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EDITORIAL   

 

 

A Revista Vias Reflexivas é uma publicação eletrônica, com periodicidade anual da 

Faculdade Municipal de Palhoça. Publica, em fluxo contínuo, artigos, resenhas e entrevistas 

de áreas diversas. O número 1 foi publicado em meio impresso, em agosto de 2008 sob o 

ISSN 1983-5515 e, a partir do número 2, a publicação do periódico passou a ser on-line, sob 

o ISSN 2176-641X, sendo que este número foi publicado em agosto de 2009. Os textos 

podem ser produzidos por pesquisadores/docentes da FMP, assim como por professores 

(mestres e/ou doutores) juntamente com discentes e por docentes (mestres e/ou doutores) de 

outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, visando a estreitar os laços entre a extensão, a 

pesquisa e o ensino. Estes textos são avaliados anonimamente por dois pareceristas do 

Conselho Editorial. Apenas os trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão 

encaminhados para publicação, desde que as modificações sugeridas, se houver, forem 

atendidas pelo(s) autor(es), além de a revisão ser de responsabilidade do autor ou autores 

dos textos. Assim, ao enviar o material para publicação, o(s) autor(es) está(ão) 

automaticamente concordando com as diretrizes editoriais da Revista e, além disso, cedendo 

os direitos autorais relativos aos trabalhos publicados.  

Com grande satisfação e alegria, mais uma vez, conseguimos dar continuidade ao 

Projeto de Extensão da FMP - Revista Vias Reflexivas e publicar o número 13 (treze) que 

traz estudos de diferentes vertentes teóricas e metodológicas, circunscrevendo importantes 

investigações nas áreas de Administração, Pedagogia, Educação e outras mais. Assim, os 

trabalhos publicados pretendem contribuir para promover um diálogo construtivo entre esses 

campos do saber. Este número conta com 08 (oito) artigos, e 01 (um) relato de experiência, 

como se pode observar, a seguir. 

O primeiro deles intitulado “Formação Literária Docente e Didática: uma leitura dos 

currículos dos cursos de Pedagogia no Brasil” busca contribuir para o debate acerca da 

literatura para a formação de professores. Considera-se o currículo como um complexo 

sistema de conhecimentos a serem produzidos e transmitidos nas atividades educativas e 

que, de maneira explícita e não explícita, se manifesta em concepções de sociedade, de 

sujeitos e de educação.  

 O segundo enfoca o Atendimento Educacional Especializado (AEE), no atual 

contexto da educação escolar pública, na perspectiva da educação inclusiva. O objetivo da 
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pesquisa é refletir sobre os desafios, limitações e perspectivas do AEE frente ao paradigma 

da educação inclusiva. 

O terceiro trata de compreender como se dá o processo de Educação de Jovens e 

Adultos em uma penitenciária de segurança máxima, a partir da ótica da Supervisora de 

Ensino e de professores/as que lá atuam. 

Já o quarto traz um estudo de caso para implementação de uma empresa júnior em 

uma Instituição de Ensino Superior (IES), localizada na cidade de Florianópolis/SC, formada 

por estudantes dos cursos de Engenharia de Produção e Administração. A pesquisa propõe 

a ferramenta Design Thinking Canvas como metodologia para a implementação da Empresa 

Júnior na instituição empregando também a ferramenta de análise ambiental SWOT para 

embasar a proposta. 

O próximo busca analisar a Internet como instrumento de auxílio na produção e 

tratamento de informações na Sociedade do Conhecimento no que se refere ao seu 

processo de produção e gestão do conhecimento organizacional.  

O seguinte procura analisar se a atualização cadastral imobiliária, como um 

instrumento tecnológico para a modernização da administração municipal contribui para o 

aumento da arrecadação tributária para o município de União do Oeste/SC. 

O sétimo artigo aborda o tema gestão dos conflitos interpessoais no contexto das 

organizações públicas, com foco na área de segurança no sistema prisional, cujo objetivo 

proposto foi analisar os conflitos entre os gestores e a equipe de trabalho e as ações 

estratégicas de gestão no complexo penitenciário de São Pedro de Alcântara 

Dando continuidade, o oitavo busca contribuir para a compreensão das políticas 

públicas educacionais e seus efeitos na qualidade do ensino público e agregar ao debate 

questões vividas pelos professores pela institucionalização das ações inerentes a estas 

políticas. 

O relato de experiência discorre sobre a escolarização indígena, a partir das vivências 

no cotidiano da Escola Indígena de Ensino Fundamental Itaty (EIEF), durante o segundo 

semestre de 2019 e busca verificar a sua inserção na própria aldeia. 

Convidamos todos a desfrutarem da leitura. 

 

Profa. Dra. Luzinete Carpin Niedzieluk 

Editora-chefe 
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FORMAÇÃO LITERÁRIA DOCENTE E DIDÁTICA: UMA LEITURA DOS 

CURRICULOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA NO BRASIL1 

 

 Jilvania Lima dos Santos BAZZO (UFSC)2 

Lilane Maria de Moura CHAGAS (UFSC)3 

 

RESUMO: Objetiva-se, neste trabalho, contribuir para o debate acerca da literatura para a 

formação de professores. Considerando que o currículo é uma das dimensões-chave para a 

área da Didática, ao tratar sobre a literatura e o texto literário, debate-se sobre o currículo 

como um complexo sistema de conhecimentos a serem produzidos e transmitidos nas 

atividades educativas e que, de maneira explícita e não explícita, se manifesta em concepções 

de sociedade, de sujeitos e de educação. Busca-se refletir sobre os tempos e os espaços 

destinados à literatura em um curso de formação de professores da educação básica, mais 

especificamente dos/as pedagogos/as que são os/as profissionais responsáveis pelo processo 

inicial da aprendizagem da leitura e da escrita dos/as estudantes. Para tanto, a partir da 

análise do Projeto Político Pedagógico de uma dada universidade brasileira, será evidenciado 

o lugar da literatura na sua matriz curricular para a realização do trabalho com o texto 

literário, articulando-o às questões didático-pedagógicas voltadas para tal finalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação literária docente; Currículo; Didática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Refletir em torno da formação de profissionais do magistério da educação básica, 

incluindo questões e proposições atinentes à educação literária e currículo, não é uma tarefa 

fácil, sobretudo, se pensarmos sobre a dimensão estética e poética na formação de 

professores da escola básica. Abordar essas questões na conjuntura atual nos coloca em um 

campo complexo da Didática e do currículo que, por sua própria constituição, é a expressão 

de disputas de concepções teóricas e pedagógicas, de dinâmicas políticas e interesses sociais. 

Faceta importante da área da Didática, porque é parte fundamental na organização do 

processo de escolarização e no trabalho pedagógico, o currículo educacional resulta das 

                                                           
1 Este texto traz as discussões do trabalho apresentado no IV COLBEDUCA – Colóquio Luso-Brasileiro de Educação, e II 

CIEE – Currículo, Inclusão e Educação Escolar, em 24 e 25 de janeiro de 2018, em Braga e Paredes de Coura, Portugal. 

Eixo: 4 - Currículo e educação básica. 
2 Doutora em Educação. Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, vinculada ao Centro de Ciências 

da Educação, no Departamento de Metodologia de Ensino, área de Didática, e no Programa de Pós-Graduação em 

Educação. Líder do GEPDiM – Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e suas Multidimensões. E-mail: 

jilvania.bazzo@ufsc.br 
3 Doutora em Educação. Professora Associada da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Metodologia 

de Ensino do Centro de Ciências da Educação. Membro dos grupos de pesquisa da UFSC:  Literalise: Grupo de Pesquisa 

sobre Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária; Grupo de Estudos em Ontologia Critica 

(GEPOC/UFSC); Nepalp (Núcleo de Esudos e Pesquisa em Alfabetização e Língua Portuguesa. E-mail: 

lilanemoura@gmail.com 

mailto:jilvania.bazzo@ufsc.br
mailto:lilanemoura@gmail.com
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relações sociais e expressa as formulações, as concepções de mundo dos profissionais da 

educação e, direta ou indiretamente, da comunidade escolar. (SACRISTÁN e GÓMEZ, 

1998). 

A Didática e o currículo revelam os interesses de classe, bem como as finalidades 

político-educacionais do Estado e do sistema jurídico que são articulados, de forma 

indissociável – explícita ou implicitamente, aos interesses da esfera econômica da 

sociabilidade vigente. Discutir sobre o campo da Didática ou do currículo exige, portanto, 

um amplo conhecimento em torno do projeto de civilização em curso em nível local e 

mundial. Evidentemente, por esta razão, se faz premente um intenso e profundo debate 

relativo às diretrizes, aos decretos, aos planos nacionais, entre muitos outros instrumentos e 

temáticas sobre a formação inicial e continuada de professores. (BAZZO, 2020; SANTOMÉ, 

2013). Salientamos que se trata de uma investigação de tipo analítico e descritivo, com 

abordagem qualitativa, seguindo os procedimentos da pesquisa documental e bibliográfica, 

cuja fundamentação teórica se assenta na concepção de literatura como obra de arte e como 

processo privilegiado de humanização (CANDIDO, 2012; COUTINHO, 2015).  

Problematizamos algumas questões sobre educação literária, Didática e currículo, 

especificamente acerca da formação literária do/a professor/a da educação básica mediante 

análise de cinco projetos políticos pedagógicos (PPP) de cursos de licenciatura em 

Pedagogia das instituições de ensino superior (IES)4 rede federal, por região geográfica do 

Brasil, com o objetivo de refletir sobre o tempo e o espaço destinados à literatura nos 

currículos de Formação de Professores da Educação Básica. Com esta pesquisa, portanto, 

pretendemos estabelecer uma relação entre os componentes curriculares da licenciatura em 

Pedagogia, constituídos como base para a formação literária dos professores brasileiros da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, assim como apresentaremos uma 

amostragem sobre os indicadores da formação literária presentes nos cursos de 

Pedagogia/Brasil. 

Buscamos responder ao longo do trabalho, as seguintes questões: por que (e para 

que) eleger a dimensão estética e poética como fundante do percurso formativo dos 

professores da educação básica? De que maneira a arte, em geral, e a obra literária, em 

particular, podem garantir a qualidade da formação continuada desses profissionais? Até que 

                                                           
4 Conforme censo da educação superior divulgado pelo Ministério de Educação em agosto de 2017, o Brasil possui 2.407 

instituições de ensino superior, distribuídas entre o sistema público estatal (rede federal, estadual e municipal) e o sistema 

privado (rede particular, filantrópica e comunitária). Destas, apenas 60 são universidades públicas federais. 
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ponto a formação literária (sua dimensão estética e poética) constitui os currículos dos 

Cursos de Pedagogia? Quais componentes curriculares aparecem nas matrizes curriculares 

dos cursos de Pedagogia que possibilitam práticas educativas capazes de aproximar os 

estudantes dos textos literários e da arte, em forma geral? 

Intencionamos auxiliar na discussão sobre o tempo e o espaço destinados à literatura 

nos currículos de licenciatura, bem como na investigação em torno da relação entre o campo 

da Didática e o papel mediador do professor, contribuindo para o aprofundamento da função 

das narrativas literárias como potencializadoras para a formação humana. Esperamos, com 

isso, que os dados aqui apresentados possam corroborar as possibilidades curriculares que 

garantam o direito das leitoras e dos leitores ao amplo repertório de textos e gêneros 

produzindo familiaridade com a leitura de livros com apreciação estética e dimensão 

formativa da literatura; e apontar outros desafios e perspectivas para desdobramentos, 

aprofundamentos, autorreflexão sobre as lacunas, as potencialidades da formação dos 

professores da educação básica. Em suma, acreditamos que, ao centralizarmos as discussões 

sobre o currículo, possibilitaremos uma revisão das questões que, verdadeiramente, 

fundamentam o exercício profissional docente no/do tempo presente-futuro, bem como uma 

provocação para um pensar sobre a formação literária do professor da educação infantil e 

dos anos iniciais nas escolas públicas brasileiras. 

Em síntese, podemos afirmar que, neste trabalho, refletimos acerca do tempo e do 

espaço destinados à literatura nos currículos de licenciatura. Há uma investigação 

relacionada ao campo da Didática e o papel mediador do professor, que visa discutir sobre a 

função das narrativas literárias como potencializadoras para a formação humana. De caráter 

documental e bibliográfica, a pesquisa se vincula a uma concepção de realidade cuja 

perspectiva teórica a constitui como mediação no processo de apreender e de desvelar os 

fenômenos. Problematizamos sobre o caráter instrumental do uso do texto literário na escola, 

contrapondo-o à ideia da literatura como arte e como direito fundamental (CANDIDO, 2012; 

COUTINHO, 2015. Discorremos sobre a dimensão Estética e poética na formação humana 

mediante a compreensão das condições humanas apresentadas por Georg Lukács (1982; 

1970). Como já afirmamos anteriormente, a expectativa é que esta pesquisa contribua com 

a formação de leitores de literatura e, por essa razão, também ajude a garantir o seu direito 

ao processo de humanização pela experiência literária.  

 

 



11 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Partimos do pressuposto que as experiências éticas e estéticas pelos sujeitos é que 

podem permitir e ampliar seu repertório cultural. Ao focarmos as dimensões éticas e estéticas 

para a formação de professores, poderemos promover cada vez mais vivências e gerar 

experiências estéticas, as quais ajudarão estabelecer, fundamentar e qualificar de modo 

vigoroso a atuação docente. Defendemos, pois, que o currículo de formação de professores 

da escola básica seja formulado e se constitua de um rol de conhecimentos que possam 

ampliar o conjunto de experiências, de saberes, de informações entre outros aspectos 

concretizados pela produção cultural, como por exemplo: a música, o cinema, o teatro, a 

dança, as artes visuais, os costumes, as tradições, a literatura... (ABREU e BAZZO, 2015; 

CHAGAS e BAZZO, 2014). Compreendemos, com Lukács (1982), que o complexo da arte 

está relacionado à totalidade das relações e práticas sociais. Não obstante, uma obra de arte, 

um artista ou um gênero artístico não pode expressar essa totalidade, contudo, o artista pode 

capturar desta totalidade em movimento, um fragmento predominante de sua época – 

apresentado de forma caótica na vida cotidiana – e expressar esse movimento com os 

sentimentos e as objetividades postas no real. Nesse sentido, é possível afirmar que a arte 

parte da vida cotidiana e a ela retorna produzindo uma espécie de espiral de captura da 

realidade por meio da consciência. É a arte uma expressão da atividade humana fundamental 

para a produção e reprodução da vida.  

Nas discussões sobre estética, Georg Lukács (1970, 1982) ressalta a arte como 

“memória da humanidade”. Segundo ele, nas grandes obras de arte, os homens revivem o 

presente e o passado da humanidade, bem como as perspectivas de seu desenvolvimento 

futuro, mas os revivem não como fatos exteriores, cujo conhecimento pode ser mais 

interessante, e sim como algo essencial para a própria vida, como período importante 

também para a própria existência individual. Na perspectiva do filósofo, no prazer estético, 

o sujeito receptivo adentra uma “realidade” mais intensa do que a experiência obtida na sua 

própria realidade objetiva. A particularidade da individualidade da obra determina a 

tendência à particularidade no ato estético do desfrute da arte. Destaca também Lukács 

(1970) que a eficácia social e humanista da arte tem um antes e um depois. Nenhum homem 

se torna diretamente outro homem no prazer artístico e através dele. Não, todas as suas 

experiências precedentes, que nele vivem à base de sua determinação social, permanecem 

operantes mesmo durante o deleite estético.  
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Ainda reconhecendo a força evocadora da forma artística, qualquer sujeito receptivo 

coloca incessantemente em confronto a realidade refletida pela arte com as experiências que 

ele mesmo adquiriu. Para o filósofo, nenhum sujeito se encontra em face da obra de arte 

como tábula rasa. Quando se produz a eficácia, surge frequentemente um duelo entre 

experiências passadas e novas impressões provocadas pela arte. A eficácia da grande arte 

consiste precisamente no fato de que o novo, o original, o significativo, triunfa sobre as 

velhas experiências do sujeito receptivo. Na sua visão, existem obras que têm uma eficácia 

mais direta, que proporcionam um enriquecimento que no “depois” se traduz imediatamente 

em ação. Seria ridículo censurar como “não artística” uma eficácia dessa natureza, mas seria 

igualmente unilateral e errado encontrar nessa eficácia direta e linear o único critério de 

julgamento estético. Ao discutir sobre o reflexo estético, Lukács (1970) salienta que, nas 

reproduções da realidade, o “ser em-si da objetividade” modifica-se em “um ser para-nós” 

do mundo simbólico, representado na individualidade da obra de arte. Nesse processo, ele 

afirma que na força exercida pela obra de arte se desperta e se eleva a autoconsciência 

humana, criando, por um lado: 

 

[...] reproduções da realidade nas quais o ser em-si da objetividade é transformado 

em um ser para-nós do mundo representado na individualidade da obra de arte; 

por outro lado, na eficácia exercida por tais obras, desperta e se eleva a 

autoconsciência humana; quando o sujeito receptivo experimenta – da maneira 

acima referida – uma tal realidade em si, nasce nele um para-si do sujeito, uma 

autoconsciência, a qual não está separada de maneira hostil do mundo exterior, 

mas antes significa uma relação mais rica e mais profunda de um mundo externo 

concebido com riqueza e profundidade, ao homem enquanto membro da 

sociedade, da classe, da nação, enquanto microcosmos autoconsciente no 

macrocosmos do desenvolvimento da humanidade. (LUKÁCS, 1970, p. 274-

275). 

 

Dito de outro modo, é na fruição artística que os indivíduos se deparam com outras 

formas de ser, as quais lhes conferem um enriquecimento aos modos de compreender, sentir 

e projetar a vida. A arte revela as condições humanas vigentes, isto porque, de acordo com 

o autor, os espectadores sentem com emoção os dramas humanos. Ainda que não consigam 

perceber os pressupostos históricos concretos aproximadamente, eles reconhecem com 

emoção imediata, ao avivar as “narrativas” contidas na obra de arte, cada um ao seu modo e 

em certa medida, acabam por reviver as suas questões existenciais. Sendo a literatura uma 

arte, sabemos o quanto ela pode contribuir para uma experiência profunda entre leitor e 

escritor com a possibilidade de eternizá-los em tempos e espaço diferentes. 
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Para tal desenvolvimento, no entanto, é preciso considerar que o mundo ao qual 

vivemos se circunscreve a ideologia capitalista, em que o sentido do ter imposto e enaltecido 

diante do ser. Sem dúvida, esse valor empobrece as relações e destaca as contradições e as 

complexidades humanas (sociais). Tomando a sociedade de consumo desenfreado e de 

produção exacerbada, o aprimoramento dos sentidos humanos se constitui no mundo real em 

que a atividade humana se desenvolve no complexo movimento dialético. A arte representa 

totalidades e que, embora enfrentando limites relativos à sua expressão universal, não 

significa para ela uma fraqueza extrema, inerente e insuperável, à captação da realidade. Pelo 

contrário, esse aparente obstáculo se converte em sua máxima força e mais alto bem, pela 

sua contribuição para a ampliação, o aprofundamento e o enriquecimento da consciência 

humana. Por quais razões? Uma delas, respondendo com Lukács, sem dúvida, diz respeito à 

sua abordagem contundente em relação ao enfrentamento dos problemas humanos, isto é, 

aos “destinos dos homens”, das mulheres e das crianças. Outra razão é que a arte lança o ser 

humano para o tempo-espaço da criação, da reflexão e da liberdade.  

É visível, portanto, o esforço para romper com um tipo de formação de mero 

adestramento, o que pode resultar em aprisionamentos e alienações de seu próprio mundo, 

com oportunidades restritas de transcendê-lo. Embora tenhamos a clareza sobre a atividade 

do sujeito que “escolhe” e que se fundamenta no “caldeirão de sentidos” produzidos a partir 

do encontro (confronto?) entre a arte e os condicionamentos resultantes da vida em sociedade 

– condição de classe social relacionada à nacionalidade, geração, gênero, religião etc. Ainda 

assim, de que maneira a arte, em geral, e obra literária, em particular, podem garantir a 

qualidade desse processo formativo? Responder essa questão nos permite diversas entradas 

para discussão, as quais apontam para a necessidade de investigações de muitas outras 

problemáticas, como por exemplo, que tipo de conhecimento é priorizado na formação dos 

professores da educação infantil e anos iniciais? Quais disciplinas estão inseridas na matriz 

curricular dos cursos de Pedagogia que podem inserir bases necessárias para o 

desenvolvimento da dimensão estética e poética na formação do professor?  

