
1 
 

 

 

  



2 
 

SUMÁRIO  

Vantagens da plataforma MITapp Inventornos cursos comhabilitação técnica profissional integrados ao ensino 
médio 

03 

Análise e dissociação no mercado de trabalho entre gerente de ti e gerente de projetos na área de tecnologia da 

informação 

08 

Gestão do conhecimento: capital intelectual nas empresas de ti 14 

Segurança das informações no mercado de crédito 22 

Virtualização e alta disponibilidade: vantagens do uso da virtualização e seus benefícios em prol da 

sustentabilidade 

30 

O gerenciamento de projetos através da implementação do sistema erp sap em uma empresa de grande porte 39 

O sistema erp nagestão de qualidade das organizações 52 

Um olhar para dificuldades, ferramentas e métodos de instrução em matemática, nas escolas públicas do brasil 59 

Projeto Trânsito na Educação Infantil:” O berçáro também aprende” 68 

Análise de resultados da avaliação de desempenho de docentes de cursos de Engenharia da UFSCAR 76 

Emprego de sistemas de robótica em cirurgias no Brasil 85 

A Interferência africana no contexto educacional Brasileiro 91 

A importância da brincadeira para o público-alvo da educação especial 98 

Estratégias nutricionais para o tratamento da obesidade 107 

Avaliação da poluição visual no município de São José do Rio Preto-SP 113 

Descobrindo animais na escola 123 

“O vira” 128 

Caderninho de receitas 132 

Autonomia e criatividade no brincar 138 

Práticas de ensino 143 

F0T0-GR4F14 #3.0:A fotografia como elemento de formação sistêmica 151 

 

Docente masculino na educação infantil: dificuldades, desafios e questões de gênero em uma “área feminina” 

 

Importância dos Metadados da Plataforma Lattes para a Avaliação da Ciência 

 

159 

169 



3 
 

 

Vantagens da plataforma MITApp Inventornos cursos comhabilitação técnica profissional 

integrados ao ensino médio 

 

Sandra Maria LEANDRO1 

Fábio Kiei NAKASONE2 

 

RESUMO 

O ensino técnico integrado ao ensino médio, de um modo geral, tem seu foco na formação profissional e 

científica dos alunos. Nos cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Mecatrônica, 

especificamente, as disciplinas que demandam a lógica de programação são consideradas a base para o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos, abrindo um leque de possibilidades para 

atuarem no mercado de trabalho. O presente artigo visa discutir a utilização daplataforma MIT App 

Inventor nos cursos com habilitação técnica profissionalcom o intuito de desenvolver a interpretação e 

resolução de problemas propostos em lógica de programação. Buscaram-se artigos científicos publicados 

entre 2012 e 2018 que fossem completos e que tivessem procedimentos de coleta de dados de pesquisa. 

Os resultados apontam que a ferramenta mais popular utilizada no ensino médio e fundamental é o MIT 

Scratch, não contempada no escopo dessa pesquisa. Contudo, observou-se que os aplicativos 

desenvolvidos  pelos alunos, por meio do App Inventor, tinham a função de auxiliá-los em cálculos 

matemáticos e na programação de jogos digitais. Recomenda-se que, em pesquisas futuras, sejam 

direcionadas para o desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas de ensino focadas na plataforma 

MIT App Inventor, para os cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Mecatrônica, 

integrados ao ensino médio, com o intuito de maximizar as perspectivas de aprendizagem dos alunos.  

 

PALAVRAS-CHAVE:MIT App Inventor, técnico em informática para Internet, técnico em mecatrônica, 

integrado ao ensino médio, programação visual, lógica de programação. 
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INTRODUÇÃO 

O cenário de desafios que envolve o processo de ensino-aprendizagem de lógica de 

programação, em todos os níveis de ensino, tem sido alvo de diversas pesquisas. 

A resolução de problemas que envolvem lógica de programaçãoem algunscomponentes 

curriculares,nos cursos com habilitaçãotécnica profissional,é permeada por inúmeros desafios que 

abrange desde as dificuldades dos alunos interpretarem e abstrairem o enunciado proposto, até mesmo a 

falta de consenso no que diz respeito aos requisitos prévios necessários para um desempenho satisfatório 

noprocesso de ensino e de aprendizagem.  

Existem opiniões divergentes em relação às causas para tais dificuldades. Conforme[6] entre os 

problemas está a adaptação dos alunos para desenvolverem o raciocínio lógico, uma vez que estão 

acostumados a decorarem os conteúdos programáticos. O autor cita a falta de motivação dos alunos, 

gerada pelo despreparo e desânimo, quando acreditam que o componente curricular constitui um 

obstáculo extremamente difícil a ser superado. 

Observa-se que nem todos os alunos possuem o mesmo nível de conhecimentos, tendo em vista 

que as formações do ensino fundamental são distintas entre os alunos, sem contar que os cursos 

técnicosintegrados ao ensino médio que possuem processos seletivos para ingresso são de caráter 

classificatório e não eliminatório. 

Como consequênciavem surgindo novas ferramentas com o propósito de minimizar essas lacunas 

e osimpactos negativos com a lógica de programação, principalmente na fase introdutória dos 

componentes curriculares permeada por algoritmos que são a base da programação.  

Conforme [3, p. 3]: 

Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam 

atingir um objetivo bem definido.  

Em outras palavras, um algoritmo é um conjuntos de instruções em pseudocódigos para realizar 

uma determinada tarefa. Por sua vez, um programa é um algoritmo, traduzido para uma linguagem de 

programação. 

Adicionalmente, os algoritmos abordam assuntos que não estão contextualizados com a vivência 

dos alunos, fato que tende a desmotivá-los e impedi-los, na sua maioria, que percebam a importância ou a 

aplicabilidade dos conceitos.Diante disso, sabe-se que as consequências negativas são as progressões 

parciais do componente curricular, baixa autoestima, que culminam com o abandono dos cursos. 

Entre as ferramentas destacam-se a plataforma MIT App Inventor, também conhecida como App 

Inventor for Android,por oferecer recursos que permitem aos alunos experimentarem e testarem suas 

respostaspor meio da programação visual. Conforme [4] vem sendo muito utilizado para o ensino de 

lógica de programação. 

A programação visual traz um conceito relativamente novo no desenvolvimento de aplicativos, 

sem a necessidade de utilizar códigos ou uma linguagem de programação específica. Conforme [2], as 

linguagens de programação possuem sintaxes complexas, e nem sempre permitem que os alunos foquem 

na resolução do problema, induzindo-os a se preocuparem mais com o aprendizado sintático da 

linguagem em si. 
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A plataformaMIT App Invertor de código abertoé mantida pelo Massachustts Institute of 

Techonology (MIT), concebida incialmente pela Google e disponível em: 

<http://appinventor.mit.edu/explore/>. O Ambiente Integrado deDesenvolvimento (IDE) disponibiliza 

funções que auxiliam o usuário a programar, mesmo com pouco conhecimento de programação. De forma 

alternativa, os usuários podem acessar remotamente a interface por meio de um navegador e realizar a 

programação em nuvem, sem a necessidade de instalar nenhum tipo de aplicativo. 

OBJETIVO 

Discutir a utilização da plataforma MIT App Inventor nos cursos com 

habilitação técnica profissional com o intuito de desenvolver a interpretação e resolução de problemas 

propostos em lógica de programação, especificamente nos cursos Técnico em Informática para Internet e 

Técnico em Mecatrônica, integrados ao ensino médio. 

METODOLOGIA 

Adotou-se o Google Acadêmico utilizando-se os termos MIT App Inventor AND lógica de 

programação, AND ensino técnico (habilitação profissional). A pesquisa foi limitada ao período de 2012 

a 2018, porque a plataforma versão do MIT Center for Mobile Learning liderados pelo criador do App 

Inventor Hal Abelson, Eric Klopfer e Mitchel Resnick foi lançada em março de 2012. Como critério de 

inclusão, adotaram-se trabalhos que discutiam o uso da ferramenta no ensino técnico integrado ao ensino 

médio; trabalhos completos e que continham o procedimento de coleta de dados de pesquisa, incluindo as 

subcategorias revisões sistemáticas da literatura; relatos de experiências (estudo de casos); e, excluíram-se 

artigos conceituais, teses e dissertações. 

RESULTADOS 

A busca por referências bibliográficas resultou em 448 trabalhos, dos quais 3 (Quadro 1) foram 

selecionados por estarem em concordância com os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos.  

Quadro 1 – Distribuição dos artigos que abordam o uso da plataforma MIT App Inventor no ensino 

técnico integrado ao ensino médio 

 

Código  Titulo  

 

Autores Categoria Ano 

01 Mobile Learning: Explorando 

Possibilidades 

com o App Inventor no 

Contexto 

Educacional 

[ 5 ] Ensino Médio 2014 

02 O Ensino de Computação no 

Ensino Médio integrado à 

Educação Profissional: aliando 

App Inventor e BYOD 

[ 7 ] ETIM Técnico em 

Manutenção e 

Suporte em 

Informática 

2017 

03 Trabalhando A Lógica 

Computacional Com O Mit 

App Inventor: Uma Experiência 

Com O Ensino Médio 

[ 8 ] Ensino Médio 2016 

Fonte: os autores (2018). 
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A análise dos dados mostra que as categorias divergem, ora em ensino médio ou ensino técnico 

integrado ao ensino médio, ou seja, percebe-se que o grande desafio da educação brasileira é a busca por 

uma metodologia que atenda a demanda crescente de uma formação técnica e preparados para enfrentar 

os desafios impostos pelo mercado de trabalho. Mais do que isso, essa abordagem metodológica deve 

contribuir para potencializar o desenvolvimento da motivação intrínseca dos alunos. Sabe-se que a 

motivação intrínseca só será desenvolvida se somente estes três fatores - autonomia, senso de 

competência e sentimento de pertencimento - estiverem presentes [9]. 

Os artigos discriminam as atividades desenvolvidas na rede de ensino como demonstra o Quadro 

2. 

 

Quadro 2 – Distribuição das atividades que abordam o uso da plataforma MIT App Inventor 

 

Código Atividade 

01 Desenvolver aplicativos para a plataforma Android 

02 Desenvolver aplicativos como jogos 

03 Desenvolver aplicativo para Matemática 

Fonte: os autores (2018). 

 

Observa-se que essas atividades poderiam ser mais exploradas pelos professores, uma vez que a 

ferramenta baseia-se em blocos visuaise por permitir que eles exercitemo raciocínio lógico sem ter seu 

foco no aprendizado de uma linguagem de programação. Conforme [ 1 ] o MIT App Inventor é de 

desenvolvimento fácil e motivador, pois permite que o usuário teste suas aplicações no seu próprio 

dispositivo móvel. 

Assim, para se pensar no futuro do ensino técnico integrado ao ensino médio, os professores 

deverão quebrar o paradigma da aula expositiva e as escolas deverão garantir condições adequadas e 

suficientes de apoio pedagógico e técnico efetivos, que auxiliem os alunos a avançarem no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

CONCLUSÃO 

A lógica de programação é essencial na formação dos alunosnos cursos Técnico em Informática 

para Internet e Técnico em Mecatrônica.  

Em decorrência das nossas experiênciasministrando componentes curriculares que exigem 

raciocínio lógico para resolver problemas, observa-sealtos índices de progressões parciais que nos 

motivaram em levantaralteranativas para que, de forma sistêmica, fosse possível mapear o uso da 

plataforma MIT App Invetorpara minimizar os impactos negativos no processo de ensino-aprendizagem 

da lógica de programação. 

O instrumento de pesquisa deixa evidente que, dentro da proposta metodologica, não existem 

estudos que utilizem o MIT App Inventor no ensino técnico, especificamente nos cursos técnicos que são 

alvo desse artigo.  

A ferramenta mais popular utilizada no ensino médio e fundamental é  o Scratch, não 

contempada no escopo dessa pesquisa. Contudo, observou-se que os aplicativos desenvolvidospelos 
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alunos, por meio do MIT App Inventor, tinham a função de auxiliá-los em cálculos matemáticos e na 

programação de jogos digitais. 

Por fim, recomenda-se que, em pesquisas futuras, sejam direcionadas para o desenvolvimento de 

métodos, técnicas e ferramentas de ensino focadas na plataforma MIT App Inventor, para os cursos 

Técnico em Informática para Internet e Técnico em Mecatrônica,integrados ao ensino médio, com o 

intuito de maximizar as perspectivas de aprendizagem dos alunos.  
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RESUMO 

Com a demanda do mercado tecnológico em desenvolvimento crescente surgiu a necessidade de 

criar cargos de grande prestigio dentro das empresas, com isso aumentou significativamente o interesse 

dos profissionais da área em conquistar este nível. O trabalho tem como objetivoproduzirinstrumento 

de auxilio, sendo o mesmo de simples acesso e fácilcompreensão para pessoas que buscam 

introduzir-se na área de gerência em tecnologia,conduzido por análises do mercado no período de 

2015 a 2017. Entre os profissionais que surgiram no contexto apresentado estão os gerentes de ti e 

gerentes de projetos. Gerentes de TI possuem visão ampla de negócios, são principais responsáveis por 

interligar os sistemas da organização às necessidades estratégicas da empresa com redução de custos, 

otimização de processos e aumento na eficiência operacional. Gerentes de projetos são agentes de 

mudanças, têm amplo e flexível conjunto de ferramentas de técnicas e possuem a incrível habilidade de 

transformar projetos complexos em tarefas bem direcionadas e organizada. Os resultados observados 

indicam que os gerentes na área de tecnologia necessitam ser altamente preparados para manter a 

estrutura das empresas em pleno funcionamento, revelando assim que acima de qualquer qualidade 

devem ser bons estudantes, para aqueles que buscam boa remuneração e desenvolvimento pessoal em 

conjunto com o profissional, os cargos  Gerente de TI e Gerente de Projetos são  cargos tentadores. 

 

PALAVRAS CHAVE: Gerente de TI.Gerente de Projetos. Mercado de Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 Os departamentos de tecnologia das empresas, deixaram há tempos de servir apenas como 

suporte estratégico para se manter no mercado. O mundo reconhece o contínuo crescimento sem previsão 

de pausa da área, este tem levado muitas empresas a buscarem profissionais de Tecnologia da Informação 

(TI) para expandirem as equipes. A busca não está apenas pautada pelo conhecimento técnico do 

profissional, pois os empregadores desejam funcionários críticos, que trabalhem na resolução de 

problemas, e que atuem como verdadeiros parceiros de negócios. 

 Projetos são elaborados, executados e concluídos há séculos. Esta afirmação é baseada em 

grandes arquiteturas construídas na antiguidade. As mesmas são inigualáveis e por sua maioria não há 

documentação feita pelos autores para que as futuras gerações tivessem o prazer de admirar o trabalho 

dos projetistas. 

 Então, com a necessidade de documentar o que se é planejado e ter acompanhamento durante 

todo o processo do início ao fim, foi criada a “gerência de projetos” desenvolvida pela 

multidisciplinariedade em diversos campos de aplicações diferentes, incluindo a construção civil, 

engenharia mecânica e projetos militares. O aprimoramento das técnicas e ferramentas de sistematização 

dos processos de gestão de projetos manifestou-se com a consolidação da Revolução Industrial no fim do 

século XIX.  

Neste contexto, surgiram diversos profissionais entre eles o Gerente de TI e o Gerente de 

Projetos. O gerente de TI é qualificado para desempenhar variadas funções, dependendo do tamanho e 

nível de maturidade da empresa. trabalha com gestão estratégica da informação, incluindo as seguintes 

atividades: administrar a infraestrutura física e lógica dos locais informatizados;definir regras 

de utilização de sistemas;gerenciar os recursos humanos participantes das tecnologias da 

informação;acompanhar e definir rotinas;controlar os serviços de sistemas operacionais e de banco de 

dados;estudar e buscar reduzir os impactos tanto sociais, quanto econômicos e ambientais das tecnologias 

da informação na organização. O gerente de projetos é responsável por todas as rotinas de um projeto.Ele 

executa o planejamento de cada etapa e definindo: metas, objetivos, avaliar qual a melhor metodologia 

para o perfil do projeto, melhorando as rotinas da companhia.A gerência de um projeto também passa 

pela gestão de prazos e pela análise contínua da performance. O gerente de projetos deve regularmente 

avaliar se o projeto está em andamento como o planejado, e se algum imprevisto ocorrer deve 

imediatamente tomar providências para que o mínimo possível seja afetado e então corrigir. As tarefas de 

um gerente de projetos incluem: Planejamento de cada etapa com todos os envolvidos; Gerenciamento 

das atividades de todos os times; Verificação dos resultados de cada etapa; Execução de mudanças 

quando erros são encontrados. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal do presente trabalho é gerar material de simples entendimento para pessoas 

que cogitam a possibilidade de entrar na área de gerência em tecnologia, assim, analisando o mercado 

financeiro nos últimos 3 anos referente aos cargos Gerente de Tecnologia da Informação e Gerente de 

Projetos, comparando cargos em análise e investigando o perfil das empresas em que empregam tais 

https://www.projectbuilder.com.br/blog/gestao-de-pessoas-em-projetos/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/gestao-de-pessoas-em-projetos/


10 
 

profissionais. Contendo em investigaçãovariação de salários; descrição dos perfis que contém os 

referentes cargos; exemplificação das atribuições e responsabilidades de cada profissional; exposição das 

avaliações dos funcionários quanto a empresa incluindo: remuneração, benefícios, oportunidade de 

carreira e qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 

Este tópico apresenta os procedimentos metodológicos que norteiam a execução dos objetivos 

deste artigo, formando a estrutura da pesquisa, ilustrada noDiagrama 1.  

 

 

Diagrama 1 – Estrutura analítica do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Emprega-se uma abordagem qualitativa, pois envolve compreensão de um evento em seu 

ambiente natural; trabalho bibliográfico e de campo que são constituídos por 474análises de 

entrevistasdisponíveis online e conversas com profissionais da área, resultando em um produto descritivo, 

além de trabalhar informações das empresas de tecnologia CastGroup, IBM, Guarany e Pagar.me. 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória, pois envolve pesquisas bibliográficas; é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído por livros, artigos, periódicos e publicações 

que estejam relacionadas com o assunto deste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As diferenças ativas entre os cargos no dia a dia dos gerentes são em suas responsabilidades em 

seus eixos de atuação. Segundo a (IMPACTA, 2017), para se tornar um Gerente de TI é preciso ao menos 

ter experiência nos tópicos: liderança e gestão de equipes; implementação de sistemas e projetos na érea 

de TI; conhecimento em linguagem de programação de alto nível; compreensão no processode 

desenvolvimento e/ou gerenciamento de projetos; profundoconhecimento em segurança da informação; 

inglês fluente; básico em espanhol; pós-graduação; reunir conhecimentos em padrões básicos de 

qualidade como a ISO 20.000 e ISO 27.001; também estar atento a requisitos legais como o SOX, que é 
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fundamental para a sobrevivência da organização, e existem novas tendências, que devem estar na pauta, 

como SOA, Big Data, Green IT, entre outros. Como divulga o (INSTITUTE, 2018), o Gerente de 

Projetosprecisa desenvolver sua liderança, melhorar comunicação; manter-se em constante aprendizado; 

aperfeiçoar técnicas de negociação;  ter boas habilidades interpessoais; saber facilmente lidar com 

adaptações; gerenciar processos com facilidade; ter autoconfiança na avaliação de riscos; investir em 

certificações também é muito importante para os profissionais deste cargo ( A certificação inicial que 

todo gerente de projetos deve ter é a PMP – Project Management), além de participar de cursos, 

treinamentos e workshops;  

 No levantamento bibliográfico foram coletados diversos atributos referentes as semelhanças e 

diferenças nas 4 empresas selecionadas para levantamento de dados que empregam os profissionais em 

análise, a partir destes foram elaborados gráficos para melhor visualização. 

 Em relação aos atributosGráfico 1, pode-se notar que as empresas com o perfil em análise, se 

matem niveladas quanto aos dados estatísticos, demonstrando alto padrão de satisfação dos funcionários. 

As diferenças se destacam na oportunidade de crescimento dentro da empresa, onde a “Pagar.me” se 

mostra em condições mais propicias para isto. 

 

Gráfico 1 – Atributos referente as empresas de tecnologia do estado de São Paulo segundo os 

próprios funcionários  

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 Foi também analisada a variação de salários durante 2015, 2016 e 2017; estas foram decaindo ao 

longo do tempo com intervalo significativo entre os cargos sendo o de Gerente de TI melhor remunerado 

como demonstra a Tabela2.  

Tabela 2 – Variação de salário entre os cargos em análise 
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 Fonte: Elaborado pelos autores 

CONCLUSÃO 

 

 Os dados apresentados neste trabalho evidenciam que para se tornar gerente de TI e/ou gerente 

de projetos, necessita de diversas qualificações na área anteriormente já especificadas, estar atualizado 

nas tendências de mercado, ser pró ativo e ter visão ampla para detectar as necessidades antes que elas se 

tornem problemas. Neste trabalho, também pode-se observar que o nível salarial de um gestor de TI é 

mais atraente para aqueles que buscam satisfação financeira. Além de ser totalmente notável o grau de 

satisfação dos funcionários em empresas de tecnologia que necessitam de profissionais nos cargos em 

análise. 
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RESUMO 

 

O tema abordado na pesquisa é a gestão do conhecimento. Procurou-se visualizar como algumas 

empresas na cidade de São Carlos, Araraquara e Indaiatubana área de tecnologia da informação estão 

gerenciando o capital intelectual. Uma grande evolução no campo gerencial ocorreu com o surgimento da 

era do conhecimento em que as práticas tradicionais e autoritárias foram gradativamente sendo 

substituídas por uma postura mais flexível e sensível as pessoas. Buscou-se observar como o 

conhecimento influência no desenvolvimento das organizações. O tipo de pesquisa utilizado foi 

qualitativa com origem exploratória e foi aplicado um questionário aos gerentes das respectivas empresas. 

Contudo, verificou-se que as empresas não possuem um programa formalizado para a captação do 

conhecimento das pessoas (capital intelectual) e que estas somente utilizam-se de ações paliativas. 

 

PALAVRA-CHAVE:gestão do conhecimento, capital intelectual, pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos anos 90, surge uma nova sociedade, nomeada por Drucker (1993 apud 

NONAKA, TAKEUCHI, p.5, 1997) de a “Sociedade do Conhecimento”. Este argumenta que o 

conhecimento deixa de ser apenas um recurso, ao lado do trabalho, do capital e da terra, para tornar-se o 

único recurso significativo passando a fazer parte da estratégia empresarial.  

A gestão do conhecimento é recente, surgiu quando as empresas perceberam que a evolução da 

tecnologia da informação (TI) permitia acumular um volume enorme de informações. A questão então 

passou a ser transformá-las em conhecimento. Na era pós-industrial, o sucesso de uma empresa reside 

mais em suas capacitações intelectuais e de sistemas que em seus ativos físicos (ULRICH, 2000, p.275). 

Drucker (1981) ainda enfatiza que o marco na valorização do conhecimento humano começou 

com o fim da era industrial e o início da era do conhecimento, rompendo o vínculo financeiro dos 

desempenhos industriais surgindo à necessidade de mensurar o capital intelectual e sua influência no 

desempenho desta empresa. 

Atualmente, segundo Crawford (1998) nenhuma organização existe ou funciona sem o capital 

humano. Há que se observar que quando se altera as estruturas, altera-se também o modo de agir das 

pessoas. O grande desafio encontra-se na transformação dos gestores das organizações em aceitar novas 

responsabilidades, implementar ações interligadas com os outros, adaptarem-se ás circunstâncias e 

reaprender a lidar com gente. 

Constante mudanças no mundo corporativo podem ser identificadas atualmente, denominada a 

era da informação, onde se faz necessário as organizações estarem atentas as modificações para atingir 

novos rumos na empresa. Toda experiência e informação gerada pelo ser humano serve como 

conhecimento visando favorecer a organização, a gestão do conhecimento deve fazer parte da cultura da 

empresa, pois tende a produzir estímulos para os colaboradores estarem mais motivados gerando bons 

resultados.  

É importante ressaltar que as empresas estão cada vez mais voltadas para o conhecimento dos 

indivíduos, este está sendo considerado um ativo corporativo e as empresas bem-sucedidas perceberam 

que é necessário geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado que dedicam a obtenção de valor em outros ativos 

tangíveis. O conhecimento é mais do que uma pessoa ou grupo sabe e conhece – continuamente agregado 

a partir de fontes internas e externas por anos ou décadas (CHIAVENATO, 2010, p.398). 

Pode-se considerar que a tecnologia isolada não transforma uma empresa em criadora de 

conhecimento, cabe aos indivíduos ter iniciativa de incorporá-las e utilizá-las como forma de 

aprendizagem. No entanto, se o apetite, as habilidades e a atenção para com o conhecimento já estiverem 

presentes na organização, a tecnologia pode expandir o acesso e tornar mais fácil o problema de fazer 

chegar o conhecimento certo até a pessoa certa no momento certo (DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 

172). 

O tema de pesquisa a ser abordado é a gestão do conhecimento,Gerenciar conhecimento não 

trata só da administração de documentos ou o fato da empresa lidar com sistemas informatizados. Faz 

parte também cuidar do compartilhamento de experiências e conhecimentos adquiridos entre os membros 

da organização, assim como também faz parte o fluxo contínuo de informações entre colaboradores e até 
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mesmo o armazenamento e proteção. A Gestão do Conhecimento é justamente a gestão da contínua 

passagem entre conhecimento tácito e explícito que acontece nas organizações, ou seja, o conhecimento 

que as pessoas possuem ou adquirem ao longo da carreira. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). O foco 

dentro do tema a ser abordado é o capital intelectual, ou seja, o conhecimento que as pessoas possuem ou 

adquirem ao longo da carreira.  

OBJETIVOS  

 

O objetivo da pesquisa é identificar como as empresas instaladas na cidade de São Carlos-SP 

que atuam na área de tecnologia da informação procedem na gestão do conhecimento como o capital 

intelectual, portando, é necessário identificar o grau de conhecimento de cada indivíduo e a sua atuação 

dentro da organização.  

Para isso será observado a existência de uma metodologia de gestão do conhecimento, 

constatando se a empresa possui uma política de transferência de conhecimento, apontar como a empresa 

incentiva os funcionários a adquirirem novos conhecimentos, e evidenciar quais são as maiores 

dificuldades de mensurar o conhecimento das pessoas. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa realizada nesse trabalho foi quantitativo e visou 

estudarempresas situadas na no raio de 60 km da cidade de São Carlos-SP, utilizando questionário 

estruturado com questões de múltiplas escolhas (TAVARES JÚNIOR, 2003). 

A pesquisa foi realizada de forma exploratória, visando proporcionar familiaridade com o 

problema e torná-lo explícito. Esse tipo de pesquisa buscou aprimorar idéias.Como método de coleta de 

dados, usou-se um questionário que foiaplicadoao supervisor do departamento de suporte técnico.  

Primeiro mapeou-se e mensurou-se o tamanho das empresas, o número de funcionários e a área 

ou setor que ela atua e segundo dimensionou-se como essas empresas estão lidando e gerenciando o 

conhecimento das pessoas em suas rotinas de trabalho. 

O trabalho de campo foi realizado em diversas empresas, na área de tecnologia de informação. 

O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta  Google Forms e enviado por e-mail, as respostas 

serão utilizadas para realizar a caracterização das empresas estudadas.  

 

 

RESULTADOS  

 

Caracterização e dados coletados da Empresa A 

A empresa na qual foi realizado o trabalho de campo, é uma prestadora de serviço de pequeno 

porte situada na cidade de São Carlos, que atua desenvolvendo soluções em agricultura digital para 

monitoramento, inteligência e otimização de processos agrícolas. Com o propósito de aproximar as 

empresas de suas próprias operações, ajudando-as a entender e modificar cenários, a gerir e a interferir 
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quando necessário e, principalmente, a tomar decisões mais assertivas e eficientes em busca de melhores 

resultados.   

Com o questionário aplicado foi possível analisar que o gestor possui acima de 48 anos de 

idade, sua formação acadêmica é pós graduação. A empresa possui 10 funcionários e não contém uma 

política de transferência do conhecimento, utilizando apenas treinamentos para compartilhar informações. 

A empresa julga ser essencial em relação ao conhecimento dos indivíduos pontuando uma nota 

equivalente a 7 em uma escala de 1 a 8. As características segundo o gestor que compõem o capital 

humano são: talento, estrutura e cultura organizacional e a empresa procura captar o capital intelectual 

através de ideias fornecidas.  

O gestor citou a competitividade como um fator principal para as empresas estarem cada vez 

mais preocupadas com o gerenciamento do conhecimento com um todo. A empresa em questão não 

possui um setor especifico para a gestão do conhecimento e nenhum projeto em andamento para geração 

do conhecimento.  

 

Caracterização e dados coletados da Empresa B 

A empresa na qual foi realizado o trabalho de campo, é uma prestadora de serviço de pequeno 

porte localizada na cidade de São Carlos no ano de 1991, é uma empresa de software que desenvolve 

sistemas ERP (software de gestão) para gerenciamento comercial, industrial, fiscal, financeiro e contábil, 

de pequenas e médias empresas. O gerente possui acima de 48 anos com seu nível de escolaridade sendo 

ensino superior. A empresa possui apenas 11 funcionários e não possui uma política de transferência do 

conhecimento, utilizando reuniões para compartilhar as informações. Julgando essencial em relação ao 

conhecimento dos indivíduos uma nota 8 em uma escala de 1 a 8 e acredita-se que a gestão eficiente do 

conhecimento pode proporcionar melhores ganhos de produtividade.  

A ideia do gerente com relação a gestão do conhecimento relata que a gestão do conhecimento 

é considerada o conjunto de atividades que busca desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em 

uma organização visando à utilização na consecução de seus objetivos.  

 

Caracterização e dados coletados da empresa C 

A empresa na qual foi realizado o trabalho de campo, é uma prestadora de serviço de pequeno 

porte localizada na cidade de Indaiatuba especializada em soluções de tecnologia da informação para 

empresas de pequeno e médio porte, oferecendo serviços gerenciados para que os clientes possam focar 

em seus processos core com maior produtividade e eficiência. O gestor possui entre 18 e 28 anos com seu 

nível de escolaridade sendo ensino superior.   

A maneira que a empresa utiliza para compartilhar informações são reuniões e julga ser 

essencial em relação ao conhecimento dos indivíduos uma nota 7, dentro de 1 a 8. Talento, estrutura e 

Cultura organizacional são as características que o gestor informa que compõem o capital humano. O 

gerente acredita que a gestão eficiente proporciona uma produtividade melhor e para captar o capital 

intelectual entre as pessoas é quando as pessoas agregam valor em relação aos produtos e serviços 

oferecidos.  
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Caracterização e dados coletados da empresa D 

A empresa na qual foi realizado o trabalho de campo, é uma prestadora de serviço micro 

empresa situada na cidade de Araraquaracom o foco de tecnologia da informação no interior do estado de 

São Paulo, desenvolvendo produtos confiáveis e seguros. O gestor possui entre 39 e 48 anos e sendo pós 

graduado, e conta com a ajuda de 08 funcionários. Através de treinamentos a empresa compartilha 

informações para estarem a frente dos concorrentes. Quando questionado sobre a política de transferência 

do conhecimento, o gerente afirmou que na empresa existe e julgou como uma prática essencial e que 

pode fazer com que a empresa ganha espaço no mercado. 

Para a empresa em questão, o motivo das organizações estarem preocupadas com o 

gerenciamento como um todo é a possibilidade de ganhos de qualidade, capacidade e produtividade. Para 

prestadores de serviços, "armazenar" de forma inteligente o conhecimento adquirido em trabalhos 

desenvolvidos nos permite melhorar os resultados em trabalhos futuros, despendendo menos esforço para 

novas atividades e minimizando os prejuízos causados pela rotatividade de funcionários que é muito 

comum na nossa área de atuação. 

Na empresa, a transferência do conhecimento adquirido é feito utilizando uma ferramenta 

interna de armazenamento de registro de experiência e não possui um setor especifico para gestão do 

conhecimento e como resposta do gestor: “Nossos treinamentos e processos internos permitem que todos 

os envolvidos nos trabalhos são responsáveis por esta gestão, uma vez que eles mesmos poderão ser 

recompensados futuramente com a utilização destes recursos. Os líderes das equipes são orientados a 

apoiar os registros destes conhecimentos em uma ferramenta administrativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico de Qual é o seu nível de escolaridade 
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Figura 2: Gráfico de Qual Setor que a empresa se encontra inserida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico de Qual a classificação em relação ao porte da empresa onde você trabalha 
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Figura 4: Gráfico de Qual o nível de importância que a empresa julga ser essencial em relação 

ao conhecimento dos indivíduos 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Dado que as organizações na atualidade estão cada vez mais preocupadas com o conhecimento 

que as pessoas podem fornecer, compartilhar e transferir ao longo de sua permanência dentro das 

empresas pode-se visualizar que as empresas ainda não possuem um programa formal de captação do 

capital intelectual. Somente foi visualizado que todo tipo de conhecimento traz a necessidade de um 

gerenciamento, pois, os gerentes relacionam a busca do conhecimento com a busca de resultados. 

Observou-se que o conhecimento vem criando cada vez mais valor para as organizações e estas a partir 

daí podem gerar novos conhecimentos obtendo maior vantagem no mercado.  

Através da pesquisa visualizou-se incrementar o valor do conhecimento dentro da organização 

observando como as empresas compartilham, armazenam, combinam e manipulam em uma variedade de 

maneiras. 

Os resultados obtidos através do trabalho desenvolvido visaram saber como as empresas na 

cidade de São Carlos, Indaiatuba e Araraquara (SP) gerenciam o conhecimento. As empresas estudadas 

utilizam-se do capital intelectual para obter vantagem competitiva. Pôde-se observar que as empresas 

evoluem à medida que disseminam e incorporam o conhecimento nas atividades diárias. Com a aplicação 

e utilização do conhecimento as empresas conseguem melhorar e aprimorar seus produtos e serviços 

disponibilizados para os clientes. 

Enfim, conseguiu-se perceber que o compartilhamento de informações é fundamental porque 

ativos intelectuais diferentemente dos ativos físicos aumentam de acordo com o seu uso e são mais 

valorizados com o passar do tempo.  
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SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NO MERCADO DE CRÉDITO 

 

BISPO, Gustavo José; MORAIS, Wellinton Baldo de; SANTOS, Bruno Matheus 

Poloni dos; VIDAL, Joilson 

 

1. Resumo 

À [4] medida que as organizações possuem seus dados e informações armazenadas em ambiente 

computacional, existe uma dependência do mesmo para executarem seus negócios, reforçando a premissa 

de que a informação tem valor para a organização inicia-se a preocupação com relação a segurança dos 

dados, atualmente a quantidade de riscos que cercam esse ambiente aumentam exponencialmente com o 

avanço da tecnologia, consequentemente hackers e crackers utilizam-se de melhores recursos para o 

desenvolvimento de técnicas de intrusão à sistemas e servidores, em uma pesquisa sobre segurança digital 

feito pela Ponemon em 2016, [5] 76% dos profissionais de TI afirmaram que as organizações em geral já 

tiveram a experiência de perder ou ter os seus dados roubados de seus servidores nos últimos dois anos, 

acarretando enormes prejuízos, principalmente no ramo de crédito, que lida com informações pessoais de 

terceiros. Tendo em vista o problema citado, o presente artigo busca abordar possíveis falhas causadas em 

servidores e ferramentas que auxiliam no processo de captação e tratamento das informações, 

apresentando medidas de segurança utilizadas atualmente para o combate às ameaças e ataques. 

Palavras chave: Segurança da informação, Mercado de crédito, Ameaças e riscos, Sistemas e servidores, 

Medidas de segurança. 

2. Introdução 

Atualmente, a segurança digital é uma preocupação frequente em empresas de todos os portes, e essa 

atenção é redobrada quando se trata de empresas do setor de crédito e financeiro, em uma pesquisa sobre 

segurança digital feito pela [5]Ponemon em 2016, 76% dos profissionais de TI afirmaram que as 

organizações em geral já tiveram a experiência de perder ou ter dados roubados de sua base nos últimos 

dois anos, e a principal causa é a negligência interna com relação à proteção de dados e informações e o 

amplo acesso aos mesmos por parte de colaboradores, o que acaba multiplicando os danos quando contas 

corporativas são comprometidas, partindo para o ramo de crédito onde a maioria dos dados são pessoais 

de terceiros, o dano será maior. Para isso foram desenvolvidos estratégias e procedimentos para auxiliar 

na amenização e prevenção dos impactos causados pela perda dos dados, a fim de assegurar a 

confidencialidade das informações mais sensíveis da organização. 

3. Objetivo Geral 

Neste presente artigo serãoabordadaspossíveis falhas causadas em servidores e ferramentas que auxiliam 

no processo de captação e tratamento de dados das pessoas físicas e jurídicas,apresentando medidas de 

segurança utilizadas atualmente para combate à ameaças e ataques, elaborando um plano de ação efetivo 

garantindoa disponibilidade, confiabilidade e integridade das informações. 

4. Objetivo Específico 
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Objetiva-se elaborar um plano de ação focado nos processos de segurança das informações relacionadas 

ao mercado financeiro, tendo em vista que a maioria dos sistemas utilizados pelas empresas de crédito são 

desenvolvidos utilizando -se de um padrão que possibilita a conexão e compatibilidade com as 

ferramentas das empresas parceiras e do mesmo ramo, como exemplo os sistemas web de inserção e 

consulta de dados, o que aumenta os riscos de ataques por haver várias portas de entrada para fluxo de 

dados. Serão utilizadas medidas de segurança como configurações de firewall, gestão de backups para 

eventuais crises, implementação de políticas de acesso e parametrizações de redes privadas com 

utilização de VPNs. 

5. Motivos que favorecem a maioria dos incidentes envolvendo segurança da informação 

[1] Abaixo será citado os motivos que facilitam os incidentes envolvendo a segurança de TI e que 

podem trazer danos irreparáveis, não só para as empresas como para o usuário final que é quemé na 

maioria dos casos mais suscetível aos ataques de hackers e crackers e causa prejuízos consideráveis. 

5.1 Negligência interna 

Este motivo é duas vezes mais provável de comprometer os dados do que qualquer outro, muitas vezes 

uma organização por ter uma grande quantidade de funcionários acessando tais informações e, que por 

muitas vezes não há medidas de segurança e fiscalização para controlar tais acessos além da falta de ações 

de conscientização sobre a importância de proteger a base de informações da empresa facilita ataques e 

vazamento de dados. 

5.2 Ransomware em crescimento 

Os profissionais citados na pesquisa se dizem preocupados com o crescimento das ameaças Ransomware, 

tal ameaça é complicada de lidar, pois costuma ser sofisticada e exigem uma recompensa muito alta para 

a devolução dos dados com segurança, o que na maioria das vezes inviabiliza o retorno das informações 

roubadas. Por enquanto a maioria das empresas afirmam não ter sofrido ataques Ransomware, mas o 

crescimento da ameaça preocupa principalmente pelo tempo de ataque que, segundo empresas que já 

sofreram com isso, detectaram a violação dos dados em 24 horas. 

5.3 Acesso não autorizado 

As tarefas executadas atualmente pelos funcionários estão exigindo que acessem cada vez mais dados de 

propriedade industrial, segundo a perquisa, cerca de 88% dos colaboradores dizem que necessitam acessar 

dados de clientes, lista de contatos, registros de funcionários, relatórios financeiros, documentos 

confidenciais de negócios, ferramentas de softwares, entre outros ativos de informação, por esse motivo é 

necessário que as empresas desenvolvam ou implementem  ferramentas de controle de acesso e 

rastreamento por parte dos funcionários, porém hoje em dia é baixo o número de empresas que 

implementaram tais ferramentas para restrição dos menos privilegiados com relação ao acesso das 

informações sigilosas. 

5.4 Falta de gerenciamento do acesso ao sistema 
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A maioria das empresas não costumam manter um relatório de rastreio da atividade dos arquivos presente 

no sistema, a falha na auditoria dessas atividades é uma vulnerabilidade significativa, principalmente 

quando se trata de Ransomware. Sem uma auditoria, não há como verificar quais arquivos foram 

criptografados por um Ransomware. 

5.5 Não deletar arquivos. 

Uma prática muito frequente entre os usuários finais e de não deletar os arquivos e isso aumenta a 

vulnerabilidade da segurança digital. Cerca de 43% dos funcionários armazenam para sempre arquivos ou 

documentos que criara ou trabalham. 

