=346), com idade entre 10 a 13 anos,
matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino da cidade de Cornélio
Procópio - Paraná. Para as coletas de dados foram utilizados instrumentos que fazem
parte do MT: os estágios de mudança de comportamento (EMC) e os marcadores de
mudança (autoeficácia e balanço decisional), além do questionário para avaliar a
prática de AF (Baecke).
Introdução
O nível da prática de atividade física pode ser avaliado por meio de indicadores
fisiológicos, questionários e ou entrevistas. Porém, para estudos com grupos
populacionais é mais viável a utilização de questionários, esses apresentam baixo
custo e fácil aplicação.
O objetivo deste estudo, portanto, foi o de valiar a concordância entre dois
questionários que avaliam a percepção do nível de atividade física de crianças e
adolescentes.
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Materiais E Métodos
Optou-se pela utilização dos questionários PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for
Children – CROCKER et al., 1997) e os Estágios de Mudança de Comportamento
(EMC) de Prochaska e DiClemente (1983).
A amostra foi composta por 364 crianças e adolescentes (10 a 17 anos), de ambos os
sexos, de uma escola privada da cidade de Cornélio Procópio-PR. Na análise
estatística foi adotado o índice Kappa para indicar concordância entre os dois
questionários (p<0,05).
Resultados E Discussão
Os resultados revelaram que entre os dois instrumentos (PAQ-C + EMC), de modo
geral, os escolares INATIVO/INATIVO são de maior quantidade que os ATIVO/ATIVO.
Quanto a relação entre os instrumentos (PAQ-C ATIVO / EMC INATIVO e EMC ATIVO
/ PAQ-C INATIVO) foram observadas diferenças nas frequências relativas e absolutas
entre todas as variáveis analisadas, demonstrando assim, uma baixa concordância
entre os instrumentos, podendo ser chamado de verdadeiro negativo.
Sendo assim, considerando o PAQ-C como a melhor opção para avaliação da
Atividade Física em crianças e adolescentes, observa-se que o EMC apresenta uma
percepção contraditória nas respostas dadas aos instrumentos (ATIVO para EMC mas
INATIVOS para PAQ-C), para todas as faixas etárias e sexos.
Neste contexto destaca-se que os escolares avaliados apresentaram uma
discrepância no entendimento da prática de atividade física, sendo que alguns
superestimam suas atividades realizadas, e outros subestimam.
Conclusão
Os resultados mostram ainda que, embora tais ferramentas sejam validadas para o
propósito do estudo, talvez os jovens não tenham conhecimento necessário para
destacar se são realmente ativos, ou que, as atividades que realizam são suficientes
para proporcionarem condições adequadas para a saúde, já discutidas segundo
critérios nacionais e internacionais.
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Resumo: A presente pesquisa propõe a análise de matérias já publicados sobre os
seguintes assuntos: a importância da profissão de enfermagem, estresse ocupacional,
síndrome de Burnout, com o objetivo de identificar agentes estressores o ambiente de
trabalho, analisar a influência do estresse ocupacional e buscar medidas de
prevenção e tratamento da doença. As informações para a elaboração do trabalho
foram obtidas através de revistas eletrônicas, com base de dado na Scielo, Google
Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) onde foram encontrados diversos
fatores desencadeadores da doença e foi concluído que o estresse ocupacional é um
problema de saúde causado principalmente por relação ao trabalho, o seu tratamento
pode evoluir para a síndrome de Burnout, uma forma mais grave da doença e uma
das principais medidas de prevenção é o conhecimento do enfermeiro sobre o
assunto.
Palavras-chave: Estresse ocupacional; Síndrome de Burnout; Enfermagem.
Introdução
A enfermagem pode ser definida como a ciência do cuidado integral e integrador em
saúde, tanto na assistência e coordenação das práticas de cuidados, ou para proteger
e promover a saúde dos indivíduos, famílias e comunidades, que tem como
característica a prática social empreendedora, onde o enfermeiro é inserido em
diferentes áreas de atuação e situações sociais (BACKES et al., 2010).