De certo, não pretendemos responder profundamente estas questões, mas, sobretudo, 

apontar que tais reflexões se alicerçam em um projeto civilizatório voltado para uma 

formação que favoreça um desenvolvimento mais pleno dos indivíduos, a ampliação de suas 

máximas qualidades como pessoa humana, sobretudo, porque tem a responsabilidade de 

formar outro ser humano. A arte é um bem inalienável e imprescindível para a formação 

humana – em particular para a formação profissional do professor. No entanto, no âmbito 
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formativo dos profissionais da educação, muitas vezes caminhamos na contramão da 

história, uma vez que o processo de apropriação e produção do conhecimento – quer seja 

científico, filosófico ou artístico, restringe-se a uma perspectiva calcada no aprendizado de 

competências técnico-instrumentais, no apagamento das subjetividades e na negação da 

indissociabilidade entre teoria e prática. Uma formação de professores, portanto, há de levar 

em consideração essa intrínseca relação entre o saber e o saber-fazer, ou seja, entre a 

concepção teórica e a realidade concreta – a prática propriamente dita. Ao compreendermos 

que o processo formativo se constitui em meio a condições histórico-sociais concretas e 

objetivas – possuindo elementos referenciais de universalidade, particularidade e 

singularidade à formação docente em cada tempo, lugar e movimento real – assumimos as 

incertezas, as complexidades e os riscos de qualquer projeto formativo, especialmente 

porque o ser humano se apresenta como um território movediço, opaco e difuso. De qualquer 

modo, a formação do professor há de criar as condições necessárias para o desenvolvimento 

de processos de autoria, criação, diálogos e enfrentamentos entre pessoas implicadas e 

corresponsáveis cujo desejo último seja o alcance da felicidade e do bem-comum.  

Pertencemos ao gênero humano à medida que nos apropriamos do mundo cultural 

produzido por gerações e gerações anteriores – nos diversos e determinados momentos 

históricos – concretizando-se por meio da educação (em seu sentido mais amplo), o que 

possibilita aos indivíduos se afirmar no mundo objetivo com todos os sentidos e as 

complexidades daí derivados. E qual a função da escola nesse processo constitutivo? Sem 

dúvida, é guardiã do conhecimento e tem como tarefa conduzir as crianças mediante 

percursos formativos de transmissão e produção de conhecimentos. Para tanto, há de 

promover diversas interações entre os professores, as crianças, seus familiares e a 

comunidade em geral, disponibilizando tempo, espaço e materiais necessário e de qualidade 

– entre eles, um dos objetos históricos e culturais de maior relevância é o livro, a literatura.  

A literatura contemporânea para crianças e jovens reflete a complexidade que 

vivemos, com suas temáticas abordando a vida cotidiana em sua multiplicidade de formas. 

Desse modo, é a literatura na relação com a educação uma forte aliada para o acesso ao 

conhecimento do real e sua possibilidade de um agir consequente e uma práxis mais crítica 

(CUNHA, 2012). Ao se compreender a literatura infantil como aquela que se destina a um 

leitor em formação e que, portanto, são seres que estão no processo de aprendizagem inicial 

da vida, há que se ter clareza sobre o caráter pedagógico que se pode imprimir na relação 



15 

 

educação e literatura no intuito de não se obstaculizar uma experiência fecunda com a própria 

literatura (COELHO, 2000; CUNHA, 2012).  

A partir desse horizonte epistemológico em torno da arte, da literatura e da 

experiência estética e ética, é possível pensar que Educação e Literatura no processo 

formativo do ser humano estão imbricadas, “[...] pois a práxis educativa deveria atuar desde 

as esferas mais sutis do desenvolvimento das qualidades do sentir, àquelas da luta pela 

sobrevivência, até as mais elevadas formas críticas e reflexivas de elaboração mental de 

intenções prospectivas” (CUNHA, 2012, p. 784). Sendo assim, compreendemos que “[...] a 

literatura, seguramente, configura-se essencial para que se manifestem modos mais críticos 

de acesso ao conhecimento do real e para a adoção de uma práxis que acene para 

possibilidades de transformação da sociedade e do mundo” (CUNHA. 2012, p. 788).  

No Brasil, a discussão sobre a literatura infantil destinada as crianças, ou para as 

crianças apresenta uma discussão que perpassa por diferentes tendências e perspectivas e 

imensa contribuição para a formação de professores e pesquisadores (ABRAMOVICH, 

1983, 1995; CADEMARTORI, 1986, 2009; CUNHA, 1983; HUNT 2010, PERROTI, 1986, 

1990; SANDRONI, 1987; ZILBERMAN, 1982, 1998, entre outros).  

As disciplinas que tratam a Literatura infantil nos cursos de Pedagogia perpassam 

por essas diferentes perspectiva e tendências em que se aborda o caráter histórico da própria 

literatura ao caráter externo ao texto, as formas de edição e divulgação do objeto livro, a 

análise do conteúdo, do gênero entre outros aspectos.  

Desse modo, a leitura de textos literários necessita ser na escola uma prática de 

natureza artística em que seu objeto é a fruição do texto e/ou da narrativa. E na prática de 

fruição, a dimensão imaginativa se desenvolve e a prática de leitura acontece na objetividade 

e interação prazerosa com o texto literário. Portanto, os critérios utilitários precisam ser 

superados uma vez que a literatura compreendida como arte lança o ser humano para o 

tempo-espaço da criação, da reflexão e da liberdade. Vislumbra-se um tipo de formação que 

favoreça um desenvolvimento mais pleno dos indivíduos, a ampliação de suas máximas 

qualidades como pessoa humana. É a ideia da literatura como prática de inserção e diálogo 

com e na cultura. Mas, qual o lugar que a educação literária ocupa na escola? Qual o tempo 

e o espaço destinados à literatura nos currículos de licenciatura de Pedagogia?  

Enfim, por entendermos que os seres humanos se constituem do encontro de tensões 

entre suas narrativas e as dos outros, consideramos imprescindível ações capazes de 

promover um equacionamento entre ser e não-ser, gostar e não-gostar, entender e não 
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entender, querer e não-querer, e por aí em diante. A partir desse entendimento, apostamos 

que a formação do professor e da professora precisa abordar a dimensão estética e poética, 

uma vez que esta grandeza produz parte do que de mais elevado os homens e as mulheres 

conseguem elaborar em sua existência – aquilo que se pode chamar de objetivações 

genéricas secundárias, cujo apoderamento generalizado é fundamental para o processo de 

desenvolvimento humano.   

 

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Com a intenção de analisar o lugar e o tempo destinados à formação literária 

mediante estabelecimento de relação entre os componentes curriculares das matrizes dos 

currículos para a formação de professores da educação básica, elegemos uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) da rede federal de ensino de cada região do Brasil e escolhemos, para 

fins de apresentação deste trabalho, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), dos cursos de 

Pedagogia. Há duas razões para esta escolha. Primeiro, pela implicação das pesquisadoras 

na formação de professores/as. Segundo, por entendermos que a formação literária, portanto, 

estética e poética, precisa ser uma das prioridades de todos os cursos de licenciatura para a 

educação básica, iniciando-a nos seus dois primeiros níveis de ensino – educação infantil e 

ensino fundamental, anos iniciais. 

Por se tratar de uma investigação de tipo analítico e descritivo, com abordagem 

qualitativa, seguindo os procedimentos da pesquisa documental e bibliográfica, teve como 

fonte de coleta de dados os PPP disponibilizados nos sites oficiais das IES brasileiras, rede 

federal, nos cursos de licenciatura, graduação em Pedagogia. Um dos critérios para escolha 

dos PPP como fonte de pesquisa é que se trata de um documento que evidencia as relações 

de poder, é um território de saber, conhecimento e identidade institucional (SILVA, 1999). 

Nele, reúnem-se as principais ideias, os fundamentos e as orientações organizacionais e 

basilares do currículo prescrito. 

Ressaltamos ainda que esta pesquisa se vincula a uma concepção de realidade cuja 

perspectiva teórica constitui a mediação no processo de apreender e desvelar os fenômenos, 

pois, entre outras questões, essa concepção nos possibilita buscar conhecer os fenômenos 

para além da aparência da realidade estudada, porque os fatos e os dados sociais não podem 

ser entendidos quando considerados isoladamente. Eles são abstraídos de suas influências 

políticas, econômicas e culturais. Nesse sentido, buscamos perceber os nexos, as 
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contradições existentes nos currículos da formação dos professores da Educação Básica, 

mormente da educação infantil e ensino fundamental – anos iniciais. Dada a incompletude 

da capacidade de apropriação do conhecimento, haveremos de “[...] buscar esclarecer, 

revelar, expor não toda a realidade de um fato, mas sim as suas determinações e mediações 

fundamentais” (FRIGOTTO, 1995, p. 32). 

Como anunciado na introdução, tomamos como recorte a análise de um PPP dos 

cursos de Pedagogia de uma universidade federal por região geográfica do Brasil: norte, 

nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Desse modo, a constituição do corpus nessa 

investigação foram cinco (05) Projetos Políticos Pedagógicos selecionados, cujos arquivos 

estão disponíveis na versão on line e pertencentes a diferentes IES brasileiras5 . 

A delimitação do corpus atendeu aos seguintes critérios: disponibilidade do material 

on line e, de certa maneira, pela inserção de forma direta ou indireta das investigadoras com 

as instituições investigadas. A delimitação de cinco PPP atendeu ao recorte metodológico 

proposto na investigação, que foi o de obter uma amostragem dos indicadores da formação 

literária presentes na formação inicial dos professores, a saber: i) Eixo de organização 

curricular basilar para formação literária do professor; ii) Formação leitora e ou artística 

anunciada pelas ementas dos componentes curriculares do curso. A seleção destes 

indicadores não foi aleatória, pois ela se articula aos objetivos pretendidos nessa 

investigação.  

Sobre os PPP analisados, verificamos que eles possuem uma estrutura organizacional 

semelhante do ponto de vista estrutural. De modo geral, consta uma apresentação do curso, 

situando-o historicamente em torno da área de formação; apresentação dos documentos 

legais que subsidiaram a proposta; objetivos gerais e específicos; perfil do profissional 

formado. Constam ainda aspectos de natureza curricular, estrutura do curso, organização do 

currículo e da matriz curricular, ementas, formas de avaliação e relação dos professores. Há 

também, na contextualização dos PPP, a contribuição das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para se fundamentar as propostas das novas organizações curriculares e a dinamização dos 

conhecimentos nos processos formativos dos profissionais da educação básica. Em relação 

à matriz curricular, como é de se esperar, há diferenças significativas, as quais destacamos a 

seguir. 

                                                           
5 Os produtos e textos disponibilizados na rede são de domínio público e foram acessados pela base de dados ofertados 

pelas próprias Instituições de Ensino Superior em seus sites oficiais. 
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No PPP da universidade federal localizada no norte do país, a qual nomeamos de 

“N”, as disciplinas são elencadas por meio de eixos, acrescidas a algumas dimensões de 

formação do sujeito criança (linguístico, estético, cultural e científica), e de conteúdos e 

processos diversos do conhecimento (linguagem, artes, ciências, matemática). No recorte de 

nossa investigação, refletimos sobre um dos eixos, intitulado “Conteúdos e Atividades 

Transversais da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental Regular”, em que 

se elencam “A criança e as Artes, Jogos e Atividades Lúdicas, Literatura Infantil e 

Mediações Didáticas. Notamos que uma das dimensões do campo de atuação do Licenciado 

em Pedagogia desta instituição se refere à Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 

da Educação Básica e se orienta para a educação sistematizada da criança no sentido de seu 

desenvolvimento intelectual, cultural, social, linguístico e estético, dimensionando os 

diferentes modos pedagógicos, as linguagens e as produções culturais destinadas a 

apropriação e internalização da cultura e do conhecimento pela criança, tendo em vista as 

suas especificidades e as suas possibilidades de formação. 

No PPP da universidade federal localizada no sul do país, a qual nomeamos de “S”, 

a matriz curricular também apresenta um propósito formativo articulado em torno de três 

eixos: a) educação e infância; b) organização dos processos educativos e c) pesquisa. 

Vinculam-se a esses eixos um conjunto de disciplinas de base comum à docência na 

educação infantil e no ensino fundamental (anos iniciais), de base específica de cada um 

desses eixos, disciplinas de interfaces entre eles, núcleos de aprofundamento de estudos e 

atividade de enriquecimento científico e cultural dos estudantes. Como desdobramentos 

desses princípios, verificamos que a formação docente tem por base a Linguagem, a Arte e 

os demais campos do conhecimento, bem como a organização dos processos educativos, 

envolvendo os sujeitos e os fundamentos da educação. Há um conjunto de disciplinas 

relacionadas à área da Língua Portuguesa e que são distribuídas em diferentes semestres: 

Linguagem, Escrita e Criança (3ª. fase); Alfabetização (4ª. fase); Literatura e Infância (5ª. 

fase) e Língua Portuguesa e Ensino (6ª. fase). Observamos também a presença de outros 

componentes curriculares obrigatórios que visam desenvolver experiências com e pela arte, 

ou que abordam as relações contemporâneas entre as crianças, as mídias e as tecnologias 

digitais, bem como componentes curriculares optativos que discutem questões sobre a 

educação patrimonial, memória e linguagens, narração de histórias, entre outras. 

No PPP da universidade federal localizada no nordeste do país, a qual nomeamos de 

“NE”, os componentes curriculares que abordam a dimensão estética e da formação do leitor 
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aparecem no rol das disciplinas optativas e são as seguintes: Introdução aos Estudos 

Literários; Literatura Infanto-Juventil; Técnicas Básicas de Teatro; Dimensão Estética da 

Educação; Leitura e Produção de Textos; Estética; História da Arte III; História da Arte 

Brasileira. É importante salientar que essas disciplinas optativas são oferecidas nos 

semestres dependendo dos acordos entre os Colegiados dos Cursos, na relação com as 

demandas dos departamentos, e da distribuição das cargas horárias dos professores com as 

disciplinas obrigatórias. Sendo assim, a oferta dessas disciplinas pode se constituir em risco 

na formação dos estudantes, pois poderão não ser oferecidas em nenhum semestre entre 

outros problemas. E, se não oferecidas, como pode se constituir uma educação literária nos 

cursos de Pedagogia para o exercício da docência com as crianças ou jovens e adultos? Quais 

as disciplinas ou outros componentes curriculares que trabalham efetivamente com a 

formação literária, estética e poética do professor? Infelizmente, no documento analisado, 

não há elementos que evidenciem esse aspecto tão importante para a formação profissional 

do Pedagogo. 

Nos PPP das universidades federais localizadas no sudeste e centro-oeste, nomeadas 

“SE” e “CO”, respectivamente, à semelhança da universidade “NE”, verificamos em suas 

matrizes curriculares um rol de disciplinas obrigatórias focadas nos aspectos da alfabetização 

e do letramento. No tocante à Literatura Infantil, os componentes curriculares são oferecidos 

como disciplinas optativas juntamente com um conjunto de outras da área da linguagem. 

Como por exemplo, a instituição “SE” oferece as disciplinas Expressão Oral e Docência; 

Leitura, Produção de Textos e Educação, Formação Estética, Artística Cultural na Educação 

– e ainda um projeto de ensino e extensão, com participação obrigatória para os estudantes, 

de sala de leitura e brinquedoteca. É possível afirmar que, nos PPP das instituições “NE”, 

“SE” e “CO”, não aparecem de forma explicita nos projetos políticos pedagógicos a 

dimensão literária, estética e poética, ficando a cargo dos componentes curriculares 

optativos, a exemplo das instituições “NE” e “CO”, e/ou vinculados a um projeto de extensão 

e de ensino, a exemplo da instituição “SE”.  

Já nos PPP das instituições “N” e “S”, verificamos que há nos seus documentos 

curriculares a indicação de desenvolvimento dos saberes e das competências pedagógicas 

teórico-práticas constituintes do processo educativo, visando à compreensão e à atuação 

docente nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, numa 

perspectiva de formação das múltiplas dimensões humanas, sobretudo a literária, estética e 

poética. 
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Em síntese, a partir das informações disponibilizadas, apresentamos o seguinte 

quadro: 

Quadro 1: Literatura no currículo: obrigatória ou opcional? 

 

IES Federal 

região do 

Brasil 

Literatura 

como 

componente 

obrigatório 

Literatura 

como 

componente 

optativo 

N  ok - 

NE - - 

SE -  ok* 

CO - - 

S  ok  ok** 

 

Fonte: BAZZO e CHAGAS (2018) 

 

Verificamos que apenas nas regiões Norte e Sul a Literatura nos cursos de Pedagogia 

é componente curricular obrigatório. Na região Sudeste, há projetos de ensino com foco na 

Literatura e a participação dos acadêmicos e acadêmicas é obrigatória. Na região Sul, 

existem projetos de extensão e de ensino com foco na literatura que são disponibilizados aos 

acadêmicos e acadêmicas para a complementação de sua formação inicial. 

 

Quadro 2: Literatura no currículo: diluída, transversal? 

IES 

Federal 

região 

do Brasil 

Dimensão 

estética e poética 

nos 

componentes 

curriculares 

obrigatórios 

Dimensão 

estética e poética 

nos 

componentes 

curriculares 

optativos  

N  ok  ok 

NE -  ok* 



21 

 

 

 

 

 

SE -  ok* 

CO -  ok* 

S  ok  ok 

Fonte: BAZZO e CHAGAS (2018) 

 

Ao analisar as ementas das disciplinas, verificamos que embora a Literatura não 

apareça como eixo de articulação curricular obrigatório, excetuando-se para as regiões Norte 

e Sul, a sua presença pode ocorrer de forma diluída ou transversal em outras disciplinas da 

área da linguagem. Pode significar que ela ficará subordinada ao sabor e (des)prazer docente 

que, caso tenha formação necessária para o trato com a Literatura, criará situações de ensino 

para o aprendizado da fruição estética e poética. Por outro lado, há também um perigo de, 

caso reduzida a uma única área ou professor/a ou grupo docente, a Literatura ser 

transformada de conhecimento e arte para conteúdo escolar.  

Embora a perspectiva integradora dos suportes teóricos, pedagógicos e 

metodológicos que fundamentam a organização escolar e a prática docente apareçam nos 

PPP, podemos aferir que as disciplinas apresentadas na matriz curricular dos cursos de 

Pedagogia analisados não podem ser apontadas como únicos fatores importantes para 

garantir a formação literária dos futuros professores frente ao desafio de formar-se leitor e, 

em consequência, formar a criança ou o jovem e adulto leitor. É preciso ainda compreender 

que precisa haver uma intencionalidade pedagógica clara dos formadores para integrar as 

produções artístico-culturais em suas disciplinas, articulando-as tanto aos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão que tratam da dimensão estética, poética, artística e literária, quanto aos 

projetos artísticos da cidade, ao patrimônio histórico-cultural, às bibliotecas, aos museus, 

aos cinemas entre outros espaços sociais. Ademais, importa também mencionar que, essa 

faceta tão imprescindível para a formação dos professores da educação básica precisará 

ultrapassar os limites das atividades complementares previstas na matriz curricular, como 

cursos de curta duração, congressos, seminários, simpósios, palestras, oficinas, debates, 

jornadas, encontros e outros eventos similares realizados pelas instituições de ensino 

superior. De certo essas atividades acadêmico-científicas e culturais podem auxiliar na 

formação intelectual dos estudantes, quer seja na condição de ouvinte, apresentador ou 

organizador. No entanto, essas atividades nem sempre podem garantir uma formação 
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literária, estética e poética aos estudantes envolvidos e ao mesmo tempo assegurar a docente 

focada nas questões aqui discutidas. 

Sabemos que há também por parte das universidades federais investimentos 

destinados para a criação de espaço cultural adequado para abrigar exposições, atividades 

culturais discentes e docentes, incluindo as bibliotecas com acervo ampliado e destinado 

também para a produção literária para a infância, as brinquedotecas, os laboratórios 

multimídias, auditórios adequados para projeção de filmes, entre outras. Enfim, 

reconhecemos que esses espaços podem ajudar a promover a educação e a arte, sobretudo 

porque é no campo das artes que se materializa a produção criadora e inventiva da 

humanidade, sua expressão e experiências de toda ordem, vinculada ao sentimento, às razões 

e às condições efetivas para a constituição da identidade e do sentimento de pertença de cada 

um dos seres humanos. 

Pautadas na perspectiva de Candido (2012) e Coutinho (2015), em relação à 

Literatura como arte e como direito de todos, Bazzo e Chagas (2016) defendem uma 

formação literária densa para os professores da educação básica. As autoras afirmam que os 

livros literários, concebidos como objeto artístico e cultural, são fontes inspiradoras e 

inesgotáveis para reflexões sobre a linguagem e a língua portuguesa, para aprofundamentos 

de diversos campos do conhecimento e, certamente, para fortalecimentos do pensar e agir 

criativo no mundo. Obviamente, sabemos que as reformulações curriculares dos cursos de 

Pedagogia foram redimensionadas mediante as diretrizes nacionais para formação do 

professor de Educação Básica, que apontam para uma concepção de formação e organização, 

sinalizando para uma articulação entre as áreas de conhecimentos, em que essas integram 

conceitos e temas no desafio de superar as rupturas entre teoria e prática.  

Mediante a análise dos PPP selecionados, observamos que houve um esforço dos 

Cursos de Pedagogia em atender às Diretrizes Curriculares Nacionais ao recompor seus 

componentes curriculares, repensar os eixos e as estruturas teóricas e metodológicas, bem 

como ao articular as práticas na composição de uma proposta curricular para a formação da 

docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Certamente, 

discutir sobre a importância de se constituir na formação do professor da escola básica um 

arcabouço teórico e metodológico da literatura é um aspecto que ainda está para além de se 

pensar a relevância de “ter ou não ter” disciplinas de literatura no currículo. Como 

ressaltamos anteriormente, a formação poética e estética com foco nos textos literários ainda 

é insipiente. Conforme os dados apresentados, não aparece a formação literária do professor 
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objetivamente em três dos cinco currículos analisados. A partir desse resultado, os 

questionamentos continuam de sorte a respondermos: Como formar o leitor no preparo do 

exercício da docência? Considerando que a intervenção didático-pedagógica dos (futuros) 

profissionais da educação incidem diretamente ou indiretamente no processo de letramento 

literário das crianças (ou jovens e adultos), por que na matriz curricular dos PPP para a 

formação de professores da educação básica os tempos e os espaços da Literatura são 

ignorados ou reduzidos à condição de acessórios? 

