
    
 

I SEPESA 

Seminário de Pesquisa e Extensão da  

Estácio de Santo André 

 

ANAIS DE RESUMOS 

 

 

FACULDADE ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ 

I SEMINÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA ESTÁCIO DE 

SANTO ANDRÉ (SEPESA) 

 

 

“O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA” 

 

21 e 22 de outubro de 2020 

 

 

Contatos: 

pesquisa.santoandre@estacio.br 

(11) 4932-2013 

 

mailto:pesquisa.santoandre@estacio.br


    
 

I SEPESA 

Seminário de Pesquisa e Extensão da  

Estácio de Santo André 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   S471     Seminário de pesquisa e extensão da Estácio Santo André. 

 

                           Anais do I Seminário de pesquisa e extensão da Estácio de 

Santo André: O contexto da educação no pós-pandemia. / 

Virgínia Laís de Souza. (Org) – Santo André, 2020.                 

                             

107 fls.         

                                                                              

Disponível em:  https://portal.estacio.br/unidades/faculdade-

est%C3%A1cio-de-santo-andr%C3%A9/  

     

1. Pós-pandemia. 2. Pesquisa e extensão. 3. Ações formativas. 

I. Título II. Souza, Virgínia Laís. 

                                                                                    CDD: 370 

 

                   

 

 

                         

https://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-de-santo-andr%C3%A9/
https://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-de-santo-andr%C3%A9/


    
 

I SEPESA 

Seminário de Pesquisa e Extensão da  

Estácio de Santo André 

 

APRESENTAÇÃO 

O evento da Faculdade Estácio de Santo André teve como objetivo proporcionar 

à comunidade acadêmica espaço para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, 

nacionais e internacionais, das diversas áreas de conhecimento, tendo como tema central 

“O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA”, mas não se restringindo 

apenas à esta temática.   

Este documento reúne os resumos dos 30 trabalhos apresentados na modalidade 

Comunicação Oral e organizados em 10 grupos trabalhos. As mesas temáticas reuniram 

um total de 36 participantes (entre docentes, alunos/as e participantes externos). Além 

disso, o evento também contou com 7 palestrantes abordando temas relacionados ao 

assunto central do evento.      
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PRESENÇA, TEMPO E VIDA: PESSOAS IDOSAS COM TÉCNICA KLAUSS 

VIANNA 

 

 

Marcella de Oliveira 

 

Mestranda em Comunicação e Semiótica - PUC-SP  

marcellaolivei@gmail.com 
 

 

Este estudo foi desenvolvido na monografia do curso de especialização em Técnica 

Klauss Vianna, COGEAE-PUCSP, orientado pela Profª Drª Neide Neves. Será 

apresentado oralmente por Marcella de Oliveira e pertence à área de artes. Este trabalho 

discute a organização artístico-pedagógica de oficinas de dança e percepção corporal 

dirigidas a um grupo de pessoas idosas, com idade superior a 65 anos. As práticas 

aconteceram ao longo de onze meses, na cidade de São Paulo, em uma política da 

prefeitura. As práticas corporais são orientadas pela Técnica Klauss Vianna (TKV), como 

metodologia principal, e pelas Danças Circulares, como a metodologia auxiliar, adotada 

estrategicamente para lidar com resistências dos alunos, as quais atravessaram as oficinas 

com abordagem somática. O problema do objeto de estudo – as oficinas de dança e 

educação somática para pessoas idosas – se inscreve na relação processual da qualidade 

do estado de atenção, primeiro tópico corporal da TKV, além dos procedimentos para 

atualização do estado de presença durante o percurso das oficinas. O objetivo principal é 

a avaliação do trabalho corporal realizado para, a partir dessa perspectiva, desenvolver 

estratégias eficientes e possíveis para atualizações do estado de presença com qualidade 

ativa e intencional durante as oficinas corporais para pessoas idosas, o que contribui para 

a potencialização das práticas implementadas, partindo da hipótese de que é importante a 

qualidade de atenção sensível para os resultados conquistados no processo das oficinas 

de dança e percepção corporal.  A fundamentação teórica adota as pesquisadoras do corpo 

e do movimento: Neide Neves (2010; 2017; 2018; 2019), Jussara Miller (2012; 2016), 

Cora Lazslo (2018) e Marinês Calori e Lisani Souza (2020). Essas referências tratam 

aspectos da sistematização da Técnica, desde seus princípios - que direcionam seu fazer 

artístico-pedagógico - até seus tópicos corporais de trabalho prático. O entendimento de 

corpo pressuposto na técnica parte da Teoria Corpomídia, desenvolvida pelas 

mailto:marcellaolivei@gmail.com
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pesquisadoras da comunicação e do corpo, Helena Katz e Christine Greiner (2005; 2015). 

Ainda utilizaremos a apostila escrita por Lila Vestury (2016) para fundamentar as Danças 

Circulares. Metodologicamente, o estudo é estruturado por: 1- entrevistas com 

profissionais da saúde e da educação somática; 2 – apresentação de terminologias 

embasadas na Técnica Klauss Vianna e da história da sistematização da técnica; 3 - 

descrição didática das oficinas e dos procedimentos ineficientes para contribuir com um 

estado de atenção atento; 4 – desenvolvimento da hipótese; 5 – registro de estratégias 

eficientes para atualização da atenção durante as atividades com pessoas idosas; 6 – 

descrição de cada tópico corporal dos processos lúdico e dos vetores da Técnica Klauss 

Vianna, somada a procedimentos aplicados praticamente. Pudemos encontrar vestígios 

de que os procedimentos encontrados como estratégias para atualizar presença estavam 

sendo positivos, principalmente, considerando os recursos Técnica Klauss Vianna em 

todos os momentos das práticas artístico-pedagógicas. Entretanto, como parte do 

desenvolvimento do estudo, precisamos destacar a interrupção das atividades práticas por 

conta da crise sanitária global que levou à reclusão social. Esse advento modificou o 

trajeto d o estudo, iniciando uma nova etapa de desafios nas oficinas que passaram a 

ocorrer de forma remota, desde julho de 2020. Nas tentativas de readaptação das práticas 

propostas nas oficinas, eu percebi que procurei ampliar o contorno em volta de um círculo 

com um giz, que foi se esfarelando durante o atrito com o chão. Talvez, preocupada em 

convocar distintas referências, eu não direcionei meus apoios na superfície sob meus pés, 

o chão. Percebi, após fazer o estudo, que a percepção da presença do tempo passageiro é 

preciosa. A escrita iniciada em janeiro de 2020 estava me auxiliando a avançar 

potencialmente e de forma ligeira na processualidade das oficinas. No último encontro 

que tive com meus alunos, conseguimos trabalhar Técnica Klauss Vianna em todos os 

cinco momentos da oficina. O grupo - com algumas exceções- permaneceu com uma 

qualidade de atenção vivaz, com interesse nos procedimentos pelas duas horas em 

movimento. Acreditei que, a partir dessa data, encontraríamos o fluxo corrente para 

engrenar um processo em TKV. Contei apenas o compasso e ignorei prováveis 

contratempos. O distanciamento social passou a vigorar devido à transmissibilidade 

descontrolada do coronavírus. A crise do Covid-19 inviabilizou a continuidade do 

trabalho, que não prescinde da presença em um espaço coletivo. Agora me pergunto: 

teremos mais tempo possível? Essa ruptura temporal permitirá um retorno a atividades 
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presenciais com pessoas idosas? No momento presente, o tempo é de pausa do fazer corpo 

a corpo. Do mover em um espaço ocupado por gente e ar, sem tela e distância. Desde a 

terceira semana de julho de 2020, eu retornei às proposições de oficinas com meus alunos. 

Agora, via remota, por uma plataforma digital. No atual contexto, minha preocupação se 

redobrou com relação ao estabelecimento de empatia e afinidade com/entre o grupo, algo 

que eu persistia em continuar semeando presencialmente. Agora, esse processo regrediu 

e está se inicializando novamente. Há muito trabalho pela frente e isso energiza para 

prosseguir. A presença da morte é para todas as pessoas e ignora qualquer distinção etária. 

Que tipo de presença/existência é essa, em tempos de pandemia? Para manter relações 

sociais dependemos do achatamento de nossa tridimensionalidade em telas. Telas que 

representam redes de vigilância(?). É possível um fazer em conjunto no distanciamento 

(de corpos) aproximado(?) por telas?  

 

Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna; pessoas idosas; estado de atenção; dança; 

abordagem somática. 
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O presente trabalho tem o intuito de tratar da experiência de aulas remotas no Curso de 

Dança da Universidade Federal de Uberlândia no contexto da pandemia do coronavírus, 

no segundo semestre deste ano de 2020. Seguindo as recomendações do Comitê de 

Acompanhamento da Covid-19 na Universidade Federal de Uberlândia, o Curso de Dança 

optou por ofertar Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais (AARE’s), dentre elas, 

alguns componentes curriculares por meio de plataformas de videoconferência. Neste 

relato crítico e reflexivo de experiência em andamento, é preciso sublinhar que a escrita 

vem, inevitavelmente, carregada da prática, no calor da experiência docente no contexto 

remoto de ensino-aprendizagem. Quando penso em tratar da experiência de aulas remotas 

nesta pandemia percebo  logo que há toda uma nomenclatura importada (Microsoft 

Teams, Whatsapp, email, Zoom, Google Meet e MConf), e que, segundo a qual, teceremos 

as nossas relações de contatos, trocas e propostas de estudos.  Aprender a lidar 

rapidamente com as plataformas e com os tempos das ações que cada uma delas demanda 

não é tarefa simples, tampouco retórica. Há um tipo de corpo específico que se elabora a 

partir dessas experiências e tempos de reações. Um modo específico de estar em frente às 

telas, de dar-se a ver (ou não, para aqueles que optam por desligar as câmeras) e ouvir as 

vozes  (levemente) metálicas que as caixas de som dos dispositivos nos oferecem. A 

comunicação é inventada no mesmo momento em que é efetivada por meio dos 

aplicativos. Os recursos de comunicação participam de forma mais visível da formação 

estésica do corpo que se coloca em presença em aula. É certo que há uma formação 

corporal em andamento, e que ainda não temos condições de delimitar os seus contornos 

— um corpo que está em casa e em lugar algum, simultaneamente. Pergunto-me, como 

pode acontecer uma aula de dança? A metodologia de ensino passa, portanto, a considerar 

a construção da aula como uma rede de produção de conhecimentos que segue uma lógica 

dramatúrgica em sua construção, prática que já vinha sendo abordada por mim em aulas 
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presenciais mesmo antes da pandemia. Neste novo contexto há um modo específico de 

comunicação, muito diferente de uma palestra, ou de um vídeo pré-gravado onde o 

professor expõe os assuntos de aula e os alunos absorvem o máximo de informação 

possível. Percebo que o calor da voz não chega da mesma maneira para todos. Muitas 

vezes, também, não é possível sentir quando algum dos alunos toma o ar para fazer um 

comentário ou pergunta — pequenas percepções sensíveis que vamos construindo no 

convívio presencial e que nos fazem falta nessas novas relações intermediadas pelas telas. 

Nesta minha experiência de ensino remoto tenho priorizado a construção coletiva dos 

conhecimentos dentro de um campo delineado pelo componente curricular em questão, 

ancorada na ecologia dos saberes de Boaventura de Souza Santos. Dessa forma, a partir 

de referências textuais e videográficas partilhadas previamente, tecemos questões e 

arriscamos avançar nessa tessitura de cada encontro, de cada aula. No aplicativo escolhido 

para abrigar os nossos encontros — Microsoft Teams — cada pessoa habita um retângulo 

na tela — fronteiras delimitadas e quadriculadas. Quem emite uma fala acaba por fazer o 

seu retângulo se mover e ocupar um novo lugar na tela. Dessa forma, conseguimos 

perceber também quando um de nós está monopolizando o espaço de fala: o seu retângulo 

fica fixo. Surpreendi-me quando uma de minhas alunas  contou-me que, diferente de 

outras experiências com videoconferências em cursos, o “retângulo da professora 

Camila” mudava sempre de lugar na tela dela. Novo indicativo: em nossa coreografia 

gradeada estamos sempre em movimento durante as aulas que ministro. Neste aplicativo, 

há, também, a possibilidade de se manter um chat (conversa escrita, digitada ao vivo) 

acontecendo paralelamente aos assuntos de aula falados. Logo, na composição que 

acontece entre a aula de vídeos e falas ao vivo entre professora e alunos, esta camada do 

chat se soma à composição. Trata-se de um elemento que flutua entre comentários 

paralelos, emojis, assistências técnicas aos que estão com dificuldade de acessar a aula, 

dúvidas e partilhas de referências adicionais para estudo. Uma complexa trama de 

recursos de comunicação simultâneos. A metodologia privilegia a emergência dos 

conhecimentos descentralizados e as possíveis conexões e “costuras” entre si. Acredito, 

portanto, que estamos em meio a uma elaboração estética e estésica muito específica, que 

demanda um estado de presença outro, muito próximo ao estado de presença do artista da 

cena, do improvisador. Teoria e prática são entrelaçados pela emergência das demandas 

das relações no ensino remoto. Não há um a priori nessa tessitura: tudo o que se elabora 
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acontece no tempo presente e num espaço que ainda não sabemos nomear. Isso, a meu 

ver, é coreografia. Os corpos que estudam dança no contexto aqui apresentado acabam 

por coreografar seus modos de ensino e aprendizagem, e inventam a si mesmos enquanto 

inventam modos de se comunicar. Remotos, mas criando proximidades. 