 

5.6 Migração devagar para a Nuvem 

A velocidade para migração para a Cloud está menor do que a esperada, os dados sigilosos continuam 

sendo armazenados em modelos On – Premisse, mais fácil para se ter acesso aos dados. 

6. Plano de ação para segurança de servidores e máquinas de uma empresa 

As [3] organizações devem adotar medidas para qualificação de seus colaboradores sobre o que será 

implantado na empresa, como será implantado e como o funcionário deverá agir perante às novas regras, 

seguindo tal raciocínio, inicialmente é necessário criar um plano de conscientização sobre a importância 

da segurança da informação para os funcionários, organizando cursos obrigatórios que necessitam ser 

renovados anualmente, ações internas para apresentar as medidas de segurança adotadas pela empresa, 

para que os funcionários fiquem cientes de como a empresa lida com a proteção de seus dados. Medidas 

como essas garantem pelo menos a diminuição de casos de negligência interna, pois os colaboradores 

terão conhecimento dos riscos e ameaças a que estão sujeitos, poderão tomar medidas de prevenção como 

identificar e-mails phishing por exemplo, identificarão casos de engenharia social entre outros riscos que 

podem comprometer a segurança dos dados e informações tanto da própria empresa como de terceiros. 

Em paralelo com a conscientização dos funcionários, deve-se estruturar medidas de proteção específicas 

para os servidores, por muitas vezes colocar as aplicações para funcionar por muitas vezes é a primeira 

preocupação dos profissionais de TI, porém colocar tais aplicações para funcionar sem atender às 

necessidades de segurança, certamente trará consequências devastadoras futuramente. Por esse motivo é 

necessário utilizar de recursos que irão realizar o serviço de proteção das aplicações e dados, garantindo a 

integridade de funcionamento do servidor e a segurança da base de dados.  

Para o plano de segurança, serão citadas algumas medidas e práticas fundamentais para proteção de 

servidores e seus serviços quanto ao gerenciamento de Backup e armazenamento das informações e 

também medidas que devem ser tomadas após a instalação do sistema operacional, que será o responsável 

pelo funcionamento e controle das configurações que devem ser realizadas para proteção de informações. 

6.1 Firewall 
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Uma das práticas fundamentais para funcionamento seguro do servidor é a configuração do firewall, o 

mesmo controla quais serviços são expostos para rede, que significa o bloqueio ou restrição de acesso a 

todas as portas, exceto as que devem estar disponíveis publicamente. Os serviços em execução podem ser 

categorizados como Serviços públicos, que podem ser acessados por qualquer pessoa na internet, os 

Serviços privados, que devem ser somente acessados por um grupo selecionado de contas autorizadas ou 

a partir de um determinado local, e os Serviços internos, que devem estar acessíveis somente a partir do 

próprio servidor, sem expor o serviço para o exterior.  

O firewall é uma parte essencial de configuração de servidores, pois serve como uma camada extra de 

proteção, mesmo que os serviços implementem funcionalidades de segurança por si mesmos, restringindo 

acesso a tudo, exceto aos serviços que necessitam ser mantidos abertos, essa medida reduz a superfície de 

ataque ao servidor, limitando os componentes que são vulneráveis à exploração. 

6.2 VPNs e Redes Privadas 

As redes privadas estão disponíveis somente para certos servidores ou usuários, a VPN é uma forma de 

criar conexões seguras entre computadores remotos como se fosse uma rede privada local. Isto fornece 

uma forma segura de configurar os serviços como se estivessem em uma rede privada e conectar 

servidores remotos em cima de conexões seguras. 

A utilização da rede privada para comunicações internas é quase sempre preferível em vez de rede 

pública, mas vale ressaltar que uma vez que os outros usuários dentro do data center podem acessar a 

mesma rede, deve-se ainda implementar medidas adicionais para proteger a comunicação entre os 

servidores. 

O uso de uma VPN é uma maneira de mapear uma rede privada que apenas os servidores podem ver, a 

comunicação será completamente privada e segura. Outras aplicações podem ser parametrizadas para 

repassar seu tráfego através da interface virtual que software de VPN expões, desta forma, somente 

serviços que são destinados na internet pública, serão expostos na rede pública. 

6.3 Infraestrutura de Chave Pública e Criptografia SSL/TLS 

A infraestrutura de chave pública, ou PKI, refere-se a um sistema projetado para criar, gerenciar, e validar 

certificados para identificar indivíduos e criptografia de comunicação. Os certificados SSL ou TLS 

podem ser utilizados para autenticar diversas entidades entre si e podem também ser utilizados para 

criptografar a comunicação. 

Estabelecer um controle de certificação e o gerenciamento de certificados, permite que cada entidade de 

dentro da infraestrutura valide a identidade dos outros membros e criptografe seu tráfego, possibilitando a 

prevenção de ataques de man-in-the-middle, onde um atacante imita um servidor em sua infraestrutura 

para interceptar o tráfego. 

6.4 Auditoria do Serviço 
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A auditoria do serviço é um processo de identificação dos serviços que estão rodando nos servidores da 

infraestrutura, em quais portas estão utilizando e quais protocolos são aceitos, tais informações podem 

auxiliar na configuração dos ajustes do firewall. 

Como os servidores iniciam muitos processos para propósitos internos e para lidar com clientes externos, 

a superfície de ataque é expandida para usuários maliciosos, portanto, quanto mais serviços sendo 

executados, maior a chance de vulnerabilidade no servidor. 

Uma vez que se tenha ideia de quais serviços de rede estão sendo executados na máquina, é possível 

analisar a viabilidade destes serviços. Algumas questões podem ser abordadas sobre eles: 

• Este serviço deve ser executado? 

• Este serviço está executando em uma interface da qual ele não precisa? Ele deve estar 

vinculado a um único IP? 

• Suas regras de firewall estão estruturadas para permitir tráfego legítimo passar para este 

serviço? 

• Suas regras de firewall estão bloqueando tráfego que não seja legítimo? 

• Você tem um método de recepção de alertas de segurança sobre vulnerabilidades para 

cada um destes serviços? 

Esse tipo de auditoria de serviço deve ser uma prática padrão e recorrente ao se configurar qualquer 

servidor na infraestrutura. 

Tais medidas são fundamentais para que se tenha uma base de proteção para os servidores de uma 

empresa, e também algumas dessas medidas podem ser aplicadas pelo usuário final, para que proteja seus 

dados pessoais, atualmente é de suma importância focar na segurança de dados, pois a maioria das 

informações se encontram armazenada digitalmente, e quando há o vazamento danos irreparáveis são 

causados. 

7. Metodologia 

Para a estruturação das informações realizou-se um estudo aprofundado em artigos acadêmicos, sites e 

livros, levantando informações específicas para construir o contexto do assunto, extraindo informações, 

destacando possibilidades e resultados na segurança da informação. Neste estudo foi possível demostrar a 

importância e impacto que a SI influencia no ambiente organizacional. Foi criado um plano de ação 

visando a segurança da informação contraataques, vazamentos e perdas de dados.  

8. Resultados 

Foi enviado para quatro empresas que aceitaram conhecer o plano de ação para segurança da informação 

um questionário sobre a implantação das medidas e quais os resultados alcançados, e foram apresentadas 

as respostas abaixo. 

Figura 1 - Questionário 
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[Autores] 

Figura 2 

 

[Autores] 

Figura 3 

 

[Autores] 

Figura 4 
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[Autores] 

Figura 5 

 

[Autores] 

9. Conclusão 

Conclui-se, com base nas respostas obtidas, que a estruturação de um plano de segurança para as 

informações presentes em bases de dados de organizações do ramo de crédito em que a maioria dos dados 

são pessoais e de terceiros, é de suma importância para que não haja incidentes que geram prejuízo 

financeiro como de reputação para as empresas, reconhecer os erros causados internamente e tomar 

medidas corretivas garantem a integridade e confidencialidade dos dados, e assim dificulta o sucesso das 

ações de riscos e ameaças ao sistema corporativo. 
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RESUMO 

Todos os anos, fornecedores de serviços em tecnologia pesquisam formas de oferecer serviços cada vez 

mais competitivos, tentando combinar eficiência, desempenho e custo. Alguns conceitos como 

virtualização, TI Verde, cloudcomputing (computação em nuvem), são as promessas para os próximos 

anos. Entre essas novas tecnologias e conceitos, a virtualização já mostra resultados positivos e têm cada 

vez mais adeptos, principalmente no mercado corporativo, consequência da preocupação com a redução 

de custos, infraestrutura e melhor aproveitamento dos recursos computacionais existentes na empresa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os primeiros computadores que surgiram eram grandes e muito caros. No entanto, devido à 

grande demanda por uso, estes rapidamente se tornaram indispensáveis. 

No final dos anos 1960 para socializar o uso dos computadores, foi criado o time-sharing 

(compartilhamento de tempo), que permitia que através de um servidor centralizado vários usuários 

pudessem utilizar o hardware(equipamento físico) e o software instalado nele. Apesar de os 

computadores estarem conectados a um único servidor, os usuários imaginavam que as máquinas usadas 

por eles eram independentes e autônomas. Embora este tenha sido um grande passo na história da 

computação, surgiu assim um novo problema, o compartilhamento de um único computador com outras 

aplicações suscetíveis a falhas. 

A fim de saná-lo, a primeira solução proposta foi o uso de vários computadores, o que se 

reverteria em um aumento significativo do desempenho e na garantia do isolamento entre as aplicações.  

 Entretanto esta solução apresentava um custo elevado, além de um desperdício de recursos, já 

que os computadores ficavam grande parte do tempo ociosos. Tendo esta questão em vista, nos anos 60 a 

IBM (International BusinessMachines)começou a desenvolver a primeira máquina virtual (VM), que 

permitia que um único computador fosse dividido em vários. No ano de 1964, o Centro Científico de 

Cambridge, da IBM, liderado por Robert Creasy, inicia o desenvolvimento do CP-40 (Programa de 

Controle) e do CMS(Cambridge Monitor System). O CP-40 foi o primeiro sistema operacional a 

implementar o sistema de “fullvirtualization” (virtualização completa). Neste sistema era permitido 

emular simultaneamente até 14 pseudo máquinas que mais tarde foram chamadas de “máquinas virtuais” 

[16] (ROSENBLUM; GARFINKEL, 2005). Após esse primeiro sistema, a IBM começou a aperfeiçoar a 

técnica e em 1965, o Centro de Investigação Thomas J. Watson da IBM finalizou um sistema 

experimental que foi chamado de M44/44X. O sistema também se utilizava dos conceitos de “paginação”, 

“memória virtual” e de “multiprogramação”. 

Nessa etapa do desenvolvimento do M44/44X, ainda não foi implementada uma completa 

simulação do hardware da máquina hospedeira, surgindo assim o conceito de “partialvirtualization” 

(virtualização parcial).  

Esse foi o marco inicial para o desenvolvimento de vários outros sistemas cada vez melhores 

para que fossem obtidos os resultados esperados. Mattos (2008) cita alguns exemplos como: VMWare, 

Xen, Virtual PC, Citrix, Hyper-V, entre outros. 

Segundo [18] Siqueira (2006), o objetivo principal da virtualização é a simplificação da 

administração dos recursos computacionais através de técnicas que permitem ocultar, perante outros 

sistemas, aplicações ou usuários finais, as características físicas dos recursos. 

Ainda segundo[18] Siqueira (2006), do ponto de vista empresarial, adotar esta tecnologia é 

importante para consolidar o setor de Tecnologia da Informação (TI), de forma a se obter uma maior 

organização dos equipamentos tecnológicos, desfazer de equipamentos obsoletos e, por consequência, 

economizar consumo de energia elétrica e manutenção de equipamentos. 

Além disso, se for considerado o cenário atual, em qualquer empresa de grande porte, é 

necessário ter uma excelente infraestrutura para fazer o processamento de informações, pois a maior parte 

dos serviços dos negócios resulta de processamento de transações eletrônicas. 
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Tendo em vista as vantagens oferecidas a área de TI, pode-se citar também além delas, a 

contribuição da virtualização para o chamado TI Verde.  

Baseado nesse conceito de TI, [11]Murugesan (2008), afirma que os computadores diretamente 

consomem demasiada energia elétrica, além disso, indiretamente na fase de produção e descarte, esses 

causam impacto no meio ambiente e colaboram no aumento de emissões de gases poluentes. 

A virtualização, segundo [15]Quevedo (2008), vem nos proporcionar alternativas eficazes para 

que possamos reduzir a quantidade física de equipamentos, sendo capaz de substituir várias máquinas por 

uma virtualizada que seja eficiente a ponto de suportar a estrutura necessária para a empresa/instituição.  

 1.1 Benefícios do uso da virtualização 
 

As empresas possuem inúmeros servidores, os quais executam apenas tarefas simples 

desperdiçando seu real poder computacional. [3] Franco (2010) afirma que, a tecnologia de virtualização 

permite que estas inúmeras tarefas simples sejam executadas em um único servidor físico. Adotando a 

virtualização como solução e baseado em um planejamento sólido, a empresa reduz consideravelmente 

seus custos com espaço físico, energia, resfriamento, entre outros.  

Esta economia de custos é o principal fator de a tecnologia estar ganhando cada vez mais força e 

mais investimento dos setores de TI. 

Além dos benefícios citados acima, pode-se levar em consideração também a Lei de Moore, em 

que o número de transístores em um microprocessador dobra a cada 18 meses. 

Ainda segundo [9] Moore (1965), a principal implicação dessa lei é o rápido crescimento do 

poder computacional tornando várias máquinas obsoletas em um período curto de tempo, surgindo assim 

à necessidade de mais gastos em poder computacional. Com isso a tecnologia da virtualização possibilita 

a “reciclagem” destas máquinas, economizando investimento em poder computacional. 

 Para que se possa exemplificar e compreender os benefícios do uso da virtualização, ao invés de 

a empresa ter que renovar toda sua frota de computadores obsoletos, poderia investir em apenas um de 

grande porte, neste caso seria um servidor, que através da virtualização faria todo o trabalho que vários 

servidores teriam que fazer, e utilizaria os computadores obsoletos para se comunicar com o servidor, ou 

seja, a substituição, de várias máquinas por uma que seja eficiente a fim de suportar todas as aplicações 

rodando simultaneamente, e os computadores de usuário apenas fariam a comunicação com esse servidor 

centralizado. 

De acordo com [10] Moreira (2006) o problema em se utilizar um servidor para rodar cada 

serviço é que ele aproveita mal os recursos das máquinas. Em média, os servidores utilizam somente de 

5% a 10% da sua capacidade. Por meio disso, os administradores conseguem reduzir os custos de 

administração e manutenção e centralizar o trabalho dos gerentes de tecnologia.  

Com isso as empresas apostaram em um novo conceito: utilizar equipamentos mais robustos, 

com mais recursos de processamento e espaço em disco, para hospedar as diversas aplicações da 

companhia, sendo que essa aglutinação de recursos em um único servidor é chamada de consolidação de 

servidores. 

Além de todo benefício que a virtualização traz para a economia de equipamentos, melhor 

administração dos recursos, a virtualização ainda nos remete a questão ambiental, em que o crescente 
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desenvolvimento da TI e suas inovações, tanto incrementais como radicais, são responsáveis por uma 

parcela de emissão de dióxido de carbono (CO²) na atmosfera.  

Segundo [11] Murugesan (2008), os Data Centers(Centro de Processamento de Dados), que 

mantém a infraestrutura para a operacionalização dos componentes tecnológicos gera calor e 

consequentemente necessita de refrigeração, o que eleva o consumo de energia. Os computadores 

diretamente consomem demasiada energia elétrica, mas também indiretamente em sua produção e 

descarte causam impacto no meio ambiente e colaboram no aumento de emissões de gases poluentes. Um 

computador gera cerca de uma tonelada de CO² ao ano e seus componentes contêm materiais tóxicos o 

que resulta num grande problema ambiental ao se considerar o seu descarte.  

Assim, [15] Quevedo (2008) afirma que, à medida que a tecnologia de virtualização vem 

amadurecendo no mercado de TI, irão surgindo novas funcionalidades, expandindo soluções de 

infraestrutura virtual, uma fusão de ambiente de telecomunicações e storage(armazenamento), adoção de 

projetos de recuperação de desastres de baixo custo através da utilização de serviços de alta 

disponibilidade em ambientes separados geograficamente. 

 

2. OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo demonstrar quantitativamente as vantagens da utilização da 

virtualização e alta disponibilidade, visando demonstrar quais são os benefícios em prol da 

sustentabilidade, apresentando os principais conceitos desta tecnologia, as principais características 

técnicas, ou seja, arquiteturas e aplicações, bem como alguns exemplos de funcionalidades implantados 

em um ambiente corporativo que utilizam softwares (programas)próprios para criação, monitoração e 

gerenciamento de uma estrutura virtual empresarial. 

Apresentando uma visão sobre a importância da virtualização nas empresas e o resultado obtido 

da realização de pesquisas sobre o tema. No texto serão abordados os principais pontos sobre o tema, 

usando trabalhos completos e específicos para cada tópico apresentado.  

Enfatizando o potencial que a virtualização proporciona à relação custo/benefício na economia 

física das corporações e o ganho gerado à sustentabilidade de maneira generalizada. 

 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada será através de pesquisas bibliográficas sobre o assunto abordado, 

conceito das técnicas e ferramentas utilizadas e como esses conhecimentos foram aplicados em uma 

situação real na busca de melhoria de um processo de uma empresa de porte médio.  

 

 

4. RESULTADOS 

A coleta de dados foi realizada por usuários que utilizam a virtualização, através de um 

questionário utilizando a ferramenta online GoogleForms, (serviço gratuito para criação de 

formulários),sendo encaminhado a quinze usuários, dentre os quais quatorze responderam. 
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 Para uma coleta mais precisa dos dados, dividimos a pesquisa em cinco perguntas em que foram 

solicitadas informações sobre vantagem de utilização, benefícios em prol da sustentabilidade, facilidade 

de gestão de recursos, redução de espaço e experiência de utilização, portanto a análise dos dados foi de 

acordo com as perguntas na ordem que foram respondidas.  

 A 1º pergunta analisa a vantagem da utilização da virtualização, sendo a nota mais baixa 

nenhuma vantagem, e a nota mais próxima a 5 ou igual caracterizando diversas vantagens. 

Como pode ser visto na Figura 1, percebeu-se, que a maioria dos entrevistados responderam que 

há vantagens em relação ao uso da virtualização, sendo 50% das respostas dando nota máxima na 

vantagem de utilização: 

 

 

Figura 1- Vantagens de utilização da virtualização 

 

A 2º pergunta analisase os entrevistados acreditam nos benefícios da utilização da virtualização 

em relação ao meio ambiente. 

A Figura 2 mostra que 92,9% dos entrevistados responderamsime que 7,1% responderam que 

talvez: 

 

Figura 2- Beneficios de utilização da virtualização em relação ao meio ambiente 
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A 3º pergunta analisa se os entrevistados observam melhoras na administração e gestão da 

Tecnologia da Informação, utilizando a Virtualização. 

A Figura 3 mostra que a maioria dos entrevistados acredita nas melhorias da administração, ao 

adotar a virtualização para sua empresa: 

 

Figura 3- Melhoria na administração e gestão da Tecnologia da Informação 

 

A avaliação se os entrevistados acreditam que a virtualização proporciona redução de espaço 

físico pode ser vista na 4º pergunta. 

Observando Figura 4, percebeu-se, 100% dos entrevistados acreditam na redução de espaço 

através da tecnologia de virtualização.  

 

Figura 4- Redução de espaço utilizando a virtualização. 
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A 5º pergunta foca na experiência dos entrevistados em relação ao uso da virtualização, em que 

foi sugerida uma nota de 1 a 5, onde 1 se caracteriza uma péssima experiência e 5 se caracterizam uma 

excelente experiência.  

Na análise da Figura 5 percebeu-se, 64,3% dos entrevistados deram nota 4 e 35,7% deram nota 5 

na sua experiência de utilização:  

 

Figura 5- Experiência do usuário em relação a utilização da virtualização 

 

Ao final dos resultados observou-se que a virtualização de maneira geral contribui no processo 

de adminstração dos servidores, em prol ao meio ambiente e que obteve uma aceitação positiva em 

relação da experiencia de utilização pelos entrevistados. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados da pesquisa conclui-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação, 

através do uso da virtualização de servidores, aplicadas nos diversos setores da sociedade estão cada vez 

mais presentes no cotidiano dos usuários, mas ainda pode ser usada de maneira mais abrangente e ser 

mais bem explorada em suas potencialidades. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo visa estudar a aplicação do gerenciamento de projetos e suas boas práticasaplicado 

à implementação do sistema SAP ERP em uma grande empresa “X” e como os passos do gerenciamento 

de projetos ajuda no sucesso da implementação.Contém todas as informações e diretrizes sobre o 

planejamento de um projeto de implementação de sistema SAP ERP, pela qual deve ser seguido durante o 

desenvolvimento e implementação na organização. Foram utilizadas ferramentas de gerenciamento que 

auxiliam nas etapas que compõe um projeto e a implantação de um sistema SAP ERP e também utilizado 

o método de pesquisa estudo de caso e pesquisa exploratória, utilizando conceitos relativos ao tema, 

fundamentos básicos do sistema SAP ERP. Com a gestão correta do projeto e utilizando as ferramentas de 

gerenciamento, constatou-se que supriu as necessidades e trouxe benefícios para a organização, buscando 

garantir ao cliente-empresa melhores resultados no uso do sistema.  

 

Palavras-chave:SAP (Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de dados); ERP (Sistemas 

Integrados de Gestão Empresarial); Gerenciamento; Organização; 

 

 

 

Introdução 

O uso de sistemas destinados à gestão empresarial, teve grande crescimento e um papel muito 

importante nesses últimos anos para o desenvolvimento do negócio nas organizações que fizeram 

implantações e o mercado brasileiro vem oferecendo uma demanda crescente pelo uso dessas 

ferramentas, pois o se desenvolveu rapidamente e as organizações precisam adaptar-se às novas 

exigências, que são geradas em todas as áreas da estrutura organizacional.  

No mercado atual de sistemas ERP, existem vários programas, porém, para o artigo proposto será 

abordado o sistema SAP, que é considerado a maior empresa mundial de software de gestão empresarial 

que utilizam ERP (GAZETA MERCANTIL, 2006). 

Para Stamford (2000, p.1):  

o ERP é um sistema integrado, que possibilita um fluxo de informações único, contínuo 

e consistente por toda a empresa sob uma única base de dados. É um instrumento para a 

melhoria de processos de negócio, tais como produção, compras ou distribuição, 

orientado por estes processos e não as funções/departamentos da empresa, com 
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informações on-line e em tempo real. Possui uma arquitetura aberta, a qual viabiliza 

operar com diversos sistemas operacionais, banco de dados e plataformas de hardware. 

Desta forma, o ERP permite visualizar por completo as transações efetuadas pela 

empresa, desenhando um amplo cenário de seus processos de negócios. 

 

Nas implantações de sistemas integrados de gestão empresarial, há muita preocupação com a 

tecnologia, mas não dão a mesma importância com os demais aspectos ao longo da implementação que 

são fundamentais para que o resultado final seja o esperado pela organização. Cada etapa, cada processo é 

muito importante, pois a junção, leva ao resultado desejado, por isso há preocupação na execução de cada 

etapa e de cada responsável envolvido.  

A forma de gerenciar um projeto de implementação do sistema SAP ERP pode influenciar as 

implementações, tanto negativamente quanto positivamente, por isso, deve ser muito bem elaborado e 

estudado.  

Com o objetivo principal e a necessidade de implementar um sistema integrado que seja confiável 

e que tenha eficácia nos processos diários da organização, é relatado resultado do estudo de caso realizado 

em uma empresa de grande porte que realizou a implantação do sistema SAP ERP, no ano de 2016. A 

empresa pesquisada utilizava um sistema de gestão empresarial integrado (ERP) de uma outra empresa, 

porém, este sistema não estava atendendo todas as necessidades estratégicas, táticas e operacionais, 

incluindo o atendimento da legislação brasileira (fiscal/ legal), integração com softwares complementares/ 

especialistas/ mobile/ entre outros, impossibilitando assim o crescimento orquestrado e segura que a 

empresa pesquisada tem como prática deste a sua criação e que a toma singular em seu mercado de 

atuação. Após a implementação do sistema SAP ERP, possibilitará a otimização dos processos de 

negócio, ganhos de produtividade, redução de custos, garantia de governança e segurança, além de 

suportar a dinâmica de expansão do modelo empresarial da empresa. 

 

1. SAP/R3 

 

1.1. SAP/R3: Conceito, Características e Funções de seus módulos 

 

O Sistema SAP R/3 é um sistema integrado, que permite um melhor planejamento e controle do 

negócio. Segundo Davenport (2002, p.112), “O R/3 da SAP mantém todos os sistemas unidos e é a 

espinha dorsal do sistema geral”. 

Considerado um sistema de alta complexidade, que envolve uma cadeia funcional no 

desenvolvimento, onde cada cadeia funcional pode utilizar diferentes módulos do R/3. Os módulos do 

sistema SAP R/3 são divididos da seguinte forma: Financeira, Vendas, Logística, Produção, 

Controladoria, etc. 

A implantação do sistema SAP R/3 é muito complexa, o que exige comprometimento da 

empresa, funcionários, consultoria que está implantando e demais envolvidos. 
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1.1.2. Benefícios Empresariais 

 

O SAP/R3 oferece um módulo exclusivo para informações gerenciais, é responsável por 

processar e armazenar as principais informações de uma empresa, são disponibilizados diversos módulos 

específicos para cada setor como recursos humanos, finanças, logística, tornando-se por estas 

características um excelente objeto de estudo técnico.  

O motivo do sistema ERP R/3 da SAP (Souza &Saccol, 2003) ter um banco de dados único 

facilita que todas as informações corram em um único processo consolidado na organização inteira e, com 

esta integração das áreas os resultados finais são únicos e de conhecimento de toda organização. Julgo 

este como os principais benefícios de um sistema ERP SAP. 

O sistema estimulou o trabalho em equipe, exigindo comprometimento e mais conhecimento das 

pessoas envolvidas, forçando-as à especialização, pois o sistema integrado registra tudo, inclusive os 

erros, fazendo com que as pessoas executem corretamente suas tarefas. 

 

 

2. Gestão de Projetos 

 

Gestão de projetos, é a aplicação de conhecimentos, técnicas e habilidades aplicadas para a 

execução de projetos de forma correta, efetiva e eficaz, trazendo um foco único delineado pelos objetivos, 

recursos e a programação de cada projeto. O gerenciamento de projetos é trabalhado e desenvolvido 

através do ciclo de vida de um projeto, que contém 5 fases:  

• Iniciação: Nesta fase é onde o gerente de projetos deve buscar compreender quais são as 

primeiras informações que devem ser conhecidas e analisadas, as restrições de escopo, os dados 

importantes, como de tempo e de custo. É nesse momento que são registradas as premissas e o 

propósito do projeto.Isso significa que durante a elaboração dos modelos de projeto 

correspondentes à fase de iniciação, a principal preocupação deve recair no entendimento macro 

do projeto, que é, em conhecer quais as influências que interferem no sucesso dele, como 

requisitos iniciais e os riscos. Os modelos de projeto dessa fase envolvem, por exemplo, a lista 

de partes interessadas, o termo de abertura, entre outros.É durante essa fase inicial do projeto que 

se busca ter uma visão geral das tarefas e dos trabalhos que nela estão envolvidos. Tendo o 

conhecimento do propósito do projeto e de seus objetivos, o gerente de projetos deve submeter 

essas informações à aprovação, seja de um patrocinador, de um acionista, de outras partes 

interessadas ou, até mesmo, dos órgãos competentes.Afinal, antes que o projeto comece, 

informações como as estimativas preliminares sobre o orçamento, o cronograma e a necessidade 

de recursos devem ser conhecidas e discutidas previamente. 

• Planejamento: Já na fase de planejamento, as informações requerem um nível de detalhe maior. 

Chegar nesta etapa significa que o projeto foi aprovado e que a empresa acredita que os esforços 

irão gerar resultados. Portanto, os modelos de planejamento devem ser consistentes para 

estruturar um bom plano que leve o projeto ao sucesso.Os modelos devem prever a mensuração 

dos objetivos e do que será necessário para atender esses pontos, desde valores monetários até a 

quantidade de força de trabalho envolvida.Alguns documentos que são utilizados nessa fase são 

a Estrutura Analítica de Projeto, utilizada para dividir entregas em partes menores e melhor 

gerenciáveis, o cronograma do projeto e os demais planos.A fase de planejamento requer 

modelos que prevejam a profundidade na apresentação de informação, como a quantidade de 

material, de equipamentos, de mão de obra etc.A estruturação desses ativos organizacionais, 

sempre que possível, deve ocorrer em conjunto com a equipe, pois algumas particularidades, 

demandas ou novas ideias podem passar despercebidas. É fundamental eliminar atividades 

irrelevantes. 

https://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/projetos/5-dicas-para-facilitar-a-criacao-de-uma-estrutura-analitica-de-projeto
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• Execução: Durante a fase de execução, o foco é o exercício do que foi planejado. Portanto, os 

documentos devem assegurar o acompanhamento das atividades e o registro das entregas. É 

essencial que haja registro dos avanços e que sejam documentadas as conclusões parciais do 

escopo, tendo a prova do aceite de cada uma delas.Na execução, muitas vezes, ocorrem 

mudanças no escopo e também nos requisitos de qualidade. Os modelos de projeto devem 

contemplar meios de realizar essas interações.Deve estar claro que, na execução, o gerente de 

projetos exerce o acompanhamento das atividades em comparação com os trabalhos realizados 

durante o planejamento. O GP é responsável pela supervisão da força de trabalho, por fornecer 

aos funcionários os recursos necessários e por manter a equipe informada sobre o andamento do 

projeto.Enquanto o projeto está acontecendo, caso seja necessária uma intervenção com base no 

contraste entre o plano e realização, o gerente realiza os ajustes no planejamento inicial para que 

problemas referentes ao orçamento, aos recursos insuficientes ou riscos não interfiram no 

resultado final do projeto. 

• Monitoramento e Controle: O monitoramento e o controle ocorrem em paralelo com a execução, 

pois essa é a forma de assegurar que ela está em consonância com o planejamento. Por isso, os 

documentos concebidos para essa fase devem primar por medir o desempenho pois são 

essenciais para a tomada de decisão do gerente de projetos. Estes documentos envolvem gráficos 

de controle, acompanhamentos de indicadores de desempenho, ações corretivas e preventivas, 

dentre outras métricas do seu negócio.Durante sua maior parte, esta fase lida com a aferição do 

desempenho do projeto e o progresso em relação ao plano de gerenciamento de projetos. Ela 

corresponde à verificação do escopo e ao controle para verificar e monitorar os avanços.Por 

exemplo, o cálculo de indicadores chave de desempenho, KPI, tanto no que se refere ao custo, 

quanto em relação ao tempo, podem revelar a necessidade de ações corretivas ou preventivas. 

• Encerramento: Não é porque o projeto é concluído que as preocupações ou esforços terminam. 

Os modelos de projeto devem se concentrar em duas vertentes: no termo de aceite por parte do 

cliente e no registro das lições aprendidas.Deve existir um documento que valide o encerramento 

do projeto e a entrega de todas as partes do escopo, isentando a organização de responsabilidade 

futuras, salvo garantias, ou responsabilidades congêneres.Ao mesmo tempo, é a época em que 

devem ser documentadas as lições proporcionadas pelo projeto, as experiências relevantes que 

tendem a contribuir futuramente. O gerente de projetos pode convocar uma reunião final para a 

apresentação de um relatório e a exposição de informações gerais sobre a conclusão do projeto. 

Segundo guia PMBOK: “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único e exclusivo”. 

 

2.1. Conceitos e Características da Gestão de Projetos 

 

Heldman (2006, p. 37) define projeto como “um empreendimento temporário, com datas de início 

e termino definidas, que tem por finalidade criar um produto ou serviço único e que está concluído 

quando suas metas e objetivos forem alcançados e aprovados pelos stakeholders”. 

A edição do PMBOK (2004), inclui como partes envolvidas, a equipe do gerenciamento do 

projeto, os influenciadores podem influenciar negativamente ou positivamente o andamento do projeto, 

mas não estão diretamente relacionados a aquisição ou ao uso do produto e os escritórios de 

gerenciamento de projeto. Kerzner (2002), define projeto como um empreendimento com objetivo 

identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade, sendo, em geral, 

considerada uma atividade única de uma empresa. Para Vargas (2000, p. 12) projeto é: um 

empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, 

meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros pré- definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

 

https://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/estrategia/o-que-e-kpi
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2.2. Sucesso na gestão de projetos 

 

Para que um projeto seja executado de uma maneira satisfatória depende inicialmente da confiança 

dos stakeholders. Pois, são eles que financiam o projeto com os recursos de que ele precisa: materiais, 

técnicos e humanos. Desta forma, esperam que a equipe atinja o objetivo definitivo inicialmente 

(PATAH, 2004). 

 

 

3. Estudo de Caso 

 

3.1. A empresa estudada 

 

Por mais de 8 anos, a empresa “X” possui e utiliza um sistema de gestão empresarial integrado 

(ERP) da empresa “Y”. Porém este sistema não estava atendendo todas as necessidades estratégicas, 

táticas e operacionais, incluindo o atendimento da legislação brasileira (fiscal/ legal), integração com 

softwares complementares/ especialista/ mobile/ entre outros, impossibilitando assim o crescimento 

orquestrado e seguro que a empresa “X” tem como prática desde a sua criação e que a torna singular em 

seu mercado de atuação. 

A empresa “X” deixou bem clara sua visão com relação a implantação e manutenção futura da 

solução desejada, SAP R/3 ERP e definiu a diretriz base de maximizar o uso dos recursos padrões do 

sistema, denominado Standard’s na língua inglês e de mercado, para que desta forma houvesse um 

volume controlado de customizações. 

 

 

4. Escopo do projeto 

 

4.1. Objetivo do projeto 

 

O objetivo desse projeto é implementar o sistema de gestão empresarial integrado, denominado 

SAP R/3 ERP. Após a implantação, possibilitará a otimização dos processos de negócio, ganhos de 

produtividade, redução de custos, garantia de governança e segurança, além de suportar a dinâmica de 

expansão do modelo empresarial da empresa “X”. 

 

4.2. Estratégia de Implantação do SAP R/3. 

 

A estratégia de implantação que estamos considerando na implantação do SAP R/3 para a 

empresa “X”, consiste em implantar um grande número de módulos, funcionalidades e integrações, 

através de uma única fase, denominada “Onda”. 

Para a garantia do sucesso desta “onda” de implantação, utilizaremos a metodologia 

internacionalmente criada, reconhecida e utilizada pela própria SAP, denominada ASAP 



44 
 

(AcceleratedSAP) baseada em 6 (seis) grandes fases, que vai desde a Preparação do Projeto até o Go Live 

e Suporte. 

 

 

Figura 1 – Metodologia ASAP 

 

4.3. Fases da implantação 

 

4.3.1.  Preparação do projeto 

 

 Primeira FASE do ASAP, este é o momento onde o escopo é definido, detalhado e estimado. O 

planejamento do projeto é realizado assim como o kickoff do mesmo para alinhar o entendimento do que 

é o projeto com: 

• Escopo 

• Estimativas 

• Planejamento inicial do projeto 

• Cronograma 

• Aspectos técnicos 

• Definição de equipe 

• Identificação de Riscos e estratégias para os mesmos 

• Planejamento de controle de qualidade 

• Kickoff 

 

4.3.2. Blueprint 

 

Neste momento da metodologia ASAP os analistas funcionais devem levantar e detalhar os requisitos de 

negócio e processos. Tudo deve ser documentado e consolidado no Business Blueprint endereçando 

assuntos como: 

• Levantamento dos Processos de negócio 

• Gestão do projeto 

• Mudanças organizacionais (e estratégia de tratamento) 

• Treinamentos (keyusers e usuários) 

• Ambiente para desenvolvimento 
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• Definição dos novos processos de negócio 

• Controle de qualidade 

• Necessidades e mudanças organizacionais 

 

4.3.3. Realização 

 

Podemos dizer que neste momento do ASAP, a análise funcional realizada anteriormente é traduzida para 

o ambiente SAP. Os processos e requisitos são configurados (ou adaptados) e implementados no sistema 

através de atividades como: 

• Configuração base 

• Configuração final 

• Desenvolvimento de programas 

• Implementação de interfaces 

• Testes individuais 

• Testes integrados (e suas evidências) 

• Documentação de cenários e processos 

• Execução dos treinamentos aos keyusers e usuários 

• Controle de qualidade 

• Tracking dos bugs 

 

4.3.4. Preparação Final 

 

Na metodologia ASAP, a fase Preparação final, trata dos últimos ajustes, testes e verificações. O sistema 

poderá ir para a Go-Live após as verificações atenderem ao nível de estabilidade esperado. Neste 

momento são executadas atividades como: 

• Testes de volume 

• Testes de stress 

• Planejamento da implantação 

• Estratégia de implantação 

• Treinamentos finais 

• Controle de qualidade 

 

4.3.5. Go-Live e Suporte 

 

Última fase do ASAP, é neste momento que o sistema é colocado em produção e suportado. O projeto 

SAP é implantado. 
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• Transferência de pré-produção 

• Ajustes em hardware 

• Ajustes em software, base de dados, sistema operacional e outros 

• Treinamentos 

• Suporte aos key-users e usuários 

• Encerramento 

4.3.6. RUN 

 

Nessa fase é onde é feito o acompanhamento do sistema em ambiente produtivo e otimiza as 

operações feitas pela implementação do sistema SAP. 

 

4.4. Escopo Funcional 

 

O Escopo funcional que foi considerado na implantação do SAP R/3 para a empresa “X”, é 

apresentado através da figura abaixo: 

 

Figura 2 – Escopo Funcional 
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Figura 3 – Módulos e suas descrições 

 

4.5. Fora do Escopo 

 

Foi definido o que estaria fora do escopo desse projeto, para que não houvesse problemas 

durante e no final do projeto de implementação do SAP R/3 ERP. 

 

4.6. Responsabilidades 

 

Foi definido responsabilidades para todas as áreas e para todos os envolvidos: 

• Comitê executivo do projeto: realizou aprovações e acompanhamento do projeto. 

• Gerência do Projeto: trabalhou como um instrumento de controle e acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto. 

• Usuários chaves: fez realização de testes, documentação e demonstração das tarefas 

diárias. 

• Analistas Funcionais: realizou documentação onde descrevia as atividades que foram 

executadas, produtos que foram implantados e os prazos envolvidos. 

 

4.7. Gerenciamento do tempo 

 

O gerenciamento do tempo e o progresso das tarefas do cronograma ficou a cargo do Gerente de 

Projetos e dos membros da equipe de projetos por ele autorizados. Foi realizado reuniões 

semanais e os membros da equipe de projeto que estavam envolvidos participaram. 
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Figura 4 – Cronograma do Projeto 

 

4.8. Gerenciamento de custos 

Assegurar que o projeto seja concluído dentro do orçamento planejado e aprovado. O 

detalhamento dos custos do projeto, bem como seu acompanhamento (planejado x real) será 

controlado separadamente.  Esta atividade é responsabilidade do gerente do projeto da empresa 

“X”. 

 

4.9. Gerenciamento de riscos 

 

O gerenciamento dos riscos do projeto é o processo sistemático de identificação, análise e 

planejamento de respostas aos riscos do projeto (também conhecido como plano de 

contingência). Os principais pontos aqui tratados são:  

 

• Identificação e Análise dos Riscos: Qualquer risco no projeto poderá ser identificado durante a 

execução das atividades e deverá ser analisado e apresentado nas reuniões quinzenais, ou, em 

situações críticas em reuniões emergenciais. 

• Plano de Respostas aos Riscos: O plano de respostas ao risco, ou plano de contingência, 

estabelece as ações planejadas para os riscos apontados, caso eles venham a ocorrer, definindo a 

ação e responsáveis diretos na execução destas ações. 

 

4.10. Gerenciamento da Qualidade  

 

Garantir que os processos de desenvolvimento e as soluções geradas sejam executados de acordo 

com requisitos e padrões pré-estabelecidos. O Plano define as ações e recursos necessários para 

verificar e validar se tais requisitos e padrões estão sendo atendidos.   