As investigações e os estudos sobre os PPP das universidades brasileiras, sem dúvida, 

são indispensáveis se quisermos conhecer e transformar profundamente as propostas para a 

formação profissional dos futuros professores. Ademais, a reunião interdisciplinar entre os 

teóricos do currículo, da didática e de outras áreas específicas e um denso repertório de 

literatura podem qualificar ainda mais essa formação e o exercício da docência com as 

crianças ou com os jovens e adultos. Para fecharmos esse tópico e encaminharmos para a 

finalização desse trabalho, ratificamos de maneira muito serena que a simples existência de 

algumas disciplinas da área dos estudos da leitura e da literatura como obrigatórias na matriz 

curricular dos cursos de licenciatura não é suficiente para garantirmos um trabalho de/com 

qualidade e projetos de educação literária, mas podem ser considerados um direito e uma 

conquista no que tange a uma formação leitora para o estudante da licenciatura e 

consequentemente para as crianças ou os jovens e adultos.  

Não obstante, se o projeto de sociedade brasileira prevê um país de leitores, cidadãos 

críticos e empenhados com a transformação social, visando ao bem-viver de todos, faz-se 

premente a continuidade do debate sobre a educação literária na formação docente como 

constitutiva para a formação inicial e continuada dos professores da educação básica. De 

igual modo, reconhecemos os limites que estudos dessa natureza podem conter, sobretudo 

se considerado o número de instituições de ensino superior existentes no Brasil. Não 

obstante, consideramos que essa amostragem possibilita oferecer alguns indicadores para o 

interesse de outros pesquisadores em ampliar suas pesquisas na área da formação literária 

do professor da educação básica, aprofundando algumas das questões aqui elaboradas ou 

realizando outras perguntas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A despeito das diferentes visões, de uma maneira geral, os resultados da pesquisa ora 

apresentados apontaram para a necessidade de se repensar a formação dos profissionais do 

magistério da educação básica. Os dados revelaram que, embora não apareça nos currículos 

dos cursos uma veemente formação literária, sabemos que para se tornar um leitor literário 

e para formar um leitor literário, a formação do professor, sem sombra de dúvidas, precisa 

de uma intensa imersão nos conhecimentos literários e filosóficos, especialmente no tocante 

à poética, à ética, à estética e à política. Obviamente, esses conhecimentos precisam estar 

articulados ao campo da Didática.  

Uma questão que foi relevante ao longo da análise dos dados coletados, foi a de 

perceber que, embora se tenha ampliado a discussão, os PPP das universidades, no que tange 

à estrutura dos currículos ainda falham no quesito formação literária, dimensão estética e 

poética. Assim, novas perguntas surgem: como os/as professores/as poderão desenvolver 

projetos, planejamentos que possibilitem a formação do leitor literário sem o domínio de 

conceitos, de ferramentas essenciais para desenvolver práticas educativas que sejam capazes 

de aproximar as crianças (ou jovens e adultos) dos livros, dos textos literários em diferentes 

suportes? Com quais bases, os/as professores/as serão capazes de assegurar as crianças o 

direito à literatura – direito tão bem defendido por Antonio Candido (2012) e que 

compartilhamos – o direito social a literatura indispensável para todas as pessoas. Tal direito 

precisa ser nuclear no percurso formativo e na ação de ensinar as crianças (ou os jovens e 

adultos) a leitura e a escrita e os diversos conhecimentos que emergem a partir desse ato 

pedagógico, alimentando a ideia de uma política cultural.  

É preciso, para isto, fomentar o repertório cultural dos/das professores/das tanto no 

que diz respeito à dimensão artística quanto à científica sobre a língua(gem). É preciso 

superar a perspectiva prescritiva que promove ações repetitivas em demasia sem qualquer 

vinculação com o pensar criativo, vigoroso e autêntico. Isso posto, é mister que os 

professores desfrutem tanto de experiências estéticas – que os potencializem cada vez mais 

como seres humanos pensantes, eticamente autônomos. Por esses motivos, defendemos a 

abordagem da formação estética, isto é, da formação dos sentidos humanos, da capacidade 

de se manter disponível para o pensar – viver, aprender e transformar com o outro. Sem 

dúvida, as questões éticas, estéticas, políticas e poéticas imbricadas ao fazer docente estão 

em aberto e aqui se apresentam apenas como apontamentos a serem aprofundados e 
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discutidos pelos pares no cotidiano da constituição de ser professor e para o campo do 

currículo. E finalmente, para concluirmos, consideramos fundamental que os agentes 

públicos responsáveis pelo sistema educacional brasileiro possam ainda garantir maior 

organicidade e articulação na formação inicial e continuada dos profissionais para o 

magistério da educação básica desmitificando os instrumentos de dominação e 

escamoteamento tão próprio das políticas de governo nas sociedades capitalistas. 
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RESUMO: O presente trabalho enfoca o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no 

atual contexto da educação escolar pública na perspectiva da educação inclusiva. O objetivo 

da pesquisa é refletir sobre os desafios, limitações e perspectivas do AEE frente ao 

paradigma da educação inclusiva. Para a coleta de dados, preferiu-se por um questionário 

aplicado aos profissionais que atuam nos diferentes Núcleos e Extensões de AEE da RME 

de Palhoça (SC). Esta pesquisa apoiou-se em autores como: Bürkle (2010), Macedo; 

Carvalho; Plestch (2011) e Silva; Hostins; Mendes (2016), e em documentos oficiais como 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI 

(2008) e os subsequentes. Evidenciou-se que, no contexto atual, os profissionais que atuam 

no AEE procuram desenvolver um trabalho que potencializa a inclusão das crianças e os 

adolescentes com deficiência na escola pública conforme as prescrições oficiais nacionais. 

Todavia, os limites e os desafios desse trabalho são variados, como: a falta de estrutura das 

salas de atendimento; os escassos recursos materiais para o trabalho pedagógico; a pouca 

formação continuada para os professores e; o insuficiente apoio das famílias. As perspectivas 

dos profissionais do AEE estão diretamente relacionadas às melhorias de condições de 

trabalho e o avanço da inclusão das crianças e adolescentes na escola pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Educacional Especializado; Educação Especial; 

Inclusão. 

 

 

 

                                                           
6 Os dados dessa pesquisa também foram apresentados no Colóquio Internacional de Educação Especial e Inclusão – 

CINTEDES, realizado em Florianópolis, no primeiro semestre de 2019. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI), aprovada em 2008, trouxe o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

como apoio a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas das redes regulares públicas 

de educação. Mas o que é o AEE? A quem se destina? O que esse atendimento representa 

no atual contexto da educação escolar? O AEE tem atendido as expectativas? 

Diante dessas e de outras dúvidas, optou-se por definir como recorte da pesquisa o 

seguinte objetivo geral: Refletir sobre os desafios, limitações e perspectivas do AEE na 

escola pública frente ao paradigma da educação inclusiva. Na esteira do objetivo geral, 

preferiu-se pelos seguintes objetivos específicos: Situar o AEE no contexto das políticas 

públicas de educação na perspectiva da educação inclusiva; Levantar as atribuições 

exercidas pelos professores no AEE; Cartografar e refletir sobre os desafios, limitações e 

perspectivas do AEE no atual contexto da educação escolar pública brasileira. 

O lócus da presente pesquisa, conforme adiantado, foi a Rede Municipal de Ensino 

– RME de Palhoça (SC). O município está localizado no litoral catarinense, compondo a 

região metropolitana de Florianópolis. Sua população é, segundo estimativas do IBGE, de 

cerca de 171 mil habitantes (IBGE, 2018). A RME de Palhoça é formada por 22 escolas de 

Ensino Fundamental e 36 Centros de Educação Infantil – CEI. Em algumas dessas escolas e 

de um dos CEIs estão instalados 10 Núcleos de AEE e três denominadas “Extensões”, em 

que atuam os professores Especialistas em Educação Especial sujeitos da pesquisa. 

Para a coleta de dados, preferiu-se pela aplicação de um questionário, respondido 

pelos profissionais que atuam nos supramencionados Núcleos e Extensões de AEE. 

Responderam ao questionário 21 de um total de 25 especialistas. Segundo Lakatos e Marconi 

(2010, p. 201), o questionário “[...] é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador”. Trata-se, assim, de uma ferramenta de pesquisa capaz de alcançar um 

número considerável de pessoas em um curto espaço de tempo e com vantagens como: “[...] 

economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados; atinge maior número de 

pessoas simultaneamente; abrange uma área geográfica mais ampla [...]” (LAKATOS; 

MARCONI, 2010, p. 201). 
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Em relação ao tratamento dos dados levantados, optou-se pela análise de conteúdo. 

Bardin (2011) define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Por essa, devem ser utilizados procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição das mensagens e os seus conteúdos. A análise de conteúdo desenvolve-se em três 

fases complementares: pré-análise; exploração do material; e tratamentos dos dados, 

inferência e interpretação. 

Essa pesquisa apoiou-se em autores como Bürkle (2010), Macedo, Carvalho e 

Plestch (2011) e Silva, Hostins e Mendes (2016), e em documentos oficiais, dentre eles 

destacam-se a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

– PNEEPEI (2008) e aqueles subsequentes: as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica (2009) e o Manual de Orientação: Programa 

de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (2010). 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: DA POLÍTICA NACIONAL 

ÀS DIRETRIZES MUNICIPAIS 

 

Nas últimas décadas, a inclusão das pessoas com deficiência nas redes públicas 

regulares trouxe novos e grandes desafios para os próprios sistemas e, particularmente, para 

os profissionais da educação. Em 2008, o movimento pela inclusão na escola regular ganhou 

força com a aprovação da PNEEPEI (BRASIL, 2008). Essa política abarca alguns 

compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, em Nova York, em 2006. Silva, Hostins e Mendes 

(2016) asseveram que foi nessa Convenção que dezenas de países, dentre eles o Brasil, 

passaram a reconhecer o direito das pessoas com deficiência à educação em um sistema 

educacional que se guia pelo paradigma da educação inclusiva. 

No decorrer da história da humanidade, diferentes foram os paradigmas de 

atendimento dos sujeitos com deficiência. Sassaki (1997) aponta como paradigmas 

predominantes de atendimento às pessoas com deficiência: a exclusão, a institucionalização 

(segregação), a integração e a inclusão social. De acordo com Kuhn (1970, p. 13), 

compreende-se por paradigmas “[...] as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 

de praticantes de uma ciência”. Esses paradigmas estão fortemente marcados pela 
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organização social de cada tempo histórico, as condições de vida e os modos específicos de 

pensar a ciência e o ser humano. 

O paradigma da exclusão se refere, de um modo amplo, ao afastamento, rejeição, 

marginalização e ou mesmo extermínio de um ou de um determinado grupo de indivíduos. 

Na história da educação especial, como na greco-romana, encontram-se diferentes registros 

de que sujeitos com deficiências eram considerados seres desqualificados e inferiores e não 

dignos da vida em sociedade (SASSAKI, 1997). Todavia, esse sentimento não é 

exclusividade de uma época, visto que ainda hoje, em algumas sociedades, os sujeitos com 

deficiência são marginalizados, por vezes, até mesmo trancafiados em quartos e sótãos. 

O paradigma da institucionalização (segregação) é marcado pelo movimento de 

atendimento aos sujeitos com deficiência do tipo médico e assistencialista (SASSAKI, 

1997). É, mais especificamente, conhecido pelos cuidados clínicos ofertados às pessoas com 

deficiência, como o trabalho realizado pelas classes especiais e por instituições 

especializadas no atendimento próprio à deficiência ou a alguma necessidade específica do 

sujeito. A fundação do Instituto Benjamin Constant (IBC), em 1854, e do Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES), em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro, os quais 

tinham como foco recuperar pessoas com deficiência visual e com surdez, respectivamente, 

serão conhecidos exemplos desse modelo de atendimento (MAZOTTA, 2011). 

O paradigma da integração, inspirado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), caracteriza-se pela tentativa de inserir os sujeitos com deficiência na escola 

regular e ou de algum modo na sociedade (BAYER, 2013; MANTOAN, 2015; SASSAKI, 

1997). Para Mantoan, 

 

O uso do vocábulo “integração” refere-se mais especificamente à inserção 

de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas o seu emprego dá-se 

também para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas 

com deficiência, ou mesmo em classes especiais (se existentes), grupos de 

lazer ou residências para pessoas com deficiência (MANTOAN, 2015, p. 

26). 

 

Evidentemente que esse paradigma representou um salto qualitativo em relação ao 

paradigma da institucionalização apontado anteriormente, pois permitiu o acesso dos 

sujeitos com deficiência à escola regular, porém esse acesso restringiu-se à matrícula, aos 

cuidados com a higiene e a alimentação e o controle de comportamentos, ficando o aluno 

com a responsabilidade de se adaptar, de alguma maneira, ao novo contexto. No Brasil, a 
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partir da década de 1940, foram criadas escolas especiais e classes especiais em escolas 

comuns para ofertar esse tipo de atendimento, mas esse movimento intensificou-se na década 

de 1960 (MANTOAN, 2015; MAZZOTTA, 2011). 

O paradigma da inclusão compreende que todos os sujeitos devem conviver e 

aprender juntos, tendo eles deficiência ou não. Mais fortemente discutido a partir da década 

de 1990, o paradigma da inclusão afirma-se por princípios como a aceitação das diferenças 

individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a 

aprendizagem por meio da cooperação (SASSAKI, 1997; UNESCO, 1994). Em nosso país, 

a inclusão das pessoas com deficiência na escola regular apoia-se na Constituição de 1998, 

a qual garante a todos o direito à educação (BRASIL, 1988), e na LDB n. 9.394/96 (BRASIL, 

1996), que definiu a modalidade de educação especial. Na esteira desses primeiros 

documentos, aprovou-se a PNEEPEI (BRASIL, 2008) e os documentos subsequentes. 

A PNEEPEI (BRASIL, 2008) é um documento que apresenta as referências nacionais 

para a construção de “sistemas educacionais inclusivos”, define o público da educação 

especial e delimita o AEE. Com a presente política visa-se criar condições e disponibilizar 

recursos materiais e financeiros para que as escolas públicas comuns possam garantir a todos 

os alunos com deficiência o acesso ao ensino regular, a participação, a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a continuidade em todos os níveis e ou modalidades de educação. 

Especificamente, essa política contempla: a transversalidade da modalidade de educação 

especial desde a educação infantil até o ensino superior; o atendimento educacional 

especializado por meio da Sala de Recursos Multifuncional - SRM; a formação dos docentes 

para o AEE e a formação dos demais profissionais da educação para a proposta de inclusão 

e a participação da família e da comunidade na escola; a acessibilidade arquitetônica; a 

articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008). 

O AEE tem como principal objetivo “[...] identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008). É concebido como 

uma ação complementar e suplementar a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência. Para tanto, precisa disponibilizar “[...] programas de enriquecimento 

curricular, ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e 

tecnologia assistiva” (BRASIL, 2008).  

Exige-se, geralmente, dos profissionais que atuam no AEE formação específica no 

ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, da Língua Portuguesa na modalidade escrita 
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como segunda língua, do Sistema Braille e do Soroban. Também devem ter formação sobre 

especificidades da área como orientação e mobilidade, atividades de vida autônoma, 

comunicação alternativa, programas de enriquecimento curricular, adequação e produção de 

materiais didáticos e pedagógicos, utilização de recursos ópticos e não ópticos, tecnologia 

assistiva, entre outros (BRASIL, 2008). 

A SRM caracteriza-se como o espaço específico onde se realiza o atendimento 

educacional especializado dos alunos com deficiência (BRASIL, 2010). Nela deve-se dispor 

de materiais didáticos, pedagógicos e de tecnologia assistiva para auxiliar os alunos com 

deficiência auditiva, visual, motora, cognitiva, verbal, transtornos globais de 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008; 2010). Segundo 

Macedo, Carvalho e Pletsch, 

 
A sala de recursos multifuncionais se caracteriza como um serviço 

especializado de natureza pedagógica com o auxílio de materiais 

específicos e equipamentos tecnológicos, que apoiam e complementam o 

atendimento educacional realizado nas classes de ensino regular, mediante 

a necessidade do cumprimento do estabelecido nos documentos oficiais 

para a educação. Esse atendimento deverá ser paralelo ao horário da classe 

comum em que o aluno estiver “incluído” (MACEDO, CARVALHO, 

PLETSCH, 2011, p. 34). 

 

 

Em sua análise, Bürkle (2010) lembra que é preciso ter claro que o AEE não pode 

ser confundido com reforço escolar, pois constitui-se como um conjunto de procedimentos 

específicos que contribuem na mediação do processo de apropriação, construção e produção 

de conhecimentos. Nesta direção, segundo a autora, cabe aos profissionais que atuam no 

AEE fortalecer o conhecimento científico ministrado em sala de aula a partir de diferentes 

estratégias e adaptações, incluindo as tecnologias assistivas. 

Hostins e Mendes (2016) asseveram que foram desdobrados da PNEEPEI (2008) 

alguns documentos normativos e orientadores de maneira a organizar os serviços de 

atendimento especializado, como: as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2009), o Manual de Orientação 

do Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais (BRASIL, 2010), entre 

outros. Em suas críticas à essa legislação específica, Gomes e Gotelip, afirmam: 

 
No entanto, para a efetivação dessas legislações supracitadas, ou seja, de 

uma política pública com o enfoque inclusivo, ainda será necessário muitas 

discussões, reflexões e debates que avancem em torno de um propósito 
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único, a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem para todos os 

alunos matriculados nas escolas, respeitando a diversidade das redes de 

ensino e as condições precárias de algumas instituições e, principalmente 

a produção científica disponível na área (GOMES; GOTELIP, 2014, p. 

102). 

 

Orientando-se pelos documentos nacionais oficiais, a SME de Palhoça (SC), no ano 

de 2012, estabeleceu as Diretrizes da Educação Especial para a Rede Municipal de Ensino, 

com o objetivo de qualificar o processo de inclusão dos alunos público da modalidade de 

educação especial atendidos (PALHOÇA, 2012). Consta, no documento, que o AEE 

constitui oferta obrigatória dos sistemas de ensino, com participação facultada ao aluno e 

seus pais e/ou responsáveis. A matrícula no AEE precisa estar vinculada à frequência no 

ensino regular. 

O atendimento, como ação complementar e ou suplementar, conforme previsto nos 

documentos oficiais nacionais, é ofertado no contra turno da classe comum, duas vezes por 

semana, com duração de cerca de 1 hora e 30 minutos cada atendimento, individual e ou em 

grupo. Pode ocorrer na própria escola ou na sala do polo mais próximo (PALHOÇA, 2012). 

As salas são compostas por um ou mais professores, de acordo com a demanda. Orienta-se 

que o professor do AEE, preferencialmente, seja efetivo e tenha habilitação para o exercício 

da docência e formação específica inicial e ou continuada em Educação Especial. 

A SME de Palhoça (SC) conta com 10 SRM, junto às seguintes instituições: Escola 

Básica Abílio Manoel de Abreu, Escola Básica Guilherme Wiethorn Filho, Escola Básica 

Mara Luiza Vieira Liberato, Escola Básica Neri Brasiliano Martins, Escola Básica Professor 

Febrônio Tancredo de Oliveira (CAIC), Escola Básica Nossa Senhora de Fátima, Grupo 

Escolar Evanda Sueli Juttel Machado, Centro de Educação Infantil Vovó Maria. Também 

dispõe de 3 (três) denominadas extensões, quais sejam: a Escola Básica Neri Brasiliano 

Martins oferta atendimento educacional especializado à Escola Básica Francisca Raimunda 

de Farias Costa; e a Escola Básica Nossa Senhora de Fátima acolhe a Escola Básica Laurita 

Wagner da Silveira e a Escola Básica Antonieta Silveira de Souza. 

Atualmente, conforme os dados disponibilizados pelo Setor de Educação Especial da 

SME de Palhoça, atuam no AEE um total de 25 Professores de Educação Especial atendendo 

a 387 alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Todos os alunos atendidos estão matriculados na Educação 

Infantil ou no Ensino Fundamental e ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Destaca-

se, os alunos com transtornos funcionais específicos, consta nas Diretrizes da Educação 
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Especial (PALHOÇA, 2012), não são público-alvo do AEE, contudo esse serviço poderá 

contribuir de forma articulada com o ensino regular orientando para o atendimento aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem (dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia e 

TDA/H). 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E INCLUSÃO NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE PALHOÇA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 Qual o perfil dos profissionais do AEE sujeitos dessa pesquisa? Para o levantamento 

do perfil dos professores que atuam no AEE foram aplicadas questões que consideraram: 

sexo, idade, tipo de contrato, função, tempo de atuação no magistério, tempo de atuação no 

AEE, formação em nível superior e se deficiente ou não. Os dados encontram-se no Quadro 

nº 1. 

Quadro 1 - Perfil dos professores 

Prof. Sexo Idad

e 

Contra

to 

(Efetiv

o ou 

ACT) 

Função Tempo

-magis-

tério 

Tempo 

–AEE 

Formação Deficiênci

a? 