 

Palavras-chave: ensino remoto; dramaturgia; dança; Universidade Federal. 
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A presença é considerada ponto de partida das experiências teatrais. Como continuar 

desenvolvendo um processo pedagógico de ensino em teatro quando o isolamento social 

se impõe como prerrogativa de sobrevivência? Como ativar modos de aprendizagem em 

ambiente virtual de uma linguagem artística que tem como premissa a fisicalidade dos 

corpos? Questões que se colocaram diante de todos os professores e professoras de artes 

performativas, como teatro e dança, desde que instituições de ensino foram fechadas em 

razão da pandemia do coronavírus. As respostas foram múltiplas e variadas, e estiveram 

de acordo não apenas com o desejo de continuidade dos processos, como também de 

demandas institucionais. De todo modo, ao tentarmos responder a essas questões, novas 

estratégias de ensino e aprendizagem tiveram que ser mobilizadas. O objetivo desta 

comunicação é discutir os desafios de desenvolver processos práticos no campo da 

encenação teatral em ambientes virtuais. Como objeto de estudo tem-se a experiência 

desenvolvida com uma turma de estudantes universitários de uma instituição privada, 

durante o primeiro semestre de 2020. A fundamentação deste trabalho encontra-se não 

apenas em escritos teóricos do campo teatral como Jean-Jacques Roubine (2005) e Jean-

Pierre Ryngaert (2009), como também em dramaturgias de Anton Tchekhov, Bertold 

Brecht e Samuel Beckett, que foram dispositivos importantes para sustentar os 

experimentos em “sala de aula”. Para desenvolver a discussão serão utilizados exemplos 

e relatos da experiência, da perspectiva docente e discente, relacionando-os à noção de 

experiência (BONDÍA, 2002), produção do comum (PÉLBART, 2015) e pedagogia 

engajada (hooks, 2013).  A educação em artes foi das mais comprometidas neste momento 

em que fomos obrigados à comunicação não-presencial, ao convívio virtual, e à prática à 
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distância. Muitos impasses e dúvidas foram vivenciados por todos os envolvidos, mas 

nem só de dissabores a trajetória foi constituída. Em meio a tantas dificuldades, também 

puderam ser encontradas ressignificações das relações entre docente e discentes, e entre 

os próprios discentes, que sustentaram vínculos de afeto e criação, ainda que sem 

compartilharem o mesmo espaço físico. Tal possibilidade não pretender disfarçar os 

problemas que envolvem esse novo momento para a educação de crianças e jovens, mas 

atentar para as potencialidades das ferramentas tecnológicas no ambiente de criação das 

linguagens artísticas – ainda que o acesso a elas seja profundamente desigual. 
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O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem como características 

básicas a desatenção, a agitação e a impulsividade. Reconhecendo que, hoje, esse 

distúrbio é um grande desafio para o educador, devemos propor essa discussão e colocar 

em pauta como os educadores podem intervir para que esse estudante não venha a se 

sentir inferior em relação aos outros integrantes da turma, pois essas dificuldades devem 

entrar num processo de ensino-aprendizagem dando condições adequadas de cotidiano no 

âmbito escolar, apontando qual o papel da escola e do professor diante desta problemática.  

Este estudo tem como objetivo pensar sobre a inclusão do aluno portador de TDAH e 

como o educador pode auxiliar a problemática no convívio em sala de aula. O Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de 

causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por 

toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em 

inglês, também é chamado de ADD, ADHD ou de AD/HD. Devemos nos perguntar: o 

que os professores têm a ver com o processo diagnóstico e com o tratamento de TDAH? 

Qual contribuição ele dá para chegar a este resultado?. Os professores têm uma 

condição privilegiada de observação do comportamento das crianças sob os seus 

cuidados, pois as observam em uma grande variedade de situações, tais como em 

atividades individuais dirigidas, em atividades de trabalho grupal, em atividades de lazer, 

durante a interação com outros adultos e com crianças de diversas idades. O fato dos 

professores terem know how/formação com um grande número de crianças possibilita a 

distinção entre os comportamentos esperados para a faixa etária e os comportamentos 

atípicos. Como os professores passam bastante tempo com as crianças, às vezes até mais 

que os pais (principalmente na pré-escola e nas séries iniciais do ensino fundamental), 
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têm o potencial de perceber o problema antes deles, ao menos que existe algo errado com 

a criança. Essa possibilidade de identificar precocemente os sintomas e encaminhar a 

criança o mais rápido possível para a avaliação médica transforma não apenas os 

professores, mas toda a equipe técnica da escola em peças fundamentais no processo 

diagnóstico e de tratamento do TDAH. Para compreender melhor, é preciso discutir duas 

questões: quais as etapas envolvidas no processo diagnóstico e quais as consequências do 

TDAH para o processo de escolarização. Muitos estudos têm mostrado relações 

importantes entre o TDAH e uma série de dificuldades na aprendizagem e no desempenho 

escolar. Estudos de acompanhamento prospectivo demonstraram que o TDAH é fator de 

risco para baixo desempenho acadêmico crônico e para altos índices de abandono escolar. 

A maioria das suspensões e expulsões ocorrem com crianças com TDAH e os 

adolescentes com TDAH apresentam maior risco de abandono escolar ao longo do ensino 

fundamental ou de não continuidade após o ensino fundamental, o que causa importante 

impacto ao longo da vida adulta na autoestima, nas opções vocacionais e profissionais e 

na socialização dos indivíduos. Por exemplo, (Rohde Ecols,1999) nos Estados Unidos, 

encontrou se que pelo menos 1/3 das crianças com TDAH foi ou será reprovado pelo 

menos uma vez ao longo do ensino fundamental, e que a maioria das crianças com TDAH 

apresenta desempenho acadêmico inferior à sua capacidade intelectual. As dificuldades 

enfrentadas pelos alunos com TDAH na escola, muitas vezes, são principalmente 

atribuídas às dificuldades comportamentais por eles apresentadas. Mas, como descrito 

acima, as crianças com TDAH podem apresentar comprometimentos em diversas funções 

psíquicas que contribuem para o fracasso escolar. É comum os professores perguntarem: 

se o TDAH é uma doença, por que o professor teria responsabilidade sobre o tratamento? 

Como contribuir para a melhora da criança? Como descrito, o TDAH não é um transtorno 

que afeta apenas o comportamento da criança. Na medida em que afeta também a 

capacidade para a aprendizagem, a escola precisa assumir o importante papel de organizar 

os processos de ensino de forma a favorecer ao máximo a aprendizagem. Para tal, é 

necessário que direção, coordenações, equipe técnica e professores se unam para planejar 

e implementar as técnicas e estratégias de ensino que melhor atendam às necessidades 

dos alunos que se encontram sob sua responsabilidade. O mais importante é o professor 

conhecer o TDAH e reconhecer que essas crianças necessitam de ajuda. Além disso, 

utilizar estratégias que possam ajudá-las no aprendizado também é fundamental para o 
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tratamento dos portadores de TDAH. Apresentaremos algumas estratégias para o manejo 

de crianças com TDAH no dia-a-dia da escola. Essas estratégias fazem parte de um 

programa de treinamento de manejo comportamental para professores e outros 

profissionais da área de educação, desenvolvido pela Equipe do Projeto Inclusão 

Sustentável (PROIS). 

 

Palavras-chave: TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade); educação, 

inclusão. 
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Após assistir ao filme “A Leoa” iniciei uma pesquisa visando pensar como este filme 

poderia ser trabalhado em sala de aula no Ensino Fundamental II. Como futura educadora 

tenho a preocupação em encontrar modos de dialogar com diferentes sujeitos. O filme 

norueguês “A Leoa” conta com direção de Vibeke Idsøe e foi lançado em 2016. Nele, a 

personagem principal usa sua condição corporal considerada peculiar para fazer diferença 

e motivar outras pessoas. Em nossa sociedade os padrões estéticos estão por toda parte e 

há padronizações do que é considerado belo, sendo o que todos supostamente devemos 

seguir. Estas regras acabam interferindo na construção das nossas identidades e, dentro 

dessa lógica, a aparência parece cada vez mais fundamental. A proposta de trabalho com 

os alunos se daria a partir deste filme. O objetivo é discutir padrões estéticos amplamente 

divulgados, especialmente nas redes sociais. Apontar que a definição de beleza foi 

alterada ao longo do tempo e como os padrões acabam nos restringindo ao indicar como 

devemos ser, parecer, nos comportar. Além disso, o filme nos ajuda a refletir sobre a 

construção de discursos preconceituosos contra os que não se adequam aos padrões. 

Autores como Courtine (2013) e Souza (2013) são essenciais para refletir como os 

estigmas corporais são disseminados e acabam apartando os sujeitos entre normais ou 

não. Este projeto também se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9394/1996), que fala em seu terceiro artigo sobre liberdade e tolerância. São questões 

essenciais a serem trabalhadas no ambiente escolar, pois é esperado que a educação seja 

para todos, independente de suas condições. Nos últimos anos vemos o aumento das 

discussões sobre questões como violência e bullying entre crianças e adolescentes e são 

temas que devem ser tratados pelos educadores e comunidade escolar (FERNANDES, 
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2017). Como resultado deste trabalho imaginamos incorporar este recurso para 

impulsionar o debate, problematizando e gerando reflexões em relação à comportamentos 

discriminatórios que são recorrentes na sociedade. Ao trabalhar com o filme “A Leoa” 

acreditamos iniciar uma reflexão a partir de recurso audiovisual, que pode ser uma potente 

ferramenta para gerar empatia e conscientização.  

 

Palavras-chave: A Leoa; Ensino Fundamental II; bullying; padronização corporal.  
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A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente educacional é prevista na legislação 

brasileira. Podemos citar a Lei de Diretrizes e Bases (9493/1996) que aborda, entre outros 

assuntos, a possibilidade de serviços especializados na escola regular, além da 

Constituição Federal (1988) que destaca no artigo terceiro a promoção do bem de todos 

sem qualquer forma de discriminação. Na prática realizar essa inclusão não se resume 

apenas a garantir a presença das pessoas com deficiência em todos os espaços, mas na 

exclusão de práticas preconceituosas. Assim, este trabalho tem como principal objetivo 

apresentar a potência de materiais audiovisuais como provocadores da discussão sobre 

inclusão entre alunos e professores. O material analisado e que atua como exemplo dessa 

afirmativa é o documentário Crip Camp: A Disability Revolution, traduzido para o 

português como Crip Camp: Revolução pela Inclusão (2020), dirigido, escrito e co-

produzido por Nicole Newnham e James LeBrecht, que contou com Barack e Michelle 

Obama como produtores executivos. O documentário mostra a vida de pessoas com 

deficiência, tal como a luta pela garantia de seus direitos civis. Apresentam o Camp Jened, 

um acampamento para pessoas com deficiência que operou entre 1951 e 1977 e mostrou 

que “a vida com limitações poderia ser normal”, contrariando discursos recorrentes entre 

o senso comum. Para embasar esta pesquisa utilizaremos autores que discutem educação 

inclusiva, além da legislação vigente em nosso país. Uma das autoras fundamentais para 

a pesquisa é Silvana Goellner (2010) que problematiza a discussão a respeito de 

diversidade e desigualdade. Para ela, é importante reconhecer a existência da diversidade 

sem aceitar que tratamentos desiguais sejam autorizados, pois parte do princípio de que 

os direitos sociais devam ser para todos. Com isso, cabe ressaltar que cada sujeito é 

singular e que reconhecer necessidades e dificuldades apenas nos lembra de nossa 
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diversidade enquanto sociedade. Outra referência importante para a pesquisa é Débora 

Diniz (2017). Para ela, há dois modos de se compreender a deficiência. Um deles parte 

do impedimento do corpo, de um modelo que define o sujeito como inadequado ou 

incompleto ao ser comparado com os corpos considerados normais ou dentro do padrão. 

Outro modo discutido pela autora é o que entende a deficiência como socialmente 

construída. Neste caso, “são as barreiras sociais que, ao ignorar os corpos com 

impedimentos, provocam a experiência da desigualdade” (DINIZ et. al. 2009, p. 67). Com 

este trabalho temos a possibilidade de fazer um estudo de caso, aproximando conceitos 

de renomados pensadores e o documentário. Esta metodologia nos permite refletir a partir 

de uma situação específica (o acampamento), mas que aponta práticas usuais em nossa 

sociedade (inclusão ou exclusão de pessoas com deficiência). O principal resultado 

esperado ao apresentar esta hipótese é contribuir para o avanço da discussão sobre 

inclusão nas escolas, fazendo com que o debate seja proposto a partir de outros materiais 

que não apenas artigos e livros didáticos. Os filmes podem ser excelentes disparadores 

para debater, em sala de aula, a necessidade da construção de uma sociedade inclusiva. Podemos 

afirmar que, ao apresentarmos filmes sobre as pessoas com deficiência, promovemos a 

empatia e o olhar crítico dos alunos, além de possibilitar a percepção de que a deficiência 

não está tanto no corpo, mas na falta de acessibilidade dos espaços das cidades, como nas 

escolas, shoppings, cinemas e outros espaços públicos. 

 

Palavras-chave: inclusão escolar; material audiovisual; Crip Camp; deficiência; 

diversidade. 
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O presente trabalho tem por objetivo divulgar o relato de experiências vivenciadas pelos 

professores da educação infantil em uma rede municipal de ensino. O trabalho é fruto de 

práticas vivenciadas no período da pandemia, em que houve a necessidade de transpor as 

práticas presenciais para o ensino remoto, a distância, online. Na educação infantil o 

processo de ensino-aprendizagem acontece por meio da interação e do brincar e, no 

entanto, a presencialidade ficou impossibilitada, tornando-se assim difícil a interação na 

educação infantil. Então, nos deparamos com um desafio, como desenvolver as 

habilidades próprias da infância sem o convívio e o diálogo presencial? Como 

desenvolver a oralidade? Então nosso problema consiste em repensar as práticas docentes 

que possibilitem a continuidade do desenvolvimento tão fundamental nesta faixa-etária.  