 

Documentos Referenciais para o Plano da Qualidade Os documentos abaixo são referências para 

o Plano da Qualidade porque neles estão definidas informações que fundamentarão as definições 

do plano de controle e garantia da qualidade.  
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4.11. Gerenciamento de comunicações 

 

Neste tópico são organizadas as reuniões do projeto, os documentos que serão divulgados e os 

indicadores utilizados de performance do projeto. Este processo garante o acompanhamento do 

projeto por parte dos “stakeholders”, bem como o registro adequado das informações do projeto 

para futura consulta.   

 

Engloba a identificação das informações que os interessados necessitam: quem requer qual 

informação, quando ela será necessária, como será fornecida e por quem. Os documentos deverão 

ser arquivados na estrutura de dados do projeto. 

 

7.2. Reunião de kick-off: Será o início oficial do projeto. Ao fim desta reunião será confeccionada 

ata de reunião.  

 

7.3. Reunião semanal de acompanhamento: Em todas as reuniões semanal de acompanhamento, 

será apresentado o documento de status do projeto contendo o avanço das atividades que foram 

executadas durante este período em comparação ao cronograma e o andamento das possíveis ações 

de mitigação de problemas definidas nas outras reuniões de acompanhamento. Serão também 

identificados os problemas que possam vir a ocorrer e definidas as ações para mitigá-los. Ao final 

da cada reunião será feita ata de reunião para documentação.  

 

7.4. Reunião de conclusão: Será efetuada a conclusão do projeto. Serão apresentados também 

todos os documentos gerados nesta fase do projeto. Ao final da reunião será feita ata de reunião 

para documentação. 

 

5. Como se conduziu o estudo 

O estudo dessa pesquisa foi conduzido em uma empresa “X” de grande porte, localizada em São 

Paulo, no período de maio à outubro de 2017. A pesquisa foi realizada após um ano da 

implantação do sistema. No estudo de caso procurou-se avaliar o grau de satisfação dos 

funcionários diante de dois direcionadores: perspectiva em relação ao sistema SAP R/3; em 

relação às informações disponibilizadas por ele. Tais observações não foi um problema, pois o 

pesquisador trabalha com o sistema ERP SAP R/3 na empresa que fez a implantação, dando todo o 

suporte para a empresa “X” até o momento. A coleta documental englobou os relatórios gerados 

ao longo do projeto. O estudo de caso abrangeu uma amostra de 12 usuários, envolvendo a área de 

Gestão financeira, Controladoria, Gestão de Materiais, Gestão de depósitos, Vendas e 

distribuições, Infraestrutura do Sistema SAP,o que representa aproximadamente de 50% do total 

dentro do sistema SAP R/3 que foi implementado. O instrumento utilizado consistiu em um 

questionário contendo 5 questões sobre o novo sistema implementado. 
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6. Análise dos resultados 

A pesquisa foi aplicada para vários usuários que utilizam o mesmo módulo e módulos diferentes. 

Procuramos avaliar o grau de satisfação dos funcionários com o novo sistema ERP, que trouxe um 

sistema integrado com os módulos e mais completo.  

Uma avaliação geral do questionário em relação ao sistema SAP R/3 em si pode ser visualizada na 

tabela 1. Para a elaboração do questionário, foram dadas notas a cada um dos conceitos, variando de 0 

(ruim), 1(regular), 2 (satisfatório) e 3 (muito satisfatório). Considerando que notas acima de dois como 

satisfatórias. 

Sobre a facilidade no acesso ao sistema, apenas 3% (três por cento) dos usuários responderam 

regular, 33% (trinta e três por cento) responderam Satisfatório e 64% (sessenta e quatro por cento) 

responderam que estavam muito satisfeitos. 

Quanto a funcionalidade do sistema, apenas 3% (três por cento) dos usuários responderam regular, 

43% (quarenta e três por cento) responderam Satisfatório e 54% (cinquenta e quatro por cento) 

responderam que estavam muito satisfeitos. 

Outro fator avaliado foi em relação à interface do sistema, onde apenas 3% (três por cento) dos 

usuários responderam regular, 31% (trinta e um por cento) responderam Satisfatório e 66% (sessenta e 

seis por cento) responderam que estavam muito satisfeitos. 

Em relação a disponibilidade do sistema, apenas 3% (três por cento) dos usuários responderam 

regular, 17% (dezessete por cento) responderam Satisfatório e 80% (oitenta por cento) responderam que 

estavam muito satisfeitos. 

Na avaliação geral do sistema SAP R/3, 40% (quarenta por cento) dos usuários estavam satisfeitos 

e 60% (sessenta por cento) muito satisfeitos. 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Essa pesquisa apresentou o estudo de implementação de um sistema SAP/R3 ERP em uma 

empresa “X” de grande porte, enfatizando a importância do gerenciamento de projetos. Identificou de 

forma simples e objetiva da Gestão de projetos, mostrando que é uma ferramenta simples e estratégica 
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para ser usada no plano de negócio de diversas organizações, pois com o resultado obtido pudemos 

demonstrar um caminho que visa melhores condições de produtividade, gerenciamento e qualidade nas 

empresas, além de satisfação.  

Em cada fase da implantação do sistema SAP R/3 pode-se perceber que o bom gerenciamento de 

projetos pode contribuir para que cada detalhe e cada etapa concluísse com sucesso e otimização dos 

resultados. Esse plano de gerenciamento de projetos é aplicável à maioria, senão à todas as situações em 

projetos.  

Para que o projeto conclui-se com sucesso, mostrou-se que um projeto de implementação 

mobiliza toda a organização, além da empresa que está implementando o sistema SAP R/3. Houve 

dedicação intensa dos funcionários da empresa “X” que conheciam e responderam pelas necessidades dos 

processos de negócios envolvidos. A alta disponibilidade dos profissionais foi um fator crítico para o 

sucesso do projeto. 

Conclui-se que, gerenciar de forma adequada os projetos dentro da empresa, traz benefícios 

financeiros e de crescimento em pouco prazo e principalmente na questão de sobrevivência da 

organização no mercado competitivo, trazendo um diferencial na forma de gerenciá-la. 
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O SISTEMA ERP NAGESTÃO DE QUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES 
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RESUMO 

 

As organizações têm se importado cada vez mais com a qualidade de seus produtos e serviços, 

buscando a melhoria contínua de seus processos. A qualidade, hoje em dia, é uma das principais 

estratégias competitivas das organizações. Os sistemas de informação (SI), como os Sistemas Integrados 

de Gestão Empresarial (SIGE), em inglês, Enterprise Resource Planning (ERP), possuem grande 

importância no auxílio da gestão de uma empresa, pois um SI bem estruturado proporciona rapidez e 

eficiência nos negócios e o melhor planejamento das organizações, e com o mercado cada vez mais 

competitivo, passa a ser indispensável para a empresa. O ERP possui um módulo relacionado à gestão de 

qualidade, que pode contribuir grandemente para a otimização dos processos de qualidade da empresa. O 

objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, conceituando o sistema ERP na gestão de 

qualidade como uma ferramenta para otimizar esse tipo de gestão nas organizações. A presente revisão 

bibliográfica foi desenvolvida a partir de pesquisa junto a autores e estudiosos das áreas envolvidas e com 

esse estudo conclui-se que o uso de sistemas ERP tem crescido bastante em empresas dos mais diversos 

ramos, configurando-se em uma ferramenta que contribui grandemente para a organização e 

disponibilização das informações em todos os setores, auxiliando os gestores principalmente no processo 

de tomada de decisões. 

 

Palavras-Chave: Qualidade, Gestão de qualidade, Sistemas integrados de gestão, ERP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o rápido avanço tecnológico que vem ocorrendo nos últimos anos, as empresas encontram-

se em um cenário de repentinas mudanças no mercado. Há uma preocupação em atender não somente as 

necessidades dos clientes, mas também em superar suas expectativas, para assim manter o nível de 

competitividade. Diante disso, as organizações têm se importado cada vez mais com a qualidade de seus 

produtos e serviços, buscando a melhoria contínua de seus processos. 

A qualidade, hoje em dia, é uma das principais estratégias competitivas das organizações. O 

termo qualidade tem sido confundido com luxo, beleza, preço alto ou baixo, embalagem bonita, bom 

acabamento, entre outros. Na verdade, a qualidade se refere a um conjunto de atributos que compõe um 

produto ou serviço (LOBO, SILVA, 2014). Existem dois significados principais da qualidade: representa 

que as características de um produto ou serviço correspondem às necessidades dos clientes, e que há 

ausência de deficiências (MATOS, 2009). Gestão de qualidade é uma forma de organização das empresas 

para que apresentem um bom desempenho em seus processos produtivos, garantindo a qualidade de seu 

produto ou serviço final (MARINO, 2006). 

Os sistemas de informação (SI) possuem grande importância no auxílio da gestão de uma 

empresa, visto que eles se sustentam por informações, é possível obter relatórios, pesquisas de mercado, 

contribuindo fortemente para o processo de tomada de decisão. Um SI bem estruturado proporciona 

rapidez e eficiência nos negócios e o melhor planejamento das organizações, e com o mercado cada vez 

mais competitivo, passa a ser indispensável para a empresa (RODRIGUES et al., 2015). 

Sistema Integrado de Gestão Empresarial(SIGE), em inglês, Enterprise Resource 

Planning(ERP), é uma espécie de sistema de informação e tem como objetivo integrar todos os dados e 

processos organização em um único sistema, ou seja, detém todas as informações em um único banco de 

dados, e também facilitar o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa (FERRO, 

FERREIRA NETO, 1999). 

Além de integrar as áreas de finanças, comercial e administrativa, o ERP possui um módulo 

relacionado à gestão de qualidade, que pode contribuir grandemente para a otimização dos processos de 

qualidade da empresa (RECHE, et al, 2015).  

 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foirealizar umarevisão da literatura, conceituando o sistema ERP na 

gestão de qualidade como uma ferramenta para otimizar esse tipo de gestão nas organizações, 

descrevendo este sistema e analisando seu módulo de gestão de qualidade. 

 

 

3. METODOLOGIA 
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 Caracteriza-se o presente estudo como umtrabalho qualitativo, sendo desenvolvido a partir de 

pesquisa da literatura junto a autores e estudiosos das áreas envolvidas. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. A Gestão de Qualidade 

 

A Qualidade passou a ser uma estratégia fundamental para as organizações que buscam se 

manter no mercado, oferecendo produtos ou serviços que atendam às exigências do cliente, garantindo 

assim a satisfação. De acordo com Maranhão (2006, p.4) “com a qualidade, você manterá os clientes já 

existentes e conquistará outros, assim operando com os menores riscos e maior volume de negócios”.  

Gestão da Qualidade são conjuntos de ações dirigidas a fim de se obter características do produto 

ou serviço com capacidade de satisfazer plenamente as necessidades e expectativas do 

cliente/consumidor, atingindo o que se conhece como qualidade. (JUNIOR, BONELLI, 2006). 

A Gestão da Qualidade é cada vez mais procurada por diversas empresas e organizações devido 

ao seu reconhecimento internacional na confiança de produtos ou serviços. As empresas que possuem 

certificações e normas de qualidade têm um grande diferencial competitivo, alémdepossuírem uma 

imagem mais positiva perante os seus clientes e fornecedores (COSTA et al., 2011). Segundo 

Paladini(2000, p. 11) “a decisão gerencial entre produzir ou produzir com qualidade estava sendo 

substituída pela decisão estratégica de produzir com qualidade ou pôr em risco a sobrevivência da 

organização”.  

Segundo Costaet al. (2011), nas últimas décadas, um número crescente de empresas no mundo 

vem adotando sistemas de gestão da qualidade, baseados em normas que são aceitas internacionalmente, 

com objetivos de propiciar melhores condições competitivas e garantir a sua permanência no mercado.  

Esse processo teve continuidade e consolidou-se em 1987, quando foi publicada a primeira norma da 

série ISO 9000, com o objetivo de padronizar a qualidade e tornar auditáveis os princípios da qualidade 

total (CORDEIRO, 2004). Dessa forma, surgiram as primeiras certificações em sistema de qualidade.  Em 

seguida, com a abertura de mercado no Brasil, a partir da década de 90, os princípios da qualidade já 

consolidados, romperam as barreiras tático/operacional e passaram a integrar as estratégias 

organizacionais. De acordo com Informações doCB25 - Comitê Brasileiro responsável pelas normas ISO 

9000 no Brasil, em 1990 havia nopaís 18 certificados de 13 empresas. Em 2005, esse número era de 

8.164. Entre 2006 a 2010 foram concedidos 16100 certificados, cujos números revelam um crescimento 

expressivo. Destaca JUNIOR et al. (2005) que, nessa abordagem contemporânea, a qualidade passou a 

considerar o cliente e suas necessidades como centro da tomada de decisões. 

 

4.2. O Sistema ERP e a Qualidade 

 

Os sistemas ERP são sistemas de informação integrados cujo objetivo é suportar a maior 

quantidade possível de departamentos dentro de uma empresa, sendo estruturados em módulos que são 

equivalentes às áreas funcionais da organização (ALMEIDA,2006).Segundo Ferro (2015) são uma 
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plataforma de software criada para integrar os diversos departamentos de uma organização, possibilitando 

a automação e armazenamento de todas as informações de negócios, tornando comunicação interna mais 

fácil e independente, pois o ERP facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa 

(Figura 1). Com o uso de sistemas ERP é possível a utilização de ferramentas de planejamento que 

examinam os impactos das decisões das mais diversas áreas da empresa. 

 

 

Figura 1. ERP interligado à todos os setores da empresa, facilitando o fluxo de informações entre todas 

as atividades. (Fonte: Ferro et al., 2015). 

 

Os sistemas ERP utilizam um banco de dados corporativo, ou seja, um único banco de dados 

centralizado, que obtém e alimenta os dados. A existência de uma única base de dados simplifica o fluxo 

de informações em uma empresa, pois não há a necessidade de se conservar e depender de vários bancos 

de dados (ALMEIDA, 2006 apud Davenport 2005)(Figura 2). 

 

 

Figura 2: Estrutura de um Sistema ERP (Fonte: ALMEIDA, 2006 apud Davenport 2005). 
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A relevância do ERP nas corporações é sinalizada pela maior confiabilidade dos dados, que são 

monitorados em tempo real, e pela diminuição do retrabalho, sendo que para isso é necessárioo 

comprometimento dos responsáveis por fazer a atualização sistemática dos dados que alimentam toda a 

cadeia de módulos do ERP (FERRO, 2015). 

De acordo com Smith (2004), a implantação do ERP possibilita a descentralização das decisões, 

onde elas são tomadas pelos responsáveis com melhor qualidade, devido à disponibilidade das 

informações.Souza (2000) descreve como o principal benefício do uso de sistemas ERP a sua colaboração 

no processo de tomada de decisão, pois, devido à integração do sistema, possibilita o controle da empresa 

como um todo, a atualização tecnológica, a redução de custos e a disponibilização da informação em 

tempo real, e a principal desvantagem como a dificuldade de implantação dos sistemas, que demandam 

muito tempo, pois possui a necessidade de mudança na cultura da empresa e do comprometimento e 

responsabilidade por parte dos funcionários. 

O ERP possui um módulo de Administração da Qualidade, conhecido comoQuality Management 

(QM), que baseia-se nas definições da norma ISO 9000 (normas sobre gestão da qualidade que podem ser 

aplicadas a empresas, produtos e serviços para aumentar a eficiência e a satisfação do cliente 

(ABNT,2013)). Este módulo permite aplicar os elementos mais importantes de um sistema da qualidade, 

como as atividades relacionadas ao planejamento, controle e acompanhamento da qualidade (MELO, 

2014). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A busca das organizações pela maior qualidade e pela melhoria contínua de seus produtos e 

serviços tem as feito investir cada vez mais na gestão de qualidade, onde procuram manter a 

competitividade para se fortalecerem no mercado. O uso de sistemas ERP tem crescido bastante em 

empresas dos mais diversos ramos, configurando-se em uma ferramenta que contribui grandemente para a 

organização e disponibilização das informações em todos os setores, auxiliando os gestores 

principalmente no processo de tomada de decisões. 
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UM OLHAR PARA DIFICULDADES, FERRAMENTAS E MÉTODOS DE INSTRUÇÃO EM 

MATEMÁTICA, NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO BRASIL 

 

NATALYN KELLY LIMA FRACASSO22 

WESLEY PECORARO23 

 

 

RESUMO 

 Com a necessidade de crianças em aprender matemática, as dificuldades se mostram crescentes. 

Com análise nos obstáculos apresentados, foi percebido que por sua maioria o tratamento se faz de 

acompanhamento com profissionais qualificados e estímulos em áreas afetadas do cérebro, e para isso se 

utiliza de ferramentas tecnológicas. Este trabalho tem como objetivo,apresentar os resultados iniciais de 

um projeto que busca estudar os obstáculos apresentados por estudantes das escolas públicas da cidade de 

São Carlos – SP com embasamento generalizado (Brasil), investigar materiais de apoio no ensino da 

matemática, fornecendo subsídios a toda comunidade interessada, sendo capaz de utilizar e aplicar em 

casos de uso que buscam a solução para o problema apresentado e posteriormente dar continuidade a 

pesquisa para que esta resulte em material palpável de aplicação eficaz .Os resultados observados indicam 

que com a diversidade de ferramentas disponíveis do mercado tecnológico, será possível criar bons 

materiais de auxilio de acordo com cada perfil de dificuldade em matemática. 

PALAVRAS-CHAVE:Matemática. Dificuldades. Ferramentas.  

 

ABSTRACT 

 With the intention of children learning math, as the difficulties show themselves increasing. 

With analysis of the obstacles presented, most of the treatment was designed to follow the needs related 

to the areas affected by the brain, and the use of technological tools. This paper aims to present the initial 

results of a project that seeks to carry out studies by students of public schools in the city of São Carlos - 

SP with generalized base (Brazil), research materials to support the teaching of mathematics, provide 

subsidies the existence of a solution to the problem and in order to respond to a search so that it can be 

used in an effective research model. The observed criteria indicate that, with a series of resources 

available in the technological market, it will be possible to obtain good aid materials according to each 

profile of difficulty in mathematics. 

KEYWORDS:Mathematics Difficulties. Tools. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo os pesquisadores, houve por parte do Homem a necessidade de uma ferramenta capaz 

de resolver os problemas encontrados em seu dia-a-dia, como: medir, calcular, contar e organizar-se de 

acordo com o espaço, então surgiu a matemática.  

Ainda que, todas as pessoas tenham contato direto com a matemática em seu cotidiano. A 

dificuldade no aprendizadodesta ferramentaque se tornou disciplina nas escolas, é preocupante, no ano de 

2011 a revista GAICHAZH divulgou que cerca de 89% dos alunos que se formam no ensino médio 

(estudo de no mínimo 11 anos), não possuem o desejado nesta disciplina. 

O quadro apresentado, é sustentado por diversos parâmetros para alcançar este nível de alarde. 

Entre eles encontram-se profissionais desqualificados ministrando aulas, falta de apoio dos responsáveis, 

materiais adequados, ineficiência cognitiva dos alunos, o amadurecimento em conjunto do pensamento 

matemático e o desenvolvimento psicológico. O conjunto de dois ou mais fatores citados, podem causar 

diversos intercursos ao estudante, incluindo a Discalculia – transtorno de aprendizagem, que 

aproximadamente 5% das crianças apresentam em seu desenvolvimento. 

Neste contexto, foi criada em 2005 a OBMEP para estimular e promover o estudo da 

matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior 

número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos 

e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o 

aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional; 

contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de 

pesquisa e com as sociedades científicas; promover a inclusão social por meio da difusão do 

conhecimento. Também foram desenvolvidos diversos meios de auxílio ao professor/aluno sendo eles: 

aplicativos, plataformas online como o famoso GeoGrebra, projetos que concatenam a matemática e 

outros campos (Ex: magia, informática) e centros de recreação. 

Embora o estudo sobre as dificuldades do aprendizado em matemática não seja novidade, há uma 

lacuna sobre as ferramentas e métodos disponíveis e sua eficiência prática, principalmente aos 

responsáveis por crianças que encontram problemas no aprendizado e a escola não fornece amparo 

necessário. Neste âmbito, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados almeja estudar os obstáculos 

apresentados por estudantes das escolas públicas, investigar materiais de apoio no ensino da matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais que foram e estão sendo utilizados na condução deste projeto são artigos científicos 

e periódicos da área de tecnologia, psicologia e educação, que viabilizam o levantamento bibliográfico a 

respeito do tema abordado. Aliado a isso, serão analisados estudos de caso em escolas do interior de São 

Paulo.  

O projeto é conduzido considerando as três fases descritas abaixo. Entretanto, este trabalho 

apresenta os resultados preliminares obtidos na execução parcial da Fase 1 e na execução inicial da Fase 

2.   
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Fase 1: Levantamento bibliográfico de trabalhos relacionados aos contratempos encontrados por 

estudantes do nível básico em matemática. 

 Fase 2: Investigação dos materiais de apoio no ensino de matemática e extrair dados obtidos em 

pesquisa de campo nas escolas públicas.  

  Fase 3: Análise dos dados extraídos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os obstáculos encontrados serão mostrados e analisados a partir da visão do aluno e professor 

seguindo o Diagrama 1. 

 

Digrama 1– Geradores de Dificuldades Matemáticas em Crianças 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

As dificuldades de aprendizagem relacionadas a neurologia são ramificadas em primária e 

secundária. A primária se resume em apenas um tópico que se caracteriza pelo transtorno no 

desenvolvimento de aprendizado conhecido como Discalculia. 

Este desarranjo apresenta danos biológicos em diversas áreas do cérebro como ilustra a Figura 1. 

A criança encontrará dificuldade em interpretar símbolos numéricos e operações aritméticas, sendo assim 

incapaz de desenvolver diversas atividades aparentemente simples para aqueles que não enfrentam tal 

anomalia. 

 

Figura 1 – Áreas do cérebro envolvidas no raciocínio matemático 
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Fonte: Gilda Maria e LuceJaine. 

 

Para que o diagnosticonão seja tardio, se faz necessário que familiares e agentes escolares 

primordialmente o professor, análise frequentemente as crianças com testes simples que provoque a eles 

estimulo suficiente com embasamento nas dificuldades anteriormente citadas, para detectar crianças que 

necessitam de acompanhamento e então encaminha-las para estímulos que façam o trabalho de 

desenvolver os aspectos em dificuldade (atualmente é utilizado o treinamento da neuroplasticidade, capaz 

de recuperar as funções cerebrais afetadas). 

Além do acompanhamento extremamente importante, também deve-se utilizar ferramentas de 

auxilio, e é indicado para este caso que se utilize dos exercícios de treinamento de “CogniFit”para 

crianças com Discalculia, ele é capaz de avaliar o nível de déficit cognitivo e criar automaticamente 

através de algoritmos programas de tratamento personalizados para cada perfil, através de jogos e 

exercícios divertidos. 

Segundo os autores da página (CogniFit,2013),“O programa foi desenhado por uma equipe de 

cientistas, neurologistas e psicólogos que aplicaram as últimas descobertas sobre o cérebro no formato 

de jogos simples adaptados automaticamente para o perfil cognitivo de cada usuário. Os jogos podem 

ser praticados online desde qualquer computador com internet e são fáceis de entender.” 

 A ramificação secundária indica seis tópicos principais: deficiência mental, epilepsia, dislexia, 

baixo peso, disfasia e síndrome fetal alcoólica. 

 A Deficiência Mental é constituída pelo quadro de inteligência e conjunto de habilidades gerais 

da vida abaixo da média, manifestado antes dos 18 anos. 

Os sintomas incluemhiperatividade, impulsividade, inquietação, dificuldade em pensar e 

compreender. Segundo dados divulgados pelos hospitais Israelita e A. Einstein, há diagnosticado mais de 

2milhões de casos por ano no Brasil. O tratamento através da Educação especial e terapia 

comportamental. Também podem ser consultados diversos especialistas como Fonoaudiólogo, Psiquiatra, 

Geneticista, Neurologista pediátrico, Terapeuta Ocupacional e Pediatra. Apesar do tratamento não ser 
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passível de resultar em cura, é muito importante para o paciente o acompanhamento e a constatação 

rápida do problema, para que ele consiga melhorar as condições de vida da pessoa.  

 Para eficácia do processo de alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual 

softwares educacionais como o “Projeto Participar” são de extrema importância, pois com estimulo 

contínuo a criança desenvolve habilidades mais facilmente, além de ter a sensação de diversão. 

 A Epilepsia é caracterizada pela perturbação das células nervosas no cérebro, causando 

convulsões, pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida, 

como traumatismo ou acidente vascular cerebral. 

Os sintomas incluem desmaio, fadiga, contrações musculares rítmicas, espasmos musculares, 

formigamento, amnésia, confusão mental, depressão convulsões, ansiedade, dor de cabeça, paralisia 

temporária após uma convulsão ou sonolência. 

Segundo dados divulgados pelos hospitais Israelita e A. Einstein, há diagnosticado mais de 150 

mil de casos por ano no Brasil. O tratamento é feito por meio do uso de anticonvulsivos, geralmente é 

utilizadomedicamentos e alguns casos cirurgia ou mudanças alimentares. Também podem ser consultados 

diversos especialistas como: Neurologista, Neurocirurgião e Clinico Geral. Apesar do tratamento não ser 

passível de resultar em cura, é muito importante para o paciente o acompanhamento e a constatação 

rápida do problema, para que ele consiga retardar o avanço dos sintomas e até conseguir ter sucesso na 

vida escolar. 

O uso de ferramentas computacionais é muito importante para acompanhamento desta doença, 

pois com anotações constantes, detalhistas e organizadas de crises e sensações, torna o trabalho do 

médico em acompanhamento mais eficaz, para este fim é então sugerido o aplicativo “Epilapp” e em 

breve será lançado para aviso prévio (média de 25 minutos) das crises epiléticas o dispositivo 

“Epistemic”. 

 A Dislexia é caracterizada pela dificuldade de leitura, é considerado um distúrbio de 

aprendizagem muito comum, a maior parte dos casos ocorre em crianças com níveis considerados 

normais de visão e inteligência. 

Os sintomas incluem atraso na habilidade de leitura ou no aprendizado de fala, dificuldade de 

memorização ou ortográfica. 

 Segundo dados divulgados pelos hospitais Israelita e A. Einstein, há diagnosticado mais de 2 

milhões de casos por ano no Brasil. O tratamento é feito por meio de terapia, nesses casos geralmente é 

utilizada a intervenção psicológica, ramo da psicologia que trata problemas pessoais relacionados com a 

vida escolar, profissional, familiar e social. Tambémpodem ser consultados diversos especialistas como: 

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Pediatra. O aconselhável é consultar médicos com linha de 

tratamento mais ampla, para que ele consiga encaminhar o paciente para o especialista correto de acordo 

com os sintomas apresentados e quadro clínico, se a vítima já estiver acompanhamento periódico com 

clínicos gerais e pediatras, estes serão profissionais ideais para fazer o redirecionamento mais certeiro. 

Apesar do tratamento não ser passível de resultar em cura, é muito importante para o paciente o 

acompanhamento e a constatação rápida do problema, para que ele consiga retardar o avanço dos 

sintomas e até conseguir ter sucesso na vida escolar. 
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 Concomitantemente com auxílio de tutores extremamente preparados, o uso da informática é de 

grande valia para minimização desta doença, pois é estimulado com afinco habilidades cognitivas e 

emocionais. Será então apresentado 2 softwares que auxiliam nos principais problemas que uma criança 

disléxica pode apresentar. O primeiro foi denominado como “Clicando.com”, tem como objetivo 

estimular a comparação e dissociação entre letras maiúsculas e minúsculas. O segundo é chamado de 

“Joaninha da Bolinha” para ganhar pontos neste jogo é necessário que conte corretamente quantas 

bolinhas estão presentes nas carapaças das joaninhas, e conceder a resposta correta. É válido lembrar que 

os softwares apresentados foram criados com base em estudos para estimular áreas do cérebro de maior 

déficit para crianças disléxicas. 

 Crianças que nascem com baixo peso, apresentaram mais dificuldades de aprendizagem, 

caracterizado por múltiplos domínios acadêmicos, sendo a matemática a área mais acometida.  

 Disfasia é um transtorno primário e duradouro do desenvolvimento e da 

aprendizagem. Ela faz parte dos distúrbios específicos de aprendizagem da  linguagem oral. 

Os sintomas variam de acordo com as divisões em categorias: Disfasia receptiva, Disfasia 

expressiva e Disfasia de sintaxe.  

O diagnóstico só pode ser formulado após uma série de exames. Geralmente é feito na 

criança em torno dos 5 anos de idade. A avaliação da linguagem feita 

pelo fonoaudiólogo também é acompanhada de uma entrevista com a família para traçar a 

evolução da criança. São aplicados testes de compreensão lexical e sintática, fonologia ou 

expressão. 

 O tratamentoé pluridisciplinar (fonoaudiologia, psiquiatria, psicomotricidade, 

ortóptica) para acompanhar ojovem ao máximo e limitar o impacto da doença sobre seu 

rendimento escolar. A naturopatia também pode ser seguida para ajudar a reduzir as 

diferenças. 

Para auxiliar crianças em seu desenvolvimento educacional que nasceram com baixo peso pode 

ser utilizado o software “Tux Math Scrabble”, é um jogo educacional para a prática de adição, subtração, 

divisão e multiplicação. 

 Síndrome alcoólica fetal, é conjurada como uma problemática que implica a total abstinência ao 

álcool durante o período de gravidez. 

 (RIBEIRO, 2010), “O atraso estaturo‐ponderal é outro elemento fundamental da SAF, tendo 

80% dos recém‐nascidos pouco peso para a idade de gestação ou vindo a tê‐lo no período de lactente. 

Para os mesmos autores a dismorfia craniofacial é a mais significativa e muito sugestiva para o 

diagnóstico da Síndrome Alcoólica Fetal. A microcefalia e o atraso psicomotor são encontrados, 

respectivamente em 94% e 89% das crianças e o Q.I. será tanto mais baixo quanto mais nítido for o 

nanismo e a dismorfia craniofacial. As malformações associadas à Síndrome Alcoólica Fetal variam 

entre 10% e 50%, podendo atingir qualquer aparelho”. 

Para auxiliar crianças em seu desenvolvimento educacional que nasceram com transtornos por 

causa da genitora ter sofrido SAF pode ser utilizado o software “Memória 1.21”, é em síntese um jogo de 

memória com operações matemáticas. 
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 As dificuldades não neurológicas são divididas principalmente em fatores escolares e sociais. Os 

fatores escolares são apresentados por principalmente 2 tópicos: professores desmotivados e alunos 

desinteressados.  

 Trabalhar como educador em escolas do estado de São Paulo é uma tarefa para muitos, 

sacrificante. Encontra-se neste cenário professores desmotivados com a profissão. A causa em destaque é 

a baixa remuneração, sentindo-se obrigado a trabalhar em mais de uma jornada para o sustento familiar, 

levando uma rotina extremamente estressante o professor que um dia sonhou em educar, com o tempo 

perde o gosto pelo ensino. Esses professores encontram grande impasse em encontrar tempo para corrigir 

trabalhos e preparar aulas. 

 Segundo (SANTOS,2007), “Esses professores não têm tempo de participar de cursos de 

capacitação tornando o ensino desta disciplina difícil de ser ministrada para os alunos que apresentam 

grandes dificuldades de raciocínio matemático. Há muitos profissionais da área de educação que estão 

buscando aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho e compartilhando suas experiências. Sendo assim, 

constatamos que existem muitos materiais e subsídios para serem acessados e estudados pelos 

professores, com o objetivo de melhorar a dinâmica das aulas e conquistar os alunos.”  

 Mas infelizmente, sem o subsidio necessário do corpo gestor das escolas e diretorias de ensino, 

estes professores interessados em ensinar de forma que o público alvo aprenda com maior facilidade, 

desiste.  

 Os alunos por sua maioria encontram-se desinteressados, este fato pode ser constatado pelo alto 

índice de reprovação na matéria discutida e por sua atual reputação. Este é derivado da falta de 

compreensão contínua do aluno para com a disciplina. Acentuando a falta de atenção às aulas, treino e 

repetição, fatores base para progresso e fixação dos conteúdos.  

Ainda segundo (SANTOS,2007), “os alunos alegam que os professores não explicam bem, não 

mantém disciplina na sala, deixam de corrigir todos os exercícios, não respeitam as dificuldades dos 

alunos.” A Matemática iniciadessamaneira, a estabelecer parâmetros causadores de repulsa para os 

alunos.  

 Como pode ser observado, as frustações dos alunos quanto a matéria por esse viés não écausada 

por eles e muito menos por seus educadores como a grande massa acredita, pois neste contexto, os 

professores são vítimas da falta de estrutura organizacional do sistema de ensino brasileiro. Para que haja 

mudanças significativas a relação entre os envolvidos deve ser extremamente boa, aplicando 

metodologias de comunicação e gerenciamento seguindo a estruturailustradana figura 2, sendo o 

operacional composto: pelos alunos e funcionários, intermédia: professores e topa equipe de diretoria da 

organização. 

 

Figura 2 – Estrutura Organizacional das escolas portuguesas (Pirâmide Organizacional – Níveis da 

Gestão) 
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Fonte: Dra. Miriam Pascoal, 2011. 

 

Os fatores sociais derivam basicamente dos familiares e a falta de motivação por parte dos 

mesmos. A família é a primeira sociedade qual a criança tem contato, antes mesmo de ser integrado a 

qualquer grupo social como a escola, por este motivo ovínculoafetivo é tão importante. 

A criança mostra comportamento de agrado aos seus familiares, então se faz necessário que os 

responsáveis desempenhem papel importante nesta situação, mostrando interesse no aprendizado do aluno 

em matemática e desempenhando o papel motivacional, principalmente quando o aluno apresentar 

dificuldades extremas. 

 

CONCLUSÃO 

 Os dados apresentados neste trabalho evidenciam que o processo de aprendizagem se tornou 

significativamente preocupante. Neste trabalho, também pode-se observar que além dos variados motivos 

frequentes para uma criança ter problemas na compreensão do raciocínio matemático, existem doenças 

sem cura que podem fazer com que as mesmas tenham baixo rendimento escolar. Foi percebido que o 

desenvolvimento tecnológico desempenha papel importante para auxilia-las e facilitar seu dia a dia. Além 

disso, mostra-se promissor os caminhos de implementação das ferramentas em escolas que não possuem 

estrutura para ajudar seus alunos. 
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Resumo 

A práxis pedagógica realizada na educação infantil exige do educador algo que vai além do estudo sobre 

o desenvolvimento e teorias significativas para a qualidade do ensino, exige um conjunto de estudos, 

criatividade e conhecimento prático para a elaboração de atividades que envolvam todos os conteúdos e 

estímulos necessários para atender a faixa etária em que se trabalha. Em sala de aula com os bebês na 

Fase 1 (berçário) pode-se explorar diversos temas que, trabalhados de forma interdisciplinar, ultrapassa a 

idéia de que o berçário é só “cuidar” e “trocar fraldas”. Esse projeto desenvolve um intenso aprendizado 

sobre o trânsito e os cuidados que temos ter ao dirigir com um bebe a bordo, com o objetivo de envolver 

os pais no desenvolvimento de seus bebes e propiciar estímulo diversos para os pequenos envolvendo o 

tema. 
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Introdução 

 A práxis pedagógica realizada na educação infantil exige do educador algo que vai além do 

estudo sobre o desenvolvimento e teorias significativas para a qualidade do ensino, exige um conjunto de 

estudos, criatividade e conhecimento prático para a elaboração de atividades que envolvam todos os 

conteúdos e estímulos necessários para atender a faixa etária em que se trabalha. Em sala de aula com os 

bebês na Fase 1 (berçário) pode-se explorar diversos temas que, trabalhados de forma interdisciplinar, 

ultrapassam a ideia de que o berçário é só “cuidar” e “trocar fraldas”. Esse projeto desenvolve um intenso 

aprendizado sobre o trânsito e os cuidados que temos de ter ao dirigir com um bebe a bordo, com o 

objetivo de envolver os pais no desenvolvimento de seus bebês e propiciar estímulo diversos para os 

pequenos envolvendo o tema. 

Diversas são as propagandas de conscientização sobre um trânsito seguro, leis exigem do 

condutor uma postura correta e respeito ao próximo e em caso de bebês temos o uso das cadeirinhas e 

assentos para a prevenção de acidentes que em muito casos podem ser fatais se não forem seguidos de 

forma correta. Segundo a Organização Criança Segura “O acidente de trânsito é a principal causa de 

morte acidental de crianças e adolescentes com idades de cinco a 14 anos no Brasil. Em 2016, 897 

crianças dessa faixa etária morreram vítimas de acidentes de trânsito e, em 2017, 9.581 foram 

hospitalizadas, segundo Ministério da Saúde.Do total de mortes de crianças de zero a 14 anos em 

acidentes de trânsito (1.292 casos em 2016), 36% (469) ocorreram quando elas estavam na condição de 

ocupantes de veículo e 30% (386) foram devido a atropelamentos.”  

Pensando nesta problemática, relacionamos nossas atividades do berçário com a conscientização 

do papai, mamãe ou responsável para transitarem com seus pequenos de forma segura demonstrando 

acima de tudo um ato de amor e cuidado com os mesmos. 

 

Objetivos 

• Estimular o desenvolvimento físico e psíquico do bebê; 

• Estimular o desenvolvimento motor e manuseio de materiais diversos; 

• Desenvolver habilidades sensoriais; 

• Reconhecer formas e cores diferentes; 

• Reconhecer a importância de um trânsito seguro por parte dos pais e 

responsáveis. 

 

Metodologia 

Iniciamos o trabalho assistindo o vídeo da Xuxa “Dirigindo meu carro”, HooplaKidz Brasil 

“Meu carro” e PatatiPatatá “Motorista”. Fizemos brincadeiras com cantigas de rodas que envolvem o 

tema e em seguida montamos um circuito para que eles pudessem usufruir e observar. 
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Com papel color set as ruas foram montadas no chão, e com a ajuda dos bebês confeccionamos 

carrinhos com caixas de papelão. Tudo com a participação deles. As caixas foram encapadas e eles 

aproveitaram para rasgar papel e manusear a textura do mesmo. Montamos um semáforo com caixa de 

papelão e no local onde vão as luzinhas foi carimbado as mãozinhas deles com tinta verde, amarela e 

vermelha. Nas caixas foram colocadas cordas para que pudéssemos puxar o carrinho e passear pela escola 

com eles. Com circuito montados, mostramos à eles a rua, o semáforo e a faixa, onde eles puderam 

brincar e manusear. 
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Pintamos as mãozinhas de cada bebê formando as cores do semáforo e em seguida foi colado em 

uma caixa de papelão para deixar o semáforo pronto. 
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Realizamos brincadeirinhas com carrinhos de mão explorando a coordenação motora para levar o 

carrinho pelo caminho certo até chegar na casinha.  

Com bolinhas nas cores do semáforo (verde, amarelo e vermelho), foimontado uma caixa onde a 

criança tinha que encaixar a bolinha da cor certa no buraco da caixa, com o auxílio da professora. 

Também utilizamos jogos de encaixe de formas geométricas nas cores do semáforo. 

Realizamos uma palestra para os pais sobre a importância de o bebê andar na cadeirinha ou bebê 

conforto e a utilização do cinto de segurança; com uma demonstração em vídeo no data show de várias 

situações de acidentes com crianças. Ao término, eles puderam “assistir” uma exposição das fotos do 

trabalho realizado com os pequenos em sala, e cada pai ou responsável pôde levar para casa o seguinte 

informativo: 
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De acordo com a legislação brasileira, até os 10 anos de idade as crianças devem ser transportadas no 

banco traseiro do veículo automotivo, usando cinto de segurança. E, até os sete anos e meio elas 

precisam usar um dispositivo de retenção veicular (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação). 

Esses dispositivos, quando usados e instalados corretamente, reduzem em até 71% a chance de morte 

de uma criança em caso de acidente de trânsito. 