Dessa maneira é evidente que o cuidado de enfermagem é pautado em práticas de
respeito à vida, onde o trabalho é direcionado em prol do bem-estar seja ele individual
ou coletivo, seguindo os princípios de proteção, prevenção, reabilitação e recuperação
da saúde, baseado em conhecimentos científicos, garantindo assim os cuidados
especializados e de qualidade aos pacientes.
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No estresse ocupacional o indivíduo compreende as demandas e exigências do
trabalho como estressores, excedendo sua capacidade de enfrentamento e
provocando respostas negativas (SOUZA et al., 2018). O estresse pode ser também
sinônimo de frustações, cansaço, dificuldades, ansiedade, desamparo e
desmotivação, sendo assim responsável por grande parte dos problemas modernos,
especialmente, nos grandes centros urbanos (MENEGHINI et al., 2011).
O estresse ocupacional é considerado responsável por grande parte dos problemas
atuais, levando o profissional à exaustão, ao estresse emocional, insatisfação,
podendo levá-lo a níveis altíssimos de desgaste físico e mental. A relevância deste
estudo consiste em conhecer os fatores estressantes no âmbito de trabalho do
enfermeiro, analisar a influência do estresse e o trabalho entre os profissionais de
enfermagem, identificar os estressores ocupacionais que contribuem para o
adoecimento desses profissionais e apontar preceitos para que se possa evitar esse
estresse quando possível ou métodos de reabilitação do profissional a sua condição
normal de saúde.
Materiais e métodos
A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa foi a de revisão
bibliográfica com estudo e análise de trabalhos já publicados em revistas eletrônicas
sobre assunto em questão. A base de dados utilizados na pesquisa foram Scielo,
Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) publicados entre 2007 e 2019.
O caráter da pesquisa é exploratório, o que permitiu no início da pesquisa mais
campos a serem investigados.
Resultados e discussões
O trabalho do enfermeiro é apontado como um trabalho cansativo e desgastante,
devido a sua complexidade, jornada de trabalho excessiva, situações em que
presenciam de dor e sofrimento, ambiente de trabalho inadequado, excesso de
responsabilidades entre outros agentes estressores (SILVA et al., 2019).
Nesse sentido, muitos profissionais não conseguem lidar com situações de
desgastante e acaba adoecendo, muitas vezes prestando uma assistência de baixa
qualidade, podendo se submeter a riscos e também por em riscos a vida de quem
está sobre seus cuidados.
Para Rodrigues (2012), o relacionamento entre membros de equipe também é
interferido na assistência e na satisfação do trabalho. A falta de comunicação, a
utilização de mecanismos de defesas inadequados, a falta de paciência e cooperação
em equipe geram estresse nos profissionais. A qualidade da assistência não está
somente relacionada as técnicas, mais também ao bem-estar psicológico da equipe.
Conclusões
Com a conclusão desta pesquisa foi observado que a profissão de enfermagem é
muito gratificante, porém, devido a diversos fatores como jornada dupla de trabalho,
baixo salário, alta demanda entre outros, os profissionais dessa área são bastante
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acometidos pelo estresse ocupacional que pode ser muito prejudicial, não somente
para quem está passando pelo problema, mais também pela equipe como um todo e
para a população em geral.
O estresse ocupacional quando não tratado pode evoluir para a síndrome de Burnout
(uma forma mais grave da doença), um distúrbio depressivo de caráter depressivo e
que vem procedido de esgotamento físico e mental que também se não for tratado
pode levar ao suicídio.
Cabe ao profissional responsável pela equipe identificar o mais precoce possível
esses tipos de transtornos, pois assim poderá oferecer um apoio ao membro da sua
equipe, pois um profissional estando de bem consigo mesmo, poderá oferecer um
convívio melhor em equipe e prestar uma assistência de qualidade.