O diálogo constante entre os pares e as reflexões acerca do assunto nos levaram a lançar 

mãos das mídias e as ferramentas tecnologias para dar continuidade ao trabalho iniciado 

no presencial. A tecnologia faz parte do mundo das crianças e, hoje, se tornou uma aliada 

nas nossas práticas pedagógicas. Foi necessário a busca por novas metodologias com o 

apoio da tecnologia para se aproximar das crianças de modo prazeroso e saudável. Os 

professores da educação infantil também se inseriram nesse contexto e passaram a utilizar 

essas ferramentas tecnológicas, estreitando os vínculos e criando situações lúdicas, 

comunicativas em um ambiente online, cujo objetivo era o desenvolvimento, 

principalmente, da oralidade. Uma das estratégias foi por meio de histórias contadas de 

livros e também criadas de maneira compartilhada, ao qual o professor inicia uma história 

e as crianças vão completando os fatos com suas próprias falas. A ação de contar e ouvir 

histórias incentiva o gosto pela leitura, amplia o vocabulário, desperta a curiosidade, 

estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento, ajuda a criança a 
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organizar a fala e com isso contribui para sua escrita. Dentre as linguagens trabalhadas 

nas histórias podemos destacar as linguagens verbais e as não-verbais, tais como, a 

expressão corporal, facial e os gestos. O trabalho se apoia, principalmente, na BNCC – 

Base Nacional Comum Curricular – que nos apresenta os direitos de aprendizagem na 

educação infantil. No tópico conviver – com outras crianças e adultos, em pequenos e 

grandes grupos utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, de acordo com a Base estão estruturados em cinco campos de experiências ao qual 

contemplamos todos os eixos, a saber: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; 

traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações, nas devidas proporções e períodos e em Luria 

que afirmou que o conhecimento da criança, isto é, sua interpretação dos fenômenos da 

realidade, ocorre em conexão com sua atividade. É com base nestas ideias que os 

profissionais da educação infantil reinventaram suas práticas. Não se tem ainda o fruto 

desse trabalho de modo quantitativo, mas a priori tem-se uma análise qualitativa da 

participação ativa dos pequenos nas atividades realizadas, pela prática ainda ser muito 

recente.  
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Este artigo foi construído com base em ação experiencial voltada à formação de 

professores que realizei em instituição de ensino com o objetivo de prepará-la à luz da 

práxis pedagógica para o contexto da era pós digital, que inclusive se torna objeto de 

estudo para a realização desse trabalho. A metodologia utilizada sustenta-se na pesquisa-

ação conforme argumento de Marli André obra “O Papel da Pesquisa na Formação e na 

Prática dos Professores”.  O problema da investigação perpassa pelo questionamento: Os 

docentes estão abertos para uma prática pedagógica que necessita de tecnologias? 

Conseguem elaborar cenários com contextos? Para o arcabouço teórico me ancorei nos 

em Mintzberg sobre os processos de estratégias, pois são altamente pertinentes no trato 

pedagógico e na organização do ambiente escolar, em Gun com contribuições para as 

habilidades necessárias para o futuro. Podemos ter percepção de que assim como o mundo 

caminha por si mesmo com o substrato de tecnologias, a educação formal necessita de 

acompanhamento dos novos cenários e assumir formatos que estejam em sintonia com o 

mercado. A educação marca uma nova fase para as escolas que representam socialmente 

espaço para este fim. O processo de ensinagem possui como princípio pedagógico 

estrutural a conectividade entre a territorialização física e virtual. Podemos compreender 

que no pragmatismo pedagógico há necessidade de aplicabilidade de inovações que 

transcendam a sala de aula por intermédio do uso da Internet, utilização de ferramentas 

ágeis, metodologias ativas como integração do ato de ensinar e aprender. O conhecimento 

experiencial ganha destaque diante desse olhar, que propõe construção de projetos, 

aquisição de vivências e o aprender fazendo. As informações não são transmitidas de uma 

forma hierarquizada, mas, horizontal e colaborativa, incluindo professores e alunos na 

construção do conhecimento, nesse caso o aluno passa a ser protagonista do processo, há 
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necessidade de aula invertida. O educador media conhecimento com base em cenários 

que contextualizem a informação tornando a sala de aula espaço de debates e busca pela 

solução de problemas, além de desenvolver competências relevantes para a edificação 

profissional. Diante do exposto, a escola deve se preparar para esse fato e se adequar a 

essa temporalidade e para isso, a gestão e docência devem estar sintagmáticas às novas 

tecnologias, afinal estamos na era pós digital, portanto a escola deve ser Be Digital e Go 

Digital, há necessidade de desapego de rotinas que dependem de registros manuais, com 

isso a escola de forma filogênica se perceberá transformada e perceberá que poderá por 

meio de Mindset, e volumes de dados Big Data, Design Thinking, desdobrar a ação 

pedagógica em benefício do aluno, professores, equipe escolar e comunidade de modo a 

contribuir com a melhoria do ensino. É compreensível que educadores se sintam com 

insegurança diante de tal metamorfose no ensino com a Educação 4.0. Mas como o 

avanço ocorre independente de nossas fruições, a escola deve aderir a mudança de ordem 

cultural em seu cotidiano, os professores devem trabalhar com cenários de forma 

colaborativa e empírica. Quando se menciona formação de gestores e professores, refere-

se a dois momentos. O primeiro, de formação teórica e o segundo de aplicação na sala de 

aula. Esse processo requer acompanhamento e avaliação de resultados. A estrutura física 

da sala de aula necessita ser repensada, pois não há possiblidade de que alunos 

enfileirados consigam trocar conhecimento de forma colaborativa e que ainda centraliza 

a informação no professor, há que se aderir ao modelo, a sugestão é que se utilize “ilhas 

de conhecimento”, grupos flexíveis onde todos possam ensinar e aprender. De acordo 

com Murilo Gun, “o mundo atual, tem muitas interações inter-relacionadas, 

interdependentes entre si...” Ele define esse mundo contemporâneo como complexo. 

Nesse contexto de mudanças acontecendo no mundo, Murilo Gun cita a enfática de 

Charles Darwin onde diz que quem irá sobreviver não é o mais inteligente, nem o mais 

forte, mas sim o adaptável. Para Gun, as habilidades para sobreviver na idade complexa 

é a Inteligência Intrapessoal, Inteligência Interpessoal, Inteligência Criativa, Inteligência 

Inter artificial e a Inteligência Aprendedora/Educadora. Após oficina desenvolvida em 

curso de capacitação de professores de uma escola, foi possível concluir que os docentes 

estão abertos para a educação 4.0, mas que ainda precisam de construção de 

conhecimentos práticos. A estratégia utilizada para a realização do treinamento foi coletar 

por meio de observação os seguintes dados: Ponto de Convergência: trata-se do 



    
 

I SEPESA 

Seminário de Pesquisa e Extensão da  

Estácio de Santo André 

desenvolvimento da aula com base em cenário, aula invertida e os processos cognitivos; 

Ponto de Congruência que abrange aspectos na seguinte conformidade- O professor deu 

sequência à aula anterior? Trouxe contextos? O cenário esteve presente? Inverteu a aula? 

Transformou informação em conhecimento? A socialização possibilitou interação e 

conexão dos pares? Evolução Organizacional refere-se aos resultados positivos atingidos.  

 

Palavras-chave: educação; tecnologia; formação; escola. 
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O presente trabalho é um relato de observações vivenciadas nas escolas públicas e 

privadas no ensino básico no estado de São Paulo, no que tange as práticas e experiências 

apresentadas durante o período de contingência. No primeiro momento centramos a 

atenção em descrever a perspicácia do(a) profissional da educação - professor(a). 

Apoiamo-nos   na obra: Formando Professores Profissionais: Quais estratégias? Quais 

competências? E, subsequentemente a luz de Paulo Freire entrelaçamos os momentos em 

que ele descreve o que significa ensinar em sua obra Pedagogia da Autonomia. Temos 

por objetivo apresentar a capacidade do profissional da educação comprometido com o 

ensino. As escolas da noite para o dia cerraram as portas, não se podia mais exercer a 

função docente, assim como tantas outras funções. E, agora o que fazer? Professores, 

gestores e poder público iniciaram a jornada em transformar a educação presencial para 

o ensino remoto e nesse quesito os profissionais da educação vieram reforçar o que Altet 

(2001) analisa em seus estudos sobre as competências do professor profissional, salienta 

que entre conhecimentos, esquemas de ação, adaptação e saber analisar, torna o (a)  

professor(a) um sujeito que a partir de sua prática consegue adaptar-se  e readaptar-se 

facilmente.  Então, com o objetivo de apresentar o profissional da educação como um 

sujeito habilidoso em adaptar-se e readaptar-se ao novo, pois a sua prática, torna-o um 

profissional extremamente capacitado nestas questões. O nosso olhar foi para os 

professores comprometidos com a educação, professores profissionais, que segundo Altet 
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(2001) é um profissional que age com autonomia, é dotado de competências específicas 

e especializadas que repousam sobre uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, 

oriundos da prática. O professor nesta época mostrou-se capaz de virar a chave e mudar 

o jogo, inventaram e reinventaram suas práticas, passaram a ministrar seus conteúdos 

pelos meios digitais, se apropriaram de novos estratégias e metodologias quase “a toque 

de caixa”. Imergiram no ensino híbrido, novas ferramentas digitais foram aprendidas e a 

grande transformação ocorreu. Entretanto, deve-se perguntar, por que a profissão de um 

ser tão capaz, tão resiliente e tão empático não tem o mesmo valor que outras profissões, 

as quais exigem o mesmo nível de formação? O nosso olhar se volta para entender o que 

motiva esse profissional que se mantém firme na ação de ensinar. Segundo Freire (1996, 

p.32) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” - ensinar exige pesquisa, 

podemos fazer um paralelo com a sala de aula invertida, uma metodologia ativa 

vivenciada atualmente, presente nos escritos de Paulo Freire. Então, elucido aqui algumas 

ideias de Freire presentes nas ações dos professores atualmente.  Primeiro: Ensinar exige 

rigorosidade metódica (1996, já não serve mais o ensino bancário, transferidor de 

conhecimentos, os alunos devem se encorajados a pensar criticamente e hoje o professor 

não tem como fugir disso, existe o diálogo e análise dos acertos e erros em que os alunos 

participam ativamente. A educação lida com sujeitos críticos e o professor tem que ser 

flexível e em sua maioria são capazes de perceber os erros e corrigi-los ainda na prática. 

Segundo Freire (1996). O professor em sua prática docente precisa estimular o aluno a 

pensar criticamente, propor o desenvolvimento da criatividade, mostrar que a submissão 

o mantém preso as regras antigas que não possibilitam alcançar o novo. O professor, nesta 

época, nos remete a pensar que “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação”. Incorporaram em suas práticas, novas metodologias, 

novos olhares, novas possibilidades. Portanto, para Freire, ensinar exige humildade, 

tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. A partir de uma análise 

qualitativa do fazer docente entendemos que  a sociedade precisa aprimorar o olhar para 

a educação e exigir do poder público o mínimo que se espera de uma educação respeitosa 

e de qualidade de modo que os profissionais consigam desenvolver seus trabalhos de 

modo significativo.   
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A cada ano diversos contribuintes precisam pagar o imposto de renda ou apenas IR para 

a Receita Federal do Brasil. De modo que, nesta declaração preenchida por algumas 

pessoas, deverá constar o envio das informações a respeito dos seus ganhos e gastos no 

ano anterior. Partindo do pressuposto que muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre 

quem precisa preencher e enviar a declaração de imposto de renda, com o seu devido 

pagamento e demais detalhes, a Faculdade Estácio de Santo André – SP, há cerca de dois 

anos, desenvolve o Projeto de Imposto de Renda Pessoa Física, de forma solidária, com 

o objetivo de sanar as dúvidas e orientar os contribuintes que procuram a Faculdade sobre 

o preenchimento e envio da declaração para o órgão. Apesar de haver as duas modalidades 

diferentes de imposto de renda, sendo o Imposto de Renda Pessoas Física e Jurídica (a 

DIPJ ou DIRPJ “Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica” foi substituída, a partir 

do ano-calendário de 2014, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal), mas havendo 

destinatários distintos para o pagamento, o foco do Projeto é no Imposto de Renda Pessoa 

Física, conforme informações descritas no site da RFB. Assim, as pessoas obrigadas a 

apresentar a declaração de ajuste anual do IRPF 2020 devem atender os critérios e 

condições, segundo informações descritas no próprio site do IRPF: Renda: - recebeu 

rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior 

a R$ 28.559,70; - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. Ganho de capital e 

operações em bolsa de valores: - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação 

de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de 

valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; - optou pela isenção do imposto sobre 

a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo 

produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais 
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localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da celebração do 

contrato de venda, nos termos do art. 39 da  Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Atividade rural: - relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta anual em valor 

superior a R$ 142.798,50; b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou 

posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 

2019. Bens e direitos: - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2019, de 

bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00. Condição 

de residente no Brasil: - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa 

condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. Assim, os serviços oferecidos 

(triagem, conferência dos documentos, orientações no preenchido...), que estão ligados a 

este Projeto,  são prestados gratuitamente, de acordo com os dias e horários específicos 

na unidade Santo André – SP. Trata-se de uma atividade de grande valia, pois as 

tratativas, a respeito dos detalhes do Projeto, foram levadas ao consentimento da reunião 

de Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Estácio de 

Santo André – SP, em concordância, para que o convite fosse estendido ao corpo docente 

e discente (a partir do 4º semestre), a pensar, que haja um fio condutor, entre os conteúdos 

teóricos e práticos das disciplinas especificas, ofertadas a partir do 4º semestre, conforme 

a matriz  curricular. Percebe-se que a Faculdade Estácio de Santo André – SP tem se 

aproximado cada vez mais da população no que tange as contribuições socioeducativas. 