Dicas de prevenção 

 

No carro 

• Nunca saia de carro com crianças sem usar o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação, 

nem mesmo para ir só até a esquina. Esteja sempre atento, pois muitas colisões acontecem 

próximas à área de destino e origem ou em ruas com baixo limite de velocidade; 

• Só use bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação que possuam o selo do Inmetro ou a 

certificação americana ou europeia; 

• Siga sempre o manual de instrução dos dispositivos de retenção veicular, certifique-se que eles são 

apropriados a idade da criança e que se adaptem adequadamente ao seu veículo; 

• O cinto de segurança é projetado para pessoas com no mínimo 1,45m de altura. Se a criança ainda 

não atingiu essa altura, ela precisa usar o assento de elevação para evitar que se machuque 

gravemente em caso de acidente; 

• O airbag do passageiro pode machucar seriamente uma criança quando essa estiver sentada no 

banco da frente. Por isso, se for transportar uma criança em camionete, desative esse dispositivo; 

• -As cadeirinhas sempre devem estar viradas para trás pois garantem uma maior proteção da 

cabeça,  pescoço e coluna, precisamente umas das partes mais vulneráveis, especialmente quando 

falamos de crianças. A cabeça, pescoço e costas estão alinhados sobre o encosto e a força de 

impacto é absorvida pela própria cadeirinha, reduzindo assim a pressão sobre tórax e abdómen. 

Na rua 

• Dê o exemplo. Exerça o comportamento seguro como pedestre e ensine para as crianças: atravesse 

as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres; 

• Não permita que uma criança menor de 10 anos ande sozinha pela rua. A supervisão de um adulto 

é vital até que a criança demonstre habilidades e capacidade de julgamento do trânsito. Segure 

sempre sua mão, firme, pelo pulso, enquanto estiverem caminhando na rua; 

• Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não são locais seguros para que 

as crianças brinquem; 

• Ensine a criança a olhar para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua,  

• ]Explique para os pequenos que eles devem usar a faixa de pedestres sempre que possível. Mesmo 

na faixa, devem olhar várias vezes para os dois lados e atravessar em linha reta. 

•  Explique o que significam os sinais de trânsito para meninos e meninas e diga que eles devem 

respeitá-los 

Vamos cuidar da vida de nossos bebês! 
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Carimbamos as mãozinhas formando um carrinho e em seguida foi colocado a foto de cada 

criança na posição de passageiro com a cadeirinha e entregamos aos pais para ser utilizado como porta 

retrato. 

 

 

 

Para finalizar realizamos a montagem de um painel educativo com as informações expostas na 

palestra e as fotos de todas as atividades realizadas com os bebês para acesso dos pais e comunidade 

escolar. Passeamos com os bebês pela unidade escolar entregando informativos sobre um “Trânsito 

Seguro e a Importância da Cadeirinha para os bebês” para os professores, funcionários e pais de outras 

salas de aula. 

 

 

 

 

 Resultado: 

Trabalhar a educação no trânsito é importante para a segurança dos bebês, crianças e 

também os adultos que conduzem o automóvel. Hoje em dia a maioria das pessoas andam 
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estressadas, irritadas com afazeres do dia a dia, a todo momento com o celular na mão (até mesmo 

dirigindo) e devido à isso muitos acidentes acontecem. Sabemos que existem leis para que se 

cumpra as exigências de um trânsito mais seguro porém poucas pessoas respeitam e a maioria 

preferem pagar muitas altíssimas. Durante a realização da nossa palestra muitos pais confessaram 

que devido à pressa muitas vezes deixam de amarrar o bebê ou a criança na cadeirinha e até mesmo 

esquecem da utilização do sinto de segurança. Alguns pais até mesmo deixam o bebê “dirigir” junto 

com ele no colo para dar uma pequena volta no quarteirão, e através do nosso trabalho puderam 

tomar consciência de quanto é perigoso essa falta de cuidado.  Em relação às crianças notamos o 

reconhecimento das cores trabalhadas, desenvolvimento motor e psíquico, atingindo os objetivos 

desejados. O trabalho apresentou resultado positivo e ao ser exposto na unidade escolar outros 

adultos puderam ter acesso à essa tomada de consciência.   

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

CRIANÇA SEGURA BRASIL –COMO PREVENIR ACIDENTES DE TRÂNSITO.  

Disponível em: https://criancasegura.org.br/categoria-dica/area-risco/transito/. Acesso 

em 22 de Agosto de 2018.  

MELLO, Suely Amaral. As Práticas Educativas e as Conquistas de Desenvolvimento 

das Crianças Pequenas. In: RODRIGUES, Elaine; ROSIN, Sheila Maria (Orgs). 

Infância e Práticas Educativas. Maringá – PR: Eduem, 2007. 

 

  

https://criancasegura.org.br/categoria-dica/area-risco/transito/


76 
 

ANÁLISE DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DOCENTES DE 

CURSOS DE ENGENHARIA DA UFSCar 

 

Lilian Segnini Rodrigues 

Universidade Federal de São Carlos 

liliansegnini@ufscar.br 

 

Itamar Aparecido Lorenzon 

Universidade Federal de São Carlos 

itamar@ufscar.br 

 

Resumo:Este artigo aborda a temática da avaliação de desempenho dos docentes, em especial nas 

Instituições de Ensino Superior, partindo do pressuposto de que essa avaliação se mostra um importante 

mecanismo para garantir a qualidade do ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos, bem 

como as atividades de pesquisa e extensão, que são igualmente importantes para a sociedade. Diante 

desse contexto, o objetivo deste artigo é analisar os resultados das avaliações de desempenho de docentes 

dos cursos de Engenharia oferecidos pela Universidade Federal de São Carlos, fazendo uma comparação 

com a qualidade do ensino da instituição, que é muito bem classificada no ranking das melhores 

universidades do Brasil. Para tanto, foram selecionados e analisados os processos de avaliação de 

desempenho para fins de progressão ou promoção na carreira de uma amostra de cinquenta docentes. 

Utiliza-se uma abordagem quali-quantitativa, uma vez que os dados coletados em números são analisados 

qualitativamente. Conclui-se que os docentes dos cursos de Engenharia da UFSCar são muito bem 

avaliados, ou seja, qualificados para o exercício de suas funções, o que garante um ambiente propício não 

apenas à aprendizagem dos alunos, como também à inovação.  

Palavras-chave:Avaliação de Desempenho.Docentes.Instituições Federais de Ensino Superior. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Frente às demandas da sociedade cada vez mais constantes por qualificação, o número de 

Instituições de Ensino Superior (IES) vêm crescendo ao longo dos anos, bem como a necessidade dessas 

se aperfeiçoarem e manterem a qualidade do ensino que constantemente é cobrada, tanto pela sociedade 

quanto pelos órgãos controladores do Governo. Oferecer um ensino de qualidade, nos dias atuais, não é 

mais uma vantagem competitiva, mas sim uma forma de sobrevivência dessas IES. 

A avaliação de desempenho de docentes do Magistério Superior é uma importante ferramenta para 

manter e/ou melhorar a qualidade de ensino das IES. Em especial nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), o processo de avaliação de desempenho de docentes se fundamenta no tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão e está vinculado às legislações vigentes, bem como às Normativas Internas de cada 

IFES. 

Segundo [2, p. 198], a importância da avaliação de desempenho docente se deve ao movimento 

reformista dos últimos vinte anos que focou na melhoria da educação. A autora salienta que esse 

movimento se ateve às estratégias que se dirigiam diretamente aos docentes, e garante que tais estratégias 

são, de fato, extremamente importantes, uma vez que “não existem políticas capazes de melhorar as 
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escolas se as pessoas que lá trabalham não dominarem o conhecimento e as competências de que 

necessitam”. 

Nesse sentido, [10] aponta que a educação de qualidade é uma exigência da sociedade, que vem 

constantemente pressionando a formulação e implementação de políticas públicas que visam melhorar o 

desempenho dos alunos brasileiros através do delineamento do perfil de um bom professor, incluindo aí o 

monitoramento daqueles que já atuam na rede de ensino mediante as avaliações de desempenho. 

Em [11, p. 298]afirma-se que “o processo de avaliação de desempenho vai constituir uma fonte, 

simultaneamente preciosa e abundante, de informação para a autoavaliação da escola”. Logo, a 

autoavaliação da escola, articulada com a avaliação docente, possibilita melhoria tanto da escola quanto 

do ensino. Portanto, a avaliação de desempenho dos docentes tem a capacidade de promover tanto a 

qualidade do ensino quanto da pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito das IES, tornando-se, 

portanto, um mecanismo de interesse tanto para as instituições quanto para a sociedade [3]. 

Uma vez sendo fundamental para a IFES manter seu corpo docente qualificado continuadamente, a 

avaliação de desempenho para fins de progressão ou promoção na carreira deve, necessariamente, atender 

aos requisitos mínimos do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Em outras palavras, os docentes, para 

percorrerem toda a carreira até chegarem ao último nível, devem passar por processos de avaliação de 

desempenho e obter pontuações mínimas em cada um dos três itens que compõem o tripé. 

Na Universidade Federal de São Carlos, a avaliação de desempenho de docentes do Magistério 

Superior para fins de progressão ou promoção na carreira se fundamenta na Resolução ConsUni nº 819, 

de 10 de agosto de 2015. Esta, por sua vez, considera as disposições constantes na Lei nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012, com redação alterada pela Lei nº12.863, de 24 de setembro de 2013, e nas diretrizes 

estabelecidas pela Portaria do Ministério da Educação nº 554, de 20 de junho de 2013. 

Diante desse contexto, o objetivo desse artigo é analisar o resultado de avaliações de desempenho 

para fins de progressão ou promoção na carreira de docentes do Magistério Superior que atuam em cursos 

de Engenharia desta IFES, apontando as pontuações adquiridas por esses docentes e realizando, 

posteriormente, uma análise desses resultados. Para tanto, utiliza-se como metodologia a pesquisa 

documental, onde foram analisados os processos de progressão e/ou promoção de uma amostra de 

docentes dos cursos de Engenharia da UFSCar. 

O artigo está estruturado em cinco seções, sendo essa Introdução sua primeira seção. Nas demais 

seções, segunda, terceira, quarta e quinta, respectivamente, constam a Fundamentação Teórica, a 

Metodologia, a Apresentação e Análise dos Resultados e as Considerações Finais. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A expansão da educação superior no Brasil, a partir da década de noventa, tendo em vista os 

programas governamentais de estímulo ao ingresso em universidades públicas, bem como o considerável 

aumento de IES privadas, levou o Estado a aprimorar suas ações de controle em relação à qualidade dos 

serviços ofertados por esse segmento, através da intensificação dos métodos de avaliação, supervisão e 

regulação, dando início a uma série de experiências avaliativas, destacando-se o Provão, que 

posteriormente foi substituído por outros sistemas avaliativos, e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), que instituiu o Exame Nacional de Estudantes (ENADE), que vigora até os 
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dias atuais e corresponde a uma prova aplicada aos estudantes que, além de medir o conhecimento desses 

estudantes, é utilizada também para medir a qualidade do ensino da IES que esses representam, criando 

um ranking de desempenho e qualidade das IES [14]. 

Ainda segundo [14], a criação desse ranking, por sua vez, levou as IES a aprimorarem seus métodos 

de ensino, focando no aumento da qualidade dos serviços ofertados, procurando soluções que resultassem 

em uma boa avaliação. 

Nesse sentido, a avaliação de desempenho docente surge como um potencial mecanismo que resulta 

na melhora da qualidade do ensino. Não apenas isso, a avaliação de desempenho obriga os docentes, em 

especial nas IFES, a elevarem suas produções intelectuais e participarem ativamente das atividades de 

extensão oferecidas pelas instituições. O tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, além de ser fortemente 

controlado e cobrado pelo Ministério da Educação (MEC), é muito importante para que as IFES 

mantenham e elevem seus índices de qualidade do serviço prestado à sociedade. 

De acordo com [8, p. 1], a qualidade da educação fundamenta-se na competência profissional dos 

docentes, que “está radicada numa base de natureza científico-pedagógica, adquirida a partir de uma 

formação inicial altamente qualificada e especializada e num conjunto de qualidades pessoais que se vão 

aprofundando em contexto de trabalho”. Para [4] a formação permanente é indispensável na profissão 

docente, uma vez que esse profissional é responsável por transferir conhecimentos e formar outros 

profissionais, num contexto em que a tecnologia está dominando as atividades de ensino e os problemas 

sociais e econômicos estão mais visíveis. O autor também afirma que o perfil do aluno também tem 

mudado nos últimos anos, já que esses estão cada vez mais antenados, atentos às mudanças tecnológicas, 

influenciados pelos meios de comunicação e informação, adquirindo, dessa forma, novos valores, desejos 

e exigências.  

Assim, “o ofício de professor é validado na percepção dos indivíduos que acreditam na sua 

verdadeira missão, a de conceber programas de condutas didáticas com meios de ensinar e de avaliar as 

tecnologias educativas de maneira eficaz” [7, p. 361]. 

Uma prática comum de avaliação de desempenho nas IES, e que incorpora outros itens da atividade 

docente, além do ensino, compreende a aplicação de regimentos da carreira docente universitária e está 

restrita aos processos de progressão na carreira [1]. A avaliação de desempenho docente para fins de 

progressão ou promoção na carreira é realizada pelos pares. Ou seja, são os próprios docentes da carreira, 

em formato de comissão, que realizam a avaliação de desempenho dos demais.  

 

A avaliação pelos pares é um processo em que os professores são avaliados pelos seus 

homólogos numa série de aspetos identificáveis (académico, interpessoal e 

intrapessoal), abrangendo uma variedade específica de áreas, tais como métodos de 

ensino, preparação da avaliação, desenvolvimento de materiais, planificação e tarefas, 

fornecendo também feedback para a reflexão sobre o ensino e crescimento 

profissional[9, p. 172]. 
 

Para [5] é essencial que a instituição de ensino se envolva interativamente no processo de avaliação 

dos docentes, organizando-se e oferecendo espaços e tempos, com o intuito de propiciar o trabalho 

colaborativo, a reflexão conjunta e a participação crítica.Nesse sentido, [15] salienta que a avaliação pelos 

pares deve ser vista pelos professores como um meio para que eles se desenvolvam profissionalmente e, 

também, como uma estratégia que pode ser utilizada para avaliar o desempenho profissional, aferindo 
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uma espécie de classificação, com a possibilidade de triangular as informações, contribuindo, dessa 

forma, para a melhora da confiabilidade geral e da validade da avaliação. 

A avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção na carreira do magistério público 

encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996), que prevê, em seu Art. 67, inciso IV, a progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação e na avaliação do desempenho” [12]. 

Vários autores, a exemplo de [12],[13] e [16] consideram positivo o fato de associar a avaliação de 

desempenho do docente a sistemas de incentivos, como é o caso das progressões e promoções na carreira, 

que acarretam em aumentos salariais e ascensão profissional dos docentes 

3 METODOLOGIA 

Esse artigo pode ser classificado como uma pesquisa científica básica, com abordagem quali-

quantitativa, uma vez que utiliza parâmetros estatísticos para analisar os dados e também é feita uma 

análise qualitativa.Com relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o assunto para maior conhecimento ou para construir hipóteses. 

Por fim, com relação aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa documental, uma vez que as 

fontes são documentos que compõem os processos de progressão e/ou promoção dos docentes de cursos 

de Engenharia da UFSCar que não são publicizados.   

Os processos em questão possuem, ao final, uma tabela que é utilizada pela Comissão de Análise 

para pontuar os itens que compõem o Tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, além de outros itens, como 

Atividades de Administração, Representação, Produção Intelectual e outras que não se enquadram nas 

categorias anteriores.Para esse artigo, foram selecionados cinquenta processos analisados pela comissão 

nos últimos dois anos. 

Os dados coletados serão analisados qualitativamente de modo a permitir uma análise sobre a 

qualificação dos docentes dos cursos de Engenharia da UFSCar, fazendo uma ponte com a qualidade do 

ensino fornecido por essa IFES [6]. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma Instituição Federal de Ensino Superior com 

sede na cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, onde ainda possui mais três campi, localizados nas 

cidades de Araras, Sorocaba e Buri. A UFSCar se destaca pelo alto nível de qualificação do seu corpo 

docente, já que 99,8% são doutores ou mestres e 95,8% dos professores desenvolvem atividades de 

ensino, pesquisa e extensão em regime de dedicação exclusiva [17]. 

Atualmente, a UFSCar oferece doze cursos de graduação em Engenharia, sendo eles: Engenharia 

Agronômica (Campi Araras e Lagoa do Sino); Engenharia Ambiental (Campus Lagoa do Sino); 

Engenharia Civil (Campus São Carlos); Engenharia de Alimentos (Campus Lagoa do Sino); Engenharia 

de Computação (Campus São Carlos); Engenharia de Materiais (Campus São Carlos); Engenharia de 

Produção (Campus São Carlos e Sorocaba); Engenharia Elétrica (Campus São Carlos); Engenharia Física 
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(Campus São Carlos); Engenharia de Florestal (Campus Sorocaba); Engenharia Mecânica (Campus São 

Carlos) e Engenharia Química (Campus São Carlos). 

A UFSCar é referência em qualidade de ensino, ficando classificada na 10ª posição entre as 

melhores universidades do Brasil pelo Ranking Universitário Folha (RUF) em 2017. O RUF é uma 

avaliação anual do Ensino Superior do País feita pelo jornal Folha de S. Paulo desde 2012. Também 

segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC) divulgada em novembro de 2017, a Universidade 

atingiu a nota máxima (5) no ICG (Índice Geral de Cursos), indicador de qualidade do Ensino Superior, e 

está entre as 10 melhores universidades do País. Já o Times HigherEducation (THE), um dos principais 

rankings internacionais de universidades, colocou a UFSCar em 18º lugar entre 81 instituições de Ensino 

Superior da América Latina (UFSCAR, 2018). 

A qualidade do ensino oferecido pela UFSCar está diretamente relacionada com a qualidade do seu 

corpo docente. Analisando os resultados das avaliações de desempenho de cinquenta docentes dos cursos 

de Engenharia da UFSCar, chegamos ao resultado que passamos a apresentar, porém é necessário, antes, 

especificar a amostra. De acordo com o Gráfico 1, dos cinquenta docentes que tiveram seus processos de 

avaliação de desempenho para fins de progressão ou promoção na carreira analisados nessa pesquisa, 

dezesseis são mulheres (32%) e 34 são homens (68%). 

 

Gráfico 1: Especificação da Amostra por Sexo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

A carreira do Magistério Superior Federal é composta por cinco classes (A, B, C, D e E). De acordo 

com a Lei nº 12.772/2012, o ingresso na carreira se dá na classe A. A cada período de dois anos, os 

docentes são submetidos à avaliação de desempenho e, caso sejam aprovados, progridem na carreira, até 

chegarem à Classe E, denominada Titular. A progressão é a passagem de um nível para o nível 

imediatamente subsequente, dentro da mesma Classe. A promoção é a passagem de uma Classe para o 

nível 1 da classe subsequente 

De acordo com o Gráfico 2, com relação a amostra, dos cinquenta processos analisados, cinco são 

de docentes que ingressaram recentemente e ainda estão na Classe A (10%), vinte e seis estão na Classe C 

(52%) e 19 na Classe D (38%). Segundo a Resolução ConsUni nº 819, de 10 de agosto de 2015 

(UFSCar), a pontuação necessária para fins de progressão ou promoção varia de acordo com a classe em 

que o docente se encontra, sendo que no começo da carreira essa pontuação é menor e, no final, maior. A 

Tabela 1 apresenta a pontuação adquirida pelos docentes cujos processos foram analisados, comparando 

32%

68%

Mulheres Homens
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essa pontuação com a pontuação mínima necessária para a aprovação na avaliação de desempenho 

acadêmico.  
 

 

Gráfico 2: Especificação da Amostra por Classe na Carreira 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Tabela 1: Pontuação Necessária versus Pontuação Adquirida 

Depto. Classe De Para Sexo 
Pontos 

Necessários 

Pontos 

Atingidos 

DEE A 1 2 F 15 26 

DEQ A 1 2 F 15 48,5 

DEE A 1 2 M 15 36,5 

DEMec A 1 2 M 15 30 

DEP-So A 1 2 F 15 23 

DECiv Adjunto 1 2 F 25 66,5 

DEP Adjunto 1 2 M 25 50,5 

DEMec Adjunto 1 2 M 25 57,6 

DEE Adjunto 1 2 M 25 34,5 

DEE Adjunto 1 2 M 25 62,6 

DEPS Adjunto 2 3 F 25 29 

DECiv Adjunto 2 3 F 25 73,5 

DEP Adjunto 2 3 M 25 88 

DEMec Adjunto 2 3 M 25 46 

DEE Adjunto 2 3 M 25 75,5 

DEMa Adjunto 2 3 M 25 79,5 

DEPS Adjunto 2 3 M 25 65,5 

DEMec Adjunto 2 3 M 25 60 

DEE Adjunto 2 3 M 25 34,5 

DEP Adjunto 2 3 M 25 61,5 

DEQ Adjunto 2 3 M 25 53 

DEP-So Adjunto 3 4 F 25 54,5 

DEQ Adjunto 3 4 F 25 63,5 

DEMa Adjunto 3 4 F 25 60,8 

DEP-So Adjunto 3 4 M 25 54 

DECiv Adjunto 3 4 M 25 79,5 

DEP Adjunto 3 4 M 25 51,6 

DEQ Adjunto 3 4 M 25 56,2 

DEP-So Adjunto 3 4 M 25 57,2 

DEQ Adjunto 3 4 M 25 61,04 

DEMa Adjunto 3 4 M 25 103 

DEP-So Associado 1 2 F 30 80,75 

DECiv Associado 1 2 M 30 94 

DECiv Associado 1 2 M 30 95,8 

DECiv Associado 1 2 M 30 66 

10%

52%

38%

Classe A Classe C Classe D
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DEPS Associado 1 2 M 30 95 

DEMa Associado 2 3 M 30 51 

DEP-So Associado 2 3 M 30 88,5 

DEP Associado 2 3 M 30 67 

DECiv Associado 2 3 M 30 49,5 

DEP Associado 3 4 F 30 99,5 

DEP Associado 3 4 M 30 56,5 

DEMa Associado Promoção* 1 F 60 110 

DEQ Associado Promoção* 1 F 60 122,5 

DEQ Associado Promoção* 1 F 60 60 

DECiv Associado Promoção* 1 F 60 125,5 

DEP Associado Promoção* 1 F 60 75,83 

DEP Associado Promoção* 1 M 60 145 

DEQ Associado Promoção* 1 M 60 82,25 

DEQ Associado Promoção* 1 M 60 67,5 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

*Promoção da Classe C para a Classe D (Todos os demais são Progressão) 

Analisando esses dados chega-se ao resultado de que quarenta e nove dos cinquenta processos 

analisados ultrapassaram a pontuação mínima necessária na avaliação de desempenho para fins de 

progressão ou promoção. Conforme é possível observar no Gráfico 3, quatorze docentes (29%) tiveram 

até 100% a mais do que a pontuação mínima necessária, vinte e cinco docentes (51%) tiveram entre 101% 

e 200% e dez docentes tiveram mais de 200% de pontos além no mínimo necessário (20%). Desses dez, 

um docente ultrapassou 300% de pontos a mais do que o mínimo necessário para obter sua progressão 

para o nível 4 da Classe C.  

 

Gráfico 3: Percentual de Pontos Além no Mínimo Necessário 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

Diante desses dados, fica claro que os docentes dos cursos de Engenharia da UFSCar têm se 

dedicado às atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Produção Intelectual, Administração, 

Representação, dentre outras, qualificando-se para o desempenho de suas funções. A avaliação de 

desempenho se mostra, de fato, um mecanismo extremamente importante para a qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Fato esse comprovado pela avaliação da instituição, como um todo, nos índices 

que medem essa qualidade. 

29%

51%

20%

Até 100% a mais De 101% a 200% a mais Acima de 200%
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No intuito de garantir que os professores sejam eficazes no desempenho de suas funções, bem como 

de elevar a qualidade de ensino e a avaliação da instituição como um todo, a avaliação de desempenho se 

mostra um mecanismo de fundamental importância. O fato dela estar ligada à recompensa, como é o caso 

do desenvolvimento na carreira, eleva sua efetividade e garante sua periodicidade. 

Essa pesquisa conclui que, nos cursos de Engenharia da UFSCar, os docentes são bem avaliados, ou 

seja, são qualificados, contribuindo muito com o ambiente de inovação no qual esses cursos estão 

inseridos. A inovação é um fator muito presente nesses cursos, um exemplo disso é que, se analisarmos a 

questão das patentes desenvolvidas no âmbito da UFSCar, chegaremos ao resultado que, a grande maioria 

delas, advém da área de Engenharia, principalmente a Engenharia de Materiais.  

Logo, a formação continuada dos docentes é essencial também para a manutenção desse ambiente 

de inovação que, nos dias de hoje, é indispensável para o desenvolvimento das nações. 

Consequentemente, a melhoria na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos tende a ser 

inevitável. 
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RESUMO 

A robótica está em crescimento exponencial em todo mundo, devido aos avanços tecnológicos da robótica 

e das linguagens de programação, que beneficiou no desenvolvimento derobôs totalmente voltado para 

cirurgias de precisão. Os robôs cirúrgicos atualmente são uma das tecnologias mais evoluídas, e são bem 

adaptados para a realização de cirurgias de precisão cirúrgica, pois os procedimentos cirúrgicos já 

estavam no limite máximo da capacidade de realização utilizando técnicas tradicionais. Nesse tipo 

cirurgia o robô pode ser visto como um membro da equipe cirúrgica, pois é controlado por um médico 

cirurgião que dispõem de uma revolucionária sala clínica com o que há de mais avançado na tecnologia 

para realizar o procedimento cirúrgico com precisão. O robô cirúrgico foi criado para eventualmente 

superar os limites que os médicos cirurgiões possuem, e a superioridade dessa técnica em relação à 

operação convencional já é vista nos dias atuais com grande benéfico para saúde do paciente, na hora que 

a cirurgianecessita da precisão de cortes dos braços robóticos, em que os espaços são limitados além de 

possibilitar o melhor detalhamento da cirurgia, pois o procedimento torna-se menos invasivo. Como 

benefícios é visto a diminuição do tempo de internação e na recuperação do paciente, redução das 

complicações pós-cirúrgicas e permite assim obter um resultado muito satisfatório. O objetivo desse 

trabalho é qualificar a prática da cirurgia robótica além de evidenciar as dificuldades que a técnica 

mencionada enfrenta para ser utilizada nos dias atuais, como o alto custo para aquisição dos 

equipamentos e treinamentos. 
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INTRODUÇÃO 

Desde 1921 o estudo dos robôs vem aumentando de uma forma bem expressiva, seguindo o 

avanço da tecnologia e consequentemente aderindo novos rumos de utilização. “O robô é definido como 

um manipulador multifuncional reprogramável feito para mover materiais, ferramentas ou instrumentos 

especializados por intermédio de movimentos programados para realização de várias tarefas.” (7). 

Devido ao avanço das tecnologias de linguagem de programação, é possível aperfeiçoar robôs 

que utilizam linguagens bem próximas ao ambiente humano como a inteligência artificial. Os robôs que 

são empregados na área de saúde também utilizam linguagens de programação muito precisas e eficientes 

para cada caso especifico. A linguagem de programação C e C++ é bastante empregada nesse caso pois é 

uma linguagem que se adequa as necessidades dos robôs cirúrgicos e garante a amplitude de todos os 

movimentos necessários para que o médico realize o procedimento (1). 

Na área de saúde, com o avanço da tecnologia na cirurgia robótica, a possibilidade de 

realizaçãode cirurgias menos invasiva está cada vez mais presente nos hospitais inclusive do Brasil.O alto 

nível de segurança do procedimento e a precisão garantida pelo robô, trazem grandes benefícios aos 

pacientes, como menor tempo cirúrgico, cortes com pouco sangramento, menor tempo de internação, 

diminuição de dores e complicações pós-cirúrgicas, além de rápida recuperação no período pós-operatório 

(7). 

Estatisticamente falando em 2015 o Brasil possuía 15 robôs cirúrgicos geralmente usados em 

cirurgias urológicas, já no final de 2017 esse número subiu para 31 robôs operando em cirurgias pelo pais, 

e comprovando a eficácia dessa técnica. Segundo a Federação Internacional de robótica, no rio de janeiro 

de quatro a seis cirurgias robotizadas são feitas por semana em um hospital no rio de janeiro que atende 

pelo SUS. O tempo de operação que demorava até 6 horas, pode ser realizado em apenas 30 minutos 

(2,4). 

A cirurgia robótica é uma grande aliada nos procedimentos cirúrgicos em que os espaços são 

limitados, ou em que é necessário o detalhamento do órgão explorado, pois os robôs cirúrgicos 

possibilitam uma visão ampliada em 3D, além possuir uma câmera integrada que excluiu qualquer 

possibilidade de tremor durante a cirurgia, que no modo normal é segurado por um membro da equipe 

cirúrgica. (5). 

 

 

Tabela 1: Comparação das limitações das técnicas endoscópicas em relação à cirurgiarobótica (fonte: 7) 

Segundo (6) “os robôs são agentes físicos que executam tarefas manipulado o mundo físico. 

Esses robôs surgiram a partir da necessidade de trocar o trabalho humanizado pelos das máquinas por ser 
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mais rápido e apresentar maior perfeição. Esse pensamento surgiu por volta da segunda metade do século 

XX e vem ganhando espaço até os tempos atuais”. 

Essa técnica necessita que o médico possua uma certificação para operar o robô cirúrgico, com 

um treinamento especifico que lhe proporcionará qualificação que lhe permite executar todos os 

movimentos através de uma cabine chamada carro vídeo, onde o operador pode observar tudo pelo visor 

3D, facilitando a cirurgia(5). Para ser habilitado a cirurgia robótica, o cirurgião passa por um período de 

testes em simuladores e acaba realizando o seu “teste final” em um modelo animal em cidades como 

Houston (EUA) e Bogotá (COL), quando é avaliado e liberado para operar com auxílio do robô. Existem 

programas de treinamento cirúrgico conhecidos como fellowships com foco em especialização em 

cirurgia robótica, a maioria com duração mínima de 1 ano. Contudo, no Brasil ainda existem poucos 

programas de treinamento formal em cirurgia robótica, sendo o fellowship do Hospital AC Camargo (SP) 

o único até o momento onde o urologista além de participar de mais de 200 cirurgias robóticas já sai com 

sua habilitação internacional para a prática da mesma(9). 

 

 

Figura 1: Sistema de cirurgia robótica Da Vinci (Fonte:9). 

 

A principal crítica dessa técnica ainda é o auto custo para implantação e treinamento, por ser 

pouco difundida em países subdesenvolvidos alguns procedimentos são limitados e também a pratica da 

implantação, assim como a modificação em clinicas médicas para se adaptar a esse tipo de tecnologia.(5). 

 

 

 

OBJETIVO 

O objetivo desse artigo é apresentar qualitativamente a pesquisa da influência da tecnologia da 

informação na saúde, especificamente na área de sistemas robóticos para auxiliar em cirurgias no Brasil.  
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Apresentar as linguagens utilizadas na programação desses robôs, e os procedimentos de 

controle que o médico cirurgião executa para controlar o robô, evidenciando a superioridade desta técnica 

em relação à operação convencional, em termos de resultado e as dificuldades da implantação desta 

técnica. 

 

METODOLOGIA  

Essa metodologia será elaborada através de pesquisa de artigos acadêmicos, sites e teses, que 

visam identificar pontos principais da utilização de robôs na pratica de cirurgias, discutindo e 

qualificando o ponto de vista dos autores e explicando as tecnologias referente a esse assunto, questões de 

treinamentos especifico, vantagens e desvantagens, instrumental, custo, propondo o detalhamento das 

informações adquiridas, por fim extrair dados benéficos que comprovam a eficácia desta tecnologia.  

 

RESULTADOS 

Com a realização desse artigo de pesquisa sobre o desenvolvimento da tecnologia da informação 

na área da saúde é perceptível a importância que o emprego de sistemas de robótica em cirurgias no 

Brasil, onde em países desenvolvidos essa técnica já é amplamente aplicada demonstrando a 

efetividadeem realização de cirurgias (3). Espera-se que esse trabalho possa demonstrar a importância e o 

valor tecnológico que o emprego de cirurgia robótica pode agregar a saúde no brasil em realizações de 

cirurgia com um grande grau de precisão. Os robôs cirúrgicos demonstram uma eficácia quando integrado 

com um bom medico que possui os conhecimentos técnicos para manuseio do mesmo(3). 

É notável que as cirurgias com alto grau de complexidade podem ser otimizadas com essa 

tecnologia, e a recuperação do paciente se torna mais rápida. No Brasil, espera-se que o estudo dessa 

técnica possa ser aprofundado e a utilização dos robôs em cirurgias possa realmente entrar em expansão, 

onde em um futuro não muito distante com o avanço da tecnologia as clinicas serão amplamente 

equipadas com robôs cirúrgicos possibilitando o avanço da tecnologia como benefício na saúde do país, 

causando uma melhora nas operações e no pós-operação de todos os pacientes, minimizando o tempo de 

recuperação. 

O sistema Da Vinci é um dos mais utilizados e estudados, que realizam procedimento cirúrgico. 

São geralmente utilizados em cirurgias urológicas, no aparelho digestivo e na região do pescoço e da 

cabeça além de intervenções cardíacas (8). 

Um hospital pode pagar até US$ milhões (aproximadamente uns R$ 6 milhões) pelo sistema de 

cirurgia cujo o custo de serviço anual gira em torno de R$ 300 mil (8). 

Em 2018 somente o hospital Albert Einstein possui 140 médicos certificados e 1.700 

procedimentos realizados desde Janeiro até Março de 2018, além de 7 mil cirurgias realizadas desde 

2008. (10). 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que em virtude destes fatos mencionados, a cirurgia robótica é um fator que irá se 

modernizar em um curto espaço de tempo, trazendo uma melhora gradativa na saúde, contribuindo ainda 

mais com o trabalho dos médicos possibilitando salvar vidas de uma maneira mais rápida, fácil e segura. 
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Porém o alto valor de implantação de sistemas robóticos de cirurgia como o Da Vinci, custo de 

manutenção técnica, e o número de profissionais aptos aptos a realizarem esses procedimentos, devido ao 

treinamento especifico, geralmente realizado fora do País, dificultam o acesso e a disponibilização em 

hospitais no Brasil, onde somente hospitais de classe média e alta contam com essa tecnologia, e com um 

custo elevado para realização de cirurgias. 
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A INTERFERÊNCIA AFRICANA NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Cristina Aparecida Chinalia POMPONIO¹ 

 

RESUMO 

O artigo a seguir visa ressaltar, de forma objetiva e eminente, a importância da História da África no 

contexto educacional brasileiro, ressaltando que os negros possuem grande responsabilidade sobre a 

formação do Brasil, haja vista que, eles pagaram com o seu próprio sangue a riqueza e eminência deste 

país, desde a época da colonização. Assim, é primordial que se estude e se apresente para os alunos em 

formação, a importância destes, enfatizando até mesmo as humilhações decorrentes, sendo que esta 

apresentação pode se dar de várias formas, incluindo até mesmo jogos e brincadeiras, cujo estes surtem 

um efeito excêntrico e significativo para a educação como um todo. Assim, a pesquisa abaixo irá 

reverenciar estes pontos acimas, de uma forma breve, com o intuito de buscar e aprimorar o 

conhecimento já adquirido durante o curso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a seguir visa tratar da importância da interferência africana no contexto educacional brasileiro, uma 

vez que esta é primordial na formação do Brasil, já que, os negros, através do seu trabalho, mesmo que de forma 

arbitrária, isso devido a escravização que lhes foram impostas, foram os grandes responsáveis pela riqueza e 

disseminação dos recursos naturais do país. 

Assim, com a promulgação da lei que garante a presença da história africana no contexto educacional brasileiro, 

foi possível proliferar o conhecimento e conscientizar as pessoas, no que tange a importância destes, apesar da 

dimensão escravocrata apenas que as pessoas ainda possuem deles, atrelando os mesmos a pessoas menos 

qualificadas e desprovidas de direitos e deveres eminentes. 

Todavia, 

 

(...) numa sociedade desigual, as crianças desempenham, nos diversos contextos, 

papéis diferentes (…) e é preciso considerar a diversidade de aspectos sociais, 

culturais e políticos. No Brasil, as nações indígenas, suas línguas e seus costumes; a 

escravidão das populações negras; a opressão e a pobreza de expressiva parte da 

população; o colonialismo e o imperialismo que deixaram marcas diferenciadas no 

processo de socialização de crianças e adultos. [7] 

 

2. OBJETIVO 

Sendo assim, o trabalho a seguir tem por objetivo, tratar de assuntos referentes ao ensino da história da África no 

contexto educacional vigente, de modo que este deve ser disseminado de maneira eminente, independentemente 

do método, apesar de que, aqui, será reverenciado a utilização de jogos, que mesmo acoplado a outras 

disciplinas, é capaz de causar resultados impactantes, que perdurarão por toda a vida, do mesmo modo que se 

espalharão. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa é teórica, como já foi mencionada em um outro momento, e enfatizará esses pontos aqui 

mencionados. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. A INTERFERÊNCIA AFRICANA NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

A partir da alteração da LDB (Lei de Diretrizes e Bases, 1996), através da sanção da Lei 10.639/03, fica 

determinado o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, cujo este, 

 

(...) tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e 

cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de 

valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

européias, asiáticas. [2] 
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[10] afirma que, a educação brasileira sempre sofreu drásticas interferências européias, isso desde a colonização, 

e este domínio, infelizmente, perdura até os dias educacionais, no que tange o contexto educacional. 

Entretanto, a cultura africana, de acordo com [10], sempre se fez presente na educação brasileira, e necessita ser 

respeitada e cultuada, uma vez que, os africanos, em suma, foram os responsáveis pela construção de muitas 

vertentes sociais que perduram no contexto atual. 

Com a Lei 10.639/03, mencionada acima, fica determinado que, 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. § 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da História da 

África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. § 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 

dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e História 

brasileira. (2003, s/p). 

 

Portanto, a idéia que se predomina dos negros, infelizmente, ainda é da escravidão, da discriminação, do tráfico 

negreiro, conforme afirma [10], cuja bagagem cultural e muita rica, é colocada de lado, predominando o 

desprezo e as situações humilhantes que os mesmos se anteviram. 

Neste sentido, [4] enfatiza que esta necessidade humana em diminuir as pessoas negras, apenas pela cor da pele, 

se caracteriza como uma violência, culminando até mesmo com uma exclusão social, uma vez que, 

 

A dignidade do indivíduo é violentada pela exclusão social, que se dá muitas vezes 

por não passar pelas barreiras discriminatórias estabelecidas pela sociedade 

dominante, inclusive e, principalmente, no sistema escolar. [4] 

 

Entretanto, os negros carregam consigo valores imensuráveis do contexto brasileiro, haja vista que, se deve a 

eles a construção da sociedade brasileira, como afirma [10], já que, desde a colonização brasileira, os mesmos se 

deram de forma eminente, e passaram por todos os tipos de sofrimentos, em prol de se construir uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

Contudo, apesar da promulgação das leis, estabelecimento de decisões, entre outros, [8] destaca que também é 

fundamental o comprometimento por parte das instituições escolares, no que tange a elaboração dos seus 

currículos e conteúdos disciplinares, bem como a existência concisa de atividades que tendem a ressaltar a 

história dos africanos, considerando que os mesmos se configuram como a base sólida do Brasil, uma vez que 
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estes foram os grandes responsáveis pela consolidação econômica brasileira, apesar de todo o sofrimento 

disseminado. 

Assim, a utilização dos jogos na construção da História africana, se constitui como uma importante ferramenta 

disciplinar, já que, de acordo com [5], 

 

As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde início, marcadas 

pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse primeiro e supremo 

instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. [...] 

Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é um 

jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, 

um mundo poético, ao lado do da natureza. 

  

Entretanto, é fundamental que a escola, como um todo, esteja disposta a incluir atividades peculiares ao contexto 

africano, com o intuito de promulgar o conhecimento desta, mesmo que seja através de jogos, que são tão 

valiosos para a construção da infância, de acordo com [8]. 

 

4.2. OS JOGOS AFRICANOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Os jogos, como um todo, vêm cada vez mais sendo inseridos no ambiente escolar, e esse fator se deve ao simples 

fato, de que os mesmos, produzem resultados irrefutáveis no que tange à aprendizagem, culminando com 

resultados extremamente significativos, relacionados ao processo de ensino, como ressaltam inúmeros 

estudiosos. 