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Resumo: O presente trabalho visa apresentar a multirresistência da Pseudomonas
aeruginosa no ambiente hospitalar, destacando sua alta resistência a antibióticos
utilizados diariamente na terapia medicamentosa, e seu alto índice de isolados na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para o desenvolvimento desse estudo, foram
utilizados como base de dados o Google acadêmico, no qual realizamos buscas e
pesquisas a partir do tema apontado, visando detalhar artigos e dissertações sobre
diferentes ideias de autores. Conforme a análise dos artigos, os principais resultados
afirmam que a bactéria Pseudomonas Aeruginosa atinge em grande parte o sistema
respiratório, principalmente em pacientes que utilizam ventilação mecânica. Estudos
indicam que a bactéria apresentada tem potencialidade para destruir o muco nasal,
deixando- o exposto a eventuais infecções. A Pseudomonas aeruginosa se prolifera
também em lesões profundas, ou feridas causadas por queimaduras. Por ser de
origem Gram-negativa, a bactérias possui uma grande resistência a antibióticos
comuns que são utilizados no tratamento contra infecções causadas pela mesma,
sendo também resistente a desinfetantes químicos e antissépticos, por vezes
impossibilitando o tratamento desse cliente, levando-o a óbito. Sendo assim,
reconhecemos sua alta resistência contra fármacos utilizados no tratamento contra
infecções por Pseudomonas aeruginosa, e destacamos também sua alta taxa de
permanecia nas UTI’s, principalmente em pacientes com lesões graves ou internados
por um longo período.
Introdução
Segundo Bush e Perez (2018), Pseudomonas aeruginosa faz parte do grupo de
bactérias Gram-negativas considerados nocivos à saúde, que constantemente
acarretam infecções adquiridas em hospitais, principalmente nos clientes que utilizam
ventilador mecânico (aparelho que auxilia na respiração), clientes com lesões
decorrentes de queimaduras graves e com inatividade crônica.
A Pseudomonas aeruginosa se destaca ao longo dos anos entre os agentes
infecciosos frequentemente presentes em ambientes hospitalares. Apesar do grande
avanço das tecnologias e do grande número de antimicrobianos conhecidos, bilhares
de anos de evolução confirmaram que este microrganismo possui mecanismos
naturais e adquiridos de resistência, que muitas vezes decepciona a conduta
terapêutica moderna. (PIRES et al 2009).
O autor supracitado ainda menciona que essa bactéria tem um grande poder de se
alastrar facilmente no ambiente hospitalar, além da sua resistência contra
desinfetantes químicos e antissépticos como compostos quaternários de amônio,
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fenol e hexaclorofeno. Relatos mundiais têm documentado um conjunto de problemas
da endemicidade de Pseudomonas aeruginosa multirresistente, aliada a um grande
índice de morbidade e mortalidade.
No Brasil, um surgimento de infecção ocasionado por Pseudomonas aeruginosa têm
sido relacionado com o alastramento clonal da espécie. (Neves et al 2011). Segundo
Livermore (2002), o que torna Pseudomonas aeruginosa excessivamente
problemática é uma seguinte combinação: resistência específica da espécie a muitas
classes medicamentosas; sua capacidade de adquirir resistência, através de
mutações a todos os tratamentos primordiais; suas altas e crescentes taxas de
resistência em uma localidade; e seu constante papel em infecções graves.
Assim o presente estudo tem como objetivo conhecer a multirresistência da
Pseudomonas aeruginosa no ambiente hospitalar em clientes internados a longo
prazo, e destacar sua resistência antimicrobiana a determinados fármacos utilizados
frequentemente no tratamento contra a esse patógeno gravemente ofensivo.
Materiais e métodos
Trata-se de uma pesquisa descritiva que no primeiro momento efetuada entre o mês
de agosto e setembro do ano de 2019, no qual foram utilizados como base de dados
a plataforma google acadêmico, nas quais obtivemos um resultado de 78.200 estudos
com a seguinte palavra Antimicrobianos.
Em segundo momento, foram analisados minuciosamente os artigos nos quais falam
sobre o tema proposto, salientando pesquisas e dados abordando a multirresistência
deste patógeno no ambiente hospitalar. Sendo assim, foram chamados a participar
deste estudo 4 (quatro) artigos, conforme apresenta a tabela 01.