 

Palavras-chave: projeto para a comunidade; imposto de renda; solidária. 
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Este trabalho apresenta um relato de experiência vivida desde 2016, no Instituto Semear 

Alegria, na comunidade Cata Preta, em Santo André/SP. Trata-se de um projeto que 

consiste de trabalho voluntário, atende cerca de 145 crianças e adolescentes que habitam 

no território vulnerável da comunidade Cata Preta e que estão cursando o Ensino 

Fundamental e Médio. O objetivo principal do Semear é fornecer alimentação e 

acompanhamento pedagógico no contraturno escolar, e os participantes passam por um 

rigoroso processo de seleção para entrar no Instituto. Precisam comprovar que estão 

matriculados na educação formal, residir na região, além de serem crianças com 

dificuldades de aprendizagem na escola e que necessitam desse trabalho de reforço. Nosso 

objetivo com o relato desta experiência é compartilhar com os graduandos da Faculdade 

Estácio de Santo André a possibilidade de atuação em projetos sociais, seja como 

profissional (após a conclusão da graduação) ou ainda como aluno (em projetos de 

extensão ou mesmo em disciplinas que exigem estágio obrigatório). Entre os autores que 

direcionam o trabalho realizado pelo Semear Alegria podemos citar José Carlos Libâneo 

(2008), que afirma que a educação acontece nos mais distintos espaços, como na 

escola, na rua e na igreja. Com isso, sabemos que nosso papel não é o de substituir o 

ensino escolar, mas que é possível complementar o que está sendo feito nas salas de 

aulas. Cabe, ainda, citar Maria da Glória Gohn (2016) que diz que é essencial 

pensarmos em políticas públicas que articulem a educação formal e a não formal. 

Projetos como os do Semear Alegria garantem que processos pedagógicos 
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aconteçam, mesmo nos ambientes que não os mais tradicionais. Na prática, em nosso 

dia a dia, o trabalho só é viável porque contamos com uma grande rede de voluntários. 

São pessoas que auxiliam das mais diversas maneiras: cozinheiras preparando as 

refeições das crianças, advogados que se encarregam dos trâmites legais para garantir 

que o Instituto esteja em conformidade com orientações governamentais, amigos que 

auxiliam na preparação dos eventos e arrecadação de doações, além das professoras 

que atuam diretamente com as crianças fazendo reforço escolar. Toda esta equipe 

trabalha sem remuneração, mas em comum são pessoas que acreditam que a educação 

pode transformar vidas, além de reconhecer que a educação em nosso país é um 

direito de todos, segundo a Constituição Federal (1988). O resultado positivo do 

trabalho é confirmado ao compararmos o desenvolvimento de cada criança e 

adolescente. Muitos chegam no Projeto com dificuldades imensas de escrita e leitura 

e, após alguns meses de trabalho, são alfabetizados. Ainda que não se possa afirmar 

que todo o mérito pelo aprendizado seja do Semear Alegria, conseguimos perceber o 

quanto este trabalho tem se mostrado essencial na comunidade, tirando crianças das 

ruas e levando para um espaço de conhecimento. Ao divulgar o que ocorre nas 

dependências do Instituto Semear Alegria é possível compartilhar memórias e fomentar 

o desejo para a criação de novos projetos sociais em outras comunidades, despertando o 

engajamento social. Entendemos que as instituições de ensino superior são fundamentais 

na formação integral dos sujeitos e, por isso, ressaltamos a importância de contar com a 

parceria da Estácio de Santo André, pois é uma relação enriquecedora para todos os 

envolvidos: crianças, graduandos, professores.     

 

Palavras-chave: Instituto Semear Alegria; vulnerabilidade social; educação não formal; 

crianças. 
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Este projeto de Iniciação Científica teve início no segundo semestre de 2019. Nosso 

objetivo principal foi fazer o levantamento da agenda cultural na cidade de Santo 

André/SP de forma a identificar de que maneira a arte se faz presente em espaços de 

educação não formal. Ao longo de um ano, acompanhamos as atividades artísticas 

oferecidas na cidade, sobretudo as classificadas como dança, teatro, música e artes 

visuais. Esta escolha se dá em virtude de serem as quatro linguagens descritas como 

obrigatórias na educação formal, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9.394/1996). Em relação à metodologia da pesquisa podemos citar o estudo 

bibliográfico, que forneceu embasamento teórico sobre temas como arte, educação e 

cultura. As principais autoras para o estudo foram Ana Mae Barbosa (2020, 2016) e Rosa 

Iavelberg (2016), fundamentais para se pensar a arte no país e o ensino dessa disciplina. 

Também consideramos essenciais autores que discutem formação em arte em espaços 

como os museus, caso de Thiago Consiglio (2018) e Milene Chiovatto (2011). Além do 

estudo bibliográfico realizamos uma pesquisa de campo. Fizemos visitas em quatro 

espaços culturais da cidade: o Serviço Social do Comércio (SESC) de Santo André, o 

Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, a Biblioteca Nair Lacerda e a Casa da Palavra 

Mario Quintana. Durante as visitas assistíamos espetáculos e fazíamos observação sobre 

as atividades oferecidas a cada semana, a diversidade de linguagens artísticas, a faixa 

etária e a aceitação do público. Também fizemos entrevistas com a coordenadora de 

cultura do munícipio e com os funcionários dos espaços visitados, de forma a ampliar 
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nossa perspectiva sobre o trabalho realizado em cada local. Como principal resultado do 

estudo podemos afirmar o quanto a arte ainda parece distanciada da comunidade 

andreense. Há dificuldades em garantir a presença do público nas atividades artísticas - o 

que também pode ser entendido como um obstáculo para a formação das crianças em 

artes. Um dos principais fatores para esse cenário é a ineficiência na divulgação das 

atividades, que faz com que a população não tenha acesso ao que está sendo realizado por 

cada equipamento cultural. Outro fator é o entendimento da arte como elitista, que faz 

com que muitos frequentadores dos espaços participem de atividades de lazer, mas sigam 

distanciados das artísticas, por acreditarem que desconhecem o assunto e não possuem 

bagagem suficiente que possa permitir sua aproximação com o universo das artes. 

Segundo dados do IBGE (2020), o munícipio de Santo André aparece em quinto lugar no 

ranking das cidades mais populosas do Brasil, considerando sua população de, 

aproximadamente, 700 mil habitantes. A partir deste dado, consideramos que os espaços 

que oferecem artes na cidade não são suficientes, especialmente se pensarmos que estão 

concentrados na região mais centralizada da cidade – o que pode ser um dificultador para 

moradores de bairros mais periféricos. Com esta pesquisa foi possível perceber o quanto 

ainda é preciso investir em arte na cidade, com um trabalho contínuo para que a população 

ocupe os equipamentos culturais. Dessa forma, acreditamos que haverá uma formação 

em arte desde a infância, o que parece fundamental para que novas gerações tenham 

acesso a outras formas de conhecimento – e não apenas as mais valorizadas, como a 

científica.         

 

Palavras-chave: arte-educação; educação não formal; Santo André/SP. 
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Logística 4.0 é hoje um dos principais temas na gestão da cadeia de suprimentos (Wang, 

2016). O tema também interessa empresas logísticas e profissionais da área. Segundo o 

IBGE (2018), os operadores logísticos colaboram com 4,5% do PIB nacional, o que 

equivale a R$ 297 bilhões em 2017. O conceito de Logística 4.0 compreende a aplicação 

de tecnologias emergentes na busca de eficiência nos processos logísticos (Pfohl, Yahsi 

& Kurnaz, 2015). Entretanto, pouco se sabe sobre o nível de interesse financeiro na 

adoção destas tecnologias por empresas brasileiras. Pfohl, Yahsi & Kurnaz, (2015, p. 35), 

citam: “[...] as organizações precisam entender como a logística e a cadeia de suprimentos 

serão impactadas pelas tecnologias emergentes.”. O objetivo deste trabalho é investigar o 

nível de interesse financeiro na adoção de seis diferentes tecnologias emergentes da 

Logística 4.0 pelas empresas logísticas brasileiras. De forma a identificar quais 

tecnologias emergentes são consideradas mais promissoras para aplicações práticas na 

área da logística, realizou-se uma revisão de literatura adotando o método ProKnow-C 

(Knowledge Development Process – Constructivist). Após a aplicação do método 

ProKnow-C, evidenciou-se as seguintes tecnologias emergentes como sendo as mais 

promissoras para aplicações práticas na área da logística: a) internet das coisas (internet 

of things, IoT); b) big data analytics (BDA); c) nuvem; d) blockchain; e) impressão 3D e 

d) crowdsourcing. Este trabalho utiliza um método de pesquisa do tipo survey online, 

quantitativa, de corte transversal, com amostra não probabilística da população de 

interesse para coletar dados, compilar dados e realizar testes de hipóteses (Parasuranan & 

Krishnan, 2006). A população estudada foi constituída de empresas nacionais e 

multinacionais que atuam no Brasil. Foi realizada uma amostragem não probabilística, 

por conveniência, das empresas que fazem parte da base de dados do portal 

Tecnologística, esta revista possui com assinantes 26.000 profissionais de logística e 

supply chain management atuantes principalmente em empresas brasileiras. A relação 
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entre ganho financeiro, tempo de ganho e intenção de implementação de tecnologias: 

quanto mais tecnologias emergentes as empresas pretendem adotar, maior é a expectativa 

de ganho e maior é o tempo que elas esperam para realizar este ganho. Quanto a pretensão 

de implementação de tecnologias emergentes, este estudo mostra que as duas tecnologias 

que mais interessam entre as empresas consultadas ou respondentes são internet das 

coisas e computação em nuvem, ambas com 82% de pretensão de investimento. Estas 

duas tecnologias são as que mais recebem investimento hoje, com 65% dos respondentes 

afirmando tal fato. As duas tecnologias que menos interessam entre as empresas 

respondentes são crowdsourcing e impressão 3D, ambas com 68% de desinteresse entre 

os respondentes. Quanto ao ganho esperado no investimento em tecnologias emergentes, 

as empresas enxergam maior oportunidade de ganho no investimento em nuvem, com 

expectativa de ganho médio de 3,08, seguida de BDA com ganho médio 2,67. IoT 

praticamente se iguala a BDA com ganho médio de 2,54. A pior expectativa de ganho se 

dá na tecnologia impressão 3D, com ganho médio de 1,61. Em relação ao tempo estimado 

para realizar ganhos com investimento em tecnologias emergentes, percebe-se que a 

expectativa é de ganhos no curto prazo (em até um ano) para todas as tecnologias, sendo 

que a maior espera pelo ganho se dá em nuvem, com média 1,66 e o maior anseio se dá 

com crowdsourcing com média 0,63. 

 

Palavras-chave: Logística 4.0; Indústria 4.0; Tecnologias emergentes; Investimento.  
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O objetivo desse artigo é proporcionar encontros reflexivos sobre a atual pandemia que 

assola todos os países, tendo por referência as mudanças oriundas de novos paradigmas, 

novos valores e nesses poder analisar até que ponto a logística colabora ou não nesse 

contexto incerto e permeado de medo. Tendo por metodologia a pesquisa qualitativa e 

bibliográfica é centralizado em pesquisas on-line, um dos atuais recursos modernos, 

assim como na análise documental de artigos credenciados. O referencial teórico 

analisado demonstra ser a Logística, um dos fatores essenciais e protagonista para o servir 

de maneira sustentável no atual contexto, dada a sua qualidade e a sua pontualidade em 

diversos serviços. Esclarece para a sua compreensão e a visibilidade de sua importância, 

diversos conceitos, seus efeitos e as necessidades de mudanças em suas estruturas e 

posicionamentos, atendendo as estruturas sociais e culturais de todas as sociedades que 

estão em permanente transformação, uma vez há nas mesmas mudanças de paradigmas e 

a inserção de novos valores. Permeado por conceitos exigentes e para a sua clareza, o 

artigo proposto enfoca as incertezas e as sociedades de alto risco, as principais pandemias 

que assolaram o mundo, a economia emergente no final do século XX, que é global, 

informacional e em rede e a agressividade da Covid-19, que traz mudanças significativas 

causando, em ondas inevitáveis, além do aumento de número de mortes e a recessão 

generalizada, o isolamento e a desigualdade social. As desigualdades sociais, se 

expandem e são relativas à educação, ao nível social e econômico, assim com a 

empregabilidade de todos os cidadãos. Destaca o artigo em seus resultados parciais e em 

suas considerações finais, as perspectivas e as possibilidades da Logística, enfatizando a 

sua estrutura, sua gerência e as novas posturas de liderança vistas não mais como uma 
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atividade operacional, um centro de custos, mas sim como uma atividade estratégica, uma 

ferramenta gerencial, fonte potencial de vantagem competitiva.  

 

Palavras-chave: Covid-19; Logística; pandemia. 
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http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/fundamentos_logistica.pdf Acesso 

em 16/09/2020. 
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Frente à modernização do mercado de trabalho, a constante evolução tecnológica e a 

globalização, cada vez mais se torna essencial que o indivíduo cuide de sua 

empregabilidade. Os indicadores de junho de 2018 confirmavam que os profissionais com 

ensino superior sofrem menos os efeitos da crise do que os que não têm escolaridade 

superior segundo a pesquisa de empregabilidade do SEMESP1. De acordo com o índice, 

a diferença no valor da remuneração dos profissionais pelo nível de escolaridade fica mais 

acentuada de acordo com a faixa etária. Entre os jovens, de 19 a 24 anos, a variação 

 
1 Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. 
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salarial para os homens com nível superior é de 49% e para as mulheres é de 34% em 

comparação a quem tem somente o ensino médio. De 40 a 44 anos, os homens com ensino 

superior ganham 111% a mais e as mulheres 85%. Já na faixa de 50 a 54 anos, a diferença 

salarial sobe para 125% para os homens e 79% para as mulheres. Assim sendo, o projeto 

de pesquisa busca compreender a empregabilidade do aluno graduando a partir das teorias 

dos autores elencados na revisão da literatura que está em andamento. Os estudos da 

empregabilidade à luz da teoria do capital humano enfatizam os reflexos da escolaridade 

tanto na remuneração como também nas chances de sucesso no mundo do trabalho 

capitalista. Esse é o ponto chave que constitui uma hipótese sobre as condições de 

empregabilidade na sociedade atual: os alunos de graduação atualmente desconhecem o 

mercado de trabalho; não têm clareza das regras do jogo empresarial e, 

consequentemente, estão se apresentando de maneira inadequada. As demissões de 

antigos funcionários, ou as contratações de novos colaboradores, ou a manutenção de um 

quadro contratado, dependem de uma estimativa e de uma avaliação de sua eficácia. Para 