Pensando nisso, é primordial considerar a afirmação de [6], que considera que o jogo, 

 

(...) possibilita a diminuição de bloqueios de muitos alunos que temem esta 

disciplina curricular e sentem-se incapacitados para aprendê-la, pois na situação de 

jogo, onde a motivação é grande, os alunos “falam matemática” e apresentam 

desempenho e atitudes positivas frente a seus processos de aprendizagem. 

 

Sendo assim, abaixo seguirá quatro exemplos de jogos africanos, cujo estes, se fazem cada vez mais evidentes na 

educação brasileira, cuja esta, vem se incumbindo de forma eminente em transmitir a História Africana, uma vez 

que esta é substancial para o Brasil. 

 

- Mancala é jogado em dupla e tem o objetivo de colher o maior número de 

sementes. Para jogar, primeiramente, deve-se colocar quatro sementes em cada cava 

do tabuleiro. As duas cavas maiores, Kalah, não recebem sementes, são usadas para 

depositar as sementes colhidas. Cada fileira de seis cavas é o território do jogador 

mais próximo a ela. Pertence a cada jogador o Kalah que está a sua direita. O 

jogador da vez deve apanhar todas as sementes de qualquer uma das seis cavas do 

seu território e distribuí-las, uma por uma, nas cavas subsequentes, na direção anti-
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horária. Quando passar pelo seu Kalah, depositar uma semente e continuar 

distribuindo nas cavas do seu oponente, mas não no Kalahdele. Quando estiver 

distribuindo e a última semente cair no seu Kalah, você pode jogar de novo. Quando 

o jogador estiver distribuindo as sementes e a última cair em uma cava vazia do seu 

lado, captura as sementes do seu oponente (cava da frente), colocando no seu Kalah. 

O jogo termina quando um dos jogadores não tiver mais sementes para distribuir. 

Ganha o jogo quem tiver mais sementes em seu Kalah.  

 

- Shisima é jogado em dupla e tem o objetivo de ordenar três peças de mesma cor 

em uma linha reta. O tabuleiro é formado por um octógono regular, destacando-se os 

vértices, suas intersecções e seis peças. Para iniciar o jogo os jogadores disputam 

“par ou ímpar”. Na disposição inicial, as peças de cada oponente ficam distribuídas 

lado a lado no tabuleiro, sendo três peças nos vértices superiores e as outras três nos 

vértices inferiores. O jogador que iniciar a partida poderá movimentar sua peça pelo 

tabuleiro até a aresta mais próxima que estiver vazia, sem pular qualquer outra peça. 

Ganha o jogo quem posicionar as três peças ordenadas em linha reta. 

 

TsoroYematatu é jogado em dupla e tem o objetivo de ordenar três peças em linha 

reta. O tabuleiro é formado por um triângulo equilátero, destacando-se os vértices, 

suas intersecções e seis peças. Decide-se na sorte quem começa a partida. Os 

movimentos são alternados. Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça em uma casa 

vazia do tabuleiro. Depois que todas as peças tiverem sido colocadas restará apenas 

uma casa vazia. Assim, cada jogador, na sua vez, move uma de suas peças para uma 

casa vizinha, vazia. É permitido saltar sobre uma peça, sua ou do adversário. Ganha 

o jogo o jogador que dispor suas peças em uma linha reta.  

 

- Yoté é jogado em dupla e tem o objetivo de capturar ou bloquear as peças do 

adversário. O tabuleiro consiste em cinco fileiras de seis casas cada uma e vinte e 

quatro peças/marcadores (doze de cada cor). Faz-se um sorteio para definir quem 

iniciará o jogo. Cada jogador coloca uma peça no tabuleiro na posição que desejar. 

A partir da primeira jogada, os jogadores podem colocar uma nova peça em uma 

casa livre do tabuleiro, mover uma peça sua que já esteja no tabuleiro, ou capturar 

uma peça do adversário. As peças que já estão no tabuleiro do jogo podem ser 

movimentadas no sentido horizontal ou vertical, para uma casa vizinha livre, sempre 

“caminhando” uma casa de cada vez. É proibido movimentar as peças em diagonal. 

Uma peça é capturada pulando por cima dela, no mesmo sentido. Saltos múltiplos 

em um único movimento são proibidos, mas cada captura permite capturar uma 

segunda peça do adversário, postas em qualquer casa do tabuleiro. A captura de uma 

peça adversária não é obrigatória. Uma peça não pode mover-se de volta para a sua 
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posição anterior, com a exceção se for para uma captura. O vencedor é aquele que 

capturou todas as peças do adversário. [9] 

 

[8] também afirma que as brincadeiras e os jogos de cunho africano são importantes ferramentas durante o 

processo de aprendizagem, capazes de culminar com a valorização cultural e social, sendo fundamental e só 

possível, através da documentação que ainda existe. 

Esses mesmos autores ainda destacam que essas atividades que possuem o jogo como principal argumento, além 

de serem responsáveis pela difusão do conhecimento, ainda são capazes de proporcionar diversão e 

aprendizagem ao mesmo tempo, sem falar no reforço das relações sociais, que são tão edificantes para a 

consolidação humana, conforme [8] afirmam. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a elaboração deste artigo, foi muito visível verificar que, a História da África, apesar de um fator muito 

importante no contexto social brasileiro, é algo que não foi muito bem contemplado no contexto educacional, até 

alguns anos atrás sendo pertinente a existência e a promulgação de leis que garantisse o ensino desta no contexto 

escolar. 

Sendo assim, agora a mesma passa a ser obrigatória, devendo se munir de diversas estratégias educacionais, a 

fim de que o seu ensino se dê de maneira sólida e perspicaz. 

Portanto, uma das grandes estratégias para o seu ensino está nos jogos, cujo este não está restrito apenas a 

História da África, podendo ser amplamente utilizado em todas as disciplinas, de acordo com o seu conteúdo, 

promovendo e garantindo um ensino de qualidade e significativo. 

No entanto, independentemente da forma, o primordial é que a História Africana seja transmitida, com o intuito 

de disseminar o conhecimento e promover a todos que os negros, em sua amplitude, possuem um papel 

fundamental na consolidação da sociedade brasileira, competindo a todos nós respeitá-los e tratá-los com o 

mesmo respeito e dignidade que qualquer ser humano demanda. 

Ao analisarmos a trajetória histórica brasileira, será muito fácil verificar que os negros se fazem presentes a todo 

momento e em todos os espaços, sendo indiscutível a excentricidade dos mesmos no contexto social. 

Contudo, apesar desta importância veemente, o que se enxerga de maneira notória, consiste em ser o acirramento 

das discrepâncias sociais vivenciadas, colocando sempre os negros em condições inferiores, e idealizando a 

condição de escravos, uma vez que eles vivenciaram por muito tempo esse drama emergente. 

É fundamental e emergente alterar essa visão social, haja vista que só desta maneira, os mesmos poderão garantir 

os seus direitos, diante de uma sociedade degradada pelo preconceito e discriminação. 
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RESUMO 

Sabe-se que a concepção sobre a deficiência, desde o século XVII está atrelada a deformidade e incapacidade. 

Além disso, observa-se que, nos dias atuais, ainda se tem a concepção de que as pessoas PAEE não conseguem 

interagir ou participar de fato da sociedade em que vivem. O brincar se faz (deve se fazer) presente na vida de 

todas as crianças, incluindo aquelas com deficiência. Ademais, o brincar proporciona ampliação do repertório de 

comunicação, além do emocional, psicológico e lúdico das crianças. Observou-se que a literatura traz à tona a 

necessidade do brincar para as crianças PAEE, pois as privações que são atribuídas às crianças com deficiência 

limitando-as ao brincar e se divertir não passam de mitos, pois é brincando que a criança se desenvolve, 

melhorando até o seu repertório de comunicação e interação social. Concluiu-se que, através da revisão da 

literatura sobre o tema em questão, ainda há poucas pesquisas sobre o brincar para as crianças PAEE, 

necessitando-se, com isso, de mais estudos que possam mostrar a importância dessa temática. 

 

Palavras-chave: Brincar; Público-Alvo da Educação Especial (PAEE); Revisão da Literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

O ato de brincar se faz presente a várias gerações pelo fato de auxiliar no desenvolvimento e na aprendizagem 

das crianças. Desde as brincadeiras de faz de conta (casinha) até aquelas com regras, como é o caso do “pega-

pega”, por exemplo, são importantes para o desenvolvimento acadêmico, emocional, motor e psicológico dos 

pequenos. 

Assim, 

 

No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam 

outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e repensam os 

acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. [2] 

 

Outra questão importante é o fato de que o brincar não restringe os seus participantes sob qualquer argumento, 

ou seja, brincar é livre para qualquer criança. Nesse sentido, cabe-nos a pensar naquelas crianças PAEE.  

Ademais, para as 

 

[...] crianças que apresentam necessidades especiais, o convívio com as outras 

crianças se torna benéfico na medida em que representa uma inserção de fato no 

universo social e favorece o desenvolvimento e a aprendizagem, permitindo a 

formação de vínculos estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho com a 

própria dificuldade. [2] 

 

Assim, o objetivo dessa pesquisa foi o de investigar, por meio de uma revisão da literatura, a importância do 

brincar ao Público-Alvo da Educação Especial (PAEE). Este trabalho se divide em Metodologia, 

desenvolvimento e considerações finais. Na metodologia destacaremos que tipo de pesquisa foi utilizado para a 
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coleta de dados. No desenvolvimento, enfatizaremos sobre a concepção das pessoas com deficiência ao longo do 

tempo, as brincadeiras e sua importância para o desenvolvimento infantil, além de a importância das brincadeiras 

para as crianças PAEE. Por fim, consideremos as considerações finais. 

 

2. OBJETIVO 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi o de investigar, por meio de uma revisão da literatura, a importância 

do brincar ao Público-Alvo da Educação Especial (PAEE). 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. CONCEPÇÕES SOBRE A DEFICIÊNCIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A concepção sobre a deficiência, desde o século XVII está atrelada a deformidade e incapacidade, e por isso, foi 

inerente ao abandono de pessoas com tais condições desde a tenra idade.  

Segundo [1], a relação da sociedade com as mesmas na idade antiga pautava-se na improdutividade desses 

sujeitos, ocasionando gastos considerados desnecessários. Por isso, tanto a sociedade espartana quanto a 

ateniense julgavam coerente o sacrifício daqueles que nascessem privados de suas faculdades físicas e 

intelectuais. 

Ainda de acordo com tais autores, durante a idade média, havia três formas de tratamento às pessoas com 

deficiências, com malformação mental e física. A primeira considerava esses indivíduos como ligados à 

possessão de algo sobrenatural, sendo estes muitas vezes, queimados nas fogueiras da Inquisição. A segunda 

surge no cristianismo, período no qual os deficientes mentais eram desprovidos de maldade. Já no século XIII, 

surge a primeira instituição para pessoas com deficiência, dando início a um atendimento sistemático, esta era 

uma colônia agrícola, na Bélgica, a qual propunha o tratamento através do triple alimentação, exercícios e ar 

puro para minimizar os efeitos da deficiência. 

A terceira vertente, segundo [20], ocorreu em 1325 quando surge a primeira legislação sobre os cuidados para a 

sobrevivência e os bens das com deficiência, (Da prerrogativa Regis, baixada por Eduardo II, da Inglaterra), de 

modo que o rei era responsável por propiciar este cuidado e em troca recebia a herança dessas como pagamento.  

No século XVI, a deficiência passa a ser norteada por uma visão médica, associando o déficit cognitivo desta 

deficiência às estruturas cerebrais, à herança genética, e à doenças que ocasionavam ausência de julgamento, 

raciocínio, e imaginação, de forma que tais sujeitos eram encarados apenas como “organismos defeituosos”, 

considerando, desta maneira, a incurabilidade da deficiência.[20] 

Em 1797 é encontrada uma criança nomeada de Victor, conhecido como o selvagem de Aveyron. O mesmo foi 

capturado numa floresta da cidade de Aveyron, sul da França sendo encaminhado para o médico Pinel – um dos 

principais psiquiatras da época, que após analisar o caso, prescreve o diagnóstico de idiotia29, prevendo assim, 

poucas possibilidades de trabalho. Jean Marc Gaspart Itard, médico francês (1774-1838), dirigiu Instituto 

Imperial dos Surdos Mudos, contexta o diagnóstico dado por Pinel e  valendo-se da teoria da tábula rasa, 

(disseminada no início do século XVIII, por John Locke)  - tendo por pressuposto que a mente é como uma folha 

branca devendo ser preenchida por intermédio de programas educativos - inicia seu projeto com Victor. Na 

                                                           
29Esquirol norteado pelos estudos de Pinel diferencia o termo idiotia, do cretinismo. Para Esquirol, 

idiotia se referia às carências infantis ou condições pré e perinatais problemáticas, enquanto o termo 
cretinismo deveria ser utilizado para os casos mais graves. 
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opinião de Itard, o atraso que essa criança apresentava originava-se no fato desta não ter sido integrada na 

sociedade, destoando dos principais teóricos da época, que a explicava correlacionando-a com fatores biológicos 

e genéticos. 

Mesmo frente aos benefícios adquiridos pelo uso da abordagem pedagógica que considerava todo o 

desenvolvimento humano e não somente o diagnóstico, a concepção clínica da deficiência intelectual continua 

em vigor. Ainda no século XIX, surgem as primeiras escolas para crianças com deficiência. Um exemplo dessas 

instituições é a escola de Abendberg, fundada em 1840, a qual tinha por objetivo a promoção da autonomia e 

independência dessas crianças. 

Na primeira década do século XX, as escolas começam a utilizar o método criado por Maria Montessori para 

crianças com deficiência, o qual parte da utilização do concreto rumo ao abstrato, salientando que as crianças 

aprendem melhor pela experiência direta de procura e descoberta. Montessori criou materiais pedagógicos, 

simples, didáticos, e atraentes voltados para o desenvolvimento do raciocínio sendo este um dos aspectos mais 

disseminados do seu trabalho. 

Ainda no século XX, as causas orgânicas atrelavam-se as pessoas com deficiência com pouco ou nenhuma 

maneira de intervenção. 

 

[...] o distúrbio era um problema inerente à criança, com poucas possibilidades de 

intervenção. No fundo desta perspectiva jazia uma concepção determinista do 

desenvolvimento, sobre a qual se baseava qualquer tipo de aprendizagem. [16] 

 

Tal perspectiva trouxe consequências relativas à necessidade de detectar o “problema” físico e mental, 

principalmente este último. Consequentemente houve a iniciativa do desenvolvimento dos testes de inteligência 

para que fosse mensurado o atraso intelectual (ou não) das pessoas. [19] 

Com isso, também surgiram iniciativas voltadas a intervenção através de instituições especiais voltadas apenas 

para a educação de pessoas com deficiências. Tais instituições atrelavam-se a práticas voltadas à educação 

formal e independência (o ensino de atividades de vida diária, dentre outros). [16] 

Na década de 1920, no Brasil, relatavam-se que as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência eram 

abandonas – a própria sorte – em lugares em que animais selvagens rondavam, matando-as. [12] Já em 1926 

criaram-se as rodas dos expostos, em que crianças eram abandonas para que freiras as recolhessem e as 

cuidassem. [12] 

Já por volta da década de 1930, os hospitais começaram a oferecer serviços voltados ao tratamento de 

reabilitação dos indivíduos mutilados pós-guerra. [12] 

Já na década de 1950 surge o termo “excepcional” para a classificação das pessoas que apresentavam 

características diferentes daquelas com desenvolvimento típico.  

De uma visão do “excepcional, esta passa – entre as décadas de 1960 a 1970 – a um fenômeno que poderia 

ocorrer em qualquer pessoa, seja por causas genéticas ou não. Tal fenômeno proporcionou a ampliação do 

campo da pedagogia através de uma educação especial as pessoas com deficiência. [16] 

Já no final da década de 1980, no Brasil, surge as alterações na Constituição Federal [2] em seus artigos 205 e 

208 prevendo a necessidade da garantia da educação a todos os brasileiros e com apontamentos relacionados ao 

direito a educação para as pessoas com deficiências: 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

Na década de 1990, com a Declaração de Salamanca, em 1994, postula-se que toda pessoa com deficiência tem o 

direito à educação e deve ser parte integrante do sistema educacional. [4] 

Atualmente, integra-se a educação o preceito da inclusão escolar e social das pessoas com deficiência, de modo 

que esta  

 

[...] implica uma reforma radical nas escolas em torno do currículo, avaliação, 

pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala de aula. Ela é 

baseada em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e 

celebra a diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a 

linguagem de origem, o background social, o nível de aquisição educacional ou a 

deficiência. [18] 

 

Em plena década de 2000, ainda temos como objetivo a inclusão das pessoas as quais chamamos de Público-

Alvo da Educação Especial (PAEE) em escolas, em casa, nas ruas, no clube e, ou seja, nos mais diversos 

ambientes em que estas frequentam. 

A inclusão é uma proposta vinculada, principalmente a educação formal, e por isso, prevê que o estudante PAEE 

participe, com maior plenitude o possível, das atividades escolares. [7] É parte das propostas atuais que isso 

possa realmente ser possível: desde a tenra infância, até as universidades. 

 

 

3.2. A BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

As brincadeiras são ações lúdicas realizadas pelas crianças que permitem expandam suas interações sociais, 

aprendizado formal e não formal. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil [2] prioriza que: 

 

A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais importantes do 

professor para a promoção de aprendizagens pelas crianças. Assim, cabe ao 

professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de aprendizagens 

orientadas que garantam a troca entre as crianças, de forma a que possam 

comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de 

sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima (p. 31). 

 

A interação se faz necessária para as crianças, pois é através dela que a mesma poderá angariar e proporcionar 

novas experiências educacionais, emocionais e afetivas. Os jogos, brincadeiras, Artes Visuais, Música, 

Linguagem oral e escrita, resolução de problemas. 

Para [13], os jogos têm uma pluralidade de significados. Dentre eles, os jogos de adivinhas, de adultos e até 

amarelinhas. Sendo assim, quando falamos a palavra “jogo” podemos determinar diversas tarefas. 
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A variedade de fenômenos considerados como jogo mostra a complexidade da tarefa 

de defini-lo. [...] Assumir que cada contexto cria sua concepção de jogo não pode ser 

visto de modo simplista, como mera ação de nomear. Empregar um termo não é um 

ato solitário, mas subentende todo um grupo social que o compreende, fala e pensa 

da mesma forma. [13] 

 

Assim, a palavras jogo assumi diversos significados, cada qual, em seu contexto. Ademais, o jogo é considerado 

uma atividade social, pois é compreendido e entendido de forma diferente nas diversas sociedades e épocas. [13] 

[11], também salienta que os jogos são produzidos pelos meios sociais, trazendo como características, o prazer, a 

liberdade, as regras, a representatividade social e a ludicidade. Outra característica apontada pelo autor é a 

voluntariedade do ser humano para o jogo, ou seja, para ser jogo, o mesmo não pode ser imposto. 

Outra característica dos jogos são as regras. Para [13],  

 

Há regras explícitas, como no xadrez ou amarelinha, regras implícitas como na 

brincadeira de faz-de-conta em que a menina se faz passar pela mãe que cuida da 

filha. São regras internas, ocultas que ordenam e conduzem a brincadeira. 

 

As regras são modos de explicitar o que é permitido e o que não é em um determinado local ou determinada 

situação. Através dos jogos, as crianças e os jovens podem compreender os limites e possibilidades dentro das 

regras. 

Outro recurso utilizado na educação infantil são as brincadeiras. Assim como o jogo, as brincadeiras são 

carregadas de sentidos e significados variados conforme os costumes e cultura de um determinado local e povo. 

Na educação infantil, a brincadeira também carrega com sigo as regras sociais de determinada sociedade, 

mostrando aos pequenos o que pode e o que não pode fazer, além da ludicidade e o “faz de conta”. 

Para [13] a brincadeira não deixa de ser séria, pois  

 

Quando a criança brinca, ela o faz de modo bastante compenetrado. A pouca 

seriedade a que faz referência está mais relacionada ao cômico, ao riso, que 

acompanha, na maioria das vezes, o ato lúdico e se contrapõe ao trabalho, 

considerado atividade séria. 

 

Além disso, quando a criança brinca, ela distancia e se aproxima do cotidiano o mesmo tempo. Ao brincar, os 

pequenos, não se preocupam apenas com aquisição de conhecimento, mas sim, com o ato de brincar. 

Ademais, 

 

Muitas vezes, ao observar brincadeiras infantis, o pesquisador se depara com 

situações em que a criança, "brincando", diz: "Agora eu não estou brincando", mas, 

logo em seguida, entra na brincadeira. O que diferencia o primeiro momento (não 

brincar) e o segundo (brincar) é a intenção da criança, o que mostra a grande 

dificuldade de realizar pesquisas empíricas sobre o jogo infantil. [13] 

 

Sendo assim, a educação infantil é um momento educacional importante à introdução do brincar, enfocando os 

processos de imitação das crianças. [14] 

Sendo assim, a brincadeira – como parte da cultura – deve ser considerada como uma experiência importante 

para a interação entre crianças e adultos. Desta forma, o adulto, ao brincar, se torna referência à criança, sendo 

suas ações imitadas através da ludicidade da criança.  
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No campo das brincadeiras, tudo é possível para os pequenos. Quanto maior o número de crianças brincando, 

maior é o aprendizado dos mesmos frente às diversas situações, estabelecimento de relações entre elas e os 

outros. [14] 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem ênfase na abordagem qualitativa, que segundo [17]: 

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto; o “significado” que as pessoas dão as coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir processo indutivo. [9] 

A abordagem qualitativa, geralmente, é utilizada para descobrir e refinar as questões de pesquisa; e, além disso, 

busca compreender o fenômeno de estudo em seu ambiente usual, ou seja, como as pessoas vivem se comportam 

e atuam; o que pensam e quais são as suas atitudes. [15] 

Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único 

de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma 

metodologia própria. [8] 

Além disso, este trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica para investigar sobre a educação de alunos com 

Deficiência Intelectual no Brasil desde os seus primórdios aos tempos atuais. Tais significados e aspirações se 

fazem presentes nesta pesquisa, pois salientam a necessidade – sob nossa perspectiva – de estudos que possam 

priorizar a importância da brincadeira para crianças PAEE. 

 

5. RESULTADOS: A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS PARA AS CRIANÇAS PAEE: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Diante dos tópicos discutidos logo acima, podemos salientar que o brincar se faz importante para qualquer 

criança, seja ela PAEE ou não. Desta forma, a deficiência não deve e não pode determinar incapacidade ou 

limitação para o ato de brincar, pois tais crianças devem interagir com o meio de modo a expandir suas 

experiências e angariar novos aprendizados. [22] 

Assim,  

 

[...] o ato lúdico traz outra dimensão para a sua vida, ou seja, deixa-se de lado a 

deficiência e lembra-se que ela é uma criança, visto que muitas vezes ela se prende 

numa rotina desgastante de tratamentos, trazendo privações de oportunidades que 

acabam por dispensar não só a necessidade, como também o seu direito de brincar. 

[19] 

 

Isso que dizer que o brincar para a criança PAEE se faz mais do que importante, ou seja, se faz necessário para o 

pleno desenvolvimento motor, acadêmico, social e emocional. Para [21], as privações que são atribuídas às 
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crianças com deficiência limitando-as ao brincar e se divertir não passam de mitos, pois é brincando que a 

criança se desenvolve, melhorando até o seu repertório de comunicação e interação social.  

É com o brincar que a criança PAEE ultrapassa seus limites, ou seja, há o incentivo do seu caminhar, do seu 

enxergar, explorar o ambiente, dentre outras habilidades. Isso faz com que o olhar sob a deficiência da criança 

possa ser desmistificado, trazendo à tona as diversas possibilidades que a criança tem de se desenvolver e 

aprender. 

A criança deficiente também tem direito ao conhecimento e vivência dos jogos e brincadeiras e, assim, participar 

de forma igualitária (sempre que possível) das atividades desenvolvidas na escola, na comunidade, dentre outros 

espaços. Assim, o 

 

[...] brincar se manifesta na vida humana desde o nascimento até a vida adulta. Jogar 

ou brincar são fundamentais na interação do homem com seu meio e com as demais 

pessoas que participam do mesmo. Desde o nascimento, com as primeiras interações 

com a mãe, a criança já manifesta a necessidade do brincar. [23] 

 

Dessa forma, [22] afirma que  

 

[...] essas crianças encontram-se privadas das experiências do brincar em virtude das 

barreiras físicas, sociais, pessoais e ambientais, o que pode levá-las à aquisição de 

outras incapacidades de ordem social e emocional. A necessidade de ajuda, 

posicionamento ou acesso ao brinquedo implica a presença de um adulto que 

estruture o meio, física e socialmente, facilitando o brincar da criança. 

 

Outra questão importante a ser destacada frente o brincar das crianças PAEE são os profissionais que fazem 

parte da rotina das mesmas. O ambiente para que esta criança possa brincar, interagir e se locomover deve ser 

estruturado e adaptado, contendo dicas físicas para que as crianças com deficiência possam interagir com mais 

independência e segurança nos ambientes em que frequentam. 

No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 15, salienta que  

 

[...] criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na constituição e nas leis. [3] 

 

Podemos observar que o desenvolver-se por meio do brincar se faz presente a todas as crianças, pois além de 

uma atividade que motiva, distrai e desenvolver também é, por lei, que a criança tem direito ao brincar.  

Conforme [10]: 

 

[...] o lúdico tem o poder de incentivar tanto o progresso da personalidade integral 

quanto de cada uma das funções psicológicas, intelectuais e morais do educando. No 

mundo escolar tudo é novo e desafiador. Nesse ambiente totalmente desconhecido, o 

lúdico exerce o papel de mediador e facilitador da aprendizagem. (p. 221). 

 

Desta forma, o lúdico torna-se fundamental à todas as crianças, sejam elas com ou sem deficiência, motivando o 

interesse pelo explorar, ensinando valores e deveres, bem como direitos para que as mesmas possam fazer parte, 

de fato, da sociedade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante deste trabalho, pode-se perceber que o papel da brincadeira para as crianças com PAEE são fundamentais 

para o seu desenvolvimento e aprendizagem, além de proporcionar sua efetiva participação na sociedade como 

uma pessoa que têm direitos e deveres.  

Em relação às brincadeiras para o PAEE, deve-se em primeiro lugar provocar uma reflexão ainda que sobre a 

atividade lúdica e, a partir dela, propor mecanismos capazes de estimular a participação consciente de alunos e 

professores, abre-se um possível caminho à tão almejada educação criativa. 

Nesse sentido, os alunos PAEE necessitam das brincadeiras, assim como qualquer criança, de modo que as 

fazem desenvolver e interagir com os seus pares. Isso auxilia no desenvolvimento intelectual, emocional, motor 

e psicológico das crianças e jovens para que possam, de fato, participarem dos diversos setores da sociedade. 

Sendo assim, também se observou que há a necessidade de mais pesquisas que destaquem a temática em questão, 

pois houve poucos trabalhos que pudessem, de fato, embasar esta pesquisa. 
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ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA O TRATAMENTO DA OBESIDADE 

 

 

RESUMO 

A obesidade é caracterizada pelo excesso relativo ou absoluto de gordura corporal, provocado por desequilíbrio 

nutricional associado ou não a distúrbios genéticos, endócrinos e metabólicos. A tendência atual é que a 

obesidade ocorre em pessoas geneticamente suscetíveis, que apresentam um consumo maior de calorias e menor 

gasto energético. O tratamento da obesidade pode causar resultados frustrantes, em decorrência da utilização de 

estratégias equivocadas, mal uso dos recursos terapêuticos disponíveis e baixo nível de acompanhamento, 

evolução e adaptação da dieta estabelecida. Portanto, objetiva-se com esta revisão de literatura, apresentar 

estratégias nutricionais direcionadas ao tratamento da obesidade. As pesquisas bibliográficas 

foram operacionalizadas mediante a busca eletrônica de artigos científicos dos últimos cinco anos, amparados 

pela literatura nacional e internacional, nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Lilacs, Scientific 

Library Online (SCIELO) e em livros didáticos sobre o assunto.Para a prevenção e cuidado da obesidade deve 

ser realizado um conjunto de ações multidisciplinares, entre elas a alimentação individualizadas, terapias 

comportamentais, programas de reeducação nutricional, rede de apoio, proteção e promoção da saúde são 

essenciais para contribuir com a adesão ao tratamento da obesidade. Dietas restritivas como manejo de 

tratamento para a obesidade nãotem mostrado melhora consistente e duradoura na redução depeso nem na 

adoção de comportamentos relacionados à saúde. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:Obesidade, dietoterapia, promoção da saúde 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tema obesidade é um dos mais explorados na literatura científica, por outro lado, quanto mais se 

conhece sobre esse assunto, maior é o número de pessoas que vem apresentando ganho de peso,contribuindo 

para a prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo, independente da idade, sexo e condição 

econômica.  

 A obesidade é uma caracterizada como uma doença crônica multifatorial complexa, não é um distúrbio 

singular e sim um grupo heterogêneo de condições. Sinteticamente, pode ser considerada o resultado da ação de 

fatores sociais, comportamentais, culturais, fisiológicos, metabólicos e genéticos, em indivíduos pré-dispostos a 

apresentar excesso de tecido adiposo. Ambiente e genética estão envolvidos em complexa interação entres essas 

variáveis [4]. 

 O diagnóstico clássico da obesidade é feito a partir do cálculodo índice de massa corpórea (IMC) 

proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), associado a outrosmétodos de avaliação da distribuição e 

quantificação da gordura(circunferência de cintura, circunferência abdominal, dobras cutâneas, 

bioimpedância,relação circunferência cintura-quadril). Outras formas de avaliar o peso e a composição corporal 

também são utilizadas, desde a pesagem hidrostática (peso submerso), composição corporal por absorciometria 

com raios-X dedupla energia (DEXA) e técnicas de imagem como ressonância magnética, tomografia 

computadorizada, bioimpedância e calorimetria, alguns com custo elevado e uso limitado na prática clínica [1]. 

 A obesidade recebecritérios de gravidade quando associada ao aumento de risco dedesenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, hipertensãoarterial e diabetes melito; além da possibilidade de diversasoutras 

complicações clínicas. 

 Essas condições podem ser atribuídas à associação de fatores genéticos, nutricionais, alimentares, de 

atividade física, e interações diversas com o ambiente. Uma série de outros fatores se correlacionam com a 

obesidade, como: hipotireoidismo, síndrome do ováriopolicístico,síndrome de cushing, uso de medicaçõescomo 

corticoides, antidepressivos e anticonvulsivantes,cessação do fumo (tabaco), aumento de 

marcadoresinflamatórios séricos, privação e distúrbios do sono,estresse, alterações da microbiota intestinal, 

aditivosalimentares, edulcorantes artificiais, agrotóxicos e metaispesados [2]. 

 A tendência atual é que a obesidade ocorre em pessoas geneticamente suscetíveis, que apresentam um 

consumo maior de calorias e menor gasto energético. Além disso, deve ser considerada a defesa biológica da 

elevada massa de gordura, que pode resultar em interações entre o cérebro e os circuitos homeostáticos, em que 

o organismo sempre encontrará mecanismos compensatórios para manutenção dos níveis mais elevados de peso 

[12].  

A dieta, atividade física e modificação comportamental devem ser incluídas em todas as fases do 

tratamento da obesidade. As intervenções dietéticas deverão contemplar a melhora da saúde do paciente obeso, 

mas também as comorbidades associadas ao excesso de peso como Hipertensão Arterial, dislipidemias, Diabetes 

Mellitus e outras alterações metabólicas [8]. 

Os objetivos da dietoterapia na obesidade relacionam-se a promoção da perda ponderal que garanta a 

redução da morbimortalidade e melhora da qualidade de vida do paciente. A determinação da meta de perda de 

peso é um ponto importante, considerando que essa meta deva ser realista. A recomendação é a avaliação da 

disponibilidade da pessoa para iniciar a intervenção dietética, bem como identificar as barreiras e dificuldades. 
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Para o sucesso do tratamento dietético, as modificações na alimentação e no estilo de vida devem ser seguidas 

por toda a vida, o que justifica um planejamento alimentar flexível por parte do nutricionista para que as 

mudanças sejam mantidas [6]. 

 O tratamento da obesidade pode causar resultados frustrantes, em decorrência da utilização de 

estratégias equivocadas, mal uso dos recursos terapêuticos disponíveis e baixo nível de acompanhamento, 

evolução e adaptação da dieta estabelecida. A terapia nutricional nessa patologia será adequada se forem 

supridas as necessidades nutricionais do indivíduo e monitoramento permanente. A adesão será maior com o 

oferecimento de exemplos de cardápios saborosos e sem restrições alimentares drásticas. Atualmente se discute 

muito que apesar de indivíduos que seguem dietas muito restritivas e desbalanceadas podem até ficar contentes 

com os resultados obtidos em curto prazo, mas aumenta o risco de recuperação de peso e não promove 

modificações no comportamento alimentar [7]. 

 

2 OBEJTIVO 

 

 Apresentar estratégias nutricionais direcionadas ao tratamento da obesidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada foi uma revisão bibliográfica direcionada para designar estudos acerca do 

tratamento nutricional direcionado à obesidade. 

As pesquisas bibliográficas foram operacionalizadas mediante a busca eletrônica de artigos científicos, 

amparados pela literatura nacional e internacional, nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Lilacs, 

Scientific Library Online (SCIELO) e em livros didáticos sobre o assunto.  

Os critérios empregados para a seleção dessas obras foram materiais científicos dos últimos cinco anos 

e as palavras-chave obesidade, alimentação saudável, educação nutricional, tratamento nutricional e intervenção 

nutricional.  

 

4 RESULTADOS 

  

Para a prevenção e cuidado da obesidade deve ser realizado um conjunto de ações destinadas a obter um 

peso saudável. A responsabilidade deve ser compartilhada por governo, indústria, comunidade, mídia e escolas, 

destacando-se as propostas: adequada legislação de alimentos e centro de recreações para o desenvolvimento de 

atividade física em locais públicos; educação nutricional nas escolas, locais de trabalho e na comunidade para 

construção de conhecimentos sobre alimentação e nutrição e práticas alimentares saudáveis; desenvolvimento de 

produtos alimentícios saudáveis por meio de políticas que permitam a redução de impostos para pesquisa e 

comercialização e; comprometimento da mídia com a divulgação de condutas alimentares saudáveis [12]. 

O nutricionista no tratamento da obesidade é coagente no processo de educação, possibilidade ao 

paciente expor suas dúvidas, motivações, angústias relacionadas à alimentação. Caberá a esse profissional, por 

meio do diálogo, compreensão e incentivo para escolhas alimentares mais saudáveis[11]. 
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Para o sucesso de qualquer programa de emagrecimento, o balanço energético deve ser negativo, 

considerando um déficit de 500 a 1000 calorias diárias com o objetivo de proporcionar a perda de 500g a 1 quilo 

por semana. Uma maior perda de peso na fase ativa da perda contribui para estimular o paciente. Na literatura, a 

perda de peso sustentada de 3 a 5% do peso corporal total já contribui para reduzir clinicamente fatores de risco 

cardiovasculares [6]. 

Para a continuidade e efetividade do tratamento dietético, devem-se manter mudanças na alimentação 

por toda a vida. Dietas muito restritivas, artificiais e rígidas não são sustentáveis. Um planejamento alimentar 

mais flexível, que objetive reeducação, geralmente obtém mais sucesso, devendo considerar, além da quantidade 

de calorias, as preferências alimentares, o aspecto financeiro, o estilo de vida e o requerimento energético para a 

manutenção da saúde[1]. 

Muitas pessoas buscam diversas formas de auxílio para conseguir atingir o peso almejado. Nesse 

sentido, a psicologia pode ajudar no processo de emagrecimento, considerando a dificuldade de manutenção da 

dieta. Para que o peso seja mantido, é imprescindível que o indivíduo continue mantendo o controle da 

alimentação e exercendo hábitos de vida saudáveis. A pessoa que deseja emagrecer, ao acreditar na própria 

capacidade faz com que os obstáculos sejam mais facilmente enfrentados. Ao psicólogo, deverá considerar esse 

aspecto para que possa também trabalhá-lo e desenvolvê-lo nas sessões de terapia, atingindo assim melhores 

resultados de perda e manutenção de peso com seus pacientes [9]. 

Do ponto de vista comportamental, para obter a perda e manutenção de peso com sucesso, é 

fundamental que a pessoa esteja consciente da sua condição e formas de tratamento da obesidade. A avaliação 

dos fatores psicológicos que dificultam o processo de emagrecimento deve ser vista individualmente para que 

possam ser revertidos e substituídos por práticas alimentares mais saudáveis. Os motivos que podem interferir 

negativamente nesse tratamento: falta de motivação da pessoa; ausência de apoio familiar e; resultados não 

positivos em outros tratamentos para emagrecer [11]. 

A utilização de terapia cognitivo comportamentalno tratamento para obesidade tem sidovastamente 

estudada e há evidências de benefícios namodificação de escolhas alimentares inadequadas. Taismodificações 

resultam em benefícios para a saúde física, pormeio de mudança de estilo de vida, aumento da atividade 

física,redução do total de energia consumida, gordura e níveislipídicos, controle dos níveis de glicose sanguínea, 

redução dorisco cardiovascular e hipertensão, além de benefíciospara a saúde mental[2]. 

As intervenções comportamentais voltadas para o tratamento da obesidade devem ser centralizadas nas 

atitudes e no encorajamento de práticas de alimentação saudável, sendo recomendada uma dieta balanceada. O 

sucesso da intervenção nutricional pode ser mensurado pela qualidade da dieta adotada e pela sua capacidade de 

propiciar a manutenção da perda de peso conquistada. Na elaboração de um plano alimentar para pessoas que 

desejam ou necessitem emagrecer, é importante considerar a realidade do paciente, atividade ocupacional, 

rotinas, horários, disponibilidade financeira e hábitos regionais, favorecendo um bom nível de adesão ao 

tratamento nutricional [8]. 

Segundo [13], a dieta mais indicada para a prevenção da obesidade e das doenças crônicas envolve o 

equilíbrio entre os macronutrientes, com ênfase na moderação de bebidas e alimentos ricos em gordura, açúcar 

adicionado, sódio e álcool. Para ensinar as pessoas a seguirem uma alimentação saudável, destacam-se as 

atividades de educação nutricional como um investimento em médio e longo prazo, que abordará as mudanças 

necessárias no comportamento alimentar para melhora da saúde e perda de peso. As ações voltadas para o apoio, 
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proteção e promoção da saúde são essenciais para contribuir com a adesão ao tratamento da obesidade. Os 

programas de reeducação alimentar permitem o incentivo de uma alimentação com mais qualidade, quantidades 

adequadas e variedade e combinação satisfatórias dos alimentos divididos em grupos alimentares.  

A preocupação com a manutenção da perda de peso conquistada é algo que merece destaque no 

tratamento nutricional da obesidade. O reganho ponderal pode ser de origem comportamental ou biológica. 

Dentro desse processo, verifica-se a possibilidade de haver redução do gasto energético em repouso, redução dos 

níveis de leptina e elevação dos níveis de grelina, repercutindo na ação do organismo em manter o peso mais 

elevado de antes da intervenção adotada para perda de peso. Um critério de sucesso para manutenção do 

emagrecimento é quando o reganho é menor que 3 quilos em dois anos e a circunferência abdominal seja 

mantida 4 centímetros do que no início. A recomendação para evitar o reganho é a manutençãodo nível elevado 

de atividade física aliada à redução calórica da dieta [12]. 

Nas consultas de acompanhamento nutricional, é importante atualizar os dados de anamnese 

psicossocial, história alimentar, avaliação antropométrica, evolução do estado nutricional, alterações bioquímicas 

e clínicas e controle das comorbidades. Sobre as orientações nutricionais voltadas ao excesso de peso, o 

nutricionista deverá avaliar constantemente o processo de mudança de hábitos e comportamentos alimentares, 

parabenizando-o pelos resultados, identificando dificuldades e pensando em novas estratégias. As metas de 

mudanças propostas na consulta anterior devem ser avaliadas com o paciente. Quando a meta estabelecida foi 

atingida, novas metas poderão ser negociadas e, em situações em que a meta não tenha sido alcançada, o 

profissional deverá analisar e refletir junto com o paciente [4]. 