A F 53 E Prof. 25 6 - Pedagogia  

- Esp. Educação 

Especial 

Não 

B F 42 E Prof.  20 5 - Pedagogia - Educ. 

Especial 

- Esp. Práticas 

Inclusivas 

Não 

C F 44 E Prof. 20 7 - Pedagogia  

- Esp. Educ. Especial e 

AEE 

Não 

D F 33 E Prof. 11 2 - Pedagogia 

- Esp. AEE e Educ. 

Especial 

Não 

E M 46 E Prof. 10 6 - Pedagogia 

- Esp. Inclusão e Sala 

de AEE 

Não 

F F 64 E Prof. 12 8 - Pedagogia Não 
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- Esp. Alfab. e 

letramento/e AEE. 

G F 39 E Prof. 13 9 - Pedagogia - Educ. 

Especial (DM) 

Não 

H F 47 E Prof. 22 5 - Pedagogia.  

- Esp. Educ. Especial 

Não 

I F 44 E Prof. 13 7 - Pedagogia 

- Esp. em AEE 

Não 

J F 46 E Prof. 22 7 - Pedagogia 

- Esp. Educação 

Especial 

Não 

K F 42 E Prof. 10 4 - Pedagogia 

- Esp. Educação 

Especial 

Não 

L F 31 E Prof. 10 6 - Pedagogia. – 

Educação Especial.  

- Esp. Didática e 

Interdisc. 

Não 

M F 36 E Prof. 12 3 - Pedagogia.  

- Esp. Educação 

Especial 

Não 

N F 33 E Prof. 14 2 ½  - Pedagogia – 

Complem. Educação 

Especial.  

- Esp. Educação 

Inclusiva e 

Psicopedagogia. 

Não 

O F 35 E Prof. 19 6 - Pedagogia – Séries 

Iniciais e Educ. 

Especial. 

 - Esp. AEE/Séries 

Iniciais e Educação 

Infantil 

Não 

P F 53 E Prof. 15 4 - Pedagogia – Educ. 

Especial.  

- Esp. Educação 

Especial 

Não 

Q F 40 E Prof. 11 5 - Letras LIBRAS.  

- Esp. Educ. de Surdos 

Sim (Surdez) 
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R F 49 E Prof. 22 4 - Pedagogia - Educ. 

Especial 

- Esp. em Inclusão e 

AEE 

Não 

S F 42 E Prof. 15 2 - Pedagogia - Educ. 

Especial 

Não 

T F 45 E Prof. 25 5 - Pedagogia - Educ. 

Especial.  

- Esp. Práticas 

Inclusivas 

Não 

U F 31 E Prof. 6 3 - Pedagogia 

- Esp. Educação 

Inclusiva 

Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Assim como pode ser observado, do total de 21 professores que responderam o 

questionário, 20 deles se identificaram como sendo do sexo feminino e somente um do sexo 

masculino. A idade dos professores varia desde 31 a 64 anos de idade. Todos são professores 

efetivos no AEE. Os professores declararam desde 6 até 25 anos de experiência no 

magistério. Já no AEE, a experiência varia de dois a nove anos. Em relação à formação, 

todos são graduados, sendo que 19 deles afirmaram ter cursado especialização na área da 

educação especial. Dentre os graduados, um cursou Letras Libras, um cursou Pedagogia e 

em seguida a complementação em Educação Especial, sete cursaram Pedagogia - habilitação 

em Educação Especial e os demais cursaram Pedagogia e, na sequência, uma ou mais 

especializações na área da educação e, particularmente, da Educação Especial ou da 

Educação Inclusiva ou em AEE. Apenas um professor declarou ser uma pessoa com 

deficiência do tipo surdez. 

Após às questões de perfil, os professores responderam às seguintes questões: a) 

Quais as funções/práticas exercidas no AEE?; b) Quais os desafios e limitações vividos no 

AEE?; e c) Quais as perspectivas do AEE no contexto atual? De forma reflexiva, aponta-se 

neste trabalho as diferentes concepções dos professores que exercem funções no AEE. 

Os professores enumeraram as seguintes funções/práticas exercidas no AEE: 

contribuir para a parceria entre escola e família; produzir e organizar recursos pedagógicos; 

adaptar conteúdos, estratégias e materiais; assessorar os professores regentes e outros 

profissionais da escola; atender as crianças, os adolescentes e os pais; elaborar planejamentos 
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diversos como projetos de inclusão e planos de atendimento individualizado; observar e 

registrar diversos (diários e relatórios); realizar encaminhamentos diversos para avaliação 

diagnóstica ou suporte; fazer transcrições em braille e; ensinar a Libras para alunos surdos e 

pais e ou responsáveis. 

Estas várias funções apontadas pelos especialistas do AEE têm como base as 

Diretrizes para a Educação Especial para a Rede Municipal de Ensino (PALHOÇA, 2012), 

as quais, por sua vez, se apoiam na Resolução n. 4, de 2 de outubro de 2009, em que consta: 

 

 

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional 

Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades 

específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;  

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 

recursos multifuncionais;  

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 

bem como em outros ambientes da escola;  

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;  

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno;  

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;  

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos 

nas atividades escolares (BRASIL, 2009). 

 

Diretamente relacionadas às limitações e desafios, os professores apontaram as 

seguintes perspectivas: investimento em recursos (7 professores); melhoria dos espaços (4); 

fortalecer a inclusão na escola (3); luta por inclusão (3); menor número de alunos para o 

atendimento por professor (2); melhor parceria família e escola (1); valorização da educação 

especial por parte do governo (1); novas políticas públicas na perspectiva inclusiva (1); 

investimento na formação sobre inclusão de todos os professores, particularmente dos 

professores da Educação Especial (1). Dois professores, ainda, se demonstraram 

preocupados com a situação política do país ao registrar como perspectiva a continuidade do 
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serviço de atendimento educacional especializado em tempos de cortes de verbas na área da 

educação. 

Como se percebe, é preciso enfrentar diferentes desafios no AEE para garantir a 

inclusão dos alunos com deficiência no contexto escolar. Concorda-se, então, com Batista e 

Mantoan (2006), que o AEE tem grande importância para a inclusão dos alunos na escola 

quando lhes oferece o aprendizado utilizando-se de diferentes técnicas, recursos 

informatizados e outros materiais, porém, é preciso, além dos recursos, que os professores 

tenham formação inicial e continuada para melhor desempenharem as suas atribuições e para 

lidar com esses recursos de modo a ultrapassar barreiras que certos conhecimentos, 

linguagens e recursos apresentam para os alunos com deficiência na sala de aula da educação 

regular. 

As limitações no AEE também foram indicadas por pesquisas de Bondezan e Goulart 

(2013) e Ferreira (2016). Na pesquisa de Bondezan e Goulart (2013) que teve como contexto 

uma rede municipal de educação localizada no interior do estado do Paraná, relacionou-se 

junto aos professores do AEE dificuldades como: a insuficiente integração dos professores 

regentes com o AEE; a pouca oferta do atendimento, que não ocorre em todas as escolas; o 

processo lento na avaliação e nos diagnósticos dos alunos encaminhados para outros 

especialistas; o número insuficiente de vagas para atender os alunos públicos do serviço e; a 

falta de apoio por parte das famílias. 

Já na pesquisa de Ferreira (2016), desenvolvida em um município metropolitano de 

Curitiba - PR, constatou-se: 

 

Dentre as principais dificuldades encontradas pelos professores 

especialistas para atuar no contexto da educação inclusiva na rede regular 

de ensino, foram destacados os seguintes aspectos: assiduidade do aluno, 

acompanhamento familiar, quantidade de alunos nas salas regulares, 

capacitação/qualificação dos profissionais, aceitação do aluno a incluir e 

insegurança, tais aspectos evidenciam a necessidade da superação do 

tradicional atendimento destinado a um ‘aluno idealizado e padronizado’, 

pressupondo, por conseguinte, a valorização e o respeito às diferenças do 

sujeito concreto (FERREIRA, 2016, p. 291). 

 

Evidencia-se, assim, que o AEE ofertado busca se aproximar das políticas públicas 

aprovadas nos últimos anos (BRASIL, 2008; 2009; 2010), mas também se revelam 

limitações e dificuldades que se distanciam das prescrições oficiais. As dificuldades estão 

relacionadas, particularmente, com o pouco espaço e os poucos recursos materiais das SRM 
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e com a insuficiente formação continuada dos professores do AEE e dos demais professores 

das escolas para atender, de modo inclusivo, os alunos com deficiência. Ainda, é possível 

inferir que o AEE exige ações direcionadas, como: a ampliação do número de SRM; o 

aumento no número de profissionais para atender a demanda; o apoio das famílias das 

crianças e adolescentes com deficiência atendidos; e o trabalho integrado e inclusivo entre 

os professores do AEE, os professores regentes e os gestores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é possível concluir que com a implantação do AEE na perspectiva 

inclusiva se avançou muito em direção à efetivação do direito à educação dos alunos com 

deficiência nas escolas públicas regulares, todavia, na prática ainda existem limitações e 

desafios a serem superados 

Com essa pesquisa levanta-se que as funções/práticas exercidas no AEE são diversas 

e, por vezes, exageradas, assim se exige a contratação de outros profissionais para melhor 

atender os alunos com deficiência. Considera-se ainda que as limitações e desafios para 

incluir a todos na escola pública demanda investimento em espaços adequados, recursos 

materiais e melhor formação específica para fortalecer a modalidade de educação especial e 

a inclusão no contexto escolar. 

Compreende-se, então, que é preciso investir recursos financeiros de modo a 

contribuir para pensar a área da educação especial nas dimensões técnica, pedagógica e 

política, pois se tem presente que a inclusão exige materiais, pesquisa, atendimentos 

específicos, adaptações e dedicação por parte de todos aqueles que compõem a comunidade 

escolar. 

 

TITLE: SPECIALIZED EDUCATIONAL SERVICE OF THE EDUCATIONAL 

MUNICIPALITY OF PALHOÇA (SC) AND THE INCLUSIVE EDUCATION 

PARADIGM: CHALLENGES AND PERSPECTIVES 

 

ABSTRACT: The present work focuses on Atendimento Educacional Especializado 

(Specialized Educational Service (SES) in the current context of public school education 

from the perspective of inclusive education. The objective of the research is to reflect on the 

challenges, limitations and perspectives of the SES vis-à-vis the inclusive education 

paradigm. For data collection, it was preferred to use a questionnaire applied to professionals 

working in the different SES Centers and Extensions of the Educational Municipality of 

Palhoça (SC). This research draws from works of Bürkle (2010), Macedo; Carvalho; Plestch 
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(2011) and Silva; Hostins; Mendes (2016), and in official documents such as Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI (2008) 

and the subsequent ones. Through this analysis it became evident that, in the current context, 

professionals working in the SES seek to develop work that improves the inclusion of 

children and adolescents with disabilities in public schools, in accordance with national 

official prescriptions. However, challenges such as the lack of structure in the service rooms; 

the scarce material resources for pedagogical work; little professional development for 

teachers and insufficient family support limit professionals’ work. SES professionals’ 

perspectives are directly related to improving working conditions and advancing the 

inclusion of children and adolescents in public schools. 

 

KEYWORDS: Specialized Educational Service. Special education. Inclusion. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE 

SEGURANÇA MÁXIMA: OLHARES DE PROFESSORES E DA SUPERVISORA 

DE ENSINO 
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RESUMO: A educação no sistema prisional, oferecida na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos, além de garantir um direito constitucional, contribui para o processo de 

ressocialização de sujeitos privados de liberdade. Diante dessa premissa, o presente artigo 

tem como objetivo geral compreender como se dá o processo educacional em uma 

penitenciária de segurança máxima, a partir da ótica da Supervisora de Ensino e de 

professores/as que lá atuam. Para tanto, com respaldo teórico em Oliveira (1984), Onofre 

(2007) e Ireland (2012) e em documentos legais, como objetivos específicos, discorreu-se 

sobre o sistema prisional, com breves considerações sobre a educação carcerária. O estudo, 

exploratório, de caráter qualitativo, realizou-se, em pesquisa de campo, com entrevistas com 

a Supervisora de Ensino e oito professores/as que atuam em uma penitenciária de regime 

fechado do estado de Santa Catarina. A análise dos dados permite concluir que a educação 

prisional contribui para a instalação de uma convivência harmoniosa entre indivíduos em 

privação de liberdade, para o processo de reinserção social, oportunizando perspectivas 

profissionais. Os apenados, inicialmente, buscam a escola para remição de pena, mas, de 

acordo com os/as sujeitos da pesquisa, com o tempo, eles se interessam pelas aulas, 

participando, de forma harmoniosa, das relações lá estabelecidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação prisional; Privação de liberdade; Ressocialização. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), para a finalização do Curso de Pedagogia. O 

interesse em pesquisar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em espaços de privação de 

liberdade deu-se a partir do estágio interdisciplinar realizado em uma unidade prisional de 

regime semiaberto. 

O contato com alunos privados de liberdade, bem como com os professores que 

atuam na educação carcerária, proporcionou algumas reflexões. Assim, a partir das 

observações e das leituras realizadas, surgiu a seguinte questão: como acontece o processo 

educacional em uma penitenciária? 

De acordo com o art. 205 da Constituição Federal, “a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, s/p). Esse direito é garantido, também àqueles 

que cumprem pena nos sistemas prisionais. 

Sobre tal extensão, Santos (2018, p. 14) salienta que “a educação, como princípio 

básico de todos, não deve visar somente os alunos incluídos no ensino regular, mas também 

a todos os indivíduos que dela necessitam inclusive àqueles que praticam crimes ou já 

praticaram”. É importante dizer que a educação no cárcere não está voltada, apenas, à 

conclusão dos estudos, mas, também, às práticas que promovam atitudes e valores para a 

reinserção dos apenados na sociedade. 

O Brasil possui 368.049 vagas nos estabelecimentos penais e 726.712 presos, o que 

representa um déficit de 358.663 vagas, conforme dados do Infopen (2017). Em função do 

elevado número de encarcerados, é necessário dar ênfase ao processo de reintegração desses 

à sociedade, com ofertas de ações que promovam sua formação. É preciso que esses 

indivíduos tenham oportunidades para mudar sua vida e, com isso, não reincidam na 

criminalidade. Vale esclarecer que “[...] é recente a preocupação em tornar a prisão um local 

de cumprimento de pena e que, em última instância, busca transformar criminosos em não-

criminosos” (SANTOS, 2007, p. 93). 

Uma das medidas previstas para contribuir com o processo de reintegração social do 

preso, ampliando as possibilidades de mudança de perspectivas, é a educação. Assim, 

estabeleceu-se como objetivo geral desta pesquisa compreender como se dá o processo 
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educacional em uma penitenciária de segurança máxima, a partir da ótica da Supervisora de 

Ensino e de oito professores/as que lá atuam. Como objetivos específicos, buscou-se 

caracterizar, historicamente, o sistema prisional e, ainda, tratar da educação carcerária. 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, que, conforme Goldenberg (2004, p. 53), 

objetiva “compreender os indivíduos em seus próprios termos”. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória, por buscar, 

também, uma conexão direta com o problema, podendo sofrer alterações a partir da coleta 

de dados. Para Gil (2008, p. 27), “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer a modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Para maior 

interação com o problema do estudo, realizamos pesquisa de campo, “[...] desenvolvida por 

meio da observação direta das atividades do grupo estudado e entrevistas [...] para captar 

[...] explicações e interpretações do que ocorre no grupo” (GIL, 2007, p. 52). 

Os sujeitos da pesquisa foram oito professores/as e a Supervisora de Ensino do 

Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara. A entrevista com professores/as foi 

realizada no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), com questões 

semiestruturadas que versavam sobre a experiência em educação carcerária e o entendimento 

docente sobre o viés ressocializador da educação. A Supervisora de Ensino foi entrevistada 

no Complexo Penitenciário supracitado, com perguntas que visavam conhecer os 

procedimentos educacionais e o papel da escola na instituição. 

Antes de relatar os olhares dos/as profissionais entrevistados acerca das atividades 

educacionais no Complexo Penitenciário, apresentamos breves considerações sobre o 

sistema prisional e a educação carcerária. 

 

1 O SISTEMA PRISIONAL 

 

No decorrer da história, as prisões passaram por diversas transformações. De acordo 

com Oliveira (1984), as prisões e as penas de reclusão eram ignoradas, prevalecendo torturas 

e condenações de morte. Ou seja, “[...] em tempos atrás, os réus não eram condenados 

especificamente pela perda da liberdade por algum período. Eram punidos com morte, 

suplício, açoite, amputação de membros, trabalhos forçados, etc.” (MARQUES et al, 2015, 

p. 02). 
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Além disso, os espaços de confinamento eram totalmente inapropriados, com 

péssimas condições de sobrevivência, já que 

 

[...] as condições econômicas e sociais da época não permitiam a 

construção de estabelecimentos penais adequados, usavam-se os mais 

variados sistemas de aprisionamento. Eram utilizados até buracos em 

forma de fossas, onde o condenado era remetido para ser exposto a lhe 

aplicarem suplícios. (OLIVEIRA, 1984, p. 30). 

 

Por muito tempo, a prisão teve caráter punitivo, com penalidades cruéis; não existia 

a ideia de punir o indivíduo com privação de liberdade, proporcionando meios para reinseri-

lo na sociedade. Na segunda metade do século XVIII, no entanto, foram iniciados protestos 

contra as punições severas, com vistas a sanções menos severas, sem penas de morte, 

confrontos e torturas (FOUCAULT, 1977). 

Surge, assim, a privação de liberdade, um “[...] mecanismo definitivo de apenar, onde 

o corpo deixou de ser o instrumento direto da punição, pois os efeitos do encarceramento 

atingem mais intimamente a vontade, o intelecto e as emoções” (OLIVEIRA, 1984, p. 227). 

Essa penalidade, nos moldes de deter o indivíduo, privando-o da liberdade e de direitos 

sociais, é uma transformação na história das prisões. Observa-se, entretanto, “[...] que até os 

presentes dias a pena jamais perdeu sua característica essencialmente punitiva e repressora” 

(OLIVEIRA, 1984, p. 227). 

A estrutura dos presídios ainda se assemelha com as de antigamente: “[...] sua 

arquitetura e as rotinas que os sentenciados são submetidos demonstram, por sua vez, um 

desrespeito aos direitos de qualquer ser humano e à vida” (ONOFRE, 2007, p. 12). Tem-se, 

assim, um sistema prisional que ao invés de proporcionar oportunidades para os apenados 

acaba aumentando a reincidência de delitos, sendo as prisões apenas “[...] instituições 

disciplinares, à base da vigilância, violência e punição” (ONOFRE, 2007, p. 12). Portanto, 

sem um olhar para a mudança social na vida dos detentos. 

Segundo Foucault (1977, p. 208), “[...] prisão se fundamenta também em seu papel, 

suposto ou exigido, de aparelho para transformar os indivíduos”. Assim, a educação no 

cárcere possibilita a reintegração do detento na sociedade, ampliando as chances e 

possibilidades de mudança de vida, diminuindo, então, a reincidência de delitos, conforme 

abordado a seguir. 
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2 EDUCAÇÃO CARCERÁRIA: BREVES FUNDAMENTOS 

 

A educação no sistema penitenciário é um direito assegurado pela Lei nº 7.210, de 

11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal que, em seu art. 17, discorre que “[...] a 

assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso 

e do internado” (BRASIL, 1984). O acesso à assistência educacional dá-se por meio da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) que, conforme art. 37 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), é responsável pelo ensino daqueles que não tiveram a 

oportunidade de concluir os Ensinos Fundamental e Médio na idade própria e deve estar 

articulada à educação profissional (BRASIL, 1996). 

Sobre a oferta de educação nos estabelecimentos penais, o art. 10 da Resolução nº 3, 

de 11 de março de 2009, dispõe que o planejamento “[...] poderá contemplar além das 

atividades de educação formal, propostas de educação não-formal e formação profissional, 

bem como a inclusão da modalidade de educação à distância” (BRASIL, 2009, s/p). Assim 

sendo, dentro das penitenciárias podem ser oportunizadas outras formas de conhecimento, 

como leitura, participação e “[...] desenvolvimento de atividades culturais” (MELO, 2016, 

p. 89). 

As atividades escolares no sistema prisional, alinhadas à Lei de Execução Penal, 

devem obedecer às normas educacionais do país. O art. 2º da Resolução 3/2009 estabelece 

que tais atividades “[...] devem estar calcadas na legislação educacional vigente no país e na 

Lei de Execução Penal, devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e 

modalidades de educação e ensino” (BRASIL, 2009, s/p). 

Entretanto, a educação carcerária possui algo que lhe é próprio; na prisão, “[...] o 

papel da educação é mais amplo, pois permite a liberdade e a esperança de transformação da 

realidade primitiva do mundo prisional. E, nessa medida, a educação no presídio estará 

sempre preocupada com a promoção humana” (ONOFRE, 2007, p. 23). 

No sistema prisional, a educação tem algumas particularidades. Em função disso, é 

necessário pensar em práticas educacionais que vão além dos conteúdos curriculares, ou seja, 

é preciso considerar práticas que envolvam valores sociais capazes de ajudar o apenado a ter 

um melhor retorno à sociedade. No entendimento de Onofre (2007, p. 23): 

 

Pensar a educação escolar no presídio significa, nesse sentido, refletir 

sobre sua contribuição para a vida dos encarcerados e da sociedade em 

geral, por meio da aprendizagem participativa e da convivência 
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fundamentada na valorização e no desenvolvimento do outro e de si 

mesmo. 