Malvezzi (1999) o trabalhador ideal é aquele que é crítico de seu trabalho e de sua 

empresa e move-se profissionalmente, numa relação de reciprocidade entre sua 

empregabilidade e o interesse por parte da empresa na força de trabalho. Esse é o ponto 

chave que constitui uma hipótese sobre as condições de empregabilidade na sociedade 

atual: os alunos de graduação atualmente desconhecem o mercado de trabalho; não têm 

clareza das regras do jogo empresarial e, consequentemente, estão se apresentando de 

maneira inadequada. Na contramão do que o senso comum pode deduzir, a Indústria 4.0 

pode levar a um aumento no número de empregos nos próximos anos. No entanto, serão 

necessárias habilidades diferentes das atuais para ter uma boa empregabilidade. A curto 

prazo, a tendência para uma maior automação deslocará alguns dos trabalhadores, muitas 

vezes pouco qualificados, que realizam tarefas simples e repetitivas. Ao mesmo tempo, o 

crescente uso de software, conectividade e análise aumentará a demanda por funcionários 

com competências em desenvolvimento de software e tecnologias de TI. Essa 

transformação de competências é um dos principais desafios da formação profissional 

(RÜßMANN apud ROMIO, 2019). Propõe-se aqui uma pesquisa participante de caráter 

exploratório e descritivo, cujo objetivo é conhecer as características da empregabilidade 

da população objeto deste estudo, os alunos de graduação da Faculdade Estácio de Santo 

André. O objetivo é proporcionar uma visão geral das características da persona-aluno da 
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unidade educacional como a primeira etapa de uma investigação que poderá ter 

desdobramentos em outras pesquisas. O levantamento de dados primários deste trabalho 

será do tipo quantitativo e qualitativo e a seleção da população amostral será por 

acessibilidade. Cientes de que a seleção da amostra por acessibilidade pode ser 

tendenciosa, na medida em que o pesquisador pode escolher os indivíduos com os quais 

tem proximidade ou contato habitual, optou-se por utilizar, como expediente de 

sistematização do acesso à população estudada, as Atividades Acadêmicas 

Complementares – AAC. A coleta de dados se dará no contexto de um evento mensal 

promovido pelos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos no âmbito das 

atividades do Laboratório de Práticas em Gestão – LPG e do Núcleo de Apoio à Carreira 

– NAC, que envolve o universo de alunos de todos os cursos da Faculdade Estácio Santo 

André entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre 2021. Sendo assim, a 

seleção dos indivíduos dar-se-á pelas inscrições nas edições do evento institucional que 

conferirá horas de AAC aos participantes voluntariamente inscritos. Considerando as 

incertezas das possibilidades seguras da coleta presencial de dados junto à população 

amostral no campus da Faculdade, devido à pandemia da COVID-19, considerou-se como 

alternativa, utilizar os encontros remotos por vídeoconferência. Esse encontro será o 

registro e também o mecanismo de controle quantitativo do número de participantes da 

pesquisa. Pretende-se coletar dados primários junto aos alunos através da aplicação de 

questionários via formulário eletrônico. Nesse momento, o questionário está em fase de 

teste e é composto por perguntas fechadas, cujo rol de respostas estará pré-definido. O 

questionário será autopreenchido pelos alunos, garantindo-se o anonimato nas respostas. 

A etapa qualitativa, ainda não iniciada, tem como objeto de estudo os currículos dos 

alunos. Dessa base de dados sairão os perfis sociodemográficos preliminares da 

população pesquisada que permitirão a identificação da estrutura social da amostra; a 

descoberta do universo vivido por essa amostra; e o respectivo recenseamento dos dados 

econômicos e profissionais. A partir dos dados coletados iniciar-se-á a etapa de análise 

crítica. Será possível a composição de uma ou mais personas através da descrição das 

categorias de análise levantadas para traçar os perfis de empregabilidade dos alunos. 
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G6 – EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS EXATAS  
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A pesquisa encontra-se em fase inicial, a ideia surgiu no início do segundo semestre 2020, 

motivado a partir das aulas de Fundamentos e Metodologias do Ensino da Matemática, 

em que docente e discente começaram a refletir como ocorre o processo ensino-

aprendizagem dos conceitos matemáticos para os alunos da Pedagogia. Seria buscar 

conhecimentos específicos para o ensino da matemática? Outra questão surgiu: Por que a 

maioria dos alunos da Pedagogia não tem um interesse natural pelo conteúdo da 

disciplina?  Temos por hipótese que a pesquisa constante e as trocas permanentes entre 

os professores do ensino básico, levariam a compreender o ensino-aprendizagem da 

Matemática. Mas será que seria suficiente? Essas questões nos motivaram a investigar as 

ações dos futuros professores e de professores experientes. Iniciamos a pesquisa 

investigando a memória do futuro pedagogo a respeito de seu aprendizado em 

matemática. Segundo, Almeida é necessário levar em consideração para compreender o 

processo de formação do professor sua biografia cognitivo-afetiva, pois é constituída ao 

longo da vida pessoal e profissional e carrega as marcas da infância e da vida escolar. Em 

busca de compreender os aspectos afetivos e emocionais vamos estudar a teoria de Wallon 

que discorre sobre afetividade, cognição e motricidade, pois essas dimensões integram e 

constituem o ser humano.   Consideramos que a formação matemática dos pedagogos não 

se inicia no curso de Pedagogia, mas sim antes do ingresso do estudante no curso, por 

meio de suas vivências escolares, nas quais o modo como seus professores atuaram e 

abordaram a Matemática pode gerar exemplos para suas práticas futuras. Da mesma 

forma, vivências não escolares também modelam a formação do futuro pedagogo antes 
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do acesso à faculdade, realizadas por atividades desenvolvidas com a família ou, em um 

aspecto geral, fora da escola. Dessa forma, se a formação matemática ocorre desde as 

vivências fora da escola, assim como na Educação Básica, é possível questionar como ela 

tem influenciado os futuros pedagogos quando se deparam com conhecimentos 

relacionadas à Matemática no curso de Pedagogia. Ouvimos alguns relatos de 

experiências com a Matemática que trazemos aqui como justificativa, “infelizmente, não 

foi muito agradável, as professoras e professores de ensino fundamental e médio nunca 

tiveram um olhar inclusivo, os alunos não acompanhavam o raciocínio deles. Por esse 

motivo, perdi o interesse e minha relação com a matemática da sala de aula nunca mais 

foi a mesma, impondo a mim mesma que não era “boa” em Matemática e levei isso por 

muitos anos em minha vida.” Relatos como este nos motivam a buscar uma compreensão 

de qual seria a melhor estratégia para o futuro pedagogo lidar com os conceitos da 

Matemática com mais segurança, já que serão eles que construirão junto a criança os 

conceitos mais significativos da matemática, por exemplo: Número. Inicialmente, 

utilizaremos a pesquisa bibliográfica acerca do tema afetividade e da teoria das situações 

didáticas, será por meio da compreensão destas duas teorias que passaremos a analisar as 

atitudes dos alunos da Pedagogia e de professores experientes, para tanto será necessário 

a atividade em campo com uma abordagem qualitativa frente aos trabalhos com os 

conceitos matemáticos. Nosso referencial teórico, até o presente momento será Henri 

Wallon que discorre sobre a afetividade e Guy Brousseau que discute na Teoria das 

Situações Didáticas. Após nossa compreensão sobre esses dois aspectos, talvez seja 

possível buscar meios e métodos para que o pedagogo em sua prática com a Matemática 

tenha uma maior compreensão da construção do saber matemático e sua importância na 

vida de um indivíduo.     

 

Palavras-chave: Pedagogia; Matemática; ensino. 
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Tema: Aproximações entre a física e a literatura para pensar a educação na chave de uma 

"leitura crítica do mundo ao lado da leitura crítica da palavra” estão em pauta em textos 

e contextos de ensino de ciências já há algumas décadas. Todavia, no ideário (e nas 

práticas escolares) de uma parcela significativa de estudantes e professores do Ensino 

Médio essas duas culturas: a científica e a literária, permanecem fechadas em esferas tidas 

como distintas e antagônicas. Este projeto de iniciação científica surge, contudo — e, 

afortunadamente — do encantamento genuíno de uma estudante; de sua vontade, quase 

espontânea, de aproximar a física e a literatura na busca de construir um diálogo 

inteligente com o mundo. E, é no olhar atento para essa vontade ativa que já “[...] não 

pode satisfazer-se com a mera descrição do conceito do objeto”, mas que procura sim 

“compreendê-lo nas suas relações com outros objetos, sobretudo, [... nas ] suas razões de 

ser.” — ou seja, é na transformação de curiosidade em “curiosidade epistemológica” que, 

a propósito, deveria ser a principal preocupação de qualquer projeto pedagógico — onde 

situamos o fio condutor de nossa pesquisa. Seguimos, então, por essa linha partindo de 

estudos de conteúdos específicos de física previstos no currículo oficial do ensino médio 

e de leituras de obras literárias, registrando o percurso traçado ao longo desses estudos 

em um caderno de notas. Assim, é na conjunção de leitura e escritura, da física e da 

literatura; e na compreensão das perguntas que antecedem nossas buscas por respostas, 

que o texto, ao se transcriar de caderno de notas em texto literário autoral, impulsiona e 

revela “[...] a passagem do conhecimento do senso comum para o conhecimento 
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científico” e se transcria em um ato criativo de "leitura crítica do mundo ao lado da leitura 

crítica da palavra”. Objetivos: Conhecer relações entre a física e a literatura numa 

perspectiva de ensino e aprendizagem mais integral; Compreender conteúdos de física 

presentes no currículo do ensino médio; Produzir um texto literário de autoria própria 

com viés científico. O principal referencial teórico utilizado foi CORAZZA (2013); 

FREIRE (2015) e ZANETIC (2006). Metodologia: Realizar pesquisas bibliográficas em 

materiais didáticos, textos científicos com viés literário e em obras literárias com viés 

científico para fundamentar os registros no caderno de notas da leitura-escritora. A partir 

das anotações no caderno, produzir textos literários (com viés científico) e divulgá-los na 

forma de um blog. Resultados: A construção e a publicação dos textos autorais no blog, 

como manifestações explícitas da conjunção de leitura e escritura, de ciência e literatura, 

de ensino e aprendizagem é, também, uma contribuição que visa auxiliar estudantes e 

professores a refletirem sobre necessidades e possibilidades de vislumbrar a educação 

com novos olhares. Tensionar limites passivamente aceitos — entre componentes 

curriculares tidos como antagônicos, perguntas e respostas, aprender e ensinar, escola e 

sociedade — é neste cenário que se anuncia possível na pós-pandemia mais do que 

essencial para que as novas gerações possam imaginar e construir um mundo diferente. 

Conclusão: Diante do desafio de ter que se repensar o papel da educação num cenário de 

pós-pandemia, o projeto proporciona uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de 

física, sobre o papel da ciência e da literatura como elementos essenciais para uma leitura 

integral do mundo e sobre fatores, que, muito frequentemente, acabam por serem 

limitantes à criatividade e ao fascínio de jovens estudantes pelas ciências. Buscando 

romper com esses limites, muitas vezes postos sem questionamentos, juntamos áreas 

aparentemente distintas com o objetivo de trazer um olhar novo sobre o mundo e sobre a 

própria educação.  

 

Palavras-chave: Física; Literatura; Educação. 
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A datação de sedimentos eólicos pode ter vários propósitos: avaliar o transporte de 

sedimentos ao longo de uma área específica, morfodinâmica de campo de dunas, 

avaliação da variação do nível do mar, entre outros fatores. As datações, cruzadas com 

informações relativas ao clima, podem ajudar no entendimento das mudanças climáticas 

que ocorreram no passado. As datações deste trabalho procuram entender a dinâmica do 

campo de dunas ao longo do tempo; para tal, foram coletadas amostras das bases das 

dunas e de posições acima do ponto basal, a fim de se ter uma estimativa de como, ao 

longo dos anos, ocorreu o processo de formação destas partes. Uma vez que a deposição 

é influenciada, no caso de Dama Branca, pela ação climática, as idades encontradas neste 

trabalho podem ser correlacionadas com eventos climáticos do passado e a dinâmica de 

deposição pode fornecer dados da influência desses agentes na formação de tal campo de 

dunas. Neste trabalho, o campo de dunas conhecido como Dama Branca foi datado 

utilizando as técnicas de Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) e 

Termoluminescência (TL), que se baseiam no armadilhamento de cargas no cristal. Todo 

cristal iônico quando previamente irradiado (como o quartzo), emite luz quando aquecido 

a temperaturas entre 110 °C e 500 °C ou quando iluminado com laser na faixa da cor azul 

(480 nm) (McKeever, 1985). A intensidade da luz emitida é proporcional a dose de 

radiação absorvida pelo material durante o tempo que ficou soterrado. Conhecendo a taxa 

de emissão de radiação natural no local de retirada das amostras ao longo de um ano, 

podemos estimar a idade do material. As posições de retirada de sedimentos foram 
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denominadas DF, DB, 2DB e DBM. Tubos de PVC com diâmetro de 4 cm, comprimento 

de 100 cm e espessura de 0,7 cm foram utilizados para coletar os sedimentos. As amostras, 

em todas as posições, foram retiradas das bases dos montes selecionados e, nas posições 

DB e 2DB, as amostras foram coletadas de partes acima da base. Na posição 2DB, uma 

amostra foi recolhida de uma parte mais interna da duna, usando um tubo de PVC com 

200 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro. As idades obtidas por LOE são DF1 (0 anos), 

DF2 (0 anos), DB11 (766 ± 37 anos), 2DB11 (1.726 ± 82 anos), 2DB10 (2.058 ± 86 anos), 

e DBM2BASE (1.717 ± 88 anos). Percebe-se uma distribuição de idades na horizontal. 

As idades obtidas por TL são equivalentes àquelas obtidas por LOE, o que mostra que o 

material, antes do soterramento, foi zerado por completo (a intensidade TL atingiu o nível 

residual).  Concluímos que as idades LOE mostram que as amostras retiradas dos topos 

das dunas estudadas são deposições recentes, enquanto as amostras das bases são 

formadas por sedimentos mais estáveis (resultado publicado em Do Carmo et al. (2019)). 