No que diz respeito ao tratamento da obesidade, o paciente deve entender que a redução do peso visa à 

diminuição da morbidade e da mortalidade relacionada com o excesso de peso. Uma outraferramenta importante 

para o tratamento das pessoas comobesidade seria o modelo de competências alimentares (CtA). Ele propõe 

comer sem preocupações e autoconfiante, com umequilíbrio dos sinais internos (fome, apetite e saciedade), ao 

qual tem o intuito de regular a ingestão dealimentos por meios dos sinais fisiológicos, e externos (quantotempo a 

pessoa tem para comer, quais alimentos ela temdisponíveis naquele momento, características nutricionais 

doalimento etc.). Desenvolver umarotina com horários para se alimentar é essencial paraorganização mais 

funcional, no sentido de conciliação daalimentação com as outras atividades da vida[2]. 

Insistir em dietas restritivas como manejo de tratamento para a obesidade nãotem mostrado melhora 

consistente e duradoura na redução depeso nem na adoção de comportamentos relacionados à saúde.Evitar mante 

o foco do tratamento no peso, e sim na mudança de comportamento, uma premissa para fortalecer o vínculo, 

combater o estigma e promover uma melhor qualidade de vida dos pacientes [3]. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que a obesidade é uma doença crônica, que necessita de tratamento multidisciplinar para 

maior adesão da pessoa com essa patologia. O nutricionista é um dos profissionais da saúde que devem compor a 

equipe voltada a prevenção e cuidado com a obesidade e ao desenvolver o seu trabalho, deverá ter a preocupação 

de propor mudanças no comportamento alimentar para promoção da saúde, evitando a elaboração de dietas 

restritivas e metas de emagrecimento de difícil execução. A perda de peso deverá ser uma consequência do 

processo de modificações nos hábitos alimentares, que quanto mais consciente, maior a chance de ser duradoura.  
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RESUMO 

A poluição visual é provocada pelo excesso de elementos ligados à comunicação visual, causando 

agravos à saúde, como stress, podendo iniciar um processo de depressão. O descontrole na utilização de 

propagandas, além de causar agressão visual e física, desfigura a imagem da cidade retirando os referenciais 

arquitetônicos, transgredindo regras básicas de segurança, obstruindo aberturas de insolação e ventilação, 

deixando a população sem referencial de espaço, de estética, de paisagem e de harmonia, dificultando a absorção 

das informações úteis e necessárias para o deslocamento pelas vias da cidade. O objetivo deste projeto foi 

verificar o ordenamento jurídico existente para combater a poluição visual encontrada na cidade de São José do 

Rio Preto-SP, além de realizar uma simulação da paisagem urbana caso sejam aplicadas as normas encontradas; 

tendo a finalidade de trazer presente um tema que é pouco discutido na nossa sociedade e principalmente no 

meio acadêmico. O trabalho baseou-se em três métodos de pesquisa: Pesquisa bibliográfica, Pesquisa 

Documental e Estudo de Caso. Em matéria de poluição ambiental, a tônica é a prevenção, que se obtém através 

do binômio educação-fiscalização. 

Palavras-chave:, Poluição visual urbana, legislação ambiental, propaganda. 

 

1. INTRODUÇÃO 

É visível o costume que resultou na profusão de sinais visuais de grande, médio e pequeno porte, 

indicadores de estabelecimentos comerciais e/ou serviços. Os prédios se cobrem de dizeres promocionais, as 

lojas exibem letreiros, muito grandes e luminosos, para que nem à noite os olhos possam descansar. A poluição 

visual está presente em todos os cantos das cidades. 

Por não ter dados e pesquisas que determinem parâmetros para o surgimento da poluição visual, poucos 

se arriscam a defini-la. Em [1] encontra-se a definição que “poluição visual é o limite a partir do qual, o meio 

não consegue mais digerir os elementos causadores das transformações em curso, e acaba por perder as 

características naturais que lhe deram origem. No caso, o meio é a visão, os elementos causadores são as 

imagens, e as características iniciais, seriam a capacidade do meio de transmitir mensagens”. Assim sendo, a 

poluição visual é qualquer influência desarmônica no meio ambiente, que agrida a visualidade humana. 

Como os demais tipos de poluição, ela causa males à saúde, tais como stress, fadiga, ansiedade, 

podendo até mesmo iniciar um processo de depressão. Nota-se, portanto, que poluição visual afeta mais o 
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aspecto psicológico do que o físico, não tendo, assim, a atenção merecida por parte do Poder Público, já que as 

suas conseqüências não são de fácil observação. O que justifica a necessidade deste projeto. 

Ademais, a utilização exagerada de propagandas, além de causar agressões visuais e físicas ao meio 

ambiente de um determinado espaço, desfigura a imagem das cidades, retirando dela os referenciais 

arquitetônicos, transgredindo regras básicas de segurança, anulando as feições dos prédios, e as conseqüências 

vão desde a “agressão” aos olhos da população, à descaracterização de patrimônios públicos e particulares, 

obstruindo aberturas de insolação e ventilação, deixando a população sem referencial de espaço, de estética, de 

paisagem e de harmonia, dificultando a absorção das informações úteis e necessárias para o deslocamento pelas 

vias da cidade. Em várias cidades do país há excessos de placas e faixas, nos cruzamentos de ruas e avenidas, 

podendo até causar graves acidentes com a distração dos motoristas. 

A cidade de São Paulo vem dando exemplo de “despoluição” paisagística através do chamado projeto 

“Cidade Limpa”, por conta do qual foram retirados sinais visuais de médio e grande porte, com resultados 

estéticos indiscutíveis. Melhorou a “legibilidade” do panorama urbano, com ganho para o estado emocional dos 

indivíduos [2]. Esse fenômeno pode ser notado na rua Augusta, a qual em 2006 (Figura 01A) apresentava grande 

quantidade painéis, dificultando a percepção de cada loja. Em 2009 (Figura 01B), as lojas tiveram que reduzir a 

quantidade e o tamanho dos painéis, além de melhorar a arquitetura da fachada, criando uma fachada imponente 

e sóbria. 

A cidade de São José do Rio Preto-SP também se 

encontra no rol de cidades poluídas visualmente, apresentando 

uma proliferação de imagens e cores decorrentes da exposição 

continuada de faixas, placas, setas, mídia eletrônica, outdoors e 

marcas de produtos. Como entender que a cidade de São José do 

Rio Preto-SP tenha chegado ao atual grau de degradação visual? 

Deste modo, objetivo deste projeto foi verificar o 

ordenamento jurídico nacional, estadual e municipal existente 

para combater a poluição visual encontrada na cidade de São José 

do Rio Preto-SP, além de realizar uma simulação da paisagem 

urbana caso sejam aplicadas as normas encontradas; tendo a 

finalidade de trazer presente um tema que é pouco discutido na 

nossa sociedade e principalmente no meio acadêmico, que é a 

poluição visual através do excesso de propagandas. 

 

2. MATERIAL E METODOS 

O trabalho baseou-se em três métodos de pesquisa: Pesquisa bibliográfica relativa a marcos e 

conceitos sobre “Meio Ambiente”, Pesquisa Documental de levantamento de legislação e Acordos 

Internacionais sobre proteção do meio ambiente relacionada à poluição ambiental e Estudo de Caso através 

análise de problemas relacionados à poluição visual em São José do Rio Preto-SP. Realizou-se uma projeção 

para São José do Rio Preto-SP caso fossem aplicadas as legislações encontradas, assim as fotos de algumas 

A 

 
B 

 
Figura 01: Rua Augusta, São Paulo, 2000. A) Foto 

tirada em 2000 (Portal São Francisco, 2009); B) Foto 

tirada em 2009. 
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localidades de São José do Rio Preto foram modificadas para simular a paisagem sem os anúncios poluidores. A 

exclusão de todas as propagandas na paisagem urbana foi feita para permitir uma maior percepção da diferença 

entre uma localidade poluída visualmente e a mesma localidade sem qualquer forma de poluição. Mas isso não 

significa que a propaganda deve ser abolida, só usada com moderação para que não ocorram os exageros que 

causam danos à saúde e segurança da população. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Legislação referentes ao combate à poluição visual aplicável no município de São José do Rio 

Preto 

A doutrina jurídico-ambiental brasileira é unânime em afirmar a modernidade e adequação da 

legislação nacional para a proteção do meio ambiente, especialmente a partir da década de 1980, com a 

promulgação da Lei nº 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei nº 7.347/85 da Ação 

Civil Pública, que instrumentalizou a defesa ambiental no País, culminando com a Constituição 

Federal de 1988. Na década de 1990 destacam-se a Lei nº 8.974/95 de Biossegurança; a Lei nº 

9.433/97 da Política Nacional de Recursos Hídricos; a Lei nº 9.605/98 dos Crimes e Infrações 

Administrativas Ambientais; a Lei nº 9.985/00 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a 

Lei nº 10.257/01 que estabeleceu o Estatuto da Cidade.  

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81) dá uma abrangente definição de 

poluição – “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às 

atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições es téticas 

ou sanitárias do mio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos”. No conceito são protegidos o homem e sua comunidade, o patrimônio público e 

privado, o lazer e o desenvolvimento econômico através das diferentes atividades (alínea b), a flora e 

fauna (biota), a paisagem e os monumentos naturais, inclusive, os arredores naturais desses 

monumentos- que encontram também proteção constitucional – artigo 225 da Constituição Federal de 

1988. 

Também o artigo 5° da mesma Constituição, em seu inciso LXXIII, considera que qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio amb iente e ao 

patrimônio histórico e cultural. O artigo 23 define as competências comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e entre elas está: VI - proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas.  
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A Lei n° 9605/98 dos Crime Ambientais dispõe sobre sanções penais administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente em suas Seções III, que aborda a Poluição e outros 

Crimes Ambientais, e IV, que aborda os Crimes contra o Ordenamento Urbano e  o Patrimônio 

Cultural. 

O Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 182 e 183 da constituição Federal estabelecendo 

diretrizes gerais da política urbana. De acordo com em seu artigo 2°, a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 

diretrizes gerais, dentre elas: proteção, preservação e recuperação do, meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arquitetônico.  

O Código de Postura do Município de São José do Rio Preto (Lei Complementar nº 017/92), 

em seu artigo143, declara que não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:  

I- Pela natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito público;  

II- De alguma forma, prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas 

naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais;  

III- Sejam ofensivos à moral ou contenham dizeres desfavorável a indivíduos, crenças e 

instituições; 

IV- Obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas e respectivas bandeiras;  

V- Contenham incorreções de linguagem; 

VI- Façam uso de palavras em língua estrangeira, salvo aqueles que, por insuficiência do 

nosso léxico, a ele se hajam incorporado, excluídos os nomes de firmas ou marcas 

registradas; 

VII- Pelo seu número ou má distribuição, prejudiquem o aspecto das fachadas;  

VIII- De alguma forma, causem poluição visual.   

A Lei n° 2671/80 proíbe, em todo o perímetro urbano do município de São José do Rio Preto, 

a afixação de cartazes, panfletos e outros boletins de propaganda em muros e paredes externas que 

deem frente para a rua ou praças, em postes de ruas ou em pilares de edifícios em geral.  

A Lei n° 4677/90 proíbe a colocação de qualquer tipo de placa de publicidade nos canteiros 

centrais e passeios públicos das avenidas localizadas no perímetro urbano do município de São José do 

Rio Preto. 

Vale ressaltar que o Decreto nº 15.966/ 2011, que aprova Regimento Interno da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, em seu art. 8º, inciso I, declara que compete à Inspetoria 

Fiscal de Posturas fiscalizar a Poluição Visual em cartazes, outdoors, faixas, luminosos, placas e afins.  

 

3.2. Paisagem urbana de São José do Rio Preto  

Atualmente é quase impossível contar os anúncios encontrados nos centros das cidades do interior 

paulista. Em São José do Rio Preto não é diferente, como mostram as Figuras 02 A à 09A. Outdoors, placas, 

faixas, busdoors (publicidades em ônibus) fazem parte do dia-a-dia da população. Afinal, não seria um caso de 

aplicar uma política contra a poluição visual?  

A 
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Na imagem original (Figura 02A) aparecem 

dois outdoors, lado a lado, no terreno vazio, além da 

placa de imobiliária, e faixa promocional do 

estabelecimento vizinho. Observa-se também que no 

estabelecimento há faixas promocionais em seu muro, 

além de várias placas com a identificação do local. 

Devido à grande quantidade de anúncios, não é 

possível a assimilação de nenhum. Os outdoors, além 

de estarem lado a lado e próximos aos passeios 

público, são muito grandes. No mesmo campo de 

visão há uma profusão de imagens que se intercalam 

entre letras e desenhos. Seguindo o Código de Postura 

do Município (art 143, VIII) estes anúncios não 

poderiam ser permitidos, pois causam poluição visual. 

Já as faixas promocionais, uma se encontra no terreno baldio, onde não deveria estar, pois este não tem 

ligação com o estabelecimento; a outra está posicionada na região exterior do estabelecimento, 

desrespeitando um espaço público. A simulação (Figura 02B) é mais agradável, trazendo uma sensação  

de tranqüilidade, e o edifício comercial fica mais visível, mesmo sem 

as placas fica mais fácil identificá-lo na paisagem. 

A imagem original (Figura 03A) mostra as placas dos 

empreendimentos avançadas em relação à sua fachada, sendo que no 

segundo empreendimento ela atrapalha a visualização da placa de 

trânsito que está no poste. Observa-se, também, o desrespeito ao 

espaço público no anúncio “vendo” que se encontra sobre a rua. 

Observa-se essa situação se enquadra perfeitamente ao conceito de 

poluição da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, pois 

apresenta a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente prejudicam a segurança. 

Ademais, o Código de Postura Municipal também proíbe a colocação 

de anúncios se forem prejudiciais ao trânsito público (art 143, I). A 

simulação (Figura 03B) demonstra a visão que uma pessoa teria ao 

passar pela rua na ausência dos anúncios, tendo com isso um espaço 

desobstruído e conseguindo interpretar as informações essenciais para 

o seu deslocamento por ele. 

 
B 

 
Figura 02: Avenida José Munia. A) Foto original; B) 
Simulação da retirada dos anúncios.  

A 

 
B 

 
Figura 03: Rua Alfredo Braga. A) 
Foto original; B) Simulação da 

retirada dos anúncios.  

A 
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Pode-se observar na imagem original (Figura 

04A) a presença de anúncio nos edifícios, placas 

ocupando toda a fachada de lojas e outdoors 

afixados logo acima do telhado de casas, estes 

geram um risco para as moradias. A utilização do 

edifício como uma verdadeira vitrine para o negócio 

é um elemento digno de nota, pois ele, devido ao 

seu tamanho, desvia a atenção de quem por ele 

passa, podendo até causar acidentes no trânsito, 

além de desarmonizar a paisagem local. Observa-se 

essa situação também se enquadra perfeitamente ao 

conceito de poluição da Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente, uma vez que há degradação da 

qualidade ambiental prejudicial a segurança, e 

também desrespeita o Código de Postura Municipal 

ao apresentar anúncios prejudiciais ao trânsito 

público (art 143, I). A simulação (Figura 04B) mostra 

como a paisagem é mais harmônica sem os 

anúncios, além de ser mais segura para a população no local.  

A imagem 

original (Figura 05A) 

mostra a poluição visual 

causada pela 

sobreposição de 

anúncios devido a 

colocação de placas em 

toda a fachada das lojas. 

São tantas placas grandes, 

coloridas e próximas que 

não se retire qualquer informação específica sobre 

eventos ou produtos trazendo desconforto e 

caracterizando a poluição visual (desrespeitando o 

Código de Postura do Município, art 143, VIII). A 

simulação (Figura 05B) retira os conflitos de informação 

das fachadas promovendo um bem-estar a quem vê.  

 
B 

 
Figura 04: Avenida Bady Bassit, 2008. A) Foto original; 

B) Simulação da retirada dos anúncios.  

A 

 
B 

 
Figura 05: Centro. A) Foto original; B) Simulação da 

retirada dos anúncios. 

A 
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Observa-se na foto original (Figura 06A) uma sequência de outdoors 

formando uma coluna de 3 andares, sendo que o primeiro já está mais alto que o 

telhado da construção ao lado. Neste caso, a permissividade é tamanha, que o 

céu parece ser o limite. Estes outdoors estão entre os fios de energia e acima da 

rua, e não do passeio. Nota-se também uma placa de propaganda de um restaurante 

que está sobre a rua. Este também é um caso proibido pelo Código de Postura do 

Município (art 143, I), mas que não é respeitado. O empreendimento ao lado 

direito a foto, além de fazer propaganda no muro, também colocou uma faixa em 

suas grades, aumentando a poluição visual e atrapalhando a ventilação e 

iluminação do local, caracterizando um desrespeito outro inciso do mesmo artigo 

acima mencionado (art 143, IV). A simulação (Figura 06B) mostra como a rua 

ficaria mais segura e agradável sem a presença dos anúncios. 

A imagem original (Figura 07A) mostra a poluição visual causada 

pelo descontrole da quantidade de anúncios colocados em placas da fachada 

das lojas, outdoors sobre a loja e anúncios presos em postes de iluminação.  

Para serem visualizados, os letreiros são colocados no limite entre passeio e rua, o 

que prejudica a passagem de transeuntes e de veículos maiores, que acabam 

batendo nestes (observar um letreiro da Colchão & Cia que está avariado em 

decorrência de abalroamento com veículos em tráfego normal). As placas das 

fachadas são muito compridas, dificultando a definição de onde começa e termina 

cada loja. Assim, há desrespeito à Política Nacional do Meio Ambiente e ao 

Código de Postura Municipal (art 143, I e VII). Soma-se a isso o desrespeito à Lei n° 4677/90 que proíbe a 

colocação de qualquer tipo de placa de publicidade nos passeios públicos das avenidas localizadas no 

perímetro urbano do município. A simulação (Figura 07B) mostra a arquitetura da construção que estava 

escondida pelos anúncios e denuncia a poluição visual que está acontecendo  

no local, uma vez que impressiona a diferença na 

localidade. 

A imagem original (Figura 08A) é um 

exemplo de centro comercial não planejados, isto 

é, lojas que ocupam antigas residências 

precariamente adaptadas. As fachadas apresentam-

se recobertas por placas de anúncios além de serem 

pintadas com cores bem fortes. Neste caso também 

se encontra a poluição visual causada por fiação 

elétrica 

 
B 

 
Figura 06: Avenida Nossa 

Senhora da Paz. A) Foto 
original; B) Simulação da 

retirada dos anúncios.  

A 

 
B 

 
Figura 07: Avenida Bady Bassit. A) Foto original; B) 

Simulação da retirada dos anúncios.  
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Ressalta-se que no prédio amarelo funciona o Central Park Hotel, cuja construção data de 1920 

e é o mais antigo da área central de São José do Rio Preto . Desta forma há um desrespeito ao Código 

de Postura Municipal ao apresentar anúncios que prejudicam aspectos de monumento histórico e 

fachadas (art 143, II e VII). É importante versar que o uso adequado das cores é capaz de mudar 

positivamente o humor das pessoas. Tons pastéis em verde, azul ou amarelo acalmam, enquanto que 

cores vibrantes quebram a monotonia e chamam a atenção, porém estas cores devem ser usadas com 

critério para destacam detalhes. No entanto, o visual 

dos grandes centros urbanos não segue esse critério e 

por isso mesmo encontram-se cada vez mais 

poluídos. A simulação (Figura 08B) mostra como os 

anúncios escondiam a fachada das construções que, 

sem eles, fascina quem por ali passa, devido a toda 

história gravada em seus contornos.  

A imagem original (Figura 09A) mostra que a 

fachada é recoberta por placas dispostas em andares e são 

tantos letreiros que um esconde o outro, além de ser 

utilizado cores fortes em toda a fachada e apresentar uma 

grande quantidade de fiação elétrica próxima à construção. 

Desta forma esta situação também é um caso proibido pelo 

Código de Postura do Município (art 143, IV e VII), pois 

ocorre a poluição visual, altera a fachada do imóvel e 

atrapalha a ventilação e iluminação do local. A simulação 

(Figura 09B) apresenta fachada sem placas e como não foi 

possível redesenhar a fachada do edifício, optou-se por 

sugerir a colocação de visbe. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A 

 
B 

 
Figura 08: Calçadão. A) Foto original; B) Simulação da 

retirada dos anúncios.  

A 
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A paisagem urbana é um meio ambiente construído, assim 

possui valor ambiental, relacionando-se diretamente com a 

qualidade de vida e com o bem-estar da população. A proteção da 

paisagem urbana, portanto, não é mera questão de “belezura”, 

estando diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas. 

Assim qualquer alteração que afeta a saúde, a segurança ou o bem-

estar da população é considerada impacto ambiental. 

Ao longo do trabalho foram apresentadas diversas leis 

que discorrem sobre poluição visual, em vários níveis de governo. 

Porém o fato de existir o ordenamento jurídico não é suficiente 

para reprimir o ato. É preciso ter outros dois binômios: i) 

fiscalização ativa por parte dos entes públicos que no caso de São 

José do Rio Preto-SP é função da Inspetoria Fiscal de Postura; e ii) 

educação da população para respeitar a legislação. Como é 

absolutamente impossível exercer fiscalização em larga escala, que 

impossibilite a configuração do dano, ambos os fatores devem ser 

conjugados. Especialmente os anunciantes e as empresas que 

veiculam anúncios devem ser orientados acerca da importância do 

respeito à legislação. Não obtida a finalidade primeira que é a 

prevenção, deve-se buscar a reparação, ou seja, responsabilizar 

objetivamente o poluidor, a fim de que ele retorne ao bem ao 

estado anterior, ou seja, restaure, recupere ou, em isso não sendo 

possível, indenize. Conjugada a isso há aplicação de sanções, 

civis, administrativas e penais ao poluidor (conforme preconiza a Lei de Crimes Ambientais, em especial os 

artigos 54 e 63). 

É preciso desmistificar a permissividade à poluição visual em função do desenvolvimento, quebrar a 

ilusão de que o modelo de Las Vegas ou de Los Angeles é o melhor do mundo, gerando um altíssimo grau de 

estresse na população. Este trabalho não tem a intenção de banir a utilização de out-doors ou qualquer outra 

espécie de exploração visual para propaganda, mas sim de mostrar que o excesso é prejudicial. Assim a 

sociedade precisa criar ferramentas de controle para evitar tais excessos. 
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Figura 09: Avenida Bady Bassit, 2008. A) Foto 

original; B) Simulação da retirada dos 

anúncios. 

https://jus.com.br/artigos/9498/a-poluicao-visual-e-a-nova-lei-paulista-de-publicidade
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DESCOBRINDO ANIMAIS NA ESCOLA 

 

 

Resumo 

A educação infantil primeira etapa da educação básica, é um período marcado por descobertas, na qual as 

crianças se apresentam naturalmente curiosas. Cabe aos professores promoverem situações de aprendizagens, em 

que os alunos possam agir como protagonistas nesse processo. Para realizar esse trabalho utilizou-se a 

curiosidade das crianças que  foram convidadas a levantar e verificar hipóteses e por fim chegar a uma conclusão 

de uma questão abordada de interesse das crianças.  

 Quais os animais que vivem na área externa da escola? Dessa maneira, o objetivo central foi identificar e 

reconhecer quais são esses animais, fazendo uso da lupa. 

Envolvendo visitas a campo e um recurso tipicamente utilizado no mundo científico (a lupa), possibilitou o 

aluno explorar, questionar e a investigar de forma lúdica e prazerosa os animais. Ao final do processo foi 

possível verificar os animais que habitam na escola além de trazer para a escola elementos científicos. 

Palavras-chave: Animais; lupa; natureza. 

 

 

Introdução 

 

Querer saber sobre os animais faz parte do universo infantil. Uma vez que estão presentes no cotidiano 

das crianças o que aguça a curiosidade dos pequenos. Scardua, 2009 p. 58, realça: “Deve-se considerar que as 

crianças adoram o contato com a natureza – plantas, bichos, árvores, insetos, qualquer ser vivo é admirado pela 

criança. Isso deve ser aproveitado ao máximo.” 

É necessário que se aproveite toda essa curiosidade a fim de se introduzir elementos que compõem a 

ciência. 

O Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCN)1998, aborda no terceiro volume, em um 

capítulo sobre a Natureza e Sociedade, a importância de se trabalhar ciências para se adquirir novas experiências:  

O trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e Naturais deve 

ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a construção de 

conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. (BRASIL, 1998, v 3, p. 

166). 

Para que as crianças entrem em contato com o conhecimento científico que nos permeia, precisamos 

reconhecer que existe um elo entre a realidade e o ensino de ciências; transformando essa realidade em objeto de 

pesquisa e estudo. (GOUVÊA, 2006.) 
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Buscar maneiras de potencializar conhecimentos prévios das crianças adicionando experiências e novos 

conhecimentos é papel do professor. 

Kramer(2009) discute sobre esse tema evidenciando a importância das atividades desafiadoras e da 

interação para as crianças com a ciência, pois se desenvolve o pensamento. A medida que se faz uso de 

estratégias como essas, a criança vai se habituando e consegue-se uma aproximação maior do saber científico. 

Assim são capazes de observar o problema ou fenômeno a ser estudado, imaginam a resposta, experimentam, 

observam para relatar suas conclusões. E conclui: 

 

As atividades e situações propostas têm, portanto, o objetivo último de favorecer a 

exploração, a descoberta e a construção de noções, ou seja, o desenvolvimento e o 

maior conhecimento do mundo físico e social, eixos básicos da função pedagógica 

da pré-escola. (KRAMER, 2009 p) 

 

Objetivos 

→ A partir do tema animais desenvolver atividades que despertem nos alunos a imaginação, o pensamento, a 

argumentação, senso questionador, o gosto pela exploração e a curiosidade pelo conhecimento; 

→ Verificar quais animais vivem na área externa da escola; 

→ Aproximar a realidade das crianças com o conhecimento científico; 

→ Socializar as etapas da construção do conhecimento científico, como é praticado pelo cientista (questão 

problema, levantamento e verificação de hipóteses e conclusão); 

→ Utilizar instrumento científico (lupa). 

 

Metodologia 

 A proposta metodológica investigativa. 

 Problematização -Levantamento de hipóteses 

Durante esse processo as crianças da educação infantil expõem seus conhecimentos prévios sobre o 

assunto abordado, e isto se dá frequentemente, por intermédio do relato de experiências vivenciadas por elas ou 

por terceiros e assim demonstram suas hipóteses sobre a questão ou situação. 

Exploração- Verificação das hipóteses 

Depois de evidenciado a questão problema, professores e alunos podem traçar meios para averiguação 

das hipóteses levantadas. Dessa maneira poderão refletir, discutir, elaborar e reelaborar procedimentos para 

satisfazer o problema 

 Conclusão. 

Ao término das atividades de exploração serão retomados os caminhos percorridos e os resultados 

alcançados. Espera-se que as conclusões das crianças sejam conhecimentos sobre o tema trabalhado a fim de 
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encontrar uma solução para o problema, porém não de forma científica isso porque elas elaboram conceitos a 

partir das experiências adquiridas neste momento adicionadas às vivências anteriores. 

Sistematização e registros 

Durante a realização de todas as etapas desse processo nota-se a importância do registro para a seleção 

de informações relevantes. Como as crianças ainda não estão alfabetizadas, seus registros individuais foram 

realizados por meio de desenhos, com complemento da professora considerando as respostas das crianças diante 

das indagações. 

O trabalho com os alunos foi desenvolvido em 2 etapas. A primeira consistiu na contextualização do 

tema Animais, o levantamento de hipóteses diante de uma questão problema, visita à área externa da escola para 

verificação das hipóteses e registro do resultado da visita. Na segunda etapa foi realizada outra visita à área 

externa da escola, porém com o objetivo de realizar uma investigação mais detalhada, utilizando uma lupa. 

As ações buscaram a apresentação de um desafio para os alunos, de modo a obter informações sobre o 

que eles já sabiam, o que eles queriam saber e discutindo à medida que foram descobrindo novas informações 

relacionadas ao assunto. 

Para iniciar a abordagem do tema, selecionamos algumas imagens de animais que representavam os 

grupos dos invertebrados, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, peixes. 

Com os alunos sentados formando um círculo, a figura de cada animal foi disponibilizada para que eles 

pudessem manipulá-las e realizar comentários com os colegas. 

Após o manuseio das figuras dos animais foi lançada a questão: 

Quais desses animais vivem na área externa da nossa escola? E existem outros animais que não estão 

entre as imagens que também vivem na área externa da escola? 

As crianças foram incentivadas para expressar suas ideias elaborando suas hipóteses, considerando suas 

experiências, de forma que puderam expor seus conhecimentos prévios em torno da temática.  

Atuando como escriba, anotamos na lousa as hipóteses apresentadas pelas crianças indicando quais 

animais vivem na área externa da escola: passarinho, cobra, galinha, peixe, pintinho, girafa, borboleta, sapo, 

caramujo, caracol, coruja e urso polar.  

Para a verificação das hipóteses foi sugerido realizar uma visita à área externa da escola. 

 Nesta primeira visita as crianças foram encaminhadas para a área externa da escola e orientadas a 

observar os animais presentes nos lugares mais visíveis e também pouco visíveis, como: no meio da terra, sob as 

pedras, troncos das árvores, parte inferior das folhas das plantas, entre outros. 

 Após a realização da visita, de volta à sala de aula, foi solicitado para que os alunos registrassem 

individualmente, na forma de desenho, os animais encontrados na visita a campo. 

 Após a elaboração dos desenhos, perguntamos para cada aluno qual era o animal que ele havia 

desenhado e fazia o registro escrito da resposta no próprio desenho do aluno. 
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 Para verificar se os animais observados foram os mesmos relacionados inicialmente nas hipóteses foi 

retomada a lista dos prováveis animais ali existentes citados pelos alunos. Foi dialogado a respeito dos animais 

que foram observados na área externa da escola e os que não foram observados, destacando a ideia de que os que 

não foram observados não habitavam o local ou só não foram vistos naquele momento. Também foram indicados 

alguns animais que não estavam na relação das hipóteses. 

 Para que os alunos pudessem fazer um fechamento sobre o que foi discutido foi lançada a questão:  

 Quais animais vivem na área externa da nossa escola e que foram encontrados? 

 As respostas dos alunos foram: borboleta, formiga, abelha, passarinho, galinha, barata e mosquito. 

Assim foi confrontada a primeira lista de hipóteses perguntando-se sobre cada animal dito anteriormente e os 

animais encontrados durante a visita. 

 A segunda visita aconteceu no dia seguinte, nos mesmos locais visitados no dia anterior sendo que 

desta vez foram oferecidas, lupas e máquinas fotográficas digitais para as crianças. Partindo do pressuposto que 

algumas crianças poderiam não conhecer a lupa, foi proposta uma manipulação do objeto em uma roda de 

conversa explicativa sobre o que é a lupa e para que ela serve. 

 De posse deste novo objeto as crianças realizaram a segunda visita à área externa da escola com o 

objetivo de explorar o ambiente com mais detalhes, utilizando a lupa. 

Retornando à sala foi solicitado aos alunos desenharem os animais observados e novamente registrei o 

nome do animal informado pelo aluno. As crianças elaboraram uma nova lista contendo os animais encontrados 

na área externa da escola, tendo a professora como escriba. As crianças compararam e refletiram sobre os 

resultados obtidos na segunda visita e incluíram aos desenhos realizados pelas mesmas. 

 

Conclusões 

Apesar das crianças de educação infantil não estarem alfabetizadas, a proposta investigativa pode ser 

desenvolvida com alunos deste nível escolar uma vez que os registros não precisavam estar articulados com a 

escrita e puderam ser realizados por meio de desenhos. A oralidade também foi um fator importante dentro do 

processo porque permitiu valorizar os conhecimentos prévios das crianças e a discussão entre os pares. 

Com esse trabalho foi possível perceber que o processo de exploração na educação infantil pode ocorrer 

de maneira prazerosa e ao mesmo tempo enriquecedora. Durante as etapas de desenvolvimento do trabalho os 

alunos gradativamente se demonstraram interessados, estimulados, entusiasmados e empenhados durante as 

atividades investigativas. Foi notória a satisfação e a felicidade das crianças quando eram ouvidos pela 

professora e pelos companheiros e suas hipóteses consideradas. Dessa forma perceberam quais são os animais 

que habitam na área externa da escola. 

 A introdução da lupa como um novo elemento de investigação permitiu uma melhor e detalhada 

observação dos animais levando as crianças a elaborarem seus registros com mais detalhes além de ter sua 

curiosidade aguçada. 

 A metodologia  
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utilizada na investigação foi contemplada integrando todos os seus elementos, percorrendo a problematização, os 

levantamentos de hipóteses, as atividades de exploração e conclusão, e obteve-se como conclusão baseou os 

seguintes animais moradores da área externa da escola: Borboleta, Formiga, Abelha, Passarinho, Galinha, 

Barata, Mosquito e Taturana (chamada de cobrinha pelas crianças). 

 As atividades investigativas tornam-se importantes para a construção de conhecimentos científicos 

que são o produto de vivências anteriores somadas a reconstrução de hipóteses. Nesse universo a prática 

pedagógica investigativa é o elemento essencial para que ocorra a construção do conhecimento científico. O 

professor, condutor de atividades que contemplem as necessidades e os interesses dos alunos, canaliza as ações e 

proporciona-lhes situações diferenciadas que os levam a fazer interligações com seu dia-a-dia. 
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RESUMO 

O presente trabalho denominado “O VIRA” surgiu a partir da música “O Vira” no DVD “Palavra Cantada”, ao 

perceber que as crianças da Fase 1/2018 do CEMEI Homero Frei em São Carlos SP., despertavam ainda mais o 

interesse na música, na dança e nas cores do vídeo, chamando a atenção das professoras para o desenvolvimento 

deste trabalho: Transmitir no papel o que as crianças viam e ouviam na música. Quando a criança ouve uma 

música, ela aprende uma canção, brinca de roda, participa de brincadeiras rítmicas ou de jogos de mãos, recebem 

estímulos que as despertem para o gosto musical, o que floresce o gosto pelo som, ritmo e movimento, 

introduzindo em seu processo de formação um elemento fundamental do próprio ser humano, favorecendo o 

desenvolvimento do seu gosto musical, aumentando e melhorando sua visão do mundo que os cercam. O 

resultado final foi a elaboração de um livro, com a letra da música “O Vira” e os “trabalhinhos” das crianças 

como fundo/tema. 

Palavras chave: Musicalização, Educação Infantil, livro infantil. 

 

 

 

Introdução:  

Segundo Teca Brito (2003, p.17): A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a 

forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em 

movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos 

traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta. 
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A música, que passa de geração para geração e é uma das linguagens mais antigas da humanidade, faz parte de 

nosso contexto educacional. Ela possui um papel importante na educação das crianças, contribuindo para o 

desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de 

aprendizagem e uma grande aliada no crescimento saudável.  Observar, discutir, comparar, descobrir 

semelhanças e diferenças são pontos importantes que a proposta interdisciplinar, envolvendo as áreas de 

Natureza e Cultura, Arte e Música, prioriza para os alunos da Educação Infantil. A música, que passa de geração 

para geração e é uma das linguagens mais antigas da humanidade, faz parte de nosso contexto educacional. Ela 

possui um papel importante na educação das crianças, contribuindo para o desenvolvimento psicomotor, 

socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de aprendizagem e uma grande aliada 

no crescimento saudável.  

Observar, discutir, comparar, descobrir semelhanças e diferenças são pontos importantes que a proposta 

interdisciplinar, envolvendo as áreas de Natureza e Cultura, Arte e Música, prioriza para as crianças da Educação 

Infantil, (Carulli, 2018) neste caso, os bebês da Fase1 do CEMEI Homero Frei.  

Objetivos: 

Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da 

imaginação, memória, concentração e atenção nos bebês.  

 

 

Metodologia: 

A metodologia utilizada é trazer para sala de aula diferentes músicas e a partir delas instigar a curiosidade das 

crianças,  sobre a  cultura e a arte. Assim sendo, incentivar e motivar a criatividade das crianças no ato da 

elaboração e interpretação por meio da música ou de outra manifestação artística. 

Resultados: 

Após a aplicação do trabalho, concluí-se que as crianças abrangem de forma eficiente os aspectos que devem ser 

abordados em sala, já que envolvem tanto a teoria, como a prática e contexto, promovendo um estudo mais 

completo sobre a música. 

Conclusão: 

O trabalho final foi a elaboração de um livro com a participação de todas as crianças da Fase1 do CEMEI 

Homero Frei/2018, representando a letra da música “O Vira” com artes manuais/pintura com guache e colagem. 
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"O Vira" é uma canção composta por João Ricardo e Luhli e que aparece no primeiro álbum de 1973 do 

grupo Secos e Molhados. 

http://www.objetivoipiranga.com.br/galeria/aula-de-musica-para-as-criancas-da-educacao-
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O Vira – Secos e Molhados 

 

O gato preto cruzou a estrada 

Passou por debaixo da escada. 

E lá no fundo azul 

na noite da floresta. 

A lua iluminou 

a dança, a roda, a festa. 

 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

Vira, vira, lobisomen 

Vira, vira, vira 

Vira, vira, vira homem, vira, vira 

 

Bailam corujas e pirilampos 

entre os sacis e as fadas. 

E lá no fundo azul 

na noite da floresta. 

A lua iluminou 

a dança, a roda, a festa. 
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CADERNINHO DE RECEITAS 

O presente trabalho denominado “Caderninho de Receitas” surgiu em um HTPC (Horário de Trabalho 

pedagógico Coletivo) do CEMEI Homero Frei em discussão “O que oferecer às mães, no Dia das mães?”. A 

ideia de um “Caderno de Receitas” para  incentivar a escrita das crianças foi acatado por toda a equipe. O mesmo 

“Caderno de Receitas” também foi criado na Fase 1 (bebês de 04 a 12 meses) de uma forma diferente; com a 

participação direta das mães, onde pediu-se que cada mãe enviasse uma receita predileta do filho. As receitas 

foram enviadas, digitalizadas e transformadas em um belo caderninho de receitas personalizado.  

Palavras chave: Receitas, mamães, trabalho pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

Introdução: 

O presente trabalho fez parte de toda equipe de educadores do CEMEI Homero Frei 2018 para o Dia das mães. 

Todas as salas/educadores encontraram com seus pares,  alguma forma de providenciar este caderninho. 

Na fase 1 (bebês de 04 a 12 meses) foi decidido que seria diretamente através dos pais, já que seria inviável sair 

alguma escrita nessa fase. Foi pedido para cada mamãe que enviasse uma receita preferida dela (ou da criança) 

denominado: “Pão de queijo do Rafael” ou “Bolo de cenoura do Breno”, enfim, que fosse criado a imaginação 

dos pais como se fosse uma “tarefa de casa” com prazo certo para a entrega e também a pintura do desenho 

ilustrativo, após a entrega as receitas ficaram expostas em um mural. No final, as mesmas foram digitadas, 

encadernadas e com uma foto de cada criança na capa, todas as receitas foram compartilhadas. 
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A família e a escola devem caminhar juntas para apoiar o desenvolvimento dos alunos. Embora essa afirmação 

seja quase um consenso entre os profissionais da educação, a aproximação entre ambos os lados ainda é um 

desafio. Enquanto diretores e professores se queixam da falta de envolvimento da família na educação, pais ou 

responsáveis dizem não encontrar espaços de participação dentro da escola. 

“Não existe uma regra geral de como se aproximar das famílias. Cada escola precisa descobrir junto com as 

famílias um jeito de trazer essa participação” (Szymanski,2016) Durante as reuniões de pais, por exemplo, que 

são um dos momentos mais comuns de interação entre ambos, a falta de escuta resulta na convocação de 

encontros em dias ou horários que as famílias não podem comparecer. Se de um lado a reclamação é de que 

ninguém vai às reuniões, do outro, a justificativa é de que não é possível faltar em um dia de trabalho ou 

desmarcar um compromisso. Por meio do Conselho Escolar, que garante a participação de pais, representantes 

de alunos, professores, funcionários e membros da comunidade nas ajuda e tomada decisões de escolas públicas 

é que pensou-se na aproximação destes pais para esse trabalho que envolveu a todos! 

Objetivos: 

Criar um livro de receitas e finalizar o projeto posteriormente (Dia das Mães 2018) com um caderninho de 

receitas em que as crianças presenteiam e homenageiam as mamães 

Promover interações significativas entre as mamães e professores 

Metodologia/resultados:  

Enviar às mães uma “tarefa de casa”, para escrever uma receita, colorir a figura e ser bem criativa. O resultado 

está nas experiências e aprendizado que cada envolvido obteve de forma individual e/ou coletiva, também 

representado por meio das atividades registradas em imagens (fotos, desenhos), no caderno de registro do 

projeto, no caderno de registro da sala e no caderninho de receitas. 