 

Nesse viés, é preciso planejar ações que valorizem o privado de liberdade, 

mostrando-lhe, ao menos, uma perspectiva de vida fora das grades, “[...] visando não apenas 

o seu isolamento e cumprimento da pena, mas também a oportunidade de recuperar uma 

parcela mínima de sua dignidade, favorecendo sua reinserção na sociedade após sua soltura” 

(HABITZREUTER, 2018, p. 13). 

Sobre o perfil dos estudantes dentro dos sistemas prisionais, vale esclarecer que eles 

 

[...] fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por modelos 

econômicos excludentes e privados dos seus direitos fundamentais de vida. 

Ideologicamente, como os “pobres”, são jogados em um conflito entre as 

necessidades básicas vitais e os centros de poder e decisão que as negam. 

São, com certeza, produtos da segregação e do desajuste social, da miséria 

e das drogas, do egoísmo e da perda de valores humanitários. Pela condição 

de presos, seus lugares na pirâmide social são reduzidos à categoria de 

“marginais”, “bandidos”, duplamente excluídos, massacrados, odiados. 

(ONOFRE, 2007, p. 12). 

 

Esses sujeitos foram excluídos e discriminados pela sociedade, pois há grande 

preconceito em relação aos indivíduos privados de liberdade. “Para uma parcela importante 

da sociedade, presos e presas são desprovidos de direitos e, portanto, não merecedores de 

assistência, apenas de castigo” (TEIXEIRA, 2010, p. 18). 

Na maioria das vezes, os detentos caracterizam-se como uma população com pouca 

escolaridade, de classe social baixa, com poucas oportunidades durante a vida. Em relação 

ao perfil dos privados de liberdade, Marques et al (2015, p. 10) salientam “[...] a baixa 

escolaridade, uma referência que identifica essas pessoas como vítimas das mazelas sociais 

e de pouco investimento na educação antes mesmo de cometerem algum delito”. 

Considerando que muitos dos sujeitos privados de liberdade não tiveram acesso à 

educação e viviam em situações sociais que influenciavam a prática de crimes, pode-se 

compreender que nem todos os indivíduos têm as mesmas oportunidades. Cabe, então, ao 

Estado, além de garantir os mesmos direitos a todos os cidadãos, repensar o processo de 

ressocialização de pessoas que cometeram delitos, criando formas de reeducá-los para o 

retorno à sociedade. 

De acordo com Teixeira (2010, p. 9), “[...] contraditoriamente ao que deveria ser 

feito, a polícia criminal, que teria como uma das missões combater e apresentar alternativas 
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para a questão da violência, acaba se transformando em fomentadora de novas práticas 

delitivas”. Historicamente, as prisões, cada vez mais, vêm enfrentando problemas de 

superlotação. Novas vagas vêm sendo disponibilizadas, porém a lotação continua. Segundo 

o Infopen (2017), o déficit, em 2017, era de 358.663 vagas. A falta de práticas sociais que 

ofereçam novas oportunidades aos apenados é um fator que precisa ser ponderado. 

Surge, assim, a necessidade de assegurar a educação em estabelecimentos penais, já 

que esta seria uma das possibilidades de contribuir para a redução da incidência dos detentos 

e elevado número de pessoas condenadas. Segundo Ireland (2012, p. 19), “[...] a educação 

busca contribuir para a plena formação e a libertação do ser humano, enquanto o 

encarceramento visa privar as pessoas da convivência social normal e mantê-las afastadas 

do resto da sociedade”. 

Diante do exposto, é indispensável ampliar a discussão sobre o aluno em espaços de 

privação de liberdade, percebendo como a educação pode contribuir para a formação desse 

sujeito, como ele se vê e se (re) insere no mundo. Afinal, 

 

Precisamos encontrar pistas para que os presos possam experimentar na 

prisão momentos de aprendizagem, de experiências bem-sucedidas, de 

encontros que não sejam relações de força, momentos de reconstrução da 

própria história, espaços para expressar emoção e realizar projetos. 

Chamemos a isso: educação na prisão. (UNESCO, 2006, p. 47). 

 

E essa educação deve ser para todos, visto que: 

 

Quando os presos recebem uma educação de qualidade são qualificados 

profissionalmente, aprendem uma profissão através de cursos ministrados 

dentro das penitenciárias, a chance desses reeducandos se reabilitarem é 

maior em relação aos que não receberam essa oportunidade. (GUIDO, 

2015, p. 44). 

 

Faz-se necessário, portanto, repensar sobre o retorno dos privados de liberdade ao 

convívio social e refletir sobre a importância da educação dentro das prisões. “A escola no 

sistema prisional apresenta como missão institucional atender aos privados de liberdade que 

buscam através da Escola/Educação uma outra oportunidade de vida, proporcionando uma 

nova leitura de mundo” (DELFINO; CAMARGO, 2018, p. 23). É importante mostrar aos 

alunos que é possível um recomeço após o cárcere e que a educação pode, sim, transformar 

a vida das pessoas. 
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3 OLHARES DE PROFESSORES E DA SUPERVISORA DE ENSINO SOBRE A 

EDUCAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

A pesquisa sobre educação prisional foi realizada no Complexo Penitenciário de São 

Pedro de Alcântara, onde, inicialmente, conversamos com a Supervisora de Ensino sobre a 

pesquisa. Logo após, os espaços físicos da Penitenciária foram apresentados: salas de aula, 

salas de visitas, espaços de circulação dos presos, espaços de banho de sol. As celas foram 

observadas pelo lado externo. A biblioteca está em processo de organização; é uma sala 

ampla que precisa de muitos recursos. 

Dos 1.327 apenados do Complexo, 115 estão em atendimento escolar e 120 

participam da atividade complementar de remição pela leitura. Isso significa que, 

aproximadamente, 18% dos privados de liberdade do Complexo Penitenciário de São Pedro 

de Alcântara estão envolvidos em ações educacionais. A procura pela escola é grande e 

existe uma fila de espera, pois não há vagas para todos. 

Para ter acesso às atividades educacionais, os apenados precisam enquadrar-se em 

algumas regras, tais como: estar há mais de seis meses na Unidade, ter bom comportamento 

e requerer sua matrícula. 

Ao longo da pesquisa, foram realizadas entrevistas com a Supervisora de Ensino do 

Complexo e com oito professores/as que atuam no Centro de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA), instituição responsável pela manutenção da EJA nos estabelecimentos penais do 

estado em Santa Catarina. 

A fim de manter suas identidades em sigilo, os/as docentes entrevistados/as serão 

identificados/as como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 e a Supervisora de Ensino como SUP. 

É importante mencionar, ainda, que a fala de tais profissionais está destacada em itálico. 

A Supervisora possui conhecimento amplo sobre o processo educacional; é graduada 

em Psicologia, com especialização em Psicopedagogia, e há dois anos está na função. De 

acordo com a Instrução Normativa nº 001/2010/DEAP/GAB/SSP, a Supervisão de Ensino, 

subordinada à Gerência de Saúde, Ensino e Promoção Social, tem como atribuições “I - 

supervisionar, controlar e fiscalizar as atividades da Escola da Penitenciária; II - exercer 

outras atividades determinadas pela Gerência” (SANTA CATARINA, 2010, p. 16). 

Os/as professores/as entrevistados/as têm idade entre 25 e 52 anos, sendo que a 

maioria está na faixa etária 30-40 anos. São seis profissionais do sexo feminino e dois do 
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sexo masculino. Quanto à formação profissional, são licenciados/as (em Pedagogia, História, 

Química, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Matemática), com experiência docente entre 

quatro meses e doze anos. 

Questionados se a escola pode ser um fator que contribui para melhorar a convivência 

na prisão, os/as participantes da pesquisa afirmaram que o convívio se torna mais harmônico, 

“[...] se não tivesse a educação seria bem pior, em qualquer lugar, a educação muda, 

consegue fazer a pessoa ter um pensamento diferente” (P1, 2019). 

Para a Supervisora de Ensino, o envolvimento dos presos nos projetos e no trabalho 

vem a partir do desejo de remição. “[...] de certa forma, faz com que eles tenham um bom 

comportamento porque, para eles conseguirem ir para a escola e ter remição, eles precisam 

ter esse bom comportamento, então, automaticamente, melhora todo o convívio”. A referida 

profissional acrescenta, ainda, que o bom comportamento se dá “tanto em relação aos 

funcionários quanto entre eles, pois qualquer imprevisto impede eles de estudar” (SUP, 

2019). 

Na visão da Supervisora, a partir do momento em que os presos iniciam suas 

atividades educacionais, a convivência melhora, já que o histórico de bom comportamento 

é um requisito para o ingresso e a manutenção da matrícula. É importante destacar que as 

salas de aula ficam nos espaços onde permanecem os presos de boa convivência. 

Sobre os fatores que dificultam ou impedem a presença dos alunos em sala de aula, 

a Supervisora relata que, no período que está na função, “nunca aconteceu nada que os 

impedissem de frequentar a aula” (SUP, 2019). 

Para os detentos, a escola pode apresentar diferentes sentidos, tais como “[...] 

preencher o tempo, distrair a mente, sair das celas, conquistar benefícios jurídicos, aprender 

a ler, escrever, fazer contas, ser aprovado nas provas” (ONOFRE, 2007, p. 25). Em qualquer 

um desses sentidos, o olhar da escola na penitenciária é positivo. 

Sobre a ressocialização, seis professores/as afirmaram que têm convicção no 

processo pela educação. Um dos professores destacou a educação como uma oportunidade 

ainda não ofertada a todos. “Muitos não tiveram a oportunidade que a gente oferece lá 

dentro, muitos não tiveram as oportunidades na rua. Eles não têm estrutura na rua, aí 

começamos a entender o porquê de estarem lá [...] muitos se agarram nessas 

oportunidades” (P6, 2019). 

Um dos participantes declara sua experiência em relação à ressocialização. “Tenho 

dois exemplos que foram meus alunos e que saíram de lá, continuaram os estudos. Hoje 
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trabalham e têm uma vida longe do crime” (P3, 2019). Isso significa que a escola pode 

proporcionar um futuro diferente aos privados de liberdade e é indispensável que o professor 

acredite nisso, pois “o professor que não acredita na possibilidade de seu educando se recriar 

não está, efetivamente, envolvido nesse processo de investimento de fé, amor e perseverança 

que se chama educação” (SOARES; VIANA, 2017, p. 145). 

Ainda sobre o processo de ressocialização de alunos privados de liberdade, a 

Supervisora de Ensino considera que o momento de conclusão da pena e o retorno ao 

convívio social é uma oportunidade de conquista de emprego, por exemplo, já que “[...] a 

escola altera muito o comportamento deles e isso é importante para eles mudarem a forma 

de ver as coisas lá fora e ter uma esperança, uma expectativa” (SUP, 2019). 

De acordo com Santos (2007, p. 100), o detento “[...] é caracterizado pela 

desqualificação profissional, baixo nível de escolaridade e marcado pelas dores e estigmas 

da prisão”. A partir dessa caracterização, entende-se a importância da educação, já que 

influencia diretamente no processo de reinserção social, proporcionando meios para 

qualificação e ressocialização. 

Alguns professores atrelaram a presença na escola à remição de pena. “A gente sabe 

quem quer estudar e quem não quer, quem quer aprender e quem quer somente remição de 

pena” (P5, 2019). Um dos professores acrescentou que considera importante esse “[...] 

pontapé inicial para eles irem para a escola, porque, de início, o que faz com que o preso 

vá para aula é a remição” (P3, 2019), mas que esse pensamento muda no decorrer das aulas. 

Para Camargo (2017, p. 43), a presença dos apenados na escola, independente dos 

objetivos, já é um ganho, pois “o fato de estarem ali socializando já contribui para sua 

transformação”. No entanto, esse entendimento não é unânime. Um dos professores 

entrevistados é contra a remição de pena, pois “[...] têm pessoas que cometeram crimes 

absurdos e vão trabalhar e estudar apenas para sair mais rápido. Acho que deveria estar 

relacionado ao comportamento e às notas, não só estar ali sentado e marcar presença” (P5, 

2019). 

Antigamente, não existia a remição de pena pelo estudo e as escolas prisionais tinham 

alto índice de desistência devido à troca da escola pelo trabalho, que já possuía tal benefício. 

A Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, que altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 

acrescenta o benefício de remição de pena pelo estudo. 

Entende-se que a remição de pena pelo estudo é um fator que está fortemente 

vinculado à procura pelos estudos, uma alternativa, “[...] já que, apesar de significar 
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diminuição de um período de tempo curto, a visão que representa é a valorização da educação 

para os presos e do sistema de justiça” (UNESCO, 2006, p. 68). 

Quanto à relação professor-aluno, na educação carcerária, Laffin e Nakayama (2013, 

p. 169) discorrem que “no senso comum são frequentes os questionamentos do tipo: ‘mas 

não é perigoso trabalhar lá?’, ‘eles te respeitam?’, ‘eles não brigam, não são violentos na 

sala de aula?’”. Nesta pesquisa, observou-se que é uma relação de muito respeito. “Eles são 

muito respeitosos e nos veem como uma pessoa que está ali para ajudar” (P8, 2019). “Eles 

são carentes, querem atenção e sempre estar conversando” (P5, 2019). “Me sinto mais 

segura lá dentro do que dando aula no regular” (P2, 2019). 

A oferta de atividades educacionais na prisão proporciona momentos de 

comunicação que não são possíveis em outros ambientes da prisão. Apesar de estar dentro 

de um espaço de repressão, em sala de aula, o professor mantém “[...] a valorização da 

dimensão social e afetiva no relacionamento com os alunos, uma vez que a riqueza da relação 

pedagógica fundamenta-se, independentemente do espaço que a escola esteja inserida, nas 

‘formas dialógicas de interação’” (ONOFRE, 2007, p. 26). 

Os/as docentes entrevistados consideram os alunos muito participativos e 

interessados pelas aulas. “Eles não faltam a aula [...] reclamam quando não tem aula. Eles 

tratam a aula como uma coisa sagrada, como se fosse um familiar indo visitá-los” (P3, 

2019). Conforme coloca Penna (2007, p. 83), a escola é “[...] um local diferenciado em 

relação aos demais espaços prisionais, apresentando-se como um lugar de possibilidades, em 

que as relações são distendidas, sendo possível ocupar-se de outros assuntos que não os 

relacionados ao mundo do crime”. 

Diante dos diversos significados atribuídos à escola no contexto prisional e a sua 

contribuição para a vida do apenado, ao ser questionada sobre a oferta de outros cursos, a 

Supervisora de Ensino informou que, atualmente, apenas é oferecida a Educação Básica, 

mas 

 

[...] às vezes, uma vez por ano, tem curso do PRONATEC, porém, atualmente, não 

está tendo. Já teve também cursos profissionalizantes [...], porém, desde 14 de 

março está proibido, pois o Judiciário começou a questionar o acompanhamento 

nas avaliações. Eu não conseguia acompanhar, pois era uma base de 50 cursos 

por semana, além de também não ter sala de aula para eles fazerem as provas, 

pois são utilizadas para o ensino regular. (SUP, 2019) 
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De acordo com o Plano Estadual de Educação em Prisões (SANTA CATARINA, 

2017), é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado 

da Justiça e Cidadania ofertar educação não formal e cursos profissionalizantes, em parceria 

com o SENAI, IFSC, PRONATEC, SESI, entre outros. 

Observa-se, dessa forma, que o modo como a educação é ofertada no Complexo 

Penitenciário de São Pedro de Alcântara está alinhado com Onofre (2007), que vê a escola 

como um local que oferece oportunidades de ver a vida de maneira diferente, como um lugar 

de comunicação, expressão, mostrando ao apenado capacidade de transformar sua vida, com 

relações de respeito e valorização da escola. 

 

CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa buscou compreender como se dá o processo educacional em uma 

penitenciária de segurança máxima, a partir da ótica de professores/as e da Supervisora de 

Ensino da instituição. 

Com base na breve retomada histórica, foi possível perceber que as prisões são 

lugares destinados a punir criminosos, privando-os de sua liberdade. Esse ambiente de 

punição ganha outra conotação à medida que faz da escola uma aliada para a reinserção do 

sujeito à sociedade. Entretanto, pelos dados da pesquisa realizada, ainda há um longo 

caminho a percorrer, considerando as filas de espera para o acesso à educação, direito já 

assegurado na Constituição Federal de 1988. 

Para a Supervisora de Ensino da instituição pesquisada, a escola vem se 

aperfeiçoando a partir da oferta de cursos, bem como contribuído para um melhor convívio 

dos apenados, dando-lhes novas possibilidades no retorno à sociedade. As relações 

harmoniosas também foram destacadas pelos/as professores/as que mencionaram, ainda, 

acreditar na mudança de seus alunos, na escola como oportunidade de trabalho e, para 

alguns, na oportunidade de reinserção social. Ainda segundo os/as professores 

entrevistados/as, com o tempo, os alunos passam a gostar dos estudos e isso ajuda na 

construção de um ambiente harmônico, de interesse e participação nas aulas. 

Conclui-se, então, que as escolas em ambientes de privação de liberdade são espaços 

nos quais o conhecimento é propiciado, assim como são oportunidades de socialização e 

manifestação de afeto. A educação carcerária, por meio de seus agentes (professores/as e 

Supervisora de Ensino), tem contribuído para um melhor retorno do apenado à sociedade. 
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Assim sendo, a educação em estabelecimentos penais deve ser, acima de tudo, 

transformadora, oportunizando meios para que o aluno desenvolva a capacidade de pensar 

em um futuro melhor e acreditar em seu próprio potencial. 

 

TITLE: THE EDUCATION OF YOUTH AND ADULTS IN THE MAXIMUM 

SECURITY PENITENTIARY SYSTEM: A LOOK AT TEACHERS AND THE 

TEACHING SUPERVISOR 

 

ABSTRACT: Education in the prison system, for Youth and Adults fulfills a constitutional 

right, and contributes to the process resocialization of deprived of liberty. In this setting, the 

general objective of this article is to understand how the educational process takes place in 

maximum security penitentiary, from the perspective of the Teaching and teachers who work 

there. For this we draw on theoretical support from Oliveira (1984), Onofre (2007) and 

Ireland (2012) and in legal documents. As specific objectives the prison system was 

discussed, with brief considerations on education prison. The qualitative exploratory study 

was carried out in the research field, identified with the Teaching Supervisor and eight 

teachers who work in a closed-state prison in the state of Santa Catarina. An analysis of data 

allow us to conclude that prison education contributes to the installation of a harmonious 

coexistence between deprived owners, for the process of social reinsertion, providing 

opportunities for professional players. Inmates, bulletins, seek school for the remission of 

sentences. However, according to the research subjects, over time, they become interested 

in the classes, participating, harmoniously, in the relations in the classroom. 

 

KEYWORDS: Prison education; Deprivation of liberty; Resocialization. 
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RESUMO: O presente artigo trata-se de um estudo de caso para implementação de uma 

empresa júnior em uma Instituição de Ensino Superior (IES), localizada na cidade de 

Florianópolis/SC, formada por estudantes dos cursos de Engenharia de Produção e 

Administração. Objetivou-se com a pesquisa propor a ferramenta Design Thinking Canvas 

como metodologia para a implementação da Empresa Júnior na instituição empregando 

também a ferramenta de análise ambiental SWOT para embasar a proposta. O referencial 

teórico abordou empresas juniores, Design Thinking e Design Thinking Canvas. Os 

procedimentos metodológicos utilizados foram o método indutivo, as pesquisas descritiva, 

bibliográfica, documental e estudo de caso e o instrumento de coleta de dados foi um 

questionário aplicado com os potenciais usuários do projeto. Constatou-se ao final da 

pesquisa que a proposta de uso da ferramenta Design Thinking Canvas se apresentou viável 

à estruturação do negócio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Design thinking; Empresa júnior; Instituição de ensino superior 

(IES). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente muito competitivo e volátil como o mercado de trabalho, se 

diferenciar perante os demais pode ser de substancial relevância e agregar conhecimento e 

desenvolver competências ainda na vida acadêmica pode ser fundamental para o início da 

carreira. As instituições de ensino superior (IES) estão percebendo que apenas com 

conhecimentos teóricos seus egressos têm mais dificuldades de ingressar no mercado. Diante 

disso, os laboratórios voltados à prática do ensino tornam-se importantes aliados na 

construção de um perfil profissiográfico voltado para atender o mercado e suas demandas. 

Dentre os laboratórios, as empresas juniores atuam em cursos como os de Administração e 

Engenharia de Produção, possibilitando aos alunos agregar conhecimentos práticos, além de 

promover contatos com organizações e suas práticas, antes de se formarem. Por meio de 

mailto:anabarbara.mendonca@fmpsc.edu.br
mailto:renata.zimmer@fmpsc.edu.br
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consultorias e projetos feitos pelos integrantes dessas associações para seus parceiros, os 

alunos criam vínculos, adquirem conhecimento e prestam serviços a sua comunidade.  