As idades das bases vão de 766 anos a 2058 anos. Tais valores, comparados com dados 

de outras referências, mostram que este período está relacionado a eventos climáticos de 

tempo seco e água fria, condições favoráveis à formação de dunas na região. As idades 

crescem à medida que se avança no continente, se admitirmos que as idades 

LOE, sendo tomadas com referência, inferem a idade de um espécime após a última 

exposição solar, temos, então, o registro no tempo, do pulso eólico de NE (momentos 

onde o vento de NE agiu mais intensamente carregando o sedimento) As amostras do topo 

(menos de 70 anos), estão sob efeito constante do vento na região, promovendo o 

transporte de sedimento rumo ao continente.  

 

Palavras-chave: Datação, Cabo Frio, Luminescência. 
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G7 – EDUCAÇÃO, POLÍTICA E FILOSOFIA  
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Ao analisarmos o histórico das relações de gênero no Brasil percebemos a relação 

desigual em nossa sociedade no que concerne aos direitos das mulheres. Vivemos em 

uma sociedade extremamente patriarcal, onde mulheres são minoria em âmbitos como o 

Senado Federal (16%), a Câmara dos Deputados (10,5%), os Ministérios do governo 

(7,1%), de acordo com dados divulgados pelo IBGE (2017). Pensando nisso, o feminismo 

aparece como um movimento político, filosófico e social que busca garantir direitos 

igualitários entre homens e mulheres. Porém, a problemática levantada a partir dessas 

lutas está em como criar políticas públicas voltadas para garantir nossos direitos se não 

temos mulheres nos sistemas legislativo, judiciário e executivo para garantir leis a nosso 

favor? Ademais, há que se pensar que mesmo havendo propostas focadas nos direitos 

femininos, estas serão votadas por homens formados por/em uma cultura machista. 

Assim, a pesquisa pretende realizar um levantamento sobre a participação das mulheres 

na política brasileira na última década. Temos como caso emblemático a presidenta Dilma 

Rousseff, por ser a primeira mulher a governar o país (2011-2016). Entretanto, seu 

mandato foi encerrado após um impeachment e, além disso, sua trajetória foi marcada por 

ofensas machistas amplamente divulgadas nas redes sociais e que demonstram o 

desconforto da sociedade em ter uma mulher exercendo a função de presidente. Em 

relação ao sufrágio, o direito ao voto feminino foi adotado em 1932, através do Decreto 

nº 21.076, e consolidado na Constituição de 1934. Entretanto, o voto era facultativo e 

apenas em 1965 foi igualado ao voto masculino. Cabe ressaltar que, segundo dados do 

Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, mas o 

número de candidatos ainda é desproporcional entre os sexos. Se olharmos a história do 

feminismo no Brasil veremos que as mulheres brasileiras já conquistaram muitos direitos 

– pelo menos em teoria -, mas ainda têm um longo caminho pela frente. Vivemos em um 

mailto:mayamecardososilva@gmail.com
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dos países que mais matam mulheres e esse cenário se mantém mesmo depois da 

promulgação, em 2006, da Lei Maria da Penha (n. 11.340). As mulheres também são 

minoria entre cargos de liderança e acumulam trabalhos e atividades, especialmente se 

considerarmos a ocupação profissional e os cuidados domésticos. A pesquisa será 

realizada como estudo bibliográfico, principalmente a partir de autoras feministas, como 

Adichie (2017, 2015). Também será importante analisar a legislação (11.340/06) e 

acompanhar pesquisas que apresentem dados relacionados às mulheres na política 

brasileira. Espera-se, com esta pesquisa, reunir informações sobre a participação das 

mulheres no Congresso Nacional, de forma a ser possível a proposição e votação de leis 

e que, em nosso entender, são fundamentais para transformar a sociedade em que 

vivemos.  

 

Palavras-chave: Política brasileira; sociedade patriarcal; mulheres no poder; sufrágio 

feminino.   
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A presente pesquisa visa conhecer como foi a atuação da Escola Superior de Guerra 

(ESG) no cenário político-institucional brasileiro, desde meados dos anos setenta até a 

eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018. O marco inicial da investigação será o 

processo de abertura política do regime militar (1964-1985) inaugurado pelo então 

presidente general Ernesto Geisel, quando da sua posse em 1974. A ESG foi responsável 

pela elaboração da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento (DSN), que 

serviu de base ideológica tanto para a deposição do presidente João Goulart, quanto para 

todo o regime que lhe seguiu e perdurou até 1985. Gestada na conjuntura internacional 

da Guerra Fria, a Doutrina da ESG tinha no anticomunismo uma das suas pilastras mais 

fortes. De protagonistas principais no regime pós-1964, os militares passaram a 

coadjuvantes discretos na cena política nacional ao longo das décadas de 1990 e 2000. 

Finalmente, voltaram a ocupar cargos de proa no Poder Executivo no atual governo, 

eleito, inclusive, com uma pauta “anticomunista”. Queremos investigar, portanto, em que 

medida a ESG, principal fomentadora do anticomunismo nas Forças Armadas nos anos 

cinquenta e sessenta, refletiu e influenciou – ou procurou influenciar – as sucessivas 

conjunturas políticas ao longo dessas décadas. A pesquisa privilegiará o material 

produzido diretamente, pela Escola – tanto pelo seu corpo docente (apostilas de estudos, 

artigos, palestras, etc.), quanto pelo corpo discente. Este, é composto por altos oficiais 

das três Forças Armadas, bem com funcionários de alto escalão de empresas públicas e 

privadas. O material a ser pesquisado foi escolhido por refletir diretamente e sem 

intermediações o que pensavam os homens que compunham a ESG acerca dos problemas 

nacionais no decorrer dessas décadas. A pesquisa também irá contemplar a atuação dos 

militares de maior destaque que fizeram o Curso Superior de Guerra, tanto durante sua 
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permanência na caserna, quanto na sua eventual atuação na inciativa privada. Por essa 

razão, a pesquisa se desdobrará em duas frentes. Ambas serão feitas diretamente nos 

arquivos da ESG. A primeira levantando o material produzido pelos professores da 

Instituição. A segunda frente de pesquisa irá levantar a produção discente.  

 

Palavras-chave: Escola Superior de Guerra (ESG); Doutrina de Segurança Nacional 

(DSN); Forças Armadas Brasileiras; Abertura Política; Nova República. 
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O trabalho realizado para o Mestrado Profissional em Filosofia (Prof-Filo) procurou 

problematizar e propor um ensino menor de filosofia como uma experiência conceitual e 

anti-hegemônica para o ensino. Seria possível um ensino menor de filosofia como critério 

para analisarmos à questão da origem da Filosofia que surge nos livros didáticos do PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático) de 2018? Esta dissertação foi feita pelo método 

da pesquisa bibliográfica, a qual se constitui em análises de livros, de textos e de artigos 

que abordam o problema e temas propostos no decorrer de todo processo, as quais se 

referem a literatura menor, a educação menor, a filosofia afroperspectivista. De modo 

geral, a pesquisa consistiu na tentativa de criar um conceito a partir de um encontro entre 

a filosofia afroperspectivista com a noção conceitual deleuze-guattariano sobre a 

literatura menor, para chocar com o lugar comum da originalidade grega, tematizando e 

explorando dentro da área da Filosofia do Ensino de Filosofia. É importante mencionar 

que o ensino menor de filosofia que propomos está em consonância com a lei 10.639/2003 

da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)2. Além do cunho antirracista, 

vale também criar o ensino menor como antisexista e, de modo geral, como uma 

ferramenta antiexclusão. Este projeto trouxe uma questão delicada e que ocupou as 

apresentações feitas no decorrer da pesquisa, que seria a seguinte — por que deveríamos 

partir de um conceito criado pelos europeus Kafka, Deleuze e Guattari para promover o 

 
2 “Em 2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) sofreu uma importante modificação 

na configuração curricular, através da introdução do artigo 26-A, que determina o estudo das histórias e 

culturas africanas e afrobrasileiras em todos componentes curriculares da Educação Básica. [...] O artigo 

26-A foi introduzido pela Lei 10.639/2003 e modificado pela Lei 11.645/2008, esta última determinando 

também a necessidade de inserção de conhecimentos sobre história e cultura indígena nos currículos da 

Educação Básica.” (FLOR DO NASCIMENTO, Wanderson, 2012, p.74) 
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encontro no ensino com a filosofia afroperspectivista? Por que não ficar somente na 

afroperspectividade ou na filosofia feminista? Acreditamos que fazer filosofia no ensino 

pela ótica deleuze-guattariana não se trata apenas de pensar um ensino europeu-

africanizado, para além disso, ressaltamos a intenção de não repetir o que a tradição fez 

com os africanos e com outros povos não brancos, ou seja, essa proposta não é somente 

a inclusão de “outras vozes” ou uma maneira de sulear à filosofia, mesmo esse processo 

sendo aqui muito importante. Diante dessa questão surgiu esse entendimento no decorrer 

da pesquisa que os encontros com outras vozes a partir de uma ótica construída na Europa 

são importantes no âmbito do ensino e da aprendizagem, pois focar o ensino na tradição 

ocidental-homem-branco-cis-heterossexual-adulto como geralmente acontece, 

evidenciou um tipo de deficiência no terreno do ensino ocidental. Permanecer somente 

no ensino tradicional ou maior da filosofia sem encontros com a realidade atual das e dos 

estudantes seria uma violência no conhecimento. Como bem nos orientou Renato 

Noguera no decorrer da pesquisa, — não é a filosofia afroperspectivista ou a filosofia 

feminista que precisam da filosofia europeia masculina para se constituir como devires 

filosóficos, pelo contrário, acreditamos que são essas filosofias como as de Deleuze e 

Guattari, de Foucault, de Marx, de Sartre e outros que precisam da afroperspectividade e 

do feminismo para se fazer presentes no contexto do ensino ocidental. Ou seja, atualmente 

os europeus são insuficientes para constituição de um ensino menor de filosofia ou para 

análise filosófica de qualquer pessoa subjugada no mundo, porém, alguns deles podem 

ser utilizados como ponte para promover encontros afroperspectivistas e feministas, como 

esses filósofos citados. Deleuze e Guattari valorizaram a escrita marginal de um povo 

subjugado, como foi o caso de Kafka, apreciaram o conhecimento anti-hegemônico, as 

linhas de fuga da cultura maior, a filosofia dos nômades ou daqueles que 

desterritorializavam um terreno estabelecido pela tradição. A noção de ensino menor de 

filosofia foi usada como ferramenta ou critério avaliativo das obras didáticas do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) cuja visão a respeito da originalidade da filosofia é 

pautada nos modelos explicativos da cultura europeia. Frente a isso, no apêndice A da 

dissertação, encontra-se outro objetivo importante, que é materializar como parte do 

produto pedagógico do Mestrado Profissional em Filosofia um ensino que traga a África-

Brasil, por meio de um material alternativo consolidado nessa proposta como forma 

didática — a qual vai para além da originalidade grega, do racismo epistêmico e do 
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sexismo epistêmico. A proposta de ensino menor criou fundamentos  para criar o material 

didático alternativo, a qual ver o papel do professor como um sujeito ativo na construção 

do seu próprio material. Vale dizer, que essa sugestão didática defende a reaplicação desse 

material, mas sobretudo que a professora ou professor construa também o seu o próprio 

material no decorrer da sua vida enquanto docente, ou seja, é interessante construir a 

própria noção de ensino de filosofia  e consequentemente desenvolver o próprio material 

didático para atuar em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Filosofia Afroperspectivista; Ensino de Filosofia; Ensino Menor de 

Filosofia; Material Didático. 
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O que esperar da Educação no Brasil pós-pandemia? Responder esta questão é o maior 

desafio deste trabalho. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e analítica 

utilizando-se de artigos da Internet principalmente nos textos de FILHO (2020), e 

PINHEIRO (2020), que identificasse as opiniões de profissionais ligados direta e 

indiretamente a Educação no Brasil e solicitado aos docentes do Curso de Direito da 

Faculdade Estácio de Santo André, que respondessem a mesma questão. O resultado 

inicial da pesquisa, onde foram avaliadas 20 (vinte) opiniões sobre o tema Educação pós-

pandemia, foi uma maior evidência no quesito desafio, pois ninguém sabe ao certo o que 

pode acontecer, mas citam a necessidade de repensar a Educação, porém sem 

perspectivas. Entretanto, algumas citações foram pessimistas e por outro prisma, o 

positivismo está presente com fagulhas de esperança por tempos melhores para a área. 

Podemos afirmar que a resposta objetiva a questão sobre o que esperar da Educação no 

Brasil pós-pandemia também não foi esclarecida, mas houve uma convergência na 

totalidade das opiniões, que iniciará um novo modelo na Educação no Brasil, de 

características híbridas, ou seja, com alguns resquícios da educação pretérita e novos 

formatos com o uso da tecnologia, evidenciando a discrepância das “diferentes” 

desigualdades sociais do Brasil, quando há necessidade do uso de qualquer tecnologia 

fora o ambiente escolar. De fato, o que um dia foi uma utopia de trabalhar e estudar em 

casa, foi obrigatoriamente imposto abruptamente na vida de todos, onde alunos e docentes 

assimilaram o conteúdo tecnológico “a força”. Outro fato identificado foi o aumento da 

segurança sanitária dentro das escolas e em contrapartida os muros deixaram de existir, 

pois ficou evidenciado que podemos aprender onde e quando quisermos, e o acesso à 

conectividade em conjunto com a educação serão direitos universais conquistados. Foi 

apontado também que devemos formar indivíduos capazes de solucionar problemas 

complexos, que pensem de forma criativa e que tenham flexibilidade cognitiva, focando 
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em competências socioemocionais e que possam contribuir com o “recomeço” de um 

mundo mais justo e em permanente metamorfose. Por fim, e com maior ênfase, está 

ocorrendo um fenômeno do olhar diferenciado dos pais e responsáveis com relação aos 

docentes, pois ambos sentiram na pele, e de fato ficou evidente que as funções básicas da 

Educação, não se aprendem na Escola. Este paradoxo de acreditar que o professor é o 

único e exclusivo responsável pela educação do indivíduo, ao invés dos pais e 

responsáveis, finalmente foi esclarecido. Mas uma coisa é certa, a Educação no Brasil, 

nunca mais será a mesma! 
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Desde a mais remota sociedade, os conflitos fazem parte do cotidiano das pessoas. 