 

Conclusão: 

Nos últimos anos a educação infantil passou a transmitir a ideia da importância que a  educação infantil, preza o 

convívio dos pais dentro dos CEMEIs, tendo em vista que isto faz a mudança, pois educação é participação de 

todos. Assim como nas escolas, há uma equipe pedagógica para orientação do trabalho, um diretor e funcionários 

que participam da administração. O artigo 227 da Constituição Federal do Brasil estabelece: “É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde 

a alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar comunitária”. Assim a família deve estar junto no processo educativo. De acordo com Rau 

(2012, p.22), “a família é fundamental para que a criança tenha uma segurança emocional, quando ela passa a 

frequentar a escola na educação infantil. Também é importante a comunicação entre a família e os professores”. 

As escolas são espaços de convivência, onde circulam as mais diferentes faixas etárias. E isso proporciona uma 

troca de informações e experiências bastante importantes para a educação. Conforme constata Abramowecz e 

Vandenbroeck. “Espaço da educação infantil, é tido como um espaço coletivo de educação, tanto de crianças 

quanto de adultos. Nele vivemos as mais distintas relações de poder, entre elas, as de gênero, classe, idade, etnia. 

No chão da creche e da pré-escola, confrontam-se adultos, crianças, além de docentes e não docentes, 

funcionários da Secretaria da Educação, políticos, moradores do bairro, membros da família e ou quem convive 

com a criança.” (ABRAMOWECZ; VANDENBROECK 2014, p.112) 
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Resumo 

 

O presente projeto foi desenvolvido com as crianças da Fase 1 (faixa etária de 04 a 12 meses) no CEMEI 

Homero Frei, localizado no município de São Carlos. Em busca de possibilitar a vivência lúdica, o raciocínio 

lógico, a criatividade e o desenvolvimento da criança no processo de construção do conhecimento. 

Potencializando essas capacidades, ampliando as possibilidades das crianças de compreenderem e transformarem 

a realidade. Foram desenvolvidos diversos atividades com jogos e brincadeiras em uma linguagem adequada à 

faixa etária. Tendo em vista que, o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para 

desgastar energia, pois ele favorece os desenvolvimentos físicos, cognitivos, afetivos e principalmente a 

interação e o respeito pelos amigos. 

 

Palavras-chave: lúdico, autonomia, criatividade. 
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Pensando nas necessidades e interesses desta faixa etária, elaboramos o projeto “Brincando a gente aprende. Este 

projeto tem como proposta, estimular os movimentos, proporcionar desafios corporais e espaços amplos para 

atividades com o corpo, utilizando recursos variados. Destacamos a importância do movimento nesta faixa 

etária, pois quando as crianças têm espaço e liberdade para se movimentar, aprendem a medir sua força e seus 

limites. Elas se exercitam até que superem suas limitações corporais, tendo o domínio da ação, e depois logo 

seguem para outro desafio. 

O movimento é uma das primeiras conquistas da criança rumo à autonomia e a formação da identidade e as 

experiências relativas ao espaço e ao tempo. As crianças conquistam um equilíbrio entre movimentos 

espontâneos e controlados e avançam no desenvolvimento de sua motricidade global. Deslocam-se com destreza 

gradativa no espaço, aumentando a confiança em suas capacidades e habilidades motoras. 

“A grande independência que andar propicia na exploração do espaço é acompanhada também por uma maior 

disponibilidade das mãos: a criança dessa idade é aquela que não pára, mexe em tudo, explora e pesquisa. Ao 

mesmo  em que explora, aprende gradualmente a adequar seus gestos e movimentos às suas intenções e às 

demandas da realidade. “(BRASIL, 1998, v.3, p.22) 

“No plano da consciência corporal, nessa idade a criança começa a reconhecer a imagem de seu corpo, o que 

ocorre principalmente por meio das interações sociais que estabelece e das brincadeiras que faz diante do 

espelho. Nessas situações, ela aprende a reconhecer as características físicas que integram a sua pessoa, o que é 

fundamental para a construção de sua identidade”. (BRASIL, 1998, v.3, p. 22) 

Nesta faixa etária, as crianças vivem e experimentam o corpo em movimento, distinguindo seu "próprio corpo" 

do mundo dos objetos e estabelecendo o primeiro esboço da imagem de seu corpo, as crianças se relacionam 

com o mundo por meio das sensações e do movimento. A atividade corporal traduz a expressão de uma 

necessidade fundamental de movimento e de investigação e a exploração do ambiente e dos objetos é intensa, 

sendo também vivenciados novos padrões de posturas e movimentos corporais 

 

Objetivos:  

 

Promover a socialização e o respeito mútuo entre as crianças. 

Estimular e desenvolver a curiosidade das crianças; 

Incentivar o diálogo, a autonomia e a criatividade; 

Explorar movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento o desenvolvimento da motricidade ampla, 

equilíbrio e lateralidade; 

Proporcionar às crianças as oportunidades de ampliar seus conhecimentos através de atividades lúdicas 

interativas e de vivência; 

Estimular a atenção e perceptividade da criança; 
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Conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, e entender as limitações pessoais. 

 

Desenvolvimento e resultados  

Em primeiro lugar, foi introduzido o assunto através de planejamento bimestral com a equipe de professores dos 

dois períodos da Fase 1/2018, para elaboração de projeto que contemple a brincadeira e a autonomia também nos 

bebês. As atividades e brincadeiras (brinquedos) serão sempre acompanhados pelos profissionais (atividades 

dirigida) e incentivando sempre as crianças a explorarem suas ideias explorando assim,  o desenvolvimento da 

fala. Em seguida foram realizadas as seguintes atividades envolvendo brincadeiras e brinquedos próprios para a 

faixa etária da tuirma. 

-jogo da memória 

-boliche 

-produção de massinha 

-batata-quente 

-dança com bexigas 

-brincadeira de faz de conta 

-caixa maluca 

-a cabana 

-telefone sem fio  

- fantoches 

 

Diante de todas as atividades realizadas pode-se observar grande participação e interesse das crianças de forma 

individual e coletiva, pôde-ser avaliada a qualidade do projeto realizado diante dos resultados alcançados e da 

evolução das próprias crianças em sua autonomia. Foram proporcionados ás crianças momentos de 

aprendizagem relacionados ao desenvolvimento da motricidade global, estimulando o desenvolvimento da 

coordenação motora, das habilidades visuais e auditivas, da criatividade, do lúdico, do faz- de – conta e da 

imaginação. 

Portanto, as atividades foram elaboradas a partir do interesse das crianças sendo alcançados os objetivos iniciais 

do projeto. 

 

Conclusão: 

Adaptar os conhecimentos a uma linguagem infantil para serem trabalhados com crianças pequenas é uma tarefa 

extremamente significativa ao se pensar o quanto é importante nosso papel de professores no desenvolvimento 



141 
 

141 
 

da criança. Muito mais do que apenas o “cuidado”, nossas crianças receberam estímulos, a vivência, de aprender 

brincando e agindo diante do conhecimento, que é o que faz a diferença. 

Nesse sentido, é importante proporcionar um ambiente rico para a brincadeira e estimular a atividade lúdica no 

ambiente familiar e escolar, fazer com que ela explore as diferentes linguagens que a brincadeira possibilita 

(musical, corporal, gestual, escrita), fazendo com que desenvolvam a sua criatividade e imaginação. 

É através da atividade lúdica que a criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do meio em que vive, 

integrando-se nele, adaptando-se ás condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a competir cooperar com 

seus semelhantes: a conviver como um ser social. 

 

Referências: 

BATLLORI, Jorge e ESCANDELL, Victor. 150 jogos para a estimulação infantil- Atividades para ajudar 

no desenvolvimento das crianças de zero a três anos. Primeira edição, setembro, 2003. 

BRANDÃO, Heliana, O livro dos jogos e das brincadeiras para todas as idades – Ed.Leitura. São Paulo, 

2006. 

MATTOS, Elizete de Lourdes, Brincando e aprendendo – Brincadeiras de roda- Atividades lúdicas para 

alfabetizar. 3ª. ed, São Paulo, 2001. 

Revista nova escola – ano- XXI n 18 dezembro 2006 ed. Abril. 

http://indiarahellen.blogspot.com/2011/07/projeto-brincando-e-aprendendo-com-o.html acessoem 14/05/2018 

https://ww ttp://cantinhodasatividades2.blogspot.com/2017/05/projeto-brincando-e-aprendendo-com-o.html 

acessoem22/06/2018    

https;www.soescola.com/2017/01/projeto-brincando-e-aprendendo-com-corpo-

bercario.htmlacessoem24/06/2018 

 

Fotos: 

http://indiarahellen.blogspot.com/2011/07/projeto-brincando-e-aprendendo-com-o.html
http://cantinhodasatividades2.blogspot.com/2017/05/projeto-brincando-e-aprendendo-com-o.html


142 
 

142 
 

 

 

 

** Fotos autorizadas pelos pais e/ou responsáveis. 

  



143 
 

143 
 

PRÁTICAS DE ENSINO 

 

 

1- CAROLINABALBINO (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, ninabalbino@yahoo.com.br 

)  

2- ELIANE MARIA PETRUCELLI (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, 

petrucellieliane@yahoo.com.br) 

3- POLIANA CEZAR DOS SANTOS DE SOUZA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS), 

polianacds@yahoo.com.br 

 

RESUMO: 

 

         Quando se fala de prática docente em sala de aula podemos falar de um saber-fazer do professor, um saber 

repleto de nuances e de significados. Implica falar que os professores possuem saberes profissionais cheios de 

pluralidade que vêm à tona no âmbito de suas tarefas cotidianas. Não só saberes, mas, também, sensibilidades 

cultivadas ao longo de sua formação e atuação que orientam sua ação no contexto de uma sala de aula. Falar de 

prática docente exige, portanto, que falemos de sujeitos que possuem um ofício, o saber de uma arte, a arte de 

ensinar, e que produzem e utilizam saberes próprios de seu ofício no seu trabalho cotidiano nas escolas. 

 

PALAVRAS CHAVES: escola, educandos, ensinar, pluralidade, formação. 
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 I- INTRODUÇÃO:     

 

O escritor Paulo Freire, em suas obras, afirma que a teoria não dita à prática; em vez disso, ela serve para manter 

a prática ao nosso alcance de forma a mediar e compreender de maneira crítica o tipo de práxis necessária em um 

ambiente específico, em um momento particular. “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Sabemos que a educação está atrelada a problemas 

como falta de verba, infraestrutura, salario defasado dos profissionais da área e muitas outras coisas que já 

atravessam décadas sem solução por parte dos governantes.  

        Apesar de todos os problemas enfrentados pelo profissional da educação, temos que ter a cada dia uma nova 

esperança. Não basta apenas saber. O verdadeiro professor precisa saber: “para que ensinar”, “o que ensinar” e 

“como ensinar”. É preciso usar esse saber de forma significativa para o aluno. O preparo do professor , não se 

esgota nos cursos de formação, mas, para o qual há uma contribuição específica enquanto formação teórica. 

 

II- OBJETIVO: 

Este trabalho tem por objetivo mostrar ao leitor o papel da docência e a prática de ensino. Pretendo abranger à 

docência de maneira geral, mas dando um enfoque maior à educação infantil. 

Podemos dizer que a educação, isto é, o conhecimento é o bem mais precioso que o ser humano adquire durante 

os anos de sua vida e esse bem começa a ser adquirido de maneira precisa na infância através da educação 

infantil. 

  

 

III –METODOLOGIA 

Está baseada em análise de textos bibliográficos e artigos referentes ao assunto. 

 

IV- RESULTADO: 

 

É na educação infantil que a criança começa a se relacionar com outras pessoas pois, passa maior parte de seu 

dia, principalmente alunos do período integral, que convive com vários profissionais da escola e adquire novas 

amizades. É na escola que a criança aprende o gosto pela leitura, a se relacionar com os amigos, adquire valores 

baseados na cooperação, ajuda ao próximo, préstimo aos seus pertences, respeito ao próximo, à natureza, aos 

animais e que em parceria com a família levam para vida toda. 

 Também pretendo com este trabalho, mostrar ao leitor que a pratica de ensino da educação, 

principalmente a infantil, foi implantada tarde no Brasil, tendo primeiramente como proposta ajudar às mães que 
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trabalhavam fora e não tinham com quem deixar seus filhos, mas apesar disso, não significa um depósito de 

crianças a espera pela mãe que se alimentam, dormem, brincam e ficam a sua espera. 

 A pratica da educação de uma criança vai muito além do brincar, se alimentar, dormir, ela precisa ser 

baseada na construção do que é importante para a criança respeitado suas fases desenvolvimento suas 

necessidades e anseios. 

 Cabe ressaltar neste trabalho que além das práticas da docência, torna-se necessário a participação dos 

pais na vida escolar da criança. Sabemos que quando os pais veem a escola como parceira da educação de seus 

filhos, lugar este de responsabilidade, isto é um ambiente sério que traz conhecimento, as crianças se sentem 

mais valorizadas e dá um sentido diferente à escola.  

 Muitas vezes, nos deparamos com pessoas que acham que a educação infantil é uma maneira prática 

para as mães deixarem seus filhos enquanto possuem afazeres. Vemos que essa visão está totalmente 

equivocada, se o pai não transmite ao filho a valorização de sua escola, a valorização do trabalho do professor, 

de sua pratica docente, como querer que ele goste de frequentá-la? Como o pai irá incentivá-lo a ficar na escola? 

Quando muitas vezes a criança chega à escola chorando como o professor irá acolher esta criança, se muitas 

vezes o próprio pai não dá valor a instituição que a criança fica quase o dia inteiro? Sabemos que muitos pais não 

disponibilizam minutos do seu dia para olharem as atividades do filho, quando o pai não participa de reuniões 

escolares, quando há festas com apresentações das crianças e ele não está presente. 

  A instituição de educação desenvolve através das diretrizes curriculares nacionais, a importância da sua 

função para a criança, a parceria da família e escola e principalmente a construção da pratica pedagógica junto a 

criança. O papel social que a escola desenvolve através de seu projeto político pedagógico, com a participação da 

comunidade, a relação entre pais e filhos com reflexo na educação e qual escola queremos para nossas crianças.    

 O papel do brincar, porque este é tão importante na pratica de ensino para a construção da personalidade 

e desenvolvimento da criança. As etapas do desenvolvimento da criança e o que a educação infantil tem a 

contribuir para isso. 

          Quando observamos a história da humanidade, percebemos que durante muito tempo não se pensava na 

educação da criança como um ser em evolução com etapas de crescimento a serem conquistadas através de 

estímulos como atenção, carinho, afeto. Houve épocas que a criança era caracterizada como um adulto em 

miniatura. Se pensarmos na comunidade primitiva, a história da infância de uma criança não existia. Desde 

muito cedo, a criança já fazia parte do mundo dos adultos. 

 Na época primitiva, a educação da criança não estava confiada a ninguém em especial a vigilância 

difusa do ambiente. Aos poucos a criança ia se moldando aos padrões do grupo a que fazia parte. Presa as costas 

da mãe, dentro de um saco de tecido, a criança percebia tudo que acontecia a sua volta a vida da sociedade que a 

cercava e compartilhava dela. 

 O fato de a mãe ficar trabalhando por muito tempo a criança passava longos períodos junto a ela e o 

período de amamentação era prolongado, podemos dizer que passava grande parte do tempo só em contato com 

a mãe e grande parte do aprendizado se dava pela observação, as mães nem sempre se expressavam verbalmente 

com os pequenos. Nas comunidades primitivas o ensino era para a vida e por meio da vida.  



146 
 

146 
 

 Esse conceito de educação como uma função espontânea da sociedade era adequado a comunidade 

primitiva, mas foi se modificando lentamente à medida que a sociedade foi dividindo-se em classes sociais. 

Outras regras e interesses foram sendo conquistados e a partir disso a educação das crianças e a situação da 

mulher também começa a ser modificada. 

 Mudanças na sociedade como a entrada da mulher no mercado de trabalho, na força de trabalho 

assalariado, na organização das famílias num novo papel da mulher numa nova relação entre os sexos. Junto a 

isso podemos caracterizar um conjunto de ideias novas sobre a educação infantil, sobre o papel que a criança 

representa na sociedade e fazer disso um fator positivo para o desenvolvimento desta a tornando um ser 

pensante, participativo e atuante.  

 Dando um salto na História, a educação infantil é muito nova sendo aplicada no Brasil a partir da 

década de 30, quando surge a necessidade de formar mão de obra qualificada para industrialização do país.  

 Podemos dizer que a partir deste momento, a educação infantil vem se expandido devido à importância 

que se tem dado a função social e política desse nível de ensino e a concepção de criança levando em 

consideração todo seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Tem-se discutido novas propostas de 

trabalho didático, a pratica docente do educador e como articular o processo de ensino aprendizagem que este 

desenvolve junto as crianças de creches e pré-escolas.  

 A LDB - Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Desde então, 

ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação: educação infantil (agora sendoobrigatória para crianças 

a partir de quatro anos);ensino fundamental; ensino médio(estendendo-se para os jovens até os 17 anos). Além 

de outras modalidades do ensino, como a educação especial, indígena, no campo e ensino a distância. Cabe a 

nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. Mesmo porque o sistema 

educacional envolve a família, as relações humanas, sociais e culturais. 

 Desde sua promulgação, ocorreram inúmeras atualizações na LDB.  Essas alterações visam buscar 

melhorias para a nossa educação, sempre primando pelo direito universal à educação para todos. Uma das 

mudanças altera a LDB – Educação Infantil. A partir de agora, crianças com quatro anos na escola não serão 

mais uma opção dos pais. Está na lei. E a partir de 2016, os pais que desobedecerem aos novos parâmetros da 

LDB, poderão ser punidos com multa ou detenção de 15 dias. Outra mudança bastante significativa é quanto ao 

currículo da educação infantil. Este deve seguir a mesma base em todo o país, respeitando a diversidade cultural 

de cada região. Além disso, o educador deverá acompanhar e avaliar o desenvolvimento da sua pratica 

pedagógica com as crianças, mas sem o objetivo de aprová-las ou reprová-las. Para a União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação, tais mudanças representam à democratização do ensino no Brasil. 

 As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foram elaboradas através de 

pesquisas com profissionais da área educacional, movimentos sociais, que levaram um olhar sobre a educação 

infantil propriamente dita, isto é, a necessidade de se elaborar, estruturar e organizar ações educativas com 

qualidade junto ao profissional que atua com crianças nesta faixa etária. 

 Os profissionais dessa área, adquirem, princípios para serem aplicados para a consolidação das práticas 

pedagógicas que atendam aos objetivos gerais que se baseiam em: princípios éticos ( valorizar a autonomia da 
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responsabilidade da solidariedade e do respeito ao bem comum ao meio ambiente as diferentes culturas, 

identidades e singularidades.) ; princípios políticos (garante os direitos da cidadania, da atuação da criticidade e 

do respeito à democracia), princípios estéticos ( valorização da sensibilidade, da criatividade, da brincadeira e 

das diversas maneiras de transmissão das manifestações artísticas e culturais).  

              A pratica docente propicia à criança uma relação de sociabilização, a criança se desenvolve no ambiente 

escolar, é lá que ela conhece outras crianças desenvolve o respeito pelos professores e todos os outros 

profissionais da escola. 

 Segundo Perrenould (2000) a função da escola está baseada em informar e envolver os pais para que 

estes se tornem parceiros da escola apesar de todos os obstáculos sociais. Apesar disso, ainda segundo o escritor, 

a relação entre pais e professores não se torna tão simples. Os pais não são simples usuários, pois, não têm o 

poder de renunciar a escola.  

 Faz parte da competência da pratica docente saber aceitar e compreender os pais em sua diversidade. 

Seria ingênuo esperar da maioria dos pais o esforço de descentralização e a responsabilidade que se pode esperar 

de um profissional formado e experiente. Além disso, eles são muito diferentes uns dos outros. Cada um deles é 

produto de uma história de vida, de uma cultura, de uma condição social, que determinam sua relação com a 

escola e com o saber. (Perrenoud, 1994 p.117) 

 As crianças pequenas têm necessidades de atenção, carinho, segurança para o próprio desenvolvimento 

e crescimento. A escola acaba tendo a função de cuidar das crianças menores, pois, precisa de cuidados 

primários como higiene, sono, alimentação. 

Hoje por motivos econômicos as mães acabam trabalhando fora e a criança frequenta a maior parte da infância 

em período integral na instituição escolar. 

 A pratica de ensino aplicada pelo professor faz com que a criança construa conhecimentos e a partir 

destes conhecimentos explore o ambiente ao seu redor através da interação com outras crianças, através das 

possibilidades que lhe são oferecidas.  

 De acordo com essa questão devemos pensar que a escola deve oferecer à criança condições favoráveis 

para esse desenvolvimento. A escola deve oferecer ambientes atrativos para a criança, principalmente para 

aquelas que permanecem na instituição período integral. 

 Muitas crianças passam maior tempo do dia com os profissionais da instituição do que com os próprios 

familiares, por isso torna-se cansativo se ela se deparar com apenas um tipo de ambiente ficando grande parte do 

dia em apenas uma sala ou um espaço reservado a sua faixa etária. 

 A pratica de ensino trabalhada pelo professor deve estar em ambientes rico em cores, com vários 

objetos para manusear se for bebê tendo contato com o chão que deve ser higienizado e emborrachado para que 

ela possa através do engatinhar, rolar, explorar e conhecer o ambiente que está a sua volta. O conhecimento do 

próprio corpo através do espelho traz um aprendizado à criança através da percepção de movimentos e 

coordenação motora. Torna-se importante que a escola disponibilize um espaço físico para o banho de sol das 

crianças. 
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 Baseado em todo desenvolvimento da criança a escola junto a pratica docente, deve proporcionar 

condições e aparatos que vão de encontro com esse avanço das determinadas áreas do conhecimento que de certa 

forma produzem modificações na forma de pensar e agir em relação à criança pequena. 

 Essas informações são preciosas para o professor da sala pois norteia seu trabalho indo de encontro com 

a necessidade das crianças, torna-se fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado 

juntamente com contexto sociocultural da criança e a proposta pedagógica da instituição.    

 As atividades diversificadas livres ou o brincar na educação infantil implica nos processos de 

aprendizagem das crianças, como já foi dito neste trabalho, quando as crianças brincam mesmo de maneira 

individual elas transmitem comportamentos que podem servir de alerta para o educador. 

Outro tópico descrito pelo autor é que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Neste tópico, Paulo 

Freire deixa claro que o pensar certo coloca ao professor ou amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os 

saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam à escola. 

Então porque discutir com os alunos a realidade concreta? 

Segundo Paulo Freire, só assim podemos unir a teoria à pratica. Ensinar só se torna um ato legítimo se for de 

encontro com a criticidade. 

A criticidade, torna a pratica de ensino, investigativa. O aluno com formação critica buscam novas respostas para 

os mecanismos do aprendizado. Procurando não só assimilar o conteúdo que os livros nos trazem, mas também o 

significado daquele assunto para o seu dia a dia, sua necessidade da vivencia.  

 A pratica docente também traz a luz a rejeição a qualquer forma de discriminação. Se tratamos de educação dos 

pequenos, a educação infantil, esse fator pesa muito mais em sala de aula pois nesta fase da vida da criança que 

ela está aprendendo os valores para formar sua opinião, personalidade e a pratica de ensino conta muito.  

 A aceitação do novo não pode ser negada nem tão pouco excluída da pratica pedagógica. O preconceito de raça, 

de classe, de gênero ofende e nega desse modo a democracia.  

         De maneira geral, o “professor reflexivo” não para de refletir a partir do momento em que consegue 

sobreviver na sala de aula, no momento em que consegue entender melhor sua tarefa e em que sua angústia 

diminui.  

A tarefa do professor, continua progredindo em sua profissão mesmo quando não passa por dificuldades e nem 

por situações de crise, por prazer ou porque não o pode evitar, pois a reflexão transformou-se um uma forma de 

identidade e de satisfação profissionais. Isto é, conquista métodos e ferramentas conceituais baseados em 

diversos saberes e, se for possível, conquista-os mediante interação com outros profissionais. Essa reflexão 

constrói novos conhecimentos, os quais, com certeza, são reinvestidos na ação. Um profissional reflexivo não se 

limita ao que aprendeu no período de formação inicial, nem ao que descobriu em seus primeiros anos de prática. 

Ele reexamina constantemente seus objetivos, seus procedimentos, suas evidencias e seus saberes. Ele ingressa 

em um ciclo permanente de aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, seja consigo mesmo, seja com 

uma equipe pedagógica. O professor no seu processo de pratica, faz perguntas, tenta compreender seus fracassos, 

projeta-se no futuro, decide proceder de forma diferente quando ocorrer uma situação semelhante ou quando o 



149 
 

149 
 

ano seguinte se iniciar, estabelece objetivos mais claros, explicita suas expectativas e seus procedimentos. A 

prática reflexiva é um trabalho que, para se tornar regular, exige uma postura e uma identidade particulares. 

        De acordo com o autor Phillip Perrenoud, 2000: O reconhecimento de uma competência não passa apenas 

pela identificação de situações a serem controladas, de problemas e serem resolvidos, de decisões a serem 

tomadas, mas também pela explicitação dos saberes, das capacidades, dos esquemas de pensamentos e das 

orientações éticas necessárias. Atualmente, define-se uma competência como a aptidão para enfrentar uma 

família de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos 

cognitivos: saberes, capacidades, micro competências, informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de 

avaliação e de raciocínio. .  

Concluo este trabalho mostrando que a Prática de Ensino de forma diversa, caracteriza-se como uma 

oportunidade de reflexão sobre convicções e possibilidades individuais e de indagação sobre o real, além de 

desenvolvimento de um saber fazer didático. Buscando a necessidade de adoção de metodologia alternativa 

estruturada em função das condições do aluno, considerado individualmente e em grupo, numa realidade 

específica. 

O desenvolvimento da metodologia pelo professor caberá promover o conhecimento do aluno em sua 

individualidade, buscando saber como se situa em relação a si mesmo e aos outros, em relação à vida e ao 

ambiente que o cerca. O trabalho deverá, pois, ser programado em função de um aluno real, não de modelos de 

alunos, e as diferenças individuais deverão ser vistas não como obstáculos e sim como diferentes caminhos de 

desenvolvimento. 

   Todo o trabalho do professor frente aos processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança está por trás 

das orientações defendidas pela sua pratica de ensino e diretrizes. A criança é o centro do planejamento 

curricular que se desenvolve constantemente através das interações, relações e práticas cotidianas a ela 

disponibilizadas e por ela estabelecidas com os adultos e crianças. Percebemos assim que todos esses fatores são 

elementos indispensáveis por fazerem parte da história e do desenvolvimento em sua cultura. 
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F0T0-GR4F14 #3.0:A fotografia como elemento de formação sistêmica 

 

Prof. Dr. Matheus Mazini Ramos30 

 

Resumo 

O surgimento da fotografia como descoberta científica causou grande impacto no universo das imagens e de 

forma vertiginosa se alastrou para muitas áreas do conhecimento. Esse potencial adaptativo e elástico da imagem 

fotográfica impulsiona a mesma para um contexto no qual as relações entre diferentes sistemas fazem surgir uma 

nova estrutura com elementos constitutivos de ambos. Com o avanço tecnológico e a convergência das mídias, 

esse processo se potencializa e a complexidade do sistema fotográfico aumenta de tal forma que, em muitos 

casos, exige uma leitura refinada na tentativa de identificar elementos específicos da composição de seu sistema. 

O objetivo desse artigo é vislumbrar tais processos na instalação artística F0T0-GR4F14 #3.0. 

 

Palavras-chave: fotografia; arte; tecnologia; sistemas, instalação 

 

 

1 Introdução 

A fotografia, ao se apresentar na primeira metade do século XIX, surge em meio a um determinado 

contexto que, observado em escala cronológica, modifica-se com o caminhar do tempo. Com ela nasce ainda a 

capacidade de articulação com este mesmo contexto, de forma que, também, se modifica através destas relações. 

Isso ocorre porque a imagem fotográfica possui uma disposição em absorver informações trazidas do real 

concreto, elementos da composição de sistemas31 como os políticos, artísticos ou sociais podem ser aspirados e 

compartilhados em seu interior, viabilizando um cenário de liberdade criativa e técnica que a conduz em sua 

escala evolutiva. 

Afirmamos que este jogo de relações que o sistema fotográfico estabelece com o contexto em que se 

encontra propicia o afloramento de mudanças estruturais na imagem fotográfica, de forma que o caminhar dessas 

sucessivas mudanças implica em um enriquecimento do sistema ocasionado pelas suas relações com a realidade. 

Desta forma, as fotografias podem, também, serem observadas e direcionadas para uma determinada época, uma 

vez que essa internalização de informações representa sua memória evolutiva. Isso nos permite afirmar que tal 

possibilidade de observarmos a imagem e lhe atribuirmos uma temporalidade é uma característica de 

arquivamento do sistema fotográfico que pode ser traduzida, também, como sua memória ou algum tipo de 

organização (inerente ao sistema) que permite que reconheçamos a fotografia como tal, depois de sucessivas 

mudanças estruturais. Pois sem isso não seria possível tal reconhecimento. 

Com o surgimento dos sistemas digitais, eclodi a ideia de convergência sistêmica, na medida em que 

diferentes sistemas passam a coexistir em um mesmo espaço. Isso possibilita fusões e/ou relações íntimas de tais 

sistemas que modificam, também, suas estruturas. Essas fusões ou relações permitem o desabrochar de uma série 

de outros sistemas que caminham para uma sucessiva rede de transformações, as quais, mantendo elementos de 

sua organização e não perdendo totalmente suas memórias ou arquivamentos (pois neste processo agregam-se 

novos elementos), ainda podem ser percebidos como originários do sistema formador. 

                                                           
30Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Imagens e Som da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 

Doutor em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP e professor 

acadêmico do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. E-mail: mmazini@gmail.com. 

 
31 Entendemos sistemas como um conjunto de elementos interdependentes formador de um todo organizado. Esse termo é 

usualmente utilizado e disciplinas como informática, administração, biologia, etc. 
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O desenrolar evolutivo do sistema fotográfico contempla tais questões e os processos podem ser 

observados tanto com base nos métodos de produção da imagem fotográfica, que em muitos casos são 

influenciados pelo ambiente ao qual pertence (como a utilização de diferentes processos ou materiais em sua 

produção, a exemplo, o betume, a prata ou a platina), como em processos de fusão ou relações íntimas que o 

sistema fotográfico estabelece com outros sistemas, onde o leque de possibilidades aumenta significativamente. 

Ambos os aspectos geram uma modificação na estrutura na imagem, em sua visualidade, que podemos 

contemplar de diferentes formas, uma vez que, mantendo sua organização, ainda a reconhecemos como 

pertencente ao sistema fotográfico. 

Com isso, neste artigo, assumimos como contexto a imagem fotográfica e suas articulações com outros 

sistemas. Partimos do princípio de que este jogo de relações propicia o afloramento de novas estruturas, estas 

formadas pelas trocas de elementos constituintes desses sistemas. Dessa forma, a emergência de tais estruturas 

nos apresenta uma visualidade fotográfica não compatível com a que estamos usualmente familiarizados, uma 

vez que ainda estamos estagnados na perspectiva que diz respeito às especificidades da fotografia, 

principalmente seus aspectos de semelhança e registro. 

Tais questões apresentadas nos conduzem a uma problemática que reside no fato de reconhecermos 

nestes sistemas emergentes sua potencialidade de ainda serem identificados como fotográfico, uma vez que tais 

trocas podem pender tanto para o fotográfico, em sua tentativa de permanecer no tempo, quanto para o sistema 

que interage, o que ocasionaria, neste caso, a perda de elementos que compõe a organização da estrutura 

fotográfica, acarretando em seu desaparecimento. 

 

2 O código fotográfico no contexto da arte e tecnologia 

O universo da arte e tecnologia nos apresenta um vasto panorama que delineia as questões supracitadas. 

Esta característica de apreender possibilidades interpretativas do real capturado que a imagem fotográfica em 

questão nos revela, continua sendo levada em conta uma vez que a fotografia apresenta uma nova relação com o 

sujeito que a observa, ou seja, um posicionamento que prima pela sua efetiva participação.  

Para fins de esclarecimento, faz-se necessário abrir um parêntese para elucidar alguns conceitos que 

envolvem a relação estabelecida pelo sujeito em uma determinada obra de arte. Para isso, trazemos um panorama 

de Julio Plaza (1990) que propicia navegar sobre três questões que regem estes aspectos de correspondência 

entre sujeito-obra. Plaza (1990) possui a preocupação em desenvolver uma organização dos modos de inclusão 

do fruidor32 da obra, visto que o modelo virtual torna-se presente, também, nos meios tecnológicos digitais. Em 

suas palavras: 

Entretanto, é necessário fazer um levantamento conceitual das interfaces, tendências e 

dispositivos que se situam na linha de raciocínio da inclusão do espectador na obra de arte, 

que - ao que tudo indica - segue esta linha de percurso: participação passiva (contemplação, 

percepção, imaginação, evocação etc.), participação ativa (exploração, manipulação do objeto 

artístico, intervenção, modificação da obra pelo espectador), participação perceptiva (arte 

cinética) e interatividade, como relação recíproca entre o usuário e um sistema inteligente. 

Esta fortuna crítica é fundamental, visto que a história reaparece sob o formato virtual. 

(PLAZA, 1990, p.10) 

 

Tal preocupação nos conduz ao que Plaza (1990) trata como três fases da abertura da obra de arte à 

recepção, que são relacionadas às suas etapas produtivas. As obras artesanais, que segundo o autor são imagens 

                                                           
32 Reconhecendo-se que o público exerce um papel não somente de contemplação. 
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de primeira geração, as industriais, imagens de segunda geração e as eletroeletrônicas, imagens de terceira 

geração. 

A abertura da obra de arte à recepção, relacionada necessariamente às três fases produtivas da 

arte: a obra artesanal (imagens de primeira geração), industrial (imagens de segunda geração) 

e eletroeletrônica (imagens de terceira geração), detona vários graus para a interpretação. A 

Obra Aberta se identifica com a “abertura de primeiro grau” pois remete à polissemia, à 

ambiguidade, à multiplicidade de leituras e à riqueza de sentido. Já a “abertura de segundo 

grau” da obra se identifica com as alterações estruturais e temáticas que incorporam o 

espectador de forma mais ou menos radical. Trata-se da chamada “arte de participação”, onde 

processos de manipulação e interação física com a obra acrescentam atos de liberdade sobre a 

mesma. Agora, com os processos promovidos pela Interatividade tecnológica, na relação 

homem-máquina postula-se a “abertura de terceiro grau”. Esta abertura, mediada por 

interfaces técnicas, coloca a intervenção da máquina como novo e decisivo agente de 

instauração estética, próprio das Imagens de Terceira Geração. (PLAZA, 1990, p.9) 

 

Em síntese, no envolvimento do fruidor com a obra33, as ações receptivas podem apresentar-se como 

uma abertura de primeiro grau (o que corresponde aos processos de contemplação da obra), em abertura de 

segundo grau (participação) e por fim, a interatividade, a abertura de terceiro grau (quando o sujeito, 

efetivamente, modifica a obra), esta também acoplando processos contemplativos e participativos.  

Isso quer dizer que, no momento em que várias formas de aberturas podem ser acessadas através da 

obra de arte, consequentemente, várias possibilidades receptivas são apresentadas ao fruidor, desde a 

contemplação ao processo de interação, este último promovido pela interatividade tecnológica homem-máquina, 

o que envolve relações mais complexas. 

No entanto, a mudança em um grau receptivo envolve efetivamente uma reconfiguração na relação 

homem-obra. Questões como formas de recepção são colocadas em pauta e passamos de simples expectadores a 

agentes ativos, participativos ou interativos. Tais conceitos fazem a percepção das representações se 

modificarem na medida em que a obra também se modifica. Passamos então a ocupar uma posição de não só 

visualizar as possibilidades de representação, mas de ter um envolvimento efetivo com a obra. A 

responsabilidade criativa acentua-se cada vez mais no espectador e o corpo passa a ter um papel fundamental na 

fruição da obra, que o chama para a interação. 

Ao lançarmos o olhar para o campo da arte e tecnologia e observarmos suas relações com a imagem 

fotográfica, percebemos, também, a importância dos conceitos de imagem técnica desenvolvidos por Flusser 

(1998), com um recorte específico para a fotografia digital, uma vez que os processos numéricos proporcionam 

maior flexibilidade à obra artística, a ponto da mesma passar por etapas de modificação através da interação 

homem-obra. Entender a imagem técnica, por exemplo, contribui para a interpretação dos movimentos 

estabelecidos pelas relações sistêmicas de uma dada obra. 

Para definir a imagem técnica, Flusser (1998) diz que a mesma é produto de um aparelho e os aparelhos 

são produtos de um texto científico aplicado. Portanto, as imagens técnicas são produtos indiretos de um texto, e 

isso é o principal fator que as diferenciam das imagens tradicionais. Este conceito surge de maneira intensiva 

com os crescentes processos de mecanização, em que cada vez mais a imagem independe da ação humana para 

existir. 

Isso pode ser observado com primazia se lançarmos um olhar, por exemplo, para a produção das 

imagens fotográficas digitais. Imagens produzidas por um aparelho (câmera) constituído por um programador 

                                                           
33 As fases de abertura da obra de arte à recepção podem ser vistas detalhadamente em “http://www.cap.eca.usp.br/ars2.htm”, 

no artigo de Julio Plaza, publicado na revista ARS do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, intitulado 

“Arte e interatividade: autor-obra-recepção”. 



154 
 

154 
 

com base em seus conhecimentos sobre eletrônica e física, o que gera como produto uma imagem constituída de 

elementos representados pela programação (pré-concebida) existentes em tais aparelhos. Com isso, a 

programação rege conceitos de cores, claros e escuros na imagem representada, o que varia de fabricante para 

fabricante. 

Em um ambiente colaborativo, onde diferentes tecnologias de produção de imagem trabalham para a 

constituição de uma determinada visualidade, entender esse processo é substancial para o seu enriquecimento. O 

que de forma indireta nos abre para as questões da contextualização do sistema fotográfico no campo artístico. 

Levando em conta as questões como convergência sistêmica, questões estas que nos propiciaram 

vislumbrar o desenrolar das relações entre o sistema fotográfico e a tecnologia digital, o que de forma incisiva 

nos conduziu na busca do conhecimento e da prática na construção de expressões artísticas típicas do contexto da 

arte e tecnologia, aqui, de forma sutil, podemos encontrar um espaço cada vez mais difuso através das relações 

do sistema fotográfico com outros sistemas, a ponto de não mais identificarmos a imagem fotográfica em suas 

articulações, mas sim elementos constituintes de sua estrutura. Estrutura esta inserida em uma relação que 

envolve vários sistemas, dentre eles o fotográfico e o numérico.  

Desta forma, ambos, fotografia e linguagens de programação, culminam em uma instalação de arte e 

tecnologia. Apresentamos a obra F0T0-GR4F14 #3.0 – Transfiguração fotográfica34. 

 

3 A obra35 

A instalação artística F0T0-GR4F14 #3.0 – Transfiguração fotográfica (FIG 1), é uma instalação 

interativa, pautada na relação de diferentes sistemas, onde é apresentado o diálogo entre um sensor ultrassônico, 

uma placa arduino e um software de processamento de imagens chamado Processing. 

 

 

Figura 1 – Instalação artística F0T0-GR4F14 #3.0 

Fonte: do autor 

 

                                                           
34Obra contemplada pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar para 

realização de atividades artístico-culturais na Universidade em 2017 e se configura também como projeto de pós-doutorado 

de Matheus Mazini Ramos no Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS), por meio do Grupo de Estudos sobre 

Mídias Interativas em Imagem e Som (GEMInIS), coordenado pelo professor Dr. João Carlos Massarolo, do Departamento 

de Artes e Comunicação (DAC). A obra tem coautoria de Letícia Gomes e Dhiogo Henrique, estudantes da UFSCar e 

bolsistas do projeto, e conta com o apoio institucional da Biblioteca Comunitária - BCo e da Coordenadoria de Comunicação 

Social - CCS da Universidade. 