Este estudo objetiva propor a estruturação de uma empresa júnior para os cursos de 

Administração e Engenharia de Produção em uma universidade privada em Florianópolis, 

Santa Catarina, por meio da metodologia Design Thinking Canvas. A instituição foco desta 

pesquisa atua no mercado há 20 anos ofertando cursos de graduação, extensão e pós 

graduação latu sensu.  

A metodologia Design Thinking Canvas, desenvolvida pelo pesquisador brasileiro 

professor André Neves (2014), permite o gerenciamento das informações no processo de 

desenho do empreendimento, propiciando a visualização do projeto de forma sistêmica. 

Além da metodologia Design Thinking Canvas, para complementar o estudo se utilizou outra 

ferramenta de apoio, a matriz SWOT, aplicada com uma empresa júnior referência na região 

onde localiza-se a faculdade foco da pesquisa. A aplicação da ferramenta propiciou 

identificar os principais pontos fortes e fracos desta empresa júnior e suas ameaças e 

oportunidades. Com isso, pode-se verificar como a empresa júnior proposta poderá se 

diferenciar no mercado regional.  

 Frente ao exposto, o questionamento que move esta pesquisa é a possibilidade do uso 

da ferramenta Canvas Design Thinking para estruturação de uma empresa júnior em uma 

instituição de ensino superior. Ressalta-se que a criação da empresa júnior trará ganhos 

substanciais aos alunos, à instituição e à comunidade empresarial do município. Aos alunos, 

a perspectiva de desenvolver suas competências a partir da prática da administração em 

organizações empresariais; à instituição, pela sua visibilidade na comunidade por meio das 

ações extensionistas que proporcionarão apoio às micro e pequenas empresas locais, e, por 

fim, à sociedade empresarial, pela possibilidade de desenvolvimento por meio de 

consultorias em suas organizações. 

  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Para fundamentar cientificamente o presente artigo são abordados os temas principais 

da pesquisa, a saber, Empresas Juniores, Design Thinking e Design Thinking Canvas. 
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1.1 Empresas Juniores  

 

As instituições de ensino superior estimulam o desenvolvimento de novas 

competências em seus acadêmicos e aproximação com o mercado de trabalho por meio de 

laboratórios práticos em seus cursos, como as empresas juniores. Nestas organizações os 

acadêmicos podem aprimorar as suas habilidades sociais, aprender a trabalhar em equipe, 

desenvolver a criatividade, proatividade, capacidade de tomar decisões, enfim, desenvolver 

as competências necessárias para operar na sua área de atuação, por meio do estudo 

continuado, construindo soluções inovadoras aplicáveis (BARBOSA; COSTA; SILVA, 

2016). 

Conforme Brasil Júnior (2003 apud CAMPOS et al, 2014), essas organizações são 

formadas por estudantes de cursos de graduação, constituídas na forma de associação civil 

com fins de prestar serviços que cooperem para o desenvolvimento regional e para melhor 

formação profissional dos alunos envolvidos. 

Em um cenário competitivo, essa vivência no ambiente profissional poderá ser um 

elemento facilitador para o ingresso desse estudante no mercado de trabalho. 

Moretto et al (2004) estabelecem que as consultorias disponibilizadas pelas empresas 

juniores têm preços mais acessíveis, o que beneficia, principalmente, as micro e pequenas 

empresas, considerando a escassez de recursos que normalmente apresentam essas 

organizações. Os autores destacam que a contribuição maior que empresas desse porte 

propicia aos estudantes é a possibilidade de estes desenvolverem uma visão mais sistêmica 

da organização devido ao seu tamanho e menor complexidade. 

As empresas juniores têm como objetivos: 

 

a) propiciar a prática da teoria ministrada em sala e relacionada com sua 

área de atuação; b) aumentar sua visão crítica, analítica e empreendedora 

por meio da interação entre empresa e IES; c) promover a inserção do 

egresso no mercado de trabalho; e d) auxiliar o desenvolvimento social por 

meio da prestação de serviço a micro e pequenas empresas (BRASIL 

JÚNIOR, 2003 apud CESCONETTO, NUNES, MORETTO, 2012). 

 

As Instituições de Ensino Superior que possuem empresas juniores em seus cursos 

cumprem também seu papel social e promovem a melhoria do ambiente de negócio de sua 
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região por meio das consultorias realizadas, bem como podem se beneficiar com a 

divulgação da instituição por meio das ações desempenhadas. 

A implantação de tal projeto requer planejamento e procedimento de trabalho. A 

metodologia Design Thinking é a proposta desta pesquisa para auxiliar na abertura de uma 

empresa júnior em uma IES privada.  

 

1.2 Design Thinking  

 

De acordo com Macedo et al. (2015), um caminho consolidado, porém pouco 

utilizado para uma empresa se manter inovadora é o Design Thinking, que para Cardon e 

Leonard (2010 apud BROWN 2008) pode ser definido como uma ferramenta que visa a 

compreensão, visualização e descrição de problemas complexos para, através da 

criatividade, auxiliar no desenvolvimento de soluções para tais problemas. Segundo Liedtka 

(2011) e Fraser (2012), a geração de ideias para a resolução de problemas através do Design 

Thinking é formulada a partir do ponto de vista do cliente, além de ser imprescindível o 

envolvimento de agentes externos (clientes finais, fornecedores e parceiros) para o pleno 

entendimento do problema.  

Para Brown (2008), o Design Thinking pode ser dividido em três fases: i) inspiração: 

o processo de descoberta centrado no ser humano; ii) ideação: atividades de geração, 

desenvolvimento e teste de ideias; e iii) implementação: mapeamento de um caminho para 

se chegar ao mercado. 

 

1.3 Design Thinking Canvas 

  

Na tentativa de melhor objetivar e disseminar a ferramenta Design Thinking, Neves 

(2014) se utiliza da imagem criada por Osterwalder denominada Canvas. A ferramenta 

Canvas em formato de imagem permite analisar o modelo de negócios que está sendo criado, 

remodelado, adaptado com o pensamento visual, que consiste em usar desenhos para 

representar situações ou ideias (PIMENTA, 2015). Neves propõe o uso de uma adaptação 

desse modelo visual para que a criação da solução do problema com foco no consumidor 

final se torne mais efetiva. 

O Design Thinking Canvas é estruturado em quatro fases sendo que cada uma possui 

suas próprias etapas. A descrição dessas fases será feita nos parágrafos subsequentes. 



61 

 

Na primeira fase, a de observação, identificam-se atividades de pesquisa e análise de 

dados para a geração de ideias. Na etapa de Cenário desenvolve-se a ambientação do público 

alvo. Em seguida, na etapa de Persona são analisadas as principais atividades que o público 

alvo realiza que podem estar associadas ao contexto do estudo. Posteriormente, na etapa 

Oportunidade, a partir dos dados coletados sobre o problema do público alvo, identifica-se 

uma oportunidade de ação. Na etapa Concorrentes pesquisa-se no mercado outras empresas 

que fabricam produtos ou realizam serviços semelhantes aos produtos/serviços identificados 

como oportunidades (NEVES, 2014). 

A segunda fase chama-se Concepção, nesta fase realiza-se a análise de ideias ao 

mesmo tempo em que elas são geradas. Na etapa Diferencial busca-se identificar diferenças 

entre o produto da organização foco da pesquisa com seus concorrentes. Dando seguimento, 

na etapa Proposta de Valor verifica-se a curva de valor do próprio produto e de seus 

concorrentes a fim de se posicionar melhor no mercado. Na etapa seguinte, a Ideação, 

sucede-se a geração de ideias, neste momento o que deve ser estimulado é o pensamento 

divergente. Na etapa de Solução ocorre a seleção das ideias que têm maior potencial para 

atender às expectativas do público alvo. Por fim, na etapa Experiências de Uso situações em 

que o produto será usado são previstas (VARGAS, 2015). 

Na fase de Configuração, considerada a terceira fase, desenvolve-se a maturação da 

ideia para a forma. Na etapa de Função descreve-se o funcionamento básico do produto para 

que na etapa de Forma ocorra a configuração morfológica (NEVES, 2014). 

Na última fase, Publicação, direciona-se o lançamento do produto no mercado, 

subsequentemente, na etapa de Aquisição são elaboradas as estratégias para atração de 

usuários, e depois na etapa Retenção pensa-se em como esses usuários serão fiéis ao produto. 

Na etapa monetização são planejadas estratégias para captar receitas por meio do produto. 

Na última etapa ocorre a validação quando testes são feitos com pessoas que representam o 

perfil de usuários (VARGAS, 2015). 

As etapas do Canvas Design Thinking estão representadas na figura 1. 
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Figura 1: Canvas Design Thinking 

 

Fonte: Neves (2014, p. 14). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos empregados nesta pesquisa foram o método 

indutivo e os tipos de pesquisa bibliográfica, descritiva, aplicada, documental e o estudo de 

caso. A abordagem foi qualitativa e a ferramenta de coleta de dados utilizada foi o 

questionário aplicado com os alunos dos cursos de Administração e Engenharia de Produção 

e a pesquisa documental utilizada para coletar dados sobre a concorrente. A pesquisa 

realizada propõe uma metodologia e realiza a pesquisa em uma instituição de ensino superior 

privada de Florianópolis e, como tal, caracteriza-se como um estudo de caso a fim propor a 

ferramenta Canvas Design Thinking para estruturação de uma empresa júnior na 

organização.  

Ressalta-se a visão de Schramm (1971, p. 94 apud YIN 2005), “a essência de um 

estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, 

como foram implementadas e com quais resultados. ” Tomando esta linha de estudo como 

base para a busca sobre a viabilidade ou não do projeto dados se faziam necessários para que 

se tivesse a resposta a qual estava se buscando.  
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Para consecução da proposta utilizou-se o Design Thinking (DT), ferramenta que 

vem alcançando cada vez mais espaço nas áreas de criação e desenvolvimento de serviços 

ou produtos. Para se trabalhar com a metodologia de forma mais prática foi seguido o Design 

Thinking Canvas desenvolvido professor Dr. André Neves, da Universidade Federal de 

Pernanbuco, que faz uso de elementos de games conforme demonstrado na Figura 1. 

Segundo Neves (2014, p. 14), os dados trazem informações sobre o contexto no qual se 

pretende inserir o projeto, sobre os indivíduos que irão utilizar os produtos/processos 

desenvolvidos e sobre os objetos que podem ser utilizados de referência.  

Ao longo da construção das etapas seguidas dentro do Canvas Design Thinking pode-

se notar que o contato com os usuários, neste caso os alunos da faculdade, se tornava 

necessário a fim de conhecer suas necessidades e anseios. Há partes em que os designers 

devem documentar qual o perfil do usuário (através do tópico Persona) e como ele irá 

usufruir deste projeto (através do tópico Experiência de Uso). Para se coletar as informações 

necessárias foi elaborada e aplicada com os alunos que farão uso do projeto uma pesquisa 

por meio de um questionário.  

De acordo com Gil (2008, p. 121): 

 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 

passado etc.  

 

O questionário elaborado pelos autores é formado por cinco perguntas, sendo três 

delas de múltipla escolha e duas discursivas (uma em que o respondente se identifica e uma 

para ele deixar sugestões ao projeto). O questionário foi aplicado pessoalmente com 36 

alunos de um total de 246 alunos dos cursos de Engenharia de Produção e Administração. 

Os respondentes deveriam estar cursando da quarta a décima fase dos cursos. A amostra foi 

não probabilística por conveniência, tendo em vista que foi aplicada aos alunos presentes 

durante uma palestra sobre marketing na instituição, e esses alunos estavam mais acessíveis 

no dia da aplicação. 

Para Gil (2008, p. 139), na amostra não probabilística por conveniência  

 

[...] o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que 

estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo 
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de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é 

requerido elevado nível de precisão.  

 

Além do contato com os futuros usuários do projeto, é de substancial relevância que 

se conheça o mercado da região no que tange a outras empresas juniores. Reunir dados e 

informações sobre o ambiente externo é deveras necessário ao desenvolver um projeto 

visando à abertura de uma empresa júnior. Conhecer quais são os pontos fortes e fracos e as 

ameaças e as oportunidades de instituições desta categoria fornecem subsídio à organização 

proposta neste estudo se posicionar no mercado de forma diferenciada e adquirir vantagem 

competitiva e diferencial para o design projeto (AZEVEDO & COSTA, p. 18, 2001).   Para 

avaliar estes aspectos foi utilizada a ferramenta de análise ambiental SWOT aplicada na 

empresa júnior de uma instituição de ensino superior que os autores julgaram ser referência 

na região pelo número de contratos firmados e pelas parcerias com organizações 

empresariais. A matriz SWOT objetiva a análise das potencialidades e fragilidades internas 

à organização a partir do seu cruzamento com as oportunidades e as ameaças do ambiente 

externo de modo a gerenciar estrategicamente o negócio (CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). 

A análise foi realizada a partir de pesquisa documental realizada no site da instituição que 

dispõe de documentos e informações sobre a organização. 

 

3 ANÁLISE E RESULTADOS  

 

Para início da análise e aplicação do Design Thinking voltado à estruturação da 

empresa júnior, foi desenvolvido um questionário para os alunos do curso de engenharia de 

produção da instituição responderem. Foram obtidas 36 respostas na aplicação dos 

questionários e os resultados estão expostos na sequência. 

Quando questionados sobre o interesse em participar da empresa júnior, 83,3% das 

respostas foram positivas. Ao serem questionados sobre o porquê gostariam de fazer parte 

da organização, 35,3% responderam para obter mais aprendizado e agregar valor ao 

currículo; 23,5% assinalaram para ampliar as áreas de atuação e 5,9% responderam para ter 

a primeira experiência na área. A terceira questão solicitava que o aluno assinalasse qual 

fase ele estava cursando, sendo 55,6% entre 7ª e 8ª, 38,9% entre 5ª  e 6ª  e 5,6% entre 9ª e 

10ª. Ao responderem quais as matérias já cursaram ou estão cursando, 77,8% assinalaram 

gestão de projetos, 66,7% empreendedorismo, 88,9% sistemas de produção, 83,3% gestão 
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da qualidade e  94,4% gestão de pessoas (nesta questão o aluno poderia assinalar mais de 

uma opção). Por último, havia um espaço onde os alunos colocaram suas sugestões, sendo a 

maioria delas a execução de workshops, palestras e visitas técnicas. 

Para determinar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em relação à empresa 

júnior referência na região utilizou-se a matriz SWOT. Como forças é importante destacar os 

27 anos de atuação desta instituição no mercado, recursos disponíveis, fazer parte de uma 

instituição estadual reconhecida pela excelência no ensino e pelo tempo que já atua no 

mercado já possui muitos clientes e parceiros.  Como fraqueza, cita-se o fato de não atuar na 

área de Engenharia de Produção.  

Quanto às oportunidades, o fato de muitas empresas buscarem a organização pelo 

reconhecimento e excelência de seus alunos e professores e a demanda advinda 

principalmente da rede de relacionamento dos professores e gestores da IES. São 

consideradas como ameaças as empresas de consultoria que atuam na área Administração e 

eventual greve na universidade onde está instalada. 

A análise para a proposta de estruturação da empresa júnior na instituição de ensino 

foco da pesquisa foi feita seguindo os passos do Design Thinking. Os dados foram levantados 

seguindo as etapas do Canvas Design Thinking (figura 1).  

Primeiramente, o Cenário, que é onde está localizada a instituição em que está sendo 

proposta e estruturação da empresa júnior, inserindo endereço, bairro, cidade e Estado.  

Segue-se a definição da Persona, etapa em que estabelecido o cliente com suas 

características, neste caso, a Persona são os acadêmicos interessados em fazer parte da 

empresa, que são os alunos da instituição, dos cursos de Engenharia de Produção e 

Administração que desejam colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

É vital que estes estejam cursando da quarta fase em diante e que tenham cursado as 

disciplinas de: Gerenciamento de Projetos, Empreendedorismo, Sistemas de Produção, 

Gestão da Qualidade e Gestão de Pessoas, conforme informações detectadas na aplicação do 

questionário. 

A etapa oportunidades consiste em definir as oportunidades de atuação da 

organização no mercado, a partir da análise da empresa júnior já existente na região, 

verificou-se a necessidade de consultoria na área de Engenharia de Produção e na área de 

Administração, atendendo sem custo às micro e pequenas empresas da região. A ação 

acarretaria ações socialmente responsáveis por meio da atuação gratuita em empresas com 

baixo capital para investimento. 



66 

 

No que tange a etapa Diferencial, a troca de informações e a integração entre os 

alunos dos dois cursos, estimularia a visão sistêmica das empresas e a geração de 

conhecimento mútuo. A diferenciação estaria focada na oferta de consultorias na área de 

Engenharia de Produção. 

A etapa da Concorrência utilizou-se os dados provenientes da análise SWOT 

realizada com a empresa júnior referência na região. Ao fazer a análise percebeu-se que a 

empresa pode impactar positivamente na região por intermédio de consultorias focadas em 

empresas pequenas da região trazendo desenvolvimento sustentável ao município. Sua 

atuação na área de Engenharia pode ampliar o atendimento às empresas de médio a grande 

porte no futuro.   

Uma das principais etapas é a Proposta de valor, que é importante para satisfazer 

diferentes tipos de necessidades para cada segmento de clientes. Conforme Vargas (2015, 

p.52), a proposta de valor “posiciona um determinado artefato em relação aos seus 

concorrentes. É importante que seja uma frase de impacto que direcione a geração de ideias 

para concepção do artefato e traduza de forma ampla a experiência total prometida pelo 

produto”. A proposta será voltada a gerar valor aos cursos envolvidos por meio do 

desenvolvimento de competências nos alunos; será também desenvolvida para gerar valor 

aos clientes que serão atendidos sem custos e, por fim, a comunidade como um todo será 

beneficiada, pois uma instituição que auxilia na gestão de micro e pequenas empresas 

propicia indiretamente o crescimento destas e, consequentemente, o desenvolvimento 

regional.  

A etapa de ideação será realizada por meio de análise de mercado para verificar as 

empresas que teriam interesse na prestação dos serviços oferecidos pela Empresa Júnior. A 

geração de ideias será estimulada. Esta etapa antecede a etapa de Solução, que é quando 

serão desenvolvidas ações para captação de alunos para a organização.    

Na etapa Aquisição ocorre a jornada do usuário que se aplica a seleção do candidato 

para se tornar um novo colaborador, começando pelo processo seletivo. Após ser 

selecionado no processo, terá o treinamento nas áreas e, principalmente, na área específica 

para qual foi selecionado. Para captação de novos colaboradores, é importante a 

apresentação da empresa e do serviço de qualidade nesses eventos e a comunicação de sala 

em sala, com o processo seletivo aberto. 
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Considerando a etapa referente à Experiência de uso, haverá a organização de 

eventos, palestras e cursos para promover conhecimento aos alunos e assim capacitá-los para 

prestação dos serviços oferecidos pela Empresa Júnior.  

Na etapa Função são estabelecidos os seus serviços e quais áreas serão 

desenvolvidas visando sempre à prestação de serviços as empresas da comunidade, a 

integração dos alunos e a busca de solução para os clientes.  Nesta etapa ocorre a divulgação 

da empresa para ele poder se inserir no mercado, ser lembrada e procurada. Algumas 

aquisições são necessárias para iniciar e manter a empresa em funcionamento como, espaço 

para encontros, CNPJ, apoio da instituição e professor orientador.  

Por outro lado, a etapa Forma as atividades ocorrerão por meio de palestras, 

workshops e visitas técnicas. Esta etapa inclui os métodos para divulgar a empresa não só 

dentro na instituição, mas como no ambiente externo também como marcar presença em 

feiras e congressos, criar redes sociais para a empresa e networking. 

A Monetização não ocorrerá, pois trata-se de oferta de serviços gratuitos aos 

clientes, neste caso a IES investirá na organização proporcionando uma estrutura física e 

compatível com o projeto e os estudantes envolvidos serão agraciados com bolsas de estudo 

e descontos.  

A Retenção se dará pelo estímulo aos alunos para a prestação de um serviço de 

excelência para que ambos clientes e alunos se fidelizem ao projeto. Nesta etapa tem-se 

como objetivo a realização de projetos, ampliação do conhecimento dos alunos e 

colaboradores e a demonstração da importância da participação deles na empresa.  

Por fim, a etapa de Validação ocorrerá com o envolvimento dos alunos e as 

interações com as empresas locais.  

A seguir, a figura 2 traz a proposta de aplicação da ferramenta Canvas Design 

Thinking. 
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Figura 2: Proposta aplicação da ferramenta Canvas Design Thinking 

 

Fonte: Adaptado de Neves (2014). 

Por fim, dar-se-á como solução a implementação da empresa na instituição, tendo 

como validação a experiência e a inserção dos colaboradores no mercado, com monetização 

zero, somente com o apoio da instituição, conforme disposto na figura 2. 

 

CONCLUSÃO  

 

          O presente trabalho teve como objetivo propor a metodologia Canvas Design Thinking 

para a estruturação de uma empresa júnior em instituição de ensino superior privada no 

município de Florianópolis. Para elaboração da proposta foram coletadas informações para 

cada etapa da ferramenta, através de aplicação de questionário (alunos) e do uso da 

ferramenta SWOT (concorrente). Os dados coletados dos alunos foram de substancial 

relevância para conhecer as expectativas e anseios dos acadêmicos com relação ao projeto. 
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Para dar início a pesquisa, foi preciso estudar sobre a empresa júnior referência da região, 

buscar saber quais seus pontos fortes e fracos a fim de buscar diferencial competitivo em 

relação a ela. 