Existem inúmeras razões para os conflitos existirem e diversas formas de solução para 

estes impasses. Entre as formas de solução antigas, podemos citar os duelos - que por 

vezes vimos representados nas telas dos cinemas, a força bruta, guerras, etc. Com a 

evolução do conhecimento humano e desenvolvimento das sociedades foram surgindo 

novas formas de organização e regras foram elaboradas visando pacificar a vida comum. 

Assim, surge o direito para regular as relações sociais visando prevenir o conflito e 

viabilizar a coexistência pacífica em sociedade, trazendo paz, segurança e justiça. As leis 

são elaboradas descrevendo hipóteses de condutas ordinariamente ocorridas naquela 

sociedade determinando direitos e obrigações para os envolvidos. Uma vez estabelecida 

a relação jurídica pela subsunção do fato social à norma, as partes ficam restritas ao 

cumprimento das determinações legais impostas, incluindo penalidades para o seu 

desrespeito. Por exemplo, se “A” compra de “B” um produto e comprometem-se entre si 

com pagamento e entrega da mercadoria ou produto, respectivamente, caso um deles não 

cumpra sua parte, surge para ofendido o direito de cobrar do ofensor (aquele que 

descumpriu) as penalidades previstas na lei. Contudo, se o ofendido cobra seu ofensor, e 

este continua negando-se ao cumprimento, não lhe é permitido o uso da força bruta para 

que obtenha a parte que lhe é devida ou ainda de invadir o patrimônio alheio para 

satisfação da sua dívida. Assim, na resistência oferecida pelo ofensor em cumprir sua 

obrigação surge o conflito. O ofendido, por sua vez, não poderá ultrapassar os limites 

impostos na lei para satisfazer a sua dívida, como usar a força bruta ou invadir o 

patrimônio alheio para este fim. Esgotadas as opções de ter seu direito respeitado, o 
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ofendido pode, então, socorrer-se do Poder Judiciário para que, em seu nome, obrigue o 

ofensor ao cumprimento do acordo, ainda que para isso, seja necessária força policial ou 

alcançar coercitivamente o patrimônio do ofensor para que seja satisfeito o direito do 

ofendido. A isso chamamos de tutela jurisdicional. Nos dizeres de Lorencini “Quando o 

conflito envolve um alegado direito amparado em lei, o descontente, com ausência de 

solução, tende a procurar o Poder Judiciário, em face do Estado, encarregado justamente 

de resolver os conflitos intersubjetivo surgidos na sociedade” (LORENCINI, 2019, p. 57). 

Assim, conclui-se que a tutela jurisdicional é acionada a medida em que violado um 

direito  e esgotadas todas as formas para solução deste conflito de forma pacífica, não 

resta ao cidadão comum outra solução a não ser requerer ao Poder Judiciário que, com a 

força coercitiva que lhe é atribuída pelo Estado, dê a solução justa para o caso. Contudo, 

existe uma percepção de que, em alguns casos, a busca do socorro do judiciário vai além 

de querer-se obter justiça, assim, mesmo que seja entregue a tutela jurisdicional - a 

satisfação do seu direito - muitas das vezes, não se sente que ela foi atingido o equilíbrio 

a restabelecer a paz daquela relação que havia um desajuste. Ou seja, não se resolveu, de 

fato, o conflito apesar da entrega do que é previsto em lei, as partes não se sentem 

satisfeitas, a relação não foi pacificada, por assim dizer. Veja-se como exemplo inúmeros 

casos em direito de família, que as emoções tendem a aflorar e os sentimentos acabam 

presentes com grande intensidade nas audiências em que, mesmo entregue a tutela 

jurisdicional, a relação não resta devidamente pacificada gerando desdobramentos da 

mesma demanda, intrigas e provocações perpetuam e novos processos são distribuídos. 

Assim, a pesquisa direcionada neste trabalho, pretende investigar os verdadeiros motivos 

que mobilizam as pessoas a se socorrerem do Poder Judiciário em determinados casos e 

se a entrega da solução pela justiça, de fato, resolve o conflito restabelecendo a paz social 

das partes. Acredito que entendermos esta questão ajudará na aplicação de melhores 

desenhos de resoluções de conflitos (sistemas multiportas de resolução de conflitos), 

inclusive na avaliação de eficiência na imposição de tentativa de solução extrajudicial 

prévia a judicialização. As vantagens seriam muitas, caso reste comprovado: judiciário 

desafogado, menos custo para o Estado, evitar causas repetitivas e soluções divergentes 

sem engessar o judiciário, são alguns exemplos. A pesquisa terá duas abordagens: uma 

pela análise de respostas a questionário para pessoas que ingressam com as ações no 

judiciário e outra com a análise das estatísticas anuais publicadas pelo Poder Judiciário. 
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O presente trabalho teve por objetivo investigar a influência da afetividade no processo 

de socialização da criança, motivada pelos seguintes questionamentos: Quais as 

influências do meio no processo de socialização? Qual deve ser o fazer pedagógico para 

que não ocorra rupturas neste processo? Para responder aos questionamentos apoiamo-

nos na teoria de Henri Wallon, a qual coloca a afetividade como tema central no 

desenvolvimento de um indivíduo. Buscamos o contexto histórico da criança para 

compreender como era vista antes, hoje e como deve ser vista no amanhã. A ideia de 

criança foi estruturada a partir das crenças, valores e cultura de uma sociedade em 

determinada época e região. Esse contexto vem auxiliando nosso entendimento das razões 

que levaram a sociedade a não reconhecer uma criança como um sujeito em 

desenvolvimento, não necessitando de estímulos, a criança era tratada como um adulto 

em miniatura. Buscamos investigar a concepção de infância e a história da educação 

infantil no Brasil, isso nos remeteu ao momento em que a criança passa a ser considerada 

como um indivíduo em desenvolvimento necessitando de estímulos psicológicos, motores 

e sociológicos. Com o avanço da sociedade, houve também uma evolução no âmbito 

educacional, a creche passa a ser vista não mais como um ambiente assistencial. De 

acordo com a reforma Constitucional de 1988, a creche passa a ser um ambiente de caráter 

pedagógico, onde o docente deve se preocupar cada vez mais com a especificidade e 

demanda de cada idade e fase, sem deixar de lado os direitos da criança. A Lei de 

Diretrizes e Bases aborda os direitos e deveres do educando, pensando sempre no avanço 

do âmbito educacional. Para Wallon, o ser humano é organicamente social, porque na 

força da emotividade e em seu caráter contaminante estão as condições para que seja 

mediada pela cultura, interpretada pelo adulto e a partir daí promovida o desenvolvimento 

cognitivo da criança, por isso, no ambiente educacional deve se fazer presente a 
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afetividade, pois o ser humano expressa a afetividade pelos gestos, expressões faciais e 

até mesmo agitação corporal. Compreender o conceito de afeto foi importante para 

relacionarmos com o desenvolvimento da criança. E, finalizamos compreendendo o 

marco inicial da socialização e a importância da afetividade. Concluímos que o processo 

de socialização deve ser iniciado desde a idade pré-escolar para se ter um melhor êxito e, 

o professor é quem está mais próximo do processo, ele é o mediador e influenciador, 

portanto requer muito conhecimento sobre a criança e o processo de desenvolvimento. 

Nossas análises foram baseadas em revisão bibliográfica.  
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A música, assim como outras linguagens artísticas, é uma importante forma de expressão. 

Embora seja arriscado afirmar o momento exato do início da música na humanidade, sabe-

se que ela está presente em diversas culturas e momentos, sendo praticamente impossível 

pensar uma sociedade em que ela não faça parte. Esta pesquisa foi pensada como um 

trabalho de conclusão de curso e que findará em dezembro de 2020. Como objetivos 

centrais podemos citar: a) refletir sobre a importância da música na educação infantil e b) 

compreender como é a formação dos pedagogos para que possam desenvolver atividades 

musicais em sala de aula. Para esta investigação a decisão foi por uma pesquisa 

bibliográfica e qualitativa. As principais referências são autores como Brito (2003) e 

Hentschke (1991) que discutem as relações entre a música e a educação. Também foi 

fundamental analisar a legislação para entender as linguagens artísticas que são 

obrigatórias na Educação Básica, principalmente a partir do que está disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases (9394/1996). Também a lei n. 11.769 (2008) que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino de música nas escolas e impôs o prazo de três anos para que as 

instituições de ensino se adaptassem as novas exigências. Os resultados encontrados 

indicam a relevância da inclusão da música no ambiente escolar, especialmente para o 

nível de ensino analisado na pesquisa. Entende-se que a criança na Educação Infantil está 

em fase importante de desenvolvimento e exploração sensorial e, dessa forma, trabalhar 

com a sonoridade e instigar a expressividade são essenciais para que a criança explore e 

amplie suas possibilidades. Historicamente a Educação Infantil foi tratada como uma fase 

de menor importância e, por um longo tempo, entendida como um espaço para cuidados 

básicos, mas distanciado do conhecimento pedagógico. Hoje esta perspectiva parece 

ultrapassada e cada vez mais temos a reafirmação da primeira etapa da escolarização 
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como fundamental para a formação pessoal e social do indivíduo. Com a atenção voltada 

para a Educação Infantil, em 1998 o Ministério da Educação lança o RCNEI (Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil) e repensa os conteúdos a serem trabalhados 

com esta faixa etária incluindo, por exemplo, a música como um dos seis eixos de 

conhecimento. O que nos parece essencial relembrar é que a música se constitui como 

conteúdo por si mesma e não deve ser utilizada no ambiente escolar como subserviente à 

outras disciplinas. É interessante que o trabalho interdisciplinar aconteça, mas não 

podemos aceitar que a música, assim como outras linguagens artísticas, apenas estejam 

presentes em eventos ou para auxiliar na fixação dos conteúdos de outras áreas de 

conhecimento. Para que tal realidade seja de fato alterada, é necessária a formação 

contínua dos educadores, para que valorizem a música e se sintam familiarizados com a 

linguagem para trabalhar com os alunos.   

 

Palavras-chave: Educação Infantil; música; formação de professores; lei 11.769/2008. 

 

Referências 

BRASIL. Lei n. 11.769 de 18 de agosto de 2008. Altera as diretrizes e bases da educação 

nacional. Brasília: Senado Federal, 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 23/set/2020. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil. Conhecimento de Mundo. 

Brasília, MEC/SEF 1998. 

BRASIL. Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: 

Senado Federal, 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 23/set/2020. 

BRITO, Teca de Alencar. Música na educação infantil: propostas para a formação 

integral da criança. São Paulo: Petrópolis, 2003. 

HENTSCHKE, Liane. A Educação musical: um desafio para a educação. In: Educação 

em Revista, n. 13, jun. 1991, p. 55-61. 

KUHLMANN Jr. Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto 

Alegre: Mediação, 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


    
 

I SEPESA 

Seminário de Pesquisa e Extensão da  

Estácio de Santo André 

UJIIE, Nájela Tavares; PIETROBON, Sandra Regina Gardacho. O movimento a favor da 

infância no Brasil. In: Cadernos do CEOM – Memória, História e Educação. Chapecó, 

SC, ano 21, n.28, 2008. 

  

 

  

  

  



    
 

I SEPESA 

Seminário de Pesquisa e Extensão da  

Estácio de Santo André 

 

O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA A LINGUAGEM ESCRITA 

 

 

Adriana Xavier da Silva 

 
Professora Mestre – Docente e Gestora Educacional 

adrianaxavier96@hotmail.com 

 

                                                           Maria Cecília Torres da Hora 

 
Pedagoga pela Faculdade Estácio de Santo André 

gabizinhap27@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho investigou estudos sobre alfabetização e letramento com o objetivo 

de analisar as práticas de letramento na educação infantil e suas contribuições no processo 

de aquisição da escrita. Essa temática fez-se relevante porque quando as crianças 

concluem educação infantil, muitas vezes, apresentam dificuldades em relação à leitura e 

ao sistema de representação, gerando assim, inquietação em alguns profissionais da 

educação instigando-os a uma reflexão sobre o seu fazer pedagógico na educação infantil.  

Transformar o que se fala em algo escrito, é complexo para as crianças nesta faixa etária. 

Pensando nisso, surgiu a preocupação de investigar como ocorre o início do letramento 

na pré-escola e suas consequências no cotidiano escolar dessas crianças. Os primeiros 

estímulos ao letramento na Educação Infantil são de suma importância e o interesse em 

planejar ações que envolvam o tema em questão pode ser preocupante. Apoiados em 

pesquisas bibliográficas, analisamos alguns artigos os quais nortearam o desenvolvimento 

desse trabalho. Por meio de investigações fundamentadas em autores especialistas que 

discorrem o assunto, foi possível conhecer pontos significativos da história da Educação 

Infantil, compreender o conceito de letramento e o seu processo na perspectiva da 

Educação infantil. E, ainda conhecer como o letramento pode preparar as crianças para a 

aquisição da linguagem escrita, já que nas séries posteriores elas tem o direito de serem 

alfabetizadas em um determinado período, tema tratado no Pacto Nacional da Educação. 