 
35 Vídeo de apresentação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R2evr092tg8. 
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O sensor ultrassônico capta a informação analógica de distância quando o sujeito se coloca em frente a 

obra. Essas informações são encaminhadas para a placa arduino que as transformam em informações digitais, o 

que permite a programação da articulação das imagens pelo Processing. 

A instalação apresenta uma sequencia de cinco imagens em loop infinito, transmitidas por um monitor. 

Ao se aproximar da obra, numa distância de três metros, o sensor capta a presença do sujeito e inicia nas 

imagens um processo de transparência onde, quanto maior for a aproximação, mais as imagens irão desaparecer, 

a ponto que, se o sujeito se posicionar a meio metro de distância do sensor, a imagem desaparecerá 

completamente. 

A fotografia, desde o seu surgimento, é tida como a cópia mais fiel da realidade. Com isso, a memória é 

uma peça chave uma vez que a fotografia, também, permite o desencadeamento da temporalidade. 

Na esteira de Sontag (2004), as fotos nos proporcionam uma escala reduzida do mundo (o que é 

intensificado com as ampliações em papel) onde, qualquer um pode fazer e adquirir, essas mesmas fotos são 

também reduzidas, ampliadas, recortadas, retocadas, montadas, adaptadas. São colocadas em álbuns, porta 

retratos, emolduradas, expostas ao público, pregadas em parede. As mídias impressas, como os jornais e revistas, 

as publicam; a polícia as arquivam; os fotógrafos vendem; as editoras as reproduzem e os museus as expõem. 

Com o surgimento das câmeras digitais, surge também certa “fetichização da fotografia” que faz 

emergir um vertiginoso aumento na produção fotográfica que, ao contrário das imagens analógicas, são 

armazenadas em suportes digitais e, muitas vezes, esquecidas. 

A memória é parte norteadora da obra uma vez que lança a provocação onde, o sujeito, ao se aproximar 

dos aparatos tecnológicos que compões a instalação faz com que as imagens desapareçam. Esse processo faz 

alusão ao esvaecimento da memória causado pelo arquivamento da fotografia digital e, ao se distanciar, traz a 

ideia de solidificação da memória, uma vez que tais processos eram intensificados com as fotografias analógicas. 

Além da memória, outros questionamentos também são possíveis como, a mudança de posição do 

sujeito, de contemplativo para participativo, frente a uma exposição; a dimensão do espaço expositivo, em se 

tratando de fotografia e; qual o papel dessa imagem fotográfica que se relaciona com outros sistemas em meio a 

quantidade polvorosa de imagens que circulam a nossa volta. 

 

4 Considerações finais 

A fotografia tornou-se marco em diferentes campos do conhecimento e, não diferente, ocupa seu espaço 

em meio às tecnologias digitais do campo artístico, o que de certa forma muda significativamente a relação com 

o sujeito que a observa, mesmo este não reconhecendo efetivamente uma imagem fotográfica. Mas o que aqui 

colocamos em pauta é a relação que o sistema fotográfico estabelece com outros sistemas. É neste processo de 

hibridação e de interseção sistêmica – consequentemente, de especificidades –, que podemos contemplar 

diferentes visualidades ocasionadas por tais relações e vivenciar um momento em que a imagem fotográfica não 

pode, somente, ser vista como um mecanismo de registro do real, mas seu conceito torna-se expandido de tal 

forma que o que importa agora, no atual contexto tecnológico, é observá-la como um fluxo de passagem e de 

conexões. 

Esse processo de modificações estruturais que ocorre com o sistema fotográfico, pode ser observado 

pelo panorama de três conceitos distintos. O primeiro consiste em analisar a fotografia, sobretudo envolta pelas 

questões de sua especificidade ou de sua função principal (o registro do real). Neste ponto a imagem fotográfica 
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cumpre o papel pelo qual cientificamente foi criada, o de registro do aparente, de ser cópia do real concreto, mas 

que passa por estruturações muito em conta pelo contexto ao qual participa. As relações da imagem fotográfica 

com um leque de vertentes artísticas e suas contribuições em outros campos de conhecimento nos apontam para 

isso.  

Apesar disso, Flusser já demonstrou que a imagem técnica não é simples cópia do real, pois é texto e, 

por isso, construção. Ela se organiza a partir de um sistema operante e, sendo assim, é também ficcional. Mas, 

como já afirmava Albuquerque Vieira, o semioticamente real e o real devem guardar certa coerência entre si e, 

no caso da fotografia, esta coerência ressalta seu status de registro do real. 

O segundo panorama caracteriza-se em observarmos a imagem fotográfica em um processo de 

contribuição com outros sistemas. Aqui a tecnologia passa a ter uma relevante importância para a constituição do 

produto final, e a imagem fotográfica é identificável em um procedimento que indica um produto visual híbrido. 

Nesta etapa, olhar para o centro duro (MACHADO, 2010) do sistema fotográfico não satisfaz, uma vez que ali se 

encontra sua especificidade. O que interessa agora é o caminhar do olhar para suas extremidades, onde as zonas 

de hibridação são evidenciadas.  

O terceiro e último panorama de análise da imagem fotográfica diz respeito a suas contribuições, muito 

no contexto da arte e tecnologia, como conexões e intermidialidade. O que importa aqui é percorrer os limites do 

sistema fotográfico, suas fronteiras, onde os elementos que o constituem encontram-se espaçados de forma que 

os conceitos de fusões com outros elementos são amplificados. O olhar refinado do observador é um ponto chave 

para identificar tais relações, uma vez que a fotografia apresenta-se como processos discretos na funcionalidade 

da obra artística, por exemplo. Tais processos não se caracterizam como rupturas, onde as particularidades de um 

são abandonadas quando lançamos o olhar para outro, mas sim um processo de transformação. 

Todas estas questões refletem no conceito de acoplamento estrutural36 (MATURANA e VARELA, 

2001). Conceito do campo da biologia que indica uma forma de interação do sistema com o meio e também entre 

diferentes sistemas. Isso se caracteriza como uma fonte geradora de fenômenos que são, particularmente, 

recorrentes ou repetitivos. 

Aproximando tais conceitos à imagem fotográfica, nos processos de trocas sistêmicas que a mesma 

participa, encontramos duas formas peculiares de acoplamentos. O primeiro diz respeito às sobreposições das 

fronteiras de dois sistemas distintos, o que se configura como uma forma de fusão onde o sistema de maior 

ordem estrutural destaca-se em relação ao de menor ordem, o que identificamos na obra surreal do artista 

polonês Igor Morski (FIG. 2).  

 

                                                           
36 Relações recorrentes, citadas por Maturana e Varela, de estruturas autopoiéticas que se relacionam entre si e também com 

o meio. Os conceitos podem ser mais bem aprofundados no livro “A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 

compreensão humana” citado na bibliografia. 
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FIGURA 2 – Igor Morski, Timewar 237 

 

Aqui percorremos as fronteiras do campo fotográfico e visualizamos a indefinição de determinado 

sistema em um processo de trocas. No exemplo apresentado percebemos uma característica intrínseca à imagem 

fotográfica, sua condição de representar seu referente. Embora possamos destacar com primazia os elementos 

constitutivos do sistema fotográfico, percebemos que existe uma ação de grande ordem estrutural de elementos 

que dizem respeito à manipulação da imagem fotográfica e de imagens geradas por softwares de modelagem. 

O segundo diz respeito ao acoplamento de dois sistemas que preservam seus limites ao mesmo tempo 

em que possibilitam a visualização de uma nova composição. O timelapse de PatrykKizny (FIG. 3), por 

exemplo, nos apresenta esta relação ao utilizar de fotografias para a produção de um vídeo. Esses 

acontecimentos credenciam o surgimento de uma nova ordem fotográfica que possui a tecnologia como principal 

agente transformador. 

 

 

FIGURA 3–Time-lapse–PatrykKizny38 

 

De forma peculiar, aplicamos este conceito aos processos evolutivos e de relações que o sistema 

fotográfico estabelece com outros sistemas, pois entendemos que as mudanças estruturais que permeiam a 

história evolutiva da fotografia e sua tecnicidade possibilitam uma nova estética visual ao sistema fotográfico, e 

são ocasionadas pela articulação de elementos internos formadores desses mesmos sistemas. Sistemas que ao se 

relacionarem sofrem um processo de transferência de informações (ou elementos internos) que transformam sua 

estrutura em uma nova estética visual. 

                                                           
37 Disponível em: http://igormorski.pl/work/timewar/. Acesso em: 18 mai. 2015. 
38 Disponível em: http://vimeo.com/16414140. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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Desta forma, podemos vislumbrar uma indefinição de tal processo evolutivo, pois a imagem fotográfica 

pode ser apresentada como um sistema aberto no sentido de permitir a influência de vários agentes, objetivos ou 

subjetivos, técnicos ou conceituais, que irão consolidar uma nova estrutura visual e assim sucessivamente. Tentar 

desenhar o destino evolutivo deste sistema torna-se impreciso e vago, nosso interesse era apenas apontar o 

caminho.  

A influência que a tecnologia exerce sobre o sistema fotográfico e a democratização, cada vez mais 

acessível, de equipamentos e técnicas fotográficas, faz surgir uma série de indivíduos que lançam suas 

assinaturas em diferentes obras, o que, consequentemente, impulsiona uma nova estética para a fotografia. Isso 

nos faz questionar e discutir sobre como é visto o registro fotográfico na contemporaneidade. Os exemplos 

supracitados nos apontam para tais questões, além de desvendar como tais processos são possíveis e quais são as 

implicações no próprio sistema fotográfico. 

A obra apontada (F0T0-GR4F14 #3.0), fruto de nossas experiências pessoais, contribuiu para o 

entendimento destas questões. Em um ambiente colaborativo, onde diferentes interesses se convergiam, pode-se 

vislumbrar a construção pautada na relação de diferentes campos de interesse e, consequentemente, diferentes 

sistemas. 

Na obra, a articulação dos elementos constituintes do sistema fotográfico pôde ser identificada de forma 

colaborativa, o que permitiu uma ligação sistêmica que credenciou o código fotográfico como peça fundamental 

para a obra acabada. 

Observar a fotografia no contexto tecnológico, ambiente este que passa por um crescimento vertiginoso, 

é pensar em uma construção imbricada em processos colaborativos. A obra apresentada nos apontaram para isso, 

além de nos mostrar o quão a tecnologia está enraizada nestes processos.  
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DE GÊNERO EM UMA ÁREA FEMININA. 
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RESUMO: Essa pesquisa se dedica a analisar, especificamente, a presença do docente masculino na Educação 

Infantil, uma área tradicionalmente ocupada por mulheres. Os paradigmas e estereótipos que a sociedade impõe 

afastam os docentes masculinos deatuarem com as crianças. Usando o método de entrevista e de análise de redes 

sociais, promovem-se reflexões sobre a atuação do educador masculino na Educação Infantil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:Educação Infantil; Docente Masculino; Gênero; Entrevista. 

 

ABSTRACT: 

 

The goal of the present study is to specifically analyze the presence of male teachers in Early Childhood 

Education, an area traditionally occupied by women. The paradigms and stereotypes imposed by society exclude 

male teachers from working with children. Using the interview as a method and the analysis of social networks, 

the study promotes reflections on the performance of the male educator in Early Childhood Education. 

 

 

KEY WORDS: Early Childhood Education; Male Teacher;Gender; Interview.  

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se dedica a analisar a questão de gênero na Educação Infantil, especificamente, a 

presença dos docentes masculinos em uma área tradicionalmente ocupada por mulheres. 

O trabalho objetiva coligir os desafios e dificuldades encontrados por docentes masculinos usando o 

método da entrevista e de análise de redes sociais, conforme é discutido na sequência.Também como 

metodologia, é realizada uma revisão bibliográfica, valendo-se do dispositivo hipotético-dedutivo.  

Foi realizada uma entrevista efetivamente. Essa pessoa é identificada, apoiada no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).Foram feitas coletas dos desabafos em rede social; no trabalho, por 
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questões éticas, qualquer informação que possa levar a nome de pessoas e instituições será ocultada. Opta-se 

pelo uso deste material por conta de relevância para o tema. 

A relevância científica deste trabalho, do ponto de vista empírico, reside numa pesquisa de campo, 

anônima (“prints”), e com apenas um entrevistado.Promove-seuma reflexão sobre os docentes masculinos na 

Educação Infantil. Já sua relevância social refere-se à prática reflexiva sobre gênero e os desafios cotidianos dos 

docentes masculinos, pois o imaginário social remeteu os cuidados das crianças às mulheres por muitos anos na 

história. 

O objetivo geral é mostrar os desafios e dificuldades dos docentes masculinos na Educação Infantil. Os 

objetivos específicos incluem: pesquisar a História da educação Infantil; analisar a carreira docente na educação 

infantil; informar sobre o docente masculino na Educação Infantil; entrevistar um docente masculino que está 

atuando na Educação Infantil; investigar desabafos de docentes masculinos nas redes sociais.  

As mulheres sempre foram as responsáveis pela limpeza do lar, por cozer e amamentar.Com o passar 

dos anos, esses paradigmas e estereótipos que a sociedade impôs, por influências históricas, afastaram ainda 

mais os homens de atuarem com as crianças. Se por um lado, o feminismo denunciou a sociedade patriarcal por 

impor à mulher um lugar tido como secundário em importância, por outro, algumas atividades que podem 

interessar aos homens 39ficaram basicamente estigmatizadas como tarefas femininas. 

Considerando essa discussão, partimos para as seguintes problemáticas: 1) Distinguir cuidar e educar. 2) 

A sociedade ainda julga, estabelece atitudes e atividades para o que é feminino e masculino? 3) O status social 

da mulher faz com que homens deixem aos poucos a profissão de Educador Infantil?4) Quando a sexualidade é 

posta em questão, vem o medo do possível abuso sexual?5) Há falta de espaço no mercado de trabalho para 

pedagogos do sexo masculino na Educação Infantil?  

Em resposta às problemáticas temos as seguintes hipóteses: 1) Em especial, na Educação Infantil, de 0-5 

anos, ainda se exigem cuidados: o trocar, limpar, amamentar, pois são bebes e crianças que dependem dessas 

ações. Ao mesmo tempo, temos o educar, que é o pleno desenvolvimento, a transmissão do saber, o ensino e a 

aprendizagem,que são capacidades que o Educador é habilitado para exercer. 2) Atualmente, a definição de 

gênero está sendo muito discutida, inclusive nas escolas, e muito se questiona, porque os gêneros, estereótipos e 

culturas são construções sociais e históricas, e como a sociedade e a história mudam com o passar dos anos, 

mudam-se conceitos e ideologias. 3) As mulheres, durante anos, ocupavam lugares como: dona de casa, 

cozinheiras, mãe, esposa; já os homens, sempre ocupavam as melhores posições no mercado de trabalho, e 

tradicionalmente essa concepção e essas desigualdades ainda estão  presentes. 4) Os valores vêm da cultura 

familiar; a sexualidade é vista como um assunto inadequado e ainda é um tabu; já na escola, a sexualidade é 

tratada de uma maneira mais reflexiva; é quando encontramos os conflitos. 5) Analisando as redes sociais, 

artigos e matérias de jornais, há grandes lamentações e medos dos docentes masculinos, tanto para se 

inseriremquanto para saírem da graduação em Pedagogia, por medo de não conseguirem emprego; e a falta da 

exigência do sexo masculino em concursos na Educação Infantil.   

                                                           
39Licenciatura Plena em Pedagogia - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, 

Rua Miguel Petroni, 5111 , 13563-470,Santa Felícia São Carlos, SP. Email:thaisbmas@gmail.com 
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Durante anos, nãoexistiu o entendimento da valorização da infância.As criançaseram vistas como mini-

adultos.Não serviam para a sociedade.Eram consideradasinúteis.A partir dos sete anos, elas eram submetidas à 

vida adulta, trabalhando como seus pais para cumprir seu papel na sociedade.Consideradas irracionais, as 

crianças eram despercebidas:“[...] a passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito 

insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade [...]” (ARIÉS, 1981, p. 

10). Conforme Oliveira (2002, p. 58), 

Ao longo de muitos séculos, o cuidado e a educação das crianças pequenas foram 

entendidos como tarefa de resposnsabilidade familiar, particularmente da mãe e de 

outras mulhres. Logo após o desmame, a criança pequena era vista como pequeno 

adulto e, quando atravessava o período de dependência de outros para ter atendidas 

suas necessidades físicas, passava a ajudar os adultos nas atividades cotidianas, em 

que aprendia o básico para sua integração no meio social. Nas classes sociais mais 

previlegiadas, as crianças eram geralmente vistas como objeto divino, misterioso, 

cuja transformação em adulto também se fazia pela direta imersão no ambiente 

doméstico. Nesses casos, paparicos superficiais eram reservados à criança,mas sem 

considerar a existência de uma identidade pessoal. 

 

A preocupação com a Educação Infantil surgiu durante a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e 

XIX,envolvendo países da Europa, frequentemente em guerras.A população infantil era a mais atingida por 

abandonos, pobrezas e maus tratos. Durante a Revolução Industrial as mulheres (mães) começaram a trabalhar e 

com a falta de tempo para cuidar do lar e dos filhos, veio a necessidade de deixá-los com outras pessoas. As 

creches são produtos da Revolução Industrial.Com o aumento da ausência das mães, também aumentaram os 

maus tratos às crianças, nesse exato momento que foram notadas suas necessidades. 

Foram organizados serviços de acolhimento, criados principalmente na França e Inglaterra, em que as 

crianças faziam rezas, liam a bíblia e faziam práticas de canto. A criança erade responsabilidade da 

família.Quando a família não cumpria seu papel, a sociedade a endireitava: 

Com as mulheres no mercado de trabalho, muitas delas não tinham com quem deixar 

seus filhos, e, com a finalidade de sanar esse problema, surgem mulheres que tomam 

por opção cuidar dessas crianças em suas casas, enquanto suas mães trabalham. Com 

a crescente participação do trabalho dos pais nas fábricas, fundição e mina de 

carvão, ergue-se uma alternativa no tocante ao cuidado com as crianças, de maneira 

formalizada, mulheres da comunidade (sem proposta instrucional formal), 

desenvolvem com as crianças atividades voltadas para o ensino de bons hábitos de 

comportamento e a internalização de regras morais (CARDOSO, 2015, p. 5). 

 

Com o aumento das mulheres no trabalho, aumentaram os atendimentos assistencialistas e também 

cresciam os maus tratos e o abandono das crianças. Durante o crescimento dessas instituições assistencialistas, 

Oberlin (pastor), na França, atendia crianças de dois a seis anos e queria desenvolver nas crianças noções 

religiosas: obediência, bondade, identificação das letras do alfabeto, pronúncia correta das palavras. Assentando, 

o cuidar. 

Exemplo disso eram as ‘escolas de tricô’ (knitting schools) criadas pelo pastor 

protestante Oberlin na região da Alsácia francesa, no final da segunda metade do 

século XVIII, onde mulheres da comunidade tomavam conta de grupos de crianças 

pobres pequenas e ensinavam a ler a Bíblia e a tricotar (OLIVEIRA, 2002, p. 61). 
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Com o aumento comercial, objetivo tecnicista e o crescimento da urbanização, já na Idade Moderna, 

mas com a Revolução Industrial ainda em curso, geraram-se indícios depensamentos pedagógicos para a Era 

Moderna. 

 

1. A careira docente na Educação Infantil: 

Ao analisar a história da Educação Infantil constatamos que o aspecto do cuidar contribuiu e ainda 

contribui para a maior atuação das mulheres como educadoras, o que, ocasionalmente, exclui a atuação de 

muitos docentes masculinos: 

Por muitos anos, na história da Educação Infantil, o cuidar e o educar eram vistos 

como atividades que poderiam ser desenvolvidas apenas pelo gênero feminino. 

Marcado pela cultura do feminino, o ato de cuidar era exercido apenas como uma 

atividade corporal, no qual mães e outras mulheres próximas às crianças poderiam 

executar, sendo ele apenas uma atividade doméstica, o cuidar era responsabilidade 

da mulher (SABOYA, 2015, p. 2). 

 

A princípio, as creches foram criadas para atender as crianças pobres, e esses projetos (creche, pré-

escola) durante anos eram unidos aos atendimentos para a sobrevivência das crianças. Paramudar essa ideia de 

educação assistencialista,o Referencial Curricular reforça:“Envolve, principalmente, assumir as especificidades 

da educação infantil e rever concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, às responsabilidades 

da sociedade e o papel do Estadodiante das crianças pequenas” (REFENCIAL CURRICULAR..., 1998, p.17). 

Na Educação Infantil há um grande dilema entre o Educar e o Cuidar.Geram dúvidas e discussões para 

definirem sua finalidade. A grande questão não é mais se o professor cuida ou educa, e sim a junçãodas duas 

funções para o melhor desenvolvimento da criança, sem se esquecer sua cultura, e o desenvolvimento por meio 

da aprendizagem, além da importância da individualidade das crianças: 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados,brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuirpara o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 

os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, 

pelascrianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste 

processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de 

apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 

estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e 

saudáveis (REFERENCIAL CURRICULAR..., 1998, p. 24). 

 

O cuidar também é de extrema importância nessa fase, porque contemplam as necessidades básicas das 

crianças (higiene, troca de fraldas, banho, alimentação, amamentação).As crianças precisam de auxílio para 

realizar essas atividades e de ajudano desenvolver de suas capacidades. Assim,o Referencial Curricular define o 

cuidar na Educação Infantil:  



163 
 

163 
 

O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão 

expressiva e implica em procedimentos específicos. O desenvolvimento integral 

depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos 

cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e 

dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e 

das oportunidades de acesso a conhecimentos variados (REFERENCIAL 

CURRICULAR..., 1998,p. 24) 

 

O professor trabalha com diversos conteúdos, até cuidados básicos.Por isso é importante sempre buscar 

novas informações, enriquecer seu trabalho pensando em suas didáticas, ações e compartilhar essas experiências 

e repertórios com outros profissionais na escola. O diálogo entre professores, funcionários e familiares é uma 

ótima maneira para desenvolver um bom trabalho, de forma justa e com seriedade. 

Uma ação em equipe é importante porque conta com a sinergia do grupo, quando o 

resultado da soma das opiniões individuais é maior do que cada ideia isoladamente, 

por melhor que esta seja. A essência da sinergia está em valorizar as diferenças 

existentes na equipe. As opiniões divergentes são respeitadas, e a comunicação é 

clara e objetiva. Todos prestam atenção à sua forma de trabalhar, procuram resolver 

os problemas que afetam o funcionamento da escola com mais comprometimento, 

substituindo o imperativo ‘tem de fazer’ pelo ‘precisamos fazer’(BONTEMPO, s.d., 

on-line). 

 

O professor, ao trabalhar com as áreas do conhecimento, usa as informações adquiridas para uma 

reflexão e as usa na prática educacional; informações essas que são obtidas com o dialogo e com o respeito à 

prática educacional.  

 

2. Docente Masculino na Educação Infantil: 

Os paradigmas e estereótipos que a sociedade impõe afastam ainda mais os docentes masculinos para 

lecionarem para as crianças. 

Compreendero cuidar e o educar na Educação Infantil é necessário para se quebrar os paradigmas 

tradicionais no contato com a criança (0-5 anos).O cuidar favorece, incialmente, as mulheres, porque elas 

retratam o materno, o delicado. Tanto o cuidar quanto o educar, desde que se tenha a formação e a qualificação 

necessária, garantemtanto ao homem quantoà mulher o direito à mesma atuação, na verdade.O grande 

enfrentamento é que a sociedade ainda julga e estabelece atitudes para o que é feminino e o que é masculino. 

Trata-se de uma relação de gênero, como extensivamente têm mostrado diversos estudos sociológicos: 

Há de se considerar também que há muitas representações de gênero que foram 

sendo engendradas ao longo do tempo e que, embora possam ser questionadas e 

modificadas a partir de novos paradigmas emergentes na sociedade contemporânea, 

não se pode negar a força histórica que esses modos de pensar podem exercer sobre 

a presença masculina na educação infantil (SOUSA,2015, p.3). 
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Não obstante, quando a sexualidade é posta em questão, logo vem o medo do possível abuso sexual e 

geralmente a sociedade remete o homem à pedofilia.  

Gênero e sexualidade se relacionam, mas não são a mesma coisa, Louro(1997apudSANTOS, 2015, p. 

20) define: 

Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais, 

bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, brancos, ou índios, 

ricos ou pobres etc.). O que importa aqui considerar é que - tanto na dinâmica do 

gênero como na dinâmica da sexualidade - as identidades são sempre construídas, 

elas não são dadas ou acabadas num determinado momento. 

 

Em muitas escolas particulares de Educação Infantil, até a pedido dos pais de alunos, descarta-se a 

atuação do docente masculino porque exige uma aproximação muitas vezes bem íntima com a criança, como 

troca de fraldas, banhos. Entretanto, o docente masculino também pode desenvolver um bom trabalho na 

área.Seria desejável uma reflexão com a comunidade escolar, uma vez que a escola é formadora de opiniões, 

recreativa e humanística. Ela não deve reproduzir a exclusão e sim compreender que para ser Educador não 

precisa serde um gênero específico e simter qualificação e profissionalismo.  

Na Educação Infantil, as mulheres têm um grande destaque, porque desempenham muito bem sua 

função e,aos olhares de muitos, não seria uma atividade apropriada ao educador masculino, pois geralmente são 

associados, nestes casos,àhomossexualidade. Contudo, são grandes as dificuldades que o docente masculino vem 

enfrentando para atuar na Educação Infantil.  

Finalmente, para avançarmos na reflexão, foi realizada uma entrevista com um professor que atua na 

Educação Infantil.A entrevista tem base em questionários sobre: 1) a função do professor; 2) gênero; 3) cuidar e 

educar; 4) competências e habilidades; 5) estranhamento dos pais dos alunos; 6) a escolha da carreira.  

Entrevistado: Alfredo R.Milliante,28 anos,graduado em Pedagogia pela UCPR. 

 

1. Qual função você identifica como principal no seu trabalho como professor? 

 

Acredito que enquanto pedagogo/professor de Educação Infantil possuímos diversas 

atribuições/responsabilidades no pleno desenvolvimento das crianças de 0 á 5 anos. 

Atualmente, em uma perspectiva de educação não assistencialista, não é possível 

dissociar as funções do educar e cuidar, uma vez que, são inerentes ao processo de 

ensino e aprendizagem das crianças ainda pequenas. 

 

2. Você se vê contrariando algum papel de gênero que teria sido imposto para 

você? Qual seria esse papel? O que seria ser homem? 

 

De forma alguma, de fato, enquanto homem nós deparamos com alguns desafios por 

nos encontrarmos em um ambiente de trabalho majoritariamente feminino, mas 

nunca fui obrigado a ter determinado comportamento ou ideologia. 

 

3. Para você, seu trabalho é mais como um cuidador, um educador ou uma 

junção dos dois?  

 

Como já destaquei na pergunta anterior, minha prática pedagógica busca contemplar 

o educar sem dissociar do cuidar.  
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4. Quais competências e habilidades você identifica como masculinas e que são 

positivas e negativas na educação infantil? Ou você considera ultrapassada 

qualquer referência a competências e habilidades de teor masculino? 

 

Em uma sociedade de busca valorizar a diversidade e quebrar paradigmas entre 

funções/atribuições/práticas/experiências de gênero acredito que tanto a mulher 

educadora infantil quanto o homem educador infantil não possuem características 

físicas ou comportamentais que os melhor qualifiquem para suas atribuições 

enquanto profissionais da educação.  

 

5. Alguma vez, alguma criança/ou pais mostrou(ram) estranhamento por você 

ser homem? 

 

Em um primeiro momento os pais se mostram surpresos, pois não estão 

acostumados a verem educadores infantis, é uma situação nova para eles, porém, 

após alguns dias essa percepção passa a ser positiva. 

 

6. O que o levou a escolher a carreira de docente na Educação Infantil?  

 

Fiz o curso de Pedagogia com a intenção de atuar com os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, contudo, atualmente estou atuando com professor de Educação 

Infantil, não é a etapa de ensino que pretendo me aprofundar, mas é uma experiência 

muito valiosa para a minha carreira como professor/pedagogo (MILITANTE, 28 

anos). 

 

Dando continuidade às reflexões, as redes sociais são um grande campo de pesquisa.Ao investigar um 

grupo secreto no Facebook, foram observadas reclamações, dúvidas, desabafos e diversos assuntos sobre a 

atuação do educador masculino.Isso fomenta que, por ser um grupo secreto, alguns docentes masculinos se 

segregam e falam sobre as diversas dificuldades encontradas para lecionarem: 
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Percebe-se que há sempre um animar-se e um desanimar-se quando o estigma aparece. Entretanto, eles 

sentem que a questão avança, e, portanto podem sim, se manterem na atividade, que pode tender a um novo 

paradigma. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma reflexão para algumas das dificuldades 

encontradas por educadores masculinos ao atuarem na Educação Infantil. Com a entrevista, investigações em 

redes sociais e análises bibliográficas, a pesquisa chegou ao seu objetivo de mostrar alguns dos importantes 

desafios dos docentes masculinos. 

A entrevista com Alfredo Milliante reforçou algumas hipóteses, em especial a primeira hipótese, do 

educar e cuidar,de que as duas funções contribuem para o desenvolvimento da criança. Além disso, também 

permitiu uma investigação em redes sociais para mostrar os desabafos entre os docentes masculinos.Ficam 

clarassuas discussões sobre gênero, luta, exigências, dúvidas, pedidos de ajuda, quebrade barreiras e 

preconceitos, problemas no ambiente de trabalho, outras áreas de atuação do pedagogo. Ou seja, ali dividem 

suasexperiências. 

Durante anos, as mulheres estiveram à frente na Educação Infantil, por se pensar que a Educação 

Infantil seria uma continuidade da maternidade, que a mulher tem apenas a função de cuidadora.Os preconceitos 

sofridos pelas mulheres refletem o baixo status social e salarial.Com isso, tem-se inicialmente um desinteresse de 

homens por atuarem em “áreas femininas”. São normas sociais que interferem em escolhas pessoais. 



168 
 

168 
 

Todavia, essa pesquisa contribuiu para prática reflexiva sobre gênero e os desafios cotidianos dos 

docentes masculinos.  
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RESUMO 

 

Este artigo concentra-se no estudo sobre metadados da Plataforma Lattes, indicadores bibliométricos e avaliação 

da ciência. O trabalho tem por objetivo, mediante análise exploratória da literatura,reunir evidências sobre o fato 

da extração de metadados da Plataforma Lattes possibilitara construção de indicadores bibliométricos, que 

podem contribuir para a avaliação e o progresso da ciência. 

 

Palavras-chaves: Metadados.Plataforma Lattes. Indicadores bibliométricos. Avaliação da ciência. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A geração e a propagação de informação em ambientes digitais demandam a adesão de padrões para a 

representação da informação, nesse contexto surgem os metadados, que “são constituídos por atributos ou 

elementos que descrevem um recurso” [13], podendo serrecuperados por meio de uma busca. 

A pesquisa científica causa relevante impacto no desenvolvimento econômico e social, pois é por meio 

da ciência que o homem procura conhecer o mundo e encontrar as respostas para inúmeras situações e 

fenômenos. Entretanto, os recursos destinados para essa atividade estão cada vez mais limitados, tendo o 

aumento da procura por financiamentos levado à necessidade de se avaliar a atividade científica e seus resultados 

[10]. 

Por sua vez, aBase de Currículos Lattes (BCL) vem sendo utilizada pelas principais universidades, 

institutos, centros de pesquisa e fundações de amparo à pesquisa dos estados como instrumento para a avaliação 

de pesquisadores, professores e alunos, constituindo-se como um grande repositório de dados de pesquisadores 

de todo o país. Sendo assim, os usuários tendem a manter os dados dos Currículos Lattes atualizados, o que os 

tornam uma rica fonte de metadados para a produção de indicadores bibliométricos. 

 

 

2. OBJETIVOS 
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 Este trabalho tem por objetivo argumentar em favorda viabilidade dese construir indicadores 

bibliométricos por meioda extração de metadados da Plataforma Lattes de forma manual e também pela 

utilização de ferramentasautomatizadas. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho consiste em uma análise exploratória da literatura, em que para alcançar o propósito 

deste paperprocedemos à análise da importância que a avaliação da ciência tem para a sociedade. Na sequência 

apresentamos, com apoio em CNPq[7], os metadados presentes nos Currículos Lattes, e por meio de Matias [15], 

umavisualização construída com dados provenientes do uso de uma ferramenta automatizada de extração de 

metadados da Plataforma Lattes.Parte da revisão bibliográfica deste trabalho foi baseada em pesquisas realizadas 

no Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais (NIT-Materiais) da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), que é uma unidade do departamento de Engenharia de Materiais vinculada ao departamento de 

Ciência da Informação, além de ser reconhecido como um programa de extensão da UFSCar. O NIT-Materiais 

tem trabalhado com aPlataforma Lattes para a produção de indicadores de Ciência e Tecnologia, concentrando-

se na superação de diferentes desafios, como por exemplo, a coleta automatizada de metadados.  

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

O pesquisador depende de sua reputação perante aos colegas cientistas para obter fundos para pesquisas 

e atrair estudantes de qualidade, como também para conseguir convites, consultas e prêmios [6], além disso, as 

contribuições acadêmicas individuais servem de alicerce para outras medições de impacto acadêmico [16].A 

validação das pesquisas, dos pesquisadores e das instituições dentro do campo científico ocorre regularmente e é 

possível por meio de mecanismos de avaliação da qualidade, do volume, da relevância e do alcance do principal 

capital científico, que são as publicações [5]. 

A avaliação da ciência é um componente da política pública de um país, pois busca avaliar o 

desempenho científico e averiguar se o esforço em pesquisas e consequentemente em publicações resultou em 

uma contribuição real para o progresso da sociedade, tendo como referência as metas da política científica e 

tecnológica estabelecidas para o país ou região [17].Uma das formas encontradas para se realizar a medição da 

produção acadêmica é por meio de indicadores, que são classificados como quantitativos ou qualitativos [1]. Os 

indicadores de modo geral “podem ser compreendidos como dados estatísticos aproveitados, para medir algo 

intangível, que ilustram aspectos de uma realidade multifacetada” [12]. 

O avanço dos recursos computacionais possibilitou o aumento da disponibilidade de bases de dados 

eletrônicas de periódicos, o que fez com que os artigos científicos se tornassem o tipo de fonte mais utilizadoa 

nível mundial na construção de indicadores, uma vez que torna-se mais fácil a extração, o armazenamento e o 

tratamento de dados [11], sendo assim,“a publicação científica tem sido, historicamente, a fonte de dados mais 

utilizada para gerar indicadores que permitam analisar os resultados e a qualidade da produção científica e, 

ainda, estimar o impacto científico” [14]. 

Os estudos quantitativos relacionados às publicações científicas são realizados por intermédio da 

bibliometria, no qual análises são feitas considerando diversos parâmetros (coautoria, citações, etc.), constituindo 

uma forma de medir indiretamente a ciência, sua estrutura e seus resultados, fornecendo informações sobre a 

orientação científica e dinamismo de um país, bem como auxiliando no processo de tomada de decisões [1]. 

Os principais indicadores são derivados das publicações de artigos científicos, sendo divididos em três 

principais categorias: os indicadores de publicação, que medem a quantidade de trabalhos publicados e o 

impacto das publicações; os indicadores de citação, que medem a qualidade e o alcance das publicações por 

meio das citações em outros trabalhos; e os indicadores de ligação, que medem as relações entre os coautores dos 

trabalhos e seus grupos de pesquisa e instituições [9]. 
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A recuperação das publicações nas mais diversas fontes de informação gera significativa demanda de 

trabalho, porém, além dos indicadores disponíveis em bases de dados estabelecidas e reconhecidas pela 

comunidade científica, como por exemplo, a Scopus e a Web ofScience, existe também a possibilidade de se 

obter indicadores de outras bases [15]. Um exemplo de base de dados da produção científica brasileira que se 

destaca é a Plataforma Lattes, que é um sistema de informação na Web sob responsabilidade do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que possibilita a integração das bases de dados 

de Currículos, Grupos de Pesquisa e Instituições, reunindo currículos de estudantes e pesquisadores do país [3]. 

A Base de Currículos Lattes (BCL) vem sendo utilizada pelas principais universidades, institutos, 

centros de pesquisa e fundações de amparo à pesquisa dos estados como instrumento para a avaliação de 

pesquisadores, professores e alunos, estabelecendo-se como um grande repositório de dados,além disso, se 

tornou estratégica não só para as atividades de planejamento e gestão, mas também para a formulação das 

políticas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e de outros órgãos governamentais da 

área de Ciência, Tecnologia e Inovação [7]. 

A discussão sobre metadadosem ambientes digitais inclui: os aspectos conceituais, as questões 

tecnológicas, a diversidade de objetos que são transformados em recursos informacionais, e os diferentes atores 

participantes do processo, tais como produtores de informação (autores), desenvolvedores de software, 

profissionais da informação (principalmente bibliotecários), agências normativas e os usuários da informação 

[4]. 

Diferentes esquemas de metadados irão coexistir e cada modelo de metadado será utilizado para um 

determinado fim, portanto, torna-se importante pensar na questão da interoperabilidade, pois possibilita o 

intercâmbio entre os esquemas [2].Em relação à interoperabilidade entre sistemas, a Plataforma Lattes permite 

realizar o download do Currículo Lattes de um pesquisador diretamente do navegador Web no formato XML, 

sendo apresentado um trecho desse currículo na Figura 1. 

Figura 1 – Metadados de um Currículo Lattes referentes a trabalho em evento. 
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Fonte: Plataforma Lattes. Elaborado pelos autores. 

 

O CNPq possibilita por meio de um convênio que as Instituições de Ensino Superior (IES) obtenham 

cópias dos Currículos Lattes de seus alunos e professores, sendo assim, cada IES pode usar os dados de acordo 

com suas necessidades. Esse convênio torna possível a implementação de ferramentas como o synclattes, que é 

um conjunto de scripts implementados em linguagem Python por Matias [15], que entre outras coisas, serve para 

extrair metadados dos Currículos Lattes.A Figura 2 mostra umavisualização gerada com dados extraídos por 

meio da utilização do synclattes, ferramenta que trabalha com metadadossemelhantes aos apresentados na Figura 

1. 

Figura 2 – Produção científica da UFSCar nos anos de 1994 a 2014. 
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Fonte: Adaptada de Matias, 2015. 

 

A Figura 2 apresenta a produção científica da UFSCar levando em consideração os trabalhos em 

eventos e os artigos em periódicos, em que é possível observar que entre os anos de 1994 a 2005 houve um 

aumento gradativo na produção científica, em 2006 houve uma queda de aproximadamente 12% comparado a 

2005, nos anos seguintes ocorreram aumentos e quedas até chegar em 2014, no qual ocorreu uma queda 

considerável se comparar com o ano de 2013 (11%). 

A coleta automatizada de grandes quantidades de metadados sobre as publicações científicas foi muito 

importante para a ampliação de estudos bibliométricos [5]. Como exemplo, a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) desenvolveu o sistema Somos e implantou na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar),que é uma interface (Figura 3) que tem, entre outros objetivos, o de facilitar o mapeamento de 

competências por meio da identificação dos pesquisadores, de suas especialidades e publicações. Segundo o site 

do Somos UFSCar, “todas as informações apresentadas foram retiradas da Plataforma Lattes com autorização do 

CNPq” [8]. 

  



174 
 

174 
 

Figura 3 – Interface de pesquisa do Somos UFSCar. 

 

Fonte: Somos UFSCar. Elaborado pelos autores. 

 

Como pode ser visto na Figura 3, ao digitar uma letra no campo de busca da interface do Somos 

UFSCar, são listadas as seguintes categorias: Especialidades; Palavras-chave; Professores; Unidades acadêmicas. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa científica gera grande impacto no desenvolvimento econômico e social de um país, no qual 

o processo de construção do conhecimento e da ciência está diretamente vinculado ao potencial de divulgação e 

publicação de resultados de pesquisas. 

Devido à crescente quantidade de dados em ambientes digitais faz-se necessário o estabelecimento de 

padrões para a representação da informação, aos quais devem levar em consideração aspectos conceituais e 

tecnológicos. 

Por fim, este trabalhomostrou a viabilidade da utilização demetadados da Plataforma Lattes para a 

construção de indicadores bibliométricos.Diversas pesquisas vem sendo realizadas sobre o assunto e, 

consequentemente, contribuirão para a avaliação da ciência. 
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