A proposta visa que os alunos vivenciem na prática os aprendizados adquiridos em 

sala de aula a partir do quarto período do curso. O objetivo não é só apenas oferecer aos 

alunos a vivência na prática, mas também oferecer palestras, workshop, visitas técnicas e 

outros meios de adquirir conhecimentos e compartilhar ideias e experiências dentro e fora 

da instituição. 

 Após a elaboração da   proposta verificou-se a viabilidade do uso da ferramenta para 

dar aos gestores da IES uma visão integrada do projeto por meio da metodologia Canvas 

Design Thinking (figura 2). A partir dos resultados alcançados sugere-se aos gestores 

levantamento das demandas dos micro e pequenos empresários da região a fim de conhecer 

as dificuldades dessas organizações para desenvolver os serviços voltados especificamente 

aos problemas dos futuros clientes. A análise dos custos envolvidos no processo também 

deve ser estudada com mais profundidade tendo em vista a não monetização do projeto. O 

objetivo proposto foi alcançado, pois a metodologia Canvas Design Thinking  apresentou-se 

viável  para a estruturação da organização proposta.  

 

TITLE: DESIGN THINKING AS A METHODOLOGY FOR STRUCTURING A 

JUNIOR ENTERPRISES: CASE STUDY APPLIED IN A HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION (IES) 

 

ABSTRACT: This article is a case study for the implementation of a junior enterprises in a 

Higher Education Institution (IES), located in the city of Florianópolis / SC, formed by 

students from the Production Engineering program and Business School. The aim of the 

research is to propose the Design Thinking Canvas tool as a methodology for implementing 

a Junior Enterprises in the institution, also using the SWOT environmental analysis tool to 

support the proposal. The theoretical reference addressed junior enterprises, Design 

Thinking and Design Thinking Canvas. The methodological procedures used were the 

inductive method, descriptive, bibliographic, documentary and case study research and the 

data collection instrument were a questionnaire applied to potential users of the project. It 

was found at the end of the research that the proposal to use the Design Thinking Canvas 

tool proved to be viable for structuring the business. 

 

KEYWORDS: Design thinking; Junior enterprises; Higher education institution (HEI). 
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RESUMO: Na Sociedade do Conhecimento, a Internet representa instrumento gerador de 

informações, de forma contínua dentro de um processo dinâmico. A Internet é diferente 

da Mídia tradicional na medida em que torna perene a notícia e constitui uma valiosa 

ferramenta para pesquisa dentro e fora das organizações. Assim, é neste contexto, que 

se insere o presente artigo, que visa analisar a Internet como instrumento de auxílio na 

produção e tratamento de informações na Sociedade do Conhecimento no que se refere 

ao seu processo de produção e gestão. A metodologia utilizada no presente trabalho 

caracteriza-se como uma pesquisa empírica exploratória. Para efeito de obtenção de 

dados, optou-se pela amostra não-probabilística intencional. Face ao estudo 

desenvolvido, concluiu-se que a Internet, ainda está em fase de adaptação à realidade 

organizacional, uma vez que, ainda não são oferecidas soluções exclusivas capazes de 

nomear de maneira eficiente, novos formatos para a informação tratada e praticada nas 
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redes sociais. Portanto, infere-se que existe um longo caminho a ser percorrido pelos 

profissionais que atuam neste ambiente. 
 

PALAVRAS CHAVE: Sociedade do Conhecimento; Internet; Gestão do 

Conhecimento. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se uma época de desafios contínuos, onde o conhecimento é a maior 

alavanca de riquezas das organizações. É o período marcado pela transição da 

organização departamental, de comando e controle, para a organização baseada na 

informação, a organização do conhecimento. (DRUCKER, apud CHAMPY; NOHRIA, 

2012). 

No entendimento de Choo (2013), as organizações atuais fazem uso estratégico 

da informação atuando em três campos distintos - construção de sentido; criação de 

conhecimento e tomada de decisão. 

Na Sociedade denominada do Conhecimento, a Internet representa instrumento 

de tratamento de informações, de forma contínua dentro de um processo dinâmico. 

Assim, neste início de século, ainda nos questionamos sobre o papel da Internet em 

nossa sociedade. A Internet não é um produto natural de uma sociedade, mas é o 

resultado da necessidade do homem em expressar seus sentimentos, suas opiniões, suas 

atitudes e sua postura diante da vida e da realidade social, não esquecendo que qualquer 

meio de comunicação sempre está impregnado pela posição social dos seus interlocutores 

(AMARAL, 2017). 

 

A Internet é concebida como um processo social que se articula a partir 

da relação (periódica/oportuna) entre organizações formais e 

coletividades (públicos/receptores), através de canais de difusão que 

asseguram a transmissão de informações (atuais) em função de 

interesses e expectativas (universos culturais ou ideológicos) (PINHO, 

2013, p. 57). 

 

 

A mídia digital em especial a internet, vem avançado em todo mundo, assim, o 

jornalístico convencional vive, hoje, um momento de readaptação às mídias digitais, 

especialmente a Internet. Tal fato calca-se na busca pela configuração, tanto da 
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organização do conteúdo, como da disposição formal, do chamado Jornalismo Digital, 

também, denominado webjornalismo ou jornalismo on-line. 

Lembrando que na internet a informação é não-linear. Nela, o hipertexto permite 

que o usuário se movimente mediante as estruturas de informação do site sem uma 

seqüência predeterminada, mas sim, saltando entre os vários tipos de dados de que 

necessita. 

Se no século XX, foram o rádio e a televisão que introduziram e consagraram as 

transmissões e a cobertura em tempo real de notícias, hoje na Era do Conhecimento - é 

a Internet, por meio do Jornalismo Digital. O Jornalismo Digital é diferente da mídia 

tradicional na medida em que torna perene a notícia e constitui uma valiosa ferramenta 

para pesquisa (PINHO, 2013). 

Isso provocou uma verdadeira revolução no processo de produção e distribuição 

de informações e, por conseguinte, no cotidiano dos mais diversos tipos de profissionais.  

Os fatos acontecem e são reportados de forma quase simultânea. Com a mídia 

eletrônica indo ao encontro do fato, possibilitou-se não apenas que a população 

acompanhe tudo ao vivo, como também se solidificou a ideia do instantâneo, da notícia 

e realidade se confundindo. 

 

2 CONHECIMENTO: contextualização conceitual 

 

Preliminarmente, é relevante entender o conceito de conhecimento. O 

conhecimento humano pode ser classificado em dois tipos, o conhecimento explícito e 

o conhecimento tácito. O conhecimento explícito é aquele que pode ser articulado na 

linguagem formal, inclusive em afirmações gramaticais, especificações, expressões 

matemáticas, manuais e assim por diante. É o tipo de conhecimento que pode ser 

transmitido de uma forma relativamente fácil, de maneira formal, entre os indivíduos de 

uma organização (POLANYI, 1966 apud NONAKA e TAKEUCHI, 2017). O 

conhecimento tácito, considerado mais importante que o explícito, é aquele 

conhecimento pessoal incorporado à experiência individual que envolve fatores 

intangíveis, como crenças pessoais, perspectivas, sistemas de valor e experiências 

individuais. É, por suas características, extremamente mais difícil de ser articulado e 

transmitido em linguagem formal, dificilmente visível ou exprimível, por estar 

profundamente enraizado em experiências, emoções, valores ou ideais. 
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O conhecimento tácito pode ainda ser segmentado em duas dimensões: a dimensão 

técnica, que abrange aquelas capacidades ou habilidades adquiridas pelo know-how, e a 

dimensão cognitiva, que consiste em “esquemas, modelos mentais, crenças e percepções 

tão arraigadas que os tomamos como certos” (NONAKA; TAKEUCHI, 2017, p. 7). 

Com a preocupação de identificar o conhecimento, Sveiby (2018) atribui-lhe as 

seguintes características: o conhecimento é tácito, orientado para a ação, baseado em 

regras e está em constante mutação. Segundo o autor, aplicado ao indivíduo na 

organização, o termo conhecimento é menos adequado que o termo competência, a qual 

se constitui a partir de cinco elementos mutuamente dependentes, sendo eles: 

Conhecimento explícito – adquirido por meio da educação formal; habilidade, adquirida 

através da prática, treinamento; experiência, ponderação sobre até passados; julgamentos 

de valor, considerados filtros no processo de saber individual; rede social, constituído 

através das relações com o outro, uma cultura por exemplo. Lembra ainda o autor, que 

o conhecimento explícito, que é o conhecimento dos fatos, adquirido por meio de 

informações e pela educação formal; a habilidade, como a arte de saber fazer, adquirida 

por meio da própria prática e do treinamento; a experiência, que decorre da reflexão sobre 

acertos e erros passados; os julgamentos de valor, que são as percepções consideradas 

corretas que atuam como filtros no processo de saber individual, e a rede social, 

constituída pelas relações com os outros no interior de um ambiente e de uma cultura 

transmitidos pela tradição. 

Crawford (2014) aponta quatro características principais do conhecimento que 

fazem deste um recurso único na criação de uma nova economia: 

- O conhecimento é difundível e se auto-reproduz: Ao contrário das matérias-

primas da economia industrial, que são recursos finitos, o conhecimento 

expende-se e aumenta à medida que é utilizado. Quanto mais é utilizado para 

desempenhar uma tarefa, mais é aprimorado e permite entender mais 

profundamente aquela tarefa. Na economia do conhecimento, a escassez de 

recursos é substituída pela expansão destes. 

- O conhecimento é substituível: Ele pode substituir terra, trabalho e capital – por 

exemplo, novas técnicas de plantio podem produzir mais num mesmo espaço de 

terra. 
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- O conhecimento é transportável: Na sociedade eletrônica atual, o conhecimento 

pode mover-se praticamente na velocidade da luz através dos fluxos de 

informação. 

- O conhecimento é compartilhável: A transferência de conhecimento para outras 

pessoas não impede o uso deste mesmo conhecimento por seu original detentor. 

 

A organização do conhecimento liga os três processos de uso estratégico da 

informação num ciclo contínuo de aprendizado e adaptação que Choo (2013) chamou de 

ciclo do conhecimento. 

Na corrente de experiências, a criação de significado destacado pelo autor indica 

a necessidade da organização. Neste aspecto, torna-se necessário a organização 

identificar os pontos relevantes tanto dentro da empresa, bem como nas informações 

coletadas externamente. Lembrando que será através da criação de um ambiente 

propicio que será possível a criação de significados, permitindo assim a conversão de 

conhecimento tácito em explicito, suscitando um novo conhecimento facilmente 

compartilhado, que poderá servir de suporte à tomada de decisões. 

A espiral recomeça após ter sido completada, porém em novos patamares 

ampliando assim a aplicação do conhecimento em outras áreas da organização. 

Lembrando que, a criação de conhecimento pressupõe atitudes voltadas a: 

“aprender a aprender”, ”aprender a pensar” e “aprender a questionar”. Por outro lado, a 

socialização do conhecimento pressupõe atitudes voltadas a: “aprender a compartilhar”, 

“aprender a compreender” e “aprender a diversidade intelectual” (MORIN, 2012, p.75). 

A compreensão da criação de conhecimento como processo de explicitação do 

conhecimento tácito tem implicações diretas em como a organização projeta a 

organização e define os papéis e responsabilidades gerenciais. Esse é o “como” da 

empresa criadora do conhecimento, as estruturas e práticas que convertem a visão da 

empresa em tecnologias e produtos inovadores (DRUCKER, 2012). 

A construção de conhecimento ocorre na mente humana, contudo, a organização 

influencia a construção de conhecimento, uma vez que ela possui sua própria cultura.  

A criação do conhecimento é efetivada por meio da interação entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito, mediante quatro processos de conversão 

do conhecimento: a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. 
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Neste contexto, a socialização é a conversão do conhecimento tácito em tácito. 

“A externalização consiste no convertimento do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos. A internalização consiste na conversão do conhecimento explícito em 

conhecimento tácito, estando diretamente relacionada ao aprendizado pela prática” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2017, p. 80). A espiral de conhecimento destacado pelos 

autores pode ser facilmente adaptado às organizações que valorizam o conhecimento. 

 

2.1 A Gestão do Conhecimento Organizacional 

 

A definição de Gestão do Conhecimento pode ser considerada como uma nova 

visão, nova abordagem, até mesmo uma forma de encarar a administração empresarial, 

abarcando também os atores e recursos capazes de juntos, gerarem conhecimento e, 

consequentemente, riquezas para empresas e nações. 

Polanyi (2010) destaca que a Gestão do Conhecimento reside, essencialmente, 

na habilidade de relacionar informações estruturadas e não estruturadas com regras 

constantemente modificadas e aplicadas pelas pessoas no atual ambiente. 

Para Davenport e Prusak (2018), a Gestão do Conhecimento nas organizações 

tem como objetivo principal, fazer com que o conhecimento existente se torne 

disponível a todos os colaboradores da organização. 

Gestão do Conhecimento é uma abordagem da empresa buscando pontos onde o 

conhecimento traga vantagem competitiva. Pode ser vista como o processo amplo de 

criação, uso e disseminação do conhecimento na empresa. Traduz-se numa série de 

práticas facilitadoras do compartilhamento do conhecimento na organização, tanto sobre 

seus processos internos, quanto sobre seus clientes e seu ambiente competitivo 

(TEIXEIRA FILHO, 2018). 

Não esquecendo que a vida da organização como máquina de processamento de 

informação, está profundamente arraigada nas tradições ocidentais sobre gestão 

organizacional, sendo que nesta tradição, o único conhecimento útil é o formal e o 

sistemático – dados duros e quantificáveis. E os principais critérios para a mensuração 

do valor dos novos conhecimentos são igualmente duros e quantificáveis, destacando-

se maior eficiência, menores custos e melhor retorno sobre o investimento (DRUCKER, 

2012). 
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É relevante ressaltar que conforme a economia passa da era industrial para a do 

conhecimento, experimenta uma série de mudanças como a automação do trabalho, 

crescimento generalizado na indústria de serviços, redução no tamanho das empresas, 

mudança no perfil da força de trabalho, transformações demográficas e substituição do 

centro geográfico da economia, antes matérias-primas e bens de capital, hoje 

informações e conhecimentos. 

Crawford (2014) aponta os pontos-chave que diferenciam a economia do 

conhecimento de suas predecessoras são: 

- O conhecimento científico e a pesquisa tornaram-se a força propulsora da 

economia, com novas tecnologias e inovações; 

- Sendo os serviços de informações o maior segmento da economia, a educação 

exerce papel fundamental; 

- Há uma decadência das ideologias políticas, e uma dispersão das forças 

econômicas e políticas; 

- Novas formas de administração são desenvolvidas, com o uso intensivo de 

tecnologia e ênfase nos recursos humanos. 

 

Para efeito comparativo diferencial de uma forma sintetizada entre as 

características citadas por Crawford (2014), apresenta-se o quadro 1 com as principais 

características da antiga sociedade industrial versus a atual do conhecimento. 

 

Quadro 1 - Comparativo dos aspectos e suas características em relação à 

Sociedade Industrial e à Sociedade do Conhecimento 

 

Aspectos 

 

Sociedade Industrial 

 

Sociedade do Conhecimento 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

TECNOLOGIA   

 

Recursos 

 

▪ Não renováveis 

▪ Motores 

▪ Linha de Montagem 

 

▪ Renováveis 

▪ Máquinas para ajudar 

no trabalho 

mental/intelectual 

▪ Robô 

Sistema de 

Comunicação 

▪ Imprensa 

▪ Televisão 

▪ Individualizada 

▪ Meios Eletrônicos 
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Transporte 

 

▪ Ferrovia 

▪ Automóvel, Avião 

▪ Barco a Vapor 

 

▪ Espacial 

ECONOMIA   

 

Características 

 

▪ Mercado nacional 

▪ Padronização da 

produção 

▪ Divisão da 

produção/consumo 

Especialização 

 

▪ Global integrada 

▪ Provisão de serviços de 

conhecimento 

▪ Maior Fusão 

produtor/consumidor 

Organização ▪ Organização 

hierarquizada 

▪ Organizações 

empreendedoras 

Recurso 

Fundamental 

▪ Capital de Risco ▪ Capital humano 

SISTEMA SOCIAL  

▪ Conformidade 

▪ Elitismo 

▪ Divisão de classes 

▪ Educação em massa e 

completa para idade 

adulta 

 

▪ Diversidade 

▪ Igualitarismo 

▪ Individualismo 

▪ Educação 

individualizada e 

contínua 

Valores Aceitos 

Fonte: GOUVEIA; FELÍCIO JÚNIOR (2014) 

 

Como se observa através do quadro 1, diversos são os aspectos que diferenciam 

a sociedade industrial da sociedade do conhecimento. As tecnologias são as principais 

aliadas da sociedade do conhecimento, todavia não são as únicas. Na economia da 

sociedade industrial o mercado era nacional, enquanto que na sociedade do 

conhecimento a globalização o internacionalizou, tornando um mercado sem fronteiras, 

a organização hierárquica deu espaço a uma organização empreendedora onde o capital 

humano é fator fundamental para o sucesso desta nova organização. 

É importante destacar que, a gestão do conhecimento hoje tem se materializado 

muitas vezes na memória organizacional da empresa. 

Portanto, pode-se inferir que atividades baseadas em conhecimento estão se 

tornando a função principal das organizações, sendo concretizadas com maior facilidade 

através da Internet, conforme será abordado mais adiante. Na seção a seguir discute-se o 

processo de criação do conhecimento. 



79 

 

 

 

 

2.2 Internet: ferramenta de auxílio na produção e gestão do conhecimento 

 

Historicamente, diversas invenções e acontecimentos, como por exemplo, a 

descoberta da eletricidade influenciou o desenvolvimento e a vida em sociedade. 

Com resultado destas duas formas de comunicação, novos formatos de 

transmissão de informações foram desenvolvidos. E agora, vê-se insurgir uma nova 

“hierarquia” de linguagem: a digital, considerada a mais relevante mudança na história 

da comunicação humana. 

 

É a terceira revolução ou a terceira mediamorphosis, segundo conceito 

cunhado por Fidler (1997), em seu livro homônimo. O termo ilustra a 

profunda transformação dos meios de comunicação provocada por uma 

complexa combinação de necessidades e pressões sociais, políticas, 

mercadológicas e inovações tecnológicas (OLIVEIRA, 2011, p. 17). 

 

Cabe ressaltar o termo “tecnologia” pode ser definido como um conjunto de 

conhecimentos, ferramentas e técnicas, provenientes da ciência e da experiência prática, 

que é empregado no desenvolvimento, projeto, produção, e aplicação de produtos, 

processos etc. (STEENSMA, 2016, p. 269).  

Como evidencia a figura 3 a evolução da tecnologia na área de comunicação, 

inicia-se na primeira metade do século XIX: 

 

Figura 3 - Linha evolutiva das Novas Tecnologias de Comunicação  

Inovação Data Local 

• Telégrafo elétrico • 1839 • Inglaterra 

• Telégrafo a cabo submarino • 1866 • Estados Unidos 

• Máquina de escrever • 1870 • Dinamarca 

• Impressão a tinta • 1880 • Estados Unidos 

• Telefone • 1870 • Estados Unidos 

• Toca-discos cilíndrico • 1888 • Estados Unidos 

• Rádio AM • 1913 • Estados Unidos 

• Gravação magnética de fitas • 1935 • Alemanha 
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• Rádio FM • 1936 • Alemanha 

• Televisão • 1936 • Inglaterra 

• Fototipo • 1946 • Estados Unidos 

• Disco LP • 1948 • Estados Unidos 

• Transistor • 1950 • Estados Unidos 

• Computador Eletrônico • 1951 • Estados Unidos 

• Televisão a cores • 1953 • Estados Unidos 

• Transistor de silício • 1954 • Estados Unidos 

• Circuito Integrado • 1961 • Estados Unidos 

• Satélite de Comunicação • 1962 • EUA e URSS 

• Gravador em vídeo • 1970 • Holanda 

• Microprocessador • 1971 • Estados Unidos 

• Telefone celular • 1977 • Estados Unidos 

• Viagem de um ônibus espacial • 1981 • Estados Unidos 

• World Wide Web • 1990 • Estados Unidos 

• MP3 • 1999 • Correia do Sul 

• Serviço Integrado de • 2003 • Japão 

Transmissão Digital Terrestre   

(TV Digital).   

Fonte: Adaptado de Hall e Preston (apud BALDESSAR, 2018). 

 

O exemplo mais importante disso é “[...] a Internet, que conta primordialmente 

com os ultrapassados circuitos telefônicos e os modernos computadores [...] ela é um 

importante canal para atingir tanto velhas como novas audiências” (DIZARD JUNIOR, 

2018, p. 24). 

A Internet é uma rede mundial de computadores, que interliga usuários de todo o 

mundo. 

Internet es un nuevo medio de comunicación. Primero fue la prensa 

luego la radio, después la televisión. Ahora asistimos al nacimiento de 

um nuevo soporte para la información, que será la materia prima más 

valiosa del siglo XXI. Son las redes de telecomunicaciones, que 

formam un nuevo espacio cultural y social. También es um nuevo 

territorio para la comunición y el periodismo (ECHEVERRÍA, 2016, p. 

01). 