Tabela 01: Trabalhos utilizados na elaboração deste resumo expandido.
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Resultados e discussões
Entre os principais resultados, estão que a bactéria Pseudomonas aeruginosa atinge
em grande parte o sistema respiratório dos pacientes. PIRES et. al., 2009, descrevem
que a superfície do trato respiratório é protegida por um muco rico em fibronectina, e
para que a bactéria consiga coloniza-lo, a Pseudomonas aeruginosa libera proteases
que destroem esses tecidos deixando-o exposto a infecções.
O predomínio deste microrganismo no trato respiratório, não deve ser explicada
somente pela imunodeficiência do cliente hospitalizado, mas também pela facilidade
de infecção ligada a esse patógeno. Outro resultado importante foi a susceptibilidade
da Pseudomonas aeruginosa à alguns fármacos.
De acordo com mesmos autores mencionados, entre 2004 e 2006 foi realizado um
estudo com amostras provenientes do Hospital das Clínicas de Pernambuco e do
Hospital Agamenon Magalhães e foi demonstrado que a cefepima foi a cefalosporina
(grupo de antibióticos) de maior atividade contra a Pseudomonas aeruginosa, com
58,6% de sensibilidade. Também em sua pesquisa, observaram sensibilidade à
gentamicina em 56,3% das amostras de Pseudomonas aeruginosa testadas; à
tobramicina em 59,5% dos casos.
De acordo com o estudo realizado por NEVES et. al, 2011, esse patógeno em alguns
casos apresenta resistência natural ou com a exposição a vários antibióticos pode
adquirir relutância aos mesmos. Desse modo, a troca de material genético, que ocorre
de forma natural entre as espécies de bactérias Gram-negativos, é citado como um
dos responsáveis pela obtenção de determinantes de resistência. Assim, a
capacidade que Pseudomonas aeruginosa possui de se tornar resistente durante o
tratamento ao antibiótico é particular à espécie, se tornando inevitável muitas vezes.
Os autores convidados a participar desse estudo, salientam também que nas
unidades de terapia intensiva (UTIs) de hospitais brasileiros, a resistência a
antimicrobianos é muito preocupante. Estudos realizados têm mostrado que a
resistência ao imipenem (antibióticos do grupo carbapenem) é o principal problema
encontrado e os níveis de resistência em nosso país têm aumentado gradativamente
nos últimos anos.
BUSH e PEREZ. (2018) apresenta em seu artigo que Pseudomonas aeruginosa pode
causar infecções em várias partes do corpo. Incisões profundas no pé geralmente são
infectadas por Pseudomonas aeruginosa, e em consequência disso pode ocorrer
secreções, lipodistrofia ginoide (celulite) e osteomielite(inflamação do osso). A
bactéria apresenta odor característico em secreções, como um aroma de fruta
adocicada. Infecção por esse patógeno é muito comum em UTI, principalmente em
clientes que foram sujeitos à uma modificação no trato urinário, ou um impedimento
funcional do fluxo.
A Pseudomonas aeruginosa frequentemente ocupa o trato urinário em clientes que
utilizam sondagem vesical, em particular naqueles que fizeram o uso de
antimicrobianos por um longo período.
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Conclusões
De acordo com a pesquisa realizada, observamos que a Pseudomonas aeruginosa é
um patógeno resistente a muitos antimicrobianos. O longo período de internamento
do cliente é um grande fator de risco, devido a sua debilidade e imunodeficiência,
tornando-o exposto a quaisquer tipos de infecções, dentre elas a Pseudomonas
aeruginosa considerada umas das mais resistentes e perigosas.
Estudos realizados indicam que boa parte dos antibióticos usados na terapia
medicamentosa dos pacientes internados, apresentam sensibilidade a bactéria,
dificultando assim o tratamento contra infecções causadas por esse patógeno.
Conclui-se também, que a Pseudomonas Aeruginosa, tem se tornado muito comum
nas unidades de terapia intensiva. E por conta da sua alta resistência a antibióticos
tem levado muitos pacientes a óbito.
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