Para embasar esta pesquisa foi necessário compreender o conceito de Educação Infantil, 
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com surgiu e se desenvolveu no contexto brasileiro desde o período colonial. Entender as 

representações da infância defendidas por Phillipe Ariès. Averiguamos o processo de 

aquisição da escrita pela criança na educação Infantil, para saber como as crianças 

desenvolvem a linguagem.  Apoiamos nos estudos de   Teberosky e Colomer, que 

afirmam que antes mesmo de aprender a ler e escrever convencionalmente as crianças 

desenvolvem hipóteses, atribuindo aos códigos da escrita significados diferenciados 

daqueles apresentados pelos adultos. E finalizamos conceituando letramento, 

explicitando o que o difere do conceito de alfabetização e compreendendo seu processo 

na Educação Infantil. Soares aborda o surgimento do letramento no Brasil e inicia seus 

estudos sobre a diferença entre letramento e alfabetização. Para tanto, realizamos uma 

pesquisa qualitativa tendo por metodologia a pesquisa bibliográfica e documental. Por 

meio do desenvolvimento do presente estudo, foi possível observar que as práticas de 

letramento, executadas na Educação Infantil potencializam o processo de aquisição da 

língua escrita ao ponto de que a alfabetização subsequente ocorre de forma mais 

contextualizada, crítica e consciente de sua função social Concluímos percebendo que as 

crianças não estão apáticas ao mundo letrado, mas sim estão inseridas em uma sociedade 

com as práticas sociais da leitura e da escrita cada vez mais diversificada, ou seja, uma 

sociedade onde não basta apenas saber ler e escrever, mas é necessário adquirir 

habilidades e conhecimentos sobre a função social dessa dinâmica. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Letramento; Linguagem escrita. 
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A população mundial vive momentos e contextos de instabilidade, marcado por 

imprevisibilidade, incertezas e inúmeras dificuldades de cunho social, econômica, 

cultural, educacional e dentre outras. A angústia ao pensar o que de fato acontecerá 

potencializa o surgimento de tensões emocionais que impactam a qualidade de vida e a 

capacidade dos estudantes em se desenvolverem de forma adequada. Assim, um dos 

desafios encontrados pela gestão escolar e uma questão a ser discutida é, como planejar, 

atuar e educar para um futuro incerto. Dessa forma, a escola cumpre papel importante no 

preparo dos estudantes para a vida pessoal e profissional, à medida que visa à oferta de 

uma aprendizagem significativa, ao buscar um ensino voltado para a problemática de 

como reagir melhor às suas emoções e relações. O desenvolvimento na capacidade dos 

alunos em reconhecer a necessidade de expressar e lidar com seus sentimentos para que 

vençam obstáculos, acreditando no progresso e realização dos seus sonhos, e a 

contribuição para que esta geração tenha perspectiva, autoconfiança e engajamento na 

tomada de decisões futuras em suas vidas, justificam a proposta de trabalho na abordagem 

das competências socioemocionais. Somado a isso, ressalta-se a importância das 

tecnologias no processo de ensino aprendizagem, uma vez que a necessidade de aulas 

remotas se torna indispensável no enfrentamento de uma realidade bastante nebulosa, mas 

capaz também de ampliar os benefícios trazidos por essas mudanças. As plataformas de 

ensino vêm para assegurar a interação com as questões próprias da contemporaneidade e 

com o intuito de promover reformas curriculares a fim de orientar a toda a comunidade 

escolar como rever o que se ensina e se aprende nas escolas. Há uma nova forma de 

interagirmos no mundo. Por isso, a necessidade em atentar-se para uma sociedade da 
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informação em profundas transformações sociais reflete o ponto de partida deste estudo. 

Espera-se, com esta análise, apresentar a importância em se valorizar a inteligência 

emocional para um melhor desempenho na vida acadêmica e no mercado de trabalho, a 

fim de manter a vida em equilíbrio. Além disso, o trabalho privilegia as práticas 

inovadoras, pedagogias diferenciadas em diversas situações de aprendizagem em tempos 

de pandemia. A abordagem propõe ainda, a busca pela identificação das necessidades que 

os alunos possuem, para um adequado desempenho escolar, posicionando-os como 

agentes ativos de seus aprendizados. Pode-se concluir que, neste processo de formação, 

os alunos têm papel central na aquisição do conhecimento e o professor precisa, de fato, 

planejar suas aulas visando a atingir metas que tornem o aprendizado mais agradável, 

mobilizando e inspirando aos estudantes, por meio das emoções contagiantes, o poder de 

influenciar pessoas positivamente. Neste sentido, cabe aos gestores escolares procurarem 

ouvir amplamente toda a comunidade escolar para que possam encontrar as melhores 

alternativas que atendam às necessidades de aprendizagem e de apoio socioemocional aos 

alunos, docentes, funcionários e pais. 

 

Palavras-chave: competências socioemocionais; pandemia; tecnologias educacionais; 

aprendizagem remota.  
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O projeto teve origem por conta da preocupação com o baixo número de professores do 

sexo masculino na educação infantil. Dados do Censo Escolar (2017) demonstram que de 

575 mil professores - neste nível de ensino no país - apenas 21 mil são homens. De modo 

geral, sabemos que os educadores homens estão concentrados no ensino público, o que 

também nos mobilizou para pesquisar quais os motivos para tal situação. Além disso, há 

um projeto de lei 1.174/2019 que planeja diminuir o trabalho do professor na educação 

infantil privando-o de fazer os cuidados básicos como a troca de fralda e banho nos 

alunos, apenas permitindo a realização de tarefas consideradas pedagógicas. Nesta 

pesquisa de Iniciação Científica, iniciada em agosto de 2020, temos como objetivo 

principal entender essa preferência pelo sexo feminino por parte das escolas e fazer um 

levantamento dos dados sobre o número atual de professores do sexo masculino atuando 

na educação infantil em Santo André/SP. Além do mapeamento, pretendemos entrevistar 

alguns professores de forma a acessar obstáculos, preconceitos e conhecer como o 

trabalho acontece na prática do ambiente escolar. Para embasar nossa pesquisa, de 

natureza quali-quantitativa, usaremos documentários, livros e artigos de autores que são 

referência em estudos de gênero como Guacira Lopes Louro (2008, 2003, 1997), Claudia 

Vianna (2001), Marilia Pinto de Carvalho (1999) e Josiane Gonçalves (2015). O resultado 

esperado com esta pesquisa é analisar os argumentos que possibilitam que um projeto de 
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lei como o 1.174/2019 esteja em discussão, além de ampliar os estudos sobre gênero e 

docência. Acreditamos que essa diferenciação entre tarefas femininas e masculinas não 

deveria existir, porém a docência ainda é vista como um trabalho para mulheres e pouco 

se ouve falar de homens que atuam na educação infantil. Este pensamento acaba 

prejudicando todos(as) os(as) profissionais da educação, na medida em que reforça 

estigmas. Temos os professores homens rotulados como abusadores em potencial, o que 

indicaria a necessidade do afastamento deles e, por outro lado, a reiteração do estereótipo 

da mulher como naturalmente capaz do cuidado com crianças. Ainda que sejam 

construções culturais há muito tempo problematizadas sabemos que continuam a 

reverberar em nossa sociedade e prejudicam alterações no ambiente escolar. Por fim, ao 

final da pesquisa é esperado que tenhamos não apenas um panorama da situação 

educacional na cidade, como também a construção de reflexões sobre as consequências 

da manutenção do cenário vigente.  

 

Palavras-chave: lei nº 1174/2019; educação infantil; professores homens; Santo 

André/SP.    
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Nesta pesquisa analisaremos a trajetória de estudantes universitárias que estão em 

relacionamento estável e/ou com filhos, com informações a serem obtidas a partir de 

questionários online. Observamos o histórico da figura feminina como dona de casa e 

responsável pelos filhos, o que distanciou as mulheres do mercado de trabalho e dos 

estudos acadêmicos. Atualmente, vemos uma grande preocupação com a questão do 

reconhecimento dos direitos de igualdade entre homens e mulheres e, nas últimas 

décadas, o aumento dos debates sobre gênero, sexualidade e feminismo. Essas pautas nos 

fazem rever os padrões daquilo que a sociedade costuma definir como funções femininas 

e masculinas, assim como entender que a inserção das mulheres no ensino superior vem 

mudando (segundo dados do Censo da Educação Superior, de 2016, as mulheres já 

representavam 57,2% dos alunos matriculados). Entre os objetivos da pesquisa 

pretendemos levantar dados relacionados as graduandas da Faculdade Estácio de Santo 

André ao construir um panorama que represente as estudantes da unidade, além de 

analisar essas informações a partir de estudos bibliográficos. As autoras que auxiliam o 

desenvolvimento da pesquisa são Chimamanda Adichie, Simone de Beauvoir, Heloisa 

Buarque de Hollanda, por pensarem nas discussões sobre feminismo e gênero. Guacira 

Lopes Louro e Claudia Vianna são nomes importantes nos debates de gênero e educação. 

Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro e bell hooks auxiliarão na reflexão sobre o feminismo 

interseccional. Partindo deste referencial teórico será possível nos aprofundarmos nos 

estudos de gênero e entendermos o porquê a mulher é entendida culturalmente como 

figura fundamental na família, principalmente no que diz respeito aos cuidados básicos 

da casa e família, o que, muitas vezes, inviabiliza garantir seus estudos. A pesquisa utiliza, 

principalmente, o método quantitativo, pois ocorre a partir de um questionário online que 
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será encaminhado para as alunas de graduação da Faculdade Estácio de Santo André. A 

escolha do questionário foi por considerarmos que este instrumento pode manter o 

anonimato das estudantes participantes da pesquisa e que com os dados obtidos podemos 

dar início ao mapeamento do perfil discente da instituição. No atual momento, estamos 

na primeira etapa da pesquisa, que se refere ao estudo bibliográfico e na organização da 

listagem das alunas, visando reconhecer aquelas que se encaixam na pesquisa. Em 

seguida, será encaminhado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento para que, 

apenas após o aceite, as alunas recebam o questionário. Após aplicação da pesquisa 

quantitativa, iniciaremos as análises com embasamento do referencial teórico para 

entendermos a situação das estudantes. Ressaltamos que se trata de uma pesquisa de 

iniciação científica com duração de agosto de 2020 a julho de 2021. Como resultado, 

esperamos que se possa refletir sobre as alternativas encontradas pelas participantes para 

manter estudo e vida privada simultaneamente ou, nos casos de relatos que refutam esta 

afirmação, saber qual foi a ordem de acontecimentos, de forma a verificar se ainda 

continuamos seguindo um modelo em que primeiro as (supostas) obrigações femininas 

são realizadas para depois ser viabilizado o estudo acadêmico.            
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Esta pesquisa foi impulsionada por discussões trazidas pelas alunas da Pedagogia da 

Estácio de Santo André. Trata-se de um curso majoritariamente feminino, entretanto não 

nos parece possível afirmar que essa inserção no ambiente acadêmico aconteça sem 

entraves. Há relatos das dificuldades encontradas durante a formação acadêmica das 

mulheres que são mães e/ou responsáveis pelos afazeres da casa. Muitas graduandas 

relatam a necessidade de primeiro se dedicar aos filhos e a casa para apenas em um 

segundo momento entrar na Universidade. Isso nos leva a afirmar que o projeto de estudo 

universitário só poderá ser levado adiante se não perturbar a ordem estabelecida em casa. 

A partir deste cenário, o principal objetivo da pesquisa foi fazer um levantamento de 

informações sobre as alunas da Pedagogia, de modo a identificar aquelas que conciliam 

estudo, maternidade e obrigações domésticas e, com esse panorama, pensar como a 

Instituição pode oferecer recursos para garantir o acesso e permanência dessas alunas. 

Tendo em vista a complexidade envolvida ao discutir questões referentes ao gênero 

feminino e sua emancipação em uma sociedade patriarcal, utilizaremos uma 

fundamentação teórica buscando criar uma aproximação entre autores nem sempre 

analisados conjuntamente. O que justifica essa construção epistemológica é a 

necessidade, imposta pelo próprio objeto de estudo, que alia questões concernentes à 

teoria de gênero, aos estudos do corpo, educação e filosofia. Michel Foucault (2011; 

1988) é um importante filósofo que discutiu temas como sexualidade e repressão. Sua 

teoria aborda assuntos como a disciplina imposta aos sujeitos e as formas de vida 

desejadas para cada contexto histórico e ambiente social. A pesquisa também é 

fundamentada por leis e dados estatísticos que nos dão um panorama da situação em que 

se encontra a mulher brasileira em relação ao trabalho e estudo. Uma das regulamentações 
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mais importantes no que concerne aos direitos femininos é a Lei Maria da Penha (n. 

11.340), de 2006. Trata-se de essencial para a pesquisa porque não está focada apenas em 

violência sexual ou física, como vemos disseminado nos meios de comunicação em 

massa, mas de uma lei que protege as mulheres também contra violência patrimonial e 

psicológica. Se o companheiro não autoriza o estudo da parceira ou a ridiculariza por 

traçar planos educacionais, esse homem também pode responder por suas atitudes perante 

a Lei. Ainda que não se tenha como objetivo aprofundar uma discussão do campo jurídico 

é importante reconhecer que a coação pelos homens pode delimitar de forma significativa 

a trajetória da mulher. Rafael de Souza Menezes et al. (2012), discute o quanto a 

maternidade e vida acadêmica podem ser nocivas para a mulher que se encontra em um 

dilema entre seu papel histórico com o cuidado dos filhos e lar e seus desejos de ascensão 

profissional e pessoal. Para Guacira Lopes Louro (2014; 2008; 2003), os homens e 

mulheres são construídos por relações de poder, não necessariamente por mecanismos de 

repressão, mas práticas que conduzem a determinadas configurações sociais. Assim, 

entendemos como primordial aprofundar os estudos históricos sobre a mulher na 

sociedade para que se possa compreender quais relações de dominação foram mantidas 

ao longo das últimas décadas e como/se estão sendo ressignificadas hoje. Em relação à 

metodologia cabe dizer que se trata de uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, 

embasada por estudos bibliográficos. Foi realizado um levantamento para definir as 

participantes que se encaixariam no perfil estudado. Foram convidadas 17 graduandas, 

sendo 11 consideradas aptas para o estudo, visto que foram as que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e realizaram as entrevistas semiestruturadas. As 

análises dos dados serão apresentadas pela primeira vez neste Seminário e espera-se 

contribuir com os estudos de gênero e com a Instituição – que pode refletir sobre seu 

trabalho de acolhimento com as estudantes. Espera-se, ainda, conseguir analisar de que 

maneira essas mulheres conseguiram romper com as representações que as limitavam a 

determinados papéis femininos e como equilibram suas diferentes funções, as do âmbito 

privado e público.  

 

Palavras-chave: Pedagogia; maternidade; relações de poder; papéis femininos. 
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