 

A lnternet é uma ferramenta de comunicação bastante distinta dos meios de 

comunicação tradicionais — televisão, rádio, cinema, jornal e revista. Cada um dos 

aspectos críticos que diferenciam a rede mundial dessas mídias — não- linearidade, 

fisiologia, instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de 
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veiculação, interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo — deve ser mais 

bem conhecido e corretamente considerado para o uso adequado da lnternet como 

instrumento de informação (PINHO, 2013). 

Vale destacar que a palavra virtual é empregada segundo Pierre Lévy (2016, p. 

15): 

 

[...] com freqüência para significar a pura e simples ausência de 

existência, a “realidade” supondo uma efetuação material, uma 

presença tangível. O real seria da ordem do “tenho”, ou da ilusão, o que 

permite geralmente o uso de uma ironia fácil para evocar as diversas 

formas de virtualização. 

 

A Internet pode ser considerada uma ferramenta importante para a disseminação 

de informação no cenário tecnológico. A rede também “facilita a transmissão de 

informação para um número ilimitado de pessoas, através de broadcasting na rede – o 

webcasting - a custos considerados baixos. Essa capacidade está sendo explorada 

principalmente pelos veículos de comunicação” (SANTOS, 2018). 

É importante esclarecer que a tecnologia por si só, não transforma uma 

organização em criadora do conhecimento, pois ela serve para facilitar a disseminação 

da informação e conhecimento auxiliando o processo de trabalho dentro das 

organizações. 

Oferecendo notícias, entretenimento, serviços e negócios, a rede mundial ainda é 

um novo meio de comunicação que rivaliza com a televisão, o jornal e outros veículos 

de troca e difusão da informação (PINHO, 2013). 

 

Com a evolução do mundo virtual e era digital iniciava-se a produção 

jornalística para a Internet, apesar de estar resumida a um público 

segmentado por provedores. Nos poucos anos que passaram, com o 

crescimento dos serviços comerciais na Internet, desde que o primeiro 

jornal teve a iniciativa de produzir uma edição especial para a World 

Wide Web, houve um crescimento em dimensão mundial de veículos 

de comunicação que optaram incorporar-se no espaço cibernético. No 

Brasil, os jornais iniciaram a sua trajetória virtual somente com a 

reprodução de textos do suporte impresso, para posteriormente 

passarem a uma produção de conteúdo jornalístico específica para a 

rede mundial. Estes meios foram seguidos, com o passar do tempo e o 

desenvolvimento dos recursos tecnológicos, das emissoras de rádio e 

televisão, que passaram a atuar também no suporte virtual (DREVES 

et al, 2017). 
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Nesta perspectiva, o potencial desta nova mídia tornou-se um instrumento 

essencial para a empresa contemporânea e, por ser tão gigantesco, está começando a 

moldar produtos e serviços interativos com qualidades atraentes para o usuário: custo 

zero, grande abrangência e personalização. 

Kunczik (2017, p. 208) afirma que 

 

As referências à “nova tecnologia” que se seguem dizem respeito às 

tecnologias que facultam aos usuários entrar, elaborar e corrigir artigos 

e introduzir instruções à sua disposição. Essa “comunicação” (por 

exemplo, o uso dos processadores, telas monitoras de textos, 

equipamentos de armazenagem de dados, colocação de fotos etc.), ou 

seja, a disponibilidade de sistemas completos de processamentos de 

dados dá lugar à criação de “sistemas de sala de convívio e de produção 

e disseminação de informações”.  
 

Assim, percebe-se que o produzir e tratar informação estão mudando, basta 

olharmos para o inexistente número de pessoas “correndo” atrás de informações nas 

redações sociais, fisicamente falando, o que demonstra que raramente o usuário da Web 

sai à rua em busca de um novo fato. O fato vem até ele pela própria net (FERRARI, 

2013). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Informação ágil e dinâmica. É esta a fórmula que o Jornalismo Digital de Santa 

Catarina usa para prender a atenção do seu público e promover o senso crítico da 

sociedade, quanto aos acontecimentos envolvendo os assuntos jornalísticos veiculados, 

quanto a oferecer ao público um novo modelo midiático, que informe e proporcione o 

entendimento às pessoas sobre o que acontece no mundo, no Estado e na cidade. 

A mídia da era da internet, por mais que também, esteja mergulhada na 

inquietação e no encantamento da notícia, vive dispersa na massificação da informação 

e na interação instantânea. Esclareceram os pesquisados que as novas tecnologias 

possibilitaram uma maior interação com os leitores, facilitando o feedebck destes através 

dos blogs, e-mails, o que o s  auxilia no aprimoramento do trabalho. Todavia, como a 

informação tudo passou do "dia seguinte" para o tempo real e forçou o profissional do 
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jornalismo estar on-line 24 horas por dia, para estar sempre atualizado, o que por 

conseguinte, resultou numa maior fadiga. 

Pode-se concluir que a velocidade deve influir cada vez mais no cotidiano do 

jornalista, na relação entre o profissional e o seu veículo. É importante reafirmar a 

necessidade de o jornalista ter a visão holística dos acontecimentos e das mudanças para 

continuar a ser útil e indispensável no processo de comunicação de massa. Qualquer 

outro profissional, na área tecnológica ou humana, vai criar seu estilo de comunicação, 

mas continuará carecendo da técnica com que o jornalista poderá ser-lhe muito útil, 

ainda, com a sua visão holística, contextual e rica em inovação. 

 

TITLE: THE INTERNET AS A TOOL IN THE PRODUCTION AND 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE 
 

ABSTRACT: In the Knowledge Society, the Internet represents an instrument that 

generates information, continuously within a dynamic process. The Internet is different from 

traditional media in that it makes the news perennial and constitutes a valuable tool for 

research inside and outside organizations. Thus, it is in this context that this article is 

inserted, which aims to analyze the Internet as an aid tool in the production and treatment of 

information in the Knowledge Society with regard to its production and management 

process. The methodology used in the present work is characterized as an exploratory 

empirical research. For the purpose of obtaining data, the intentional non-probabilistic 

sample was chosen. In view of the study developed, it was concluded that the Internet is still 

in the process of adapting to the organizational reality, since exclusive solutions are not yet 

able to efficiently name new formats for the information treated and practiced on social 

networks. Therefore, it appears that there is a long way to go for professionals working in 

this environment. 

 

KEYWORDS: Knowledge Society, Internet, Knowledge Management. 
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RESUMO: A necessidade municipal de aumento e de uma correta arrecadação de tributos, 

o estudo buscou uma alternativa de análise, a qual objetivou analisar se a atualização 

cadastral imobiliária, como um instrumento tecnológico para a modernização da 

administração municipal, contribui para o aumento da arrecadação tributária para o 

município de União do Oeste/SC. Para atender a isso, a metodologia utilizada foi com 

método quantitativo e descritivo, através de uma pesquisa documental. Para a coleta de 

dados, utilizou-se do sistema tributário municipal Betha Sistemas e do Google Maps. Já para 

a análise de dados, o software SPSS. Os dados utilizados foram a área em metros quadrados 

do lote, da construção e o tipo de construção, para gerar com estes dados o valor venal 

imobiliário, tendo como base 32% do total de uma listagem de imóveis com características 

pré-definidas do cadastro municipal do município de União do Oeste. Resultados 

demonstram que a atualização cadastral exerce influência no aumento da arrecadação 

tributária municipal. Apresentando assim, que estes aspectos percorrem em relativa sintonia. 

O lançamento tributário recebe forte influência do valor venal, gerado a partir do cadastro 

imobiliário. Para novas pesquisas, indica-se uma análise comparativa de setores da cidade e 

uma maior padronização de dados. 

 

PALAVRAS CHAVE: Tributos; Cadastro Imobiliário; Valor Venal. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O cadastro imobiliário é peça fundamental para o lançamento de certos impostos de 

competência municipal. Para ser considerado operante, é necessário à sua manutenção por 

parte do setor responsável e é a partir disso que o cálculo estará correto ou não. Um ente 

federativo possui obrigações a cumprir e para que isso seja possível, é imprescindível que 

haja a adequada cobrança de impostos. E isso não é meramente uma imposição por parte do 

fisco. É importante que exista consciência da população de que para receber benefícios, deve 

primeiramente honrar com suas obrigações. 

No Brasil há discussão sobre a origem da tributação. Alguns consideram que existe 

desde o descobrimento, em 1500, já outros afirmam que foi somente após a proclamação da 

independência do Brasil, em 1822. Apesar das controvérsias, é após a Independência que o 

país observa uma matriz tributária, com finalidade nitidamente fiscal, de arrecadação de 

recursos para manutenção do Estado (KINCHESCKI, 2012). 

Após diversos dados históricos, em 1934 é criada a Constituição, a qual dota os 

municípios de autonomia política, onde a área tributária busca sanar os problemas locais. 

Fornecendo aos municípios o fortalecimento de suas finanças. O sistema tributário visa 

garantir o desenvolvimento nacional e possibilitar uma sociedade livre, justa e solidária 

(KINCHESCKI, 2012). 
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Diante disso elaborou-se o problema de pesquisa: existem ganhos tributários ao 

planejamento e a gestão com a implementação da atualização do cadastro imobiliário? 

O objetivo geral do estudo é: analisar se a atualização cadastral imobiliária, como um 

instrumento tecnológico para a modernização da administração municipal, contribui para o 

aumento da arrecadação tributária para o município de União do Oeste/SC. Os objetivos 

específicos estão apresentados a seguir: a) examinar, a partir dos dados colhidos no 

referencial teórico aspectos referentes aos benefícios para o município através da atualização 

do cadastro imobiliário implementando sua capacidade de obtenção de receita tributária 

própria; b) analisar que métodos de atualização cadastral tem relação direta com o 

aprimoramento dos tributos que incidem na propriedade imobiliária urbana; c) propor 

possíveis soluções a partir dos resultados obtidos, gerando incrementos na tributação 

imobiliária e diminuir as demandas observadas no município de União do Oeste/SC. 

Com as atuais dificuldades encontradas pelas instituições públicas por conta da crise 

financeira, e, paralelamente, pela inadimplência dos contribuintes, evidenciou-se uma lacuna 

de pesquisa para analisar os ganhos tributários em relação à atualização cadastral. Em se 

tratando da expressividade do valor venal para o setor tributário, busca-se um novo sentido 

ao cadastro imobiliário. Precisa-se evoluir no conceito para identificar qual é a melhor saída 

para aumentar os ganhos tributários de maneira justa de acordo com a valoração de cada um 

dos imóveis. Sabe-se da necessidade da cobrança de impostos para a arrecadação financeira, 

onde se receba os valores devidos de maneira para investir dando um retorno à população. 

Assim, busca-se compreender elementos que venham a agregar conhecimentos, tendo como 

principais focos o valor venal e o cadastro imobiliário. Por se tratar de um assunto pouco 

relatado na fiscalização tributária, pretende-se trazer novas perspectivas à academia e 

próximos estudos a serem realizados acerca do assunto. Também em relação ao direito 

tributário, pode ser útil por aproximar ainda mais os leitores acerca de temas relacionados 

ao georreferenciamento, o qual deve ser mensurado desde a sua constituição. 

Por fim, destaca-se que este estudo se insere na linha de pesquisa do Direito 

Tributário do curso de especialização em Gestão Pública Municipal do Instituto Federal de 

Santa Catarina. 

O estudo é composto pelas seguintes seções: A primeira seção apresenta esta 

introdução. A segunda seção apresenta a fundação teórica, abordando conceitos e literatura 

sobre gestão pública, tributos municipais, cadastro imobiliário e se encerra abordando alguns 

estudos correlatos. Na terceira seção, apresenta-se a metodologia utilizada na investigação e 
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posterior a isso, na quarta seção, apresenta-se a análise e interpretação de dados. Por fim, o 

quinto e último capítulo traz as conclusões e recomendações. 

 

2 TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 

A obtenção de recursos públicos surge da cobrança de tributos. A receita pública 

origina-se do capital do próprio contribuinte, que paga de acordo com sua riqueza e 

contrapartida recebida em investimentos governamentais. Para que seja possível um governo 

proporcionar adequações e investimentos em planos básicos à população, é necessário haver 

um capital prévio adquirido. A adequada cobrança de tributos herda aos cofres públicos o 

capital imprescindível para a realização dos planejamentos pré-estipulados, a serem 

disponibilizados à população. Conforme estabelecido no art. 3º do Código Tributário 

Nacional: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

Todos têm o dever de pagar tributos. Não é uma obrigação facultativa, mas sim uma 

imposição surgida pelo poder de império do Estado. Com isso, o Fisco deve se fazer valer 

do direito do crédito, e caso o contribuinte deixe de pagar uma obrigação tributária, deve 

recorrer ao Poder Judiciário, através de uma ação de execução fiscal, conforme a Lei Federal 

nº 6.830/80. Sendo uma obrigação tributária, não pode ser confundida com multa. A 

principal diferença está no fato de o tributo surgir de um fato gerador (ato de conformidade 

ao direito) e a multa emanar de um ato ilícito (infração).  

Como explica Meirelles (2014), os tributos são imposições para recebimento de 

recursos financeiros. É o poder de império exercido sobre o contribuinte, através do 

pagamento em moeda. O preço para pagamento é estabelecido conforme a tarifa fixada pela 

Administração. 

Sobre os impostos, Meirelles (2014) aponta que sua diferenciação dos demais 

tributos é uma arrecadação com exigência pecuniária que visa atender às necessidades de 

ordem geral. Ele inexiste de uma atividade específica da Administração. E pode ser 

subdividido em mais classificações devido às variações de identificação, como: imposto 

direto e indireto, real, pessoal, fixo, proporcional e adicional. 

Quanto às taxas, conceitua-as como um tributo de relação de causa e efeito. São 

cobradas dos contribuintes que se beneficiem do serviço a que se destina. É uma 
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contraprestação pelo benefício que foi posto à disposição. Porém, para que seja obrigatório 

o recolhimento deste tributo, não basta criar o serviço; é necessário que esteja em condições 

de uso pelos beneficiários (MEIRELLES, 2014). Conclui que as contribuições são para o 

custeio de um sistema previdenciário, o qual beneficie os usuários. Sendo um tributo que 

incide diretamente sobre os beneficiários, é considerado um tributo muito eficiente e de 

verdadeira justiça fiscal. Como exemplo de contribuições, temos a contribuição de melhoria, 

a contribuição social e a contribuição para custeio de iluminação pública/COSIP 

(MEIRELLES, 2014). 

Como afirmam Fabretti e Fabretti (2011), o Brasil é um país de grande porte 

territorial, e para que a cobrança de impostos surta mais efeito, de acordo com cada realidade, 

seja demográfica, econômica, geográfica ou climática, utiliza-se a descentralização de 

administração, ou seja, a Federação. Para melhor organização, vigora também a repartição 

por poderes. São os poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. Estes poderes são os que 

regem os entes da Federação (União, Estados e Distrito Federal, e Municípios), onde as 

competências são distribuídas. 

De acordo com Ichihara (1994), o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), incide sobre a propriedade imóvel que se localiza em zona urbana. Esta, 

definida em lei municipal, onde apresenta o perímetro urbano ou área urbanizável. 

Argumenta ainda que a base de cálculo é o valor venal do imóvel e a alíquota poderá ser 

progressiva, porém deverá ser expressamente fixada em lei. Conceitua, ainda, que o Imposto 

sobre Transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI), 

decorre da transmissão de bens exclusivamente imóveis. Neste imposto não há distinção 

entre urbano e rural. A transmissão do imóvel será realizada pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, através de escritura, que deverá cumprir obrigatoriamente o pagamento anterior do 

imposto. Este será pago através de um percentual fixado em lei sobre o valor venal do imóvel 

ou a cessão de direitos (ICHIHARA, 1994). 

 Já sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Ichihara (1994), 

explica que a incidência é sobre a prestação de serviços. Deve-se levar em consideração o 

município aonde o serviço é prestado. A base de cálculo será o valor da prestação do serviço 

e a alíquota é um percentual fixado em lei. Há fixação máxima de alíquotas para que não 

haja concorrência entre municípios, chamada também de guerra fiscal. 

 Outro tributo de natureza municipal é a contribuição de melhoria. Esta pode ser 

tratada, além de sua finalidade de arrecadação, como um indutor de desenvolvimento sócio 



90 

 

espacial. Isso devido a ser originada por obras e implementação de melhorias executadas 

pelo poder público. Para maior autonomia de investimentos, este método de captação de 

recursos é garantido como recuperação de parte do valor gasto nestes investimentos 

(DANTAS, 2018). 

 

2.1 Cadastro Imobiliário  

 

O capital próprio do contribuinte é o principal originador de recursos públicos. Para 

o município, os impostos são cobrados através de um cadastro previamente realizado no ente 

público. A atualização deste cadastro é fundamental para a correta cobrança dos tributos, 

seja para o contribuinte devedor, ou para o valor efetivamente devido. Cada localidade 

possui sua regra para a realização deste cadastro, que é regulamentado através de legislações 

próprias, ou seguindo nível regional, estadual, ou até mesmo, nacional. De acordo com Silva 

(2010), a regulamentação da edificação surgiu pela concentração em espaços urbanos dos 

seres humanos e da necessidade de regras sobre o uso do solo em função disso. Sendo assim, 

passou a ser regulamentado o domínio e uso dos imóveis. Apesar disso, esta divisão de 

propriedades não é uma criação moderna ou da economia recente. Há dados desde a Roma 

Antiga que existem divisões imobiliárias. 

Para Maluf (2010), tendo em vista o aumento da força do desempenho social da 

propriedade, a prática do urbanismo é responsabilidade do Estado. É uma obrigação da 

Administração, visando o melhor andamento para o bem-estar coletivo. Isso porque a função 

do Governo é servir às pessoas. Oponente a isso, está a dura realidade brasileira, de um país 

de terceiro mundo. Onde apesar de haver direito de moradia digna, não se pode aduzir que 

os detenham. Defende ainda que a malha urbana possui personalidade de acordo com as 

construções e história de vida dos habitantes. 

Sob o ponto de vista de Fernandes et. al (2011), o mercado imobiliário é um assunto 

de interesse da sociedade em geral. Há vários focos que podem ser tomados em estudos que 

são pertinentes, como os lançamentos imobiliários, o comportamento do investidor neste 

mercado, programas de incentivo do governo para aquisições através de financiamentos e o 

impacto de uma bolha (aumento acelerado de preços) no mercado. 

 Na compreensão de Corrêa et. al (2018), a atitude do investidor na analogia ao risco, 

faz com que fique claro o comportamento do indivíduo no mercado imobiliário. Isso porque 

costumam ser influenciados por pré-conhecimentos que definem suas condutas. Acrescenta 
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que o comportamento do consumidor é significativamente influenciável pela atitude do 

investidor diante do nível de conhecimento e do risco do mercado imobiliário. Corroborando 

com o assunto, Santos e Felipe (2015) apontam que fatores externos são fundamentais na 

definição do valor de um imóvel. Além do padrão construtivo, há aspectos físicos e de 

infraestrutura que podem recorrer à valorização ou desvalorização do imóvel. Problemáticas 

apresentadas em decorrência de externalidades influenciam diretamente a disparidade de 

valores de metro quadrado e do mercado imobiliário. 

Contemplam Fix e Paulani (2019), que as consequências de uma maior relação entre 

o setor imobiliário e a financeirização, com o financiamento do consumo, podem aumentar 

o crescimento das desigualdades. Podendo-se associar à discriminação social. A terra não se 

resume a ser um ativo financeiro, com vulnerabilidade de aquisição. A produção de espaço 

é um elemento poderoso como mostra a crise do mercado imobiliário. Em contrapartida, 

Campani e Silva (2018), explanam que a evolução do valor do imóvel é importantíssima 

para o investimento em empreendimentos imobiliários. A valorização média do metro 

quadrado passou por uma época extraordinária de 2006 a 2013 e estes resultados foram 

desanimadores de 2014 a 2016. Há fatos que também devem ser considerados neste senso 

que não são objeto de estudo, como os impostos IPTU e ITBI, corretagem e a taxa 

condominial. Porém isso não interfere apontando ineficiência no investimento imobiliário. 

Pelo contrário, a valorização de um imóvel basta para valer a pena o investimento. 

Chamando a atenção sobre o assunto, Figueiredo (2010), afirma que há uma inevitável 

incidência de recolhimento de ITBI para a efetivação da transmissão imobiliária. Para esta 

operação, deve ser considerado, em princípio, o valor venal do imóvel, que para fiscais 

tributários, nem sempre segue o valor lógico de realidade do mercado. Esta avaliação segue 

uma verificação de vários índices positivos e negativos para se chegar a um valor efetivo. 

De acordo com a legislação tributária, não há dúvidas sobre a obrigatoriedade deste imposto. 

 Aborda, ainda, que a incidência do IPTU é variável, de acordo com critérios 

determinados. Terrenos não edificados devem sofrer uma espécie de penalização por não 

exercer a função social. Com a atual legislação tributária, o IPTU tem duas funções: taxar 

com progressividade de acordo com o valor ou local do imóvel e a averiguação da função 

social da propriedade urbana. Esta progressividade visa a estimular o aproveitamento de 

espaços urbanos e o estímulo da edificação (FIGUEIREDO, 2010). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com métodos e técnicas apresentadas como quantitativos, o estudo visa utilização de 

mecanismos para investigação e representatividade estatística para posteriormente 

apresentar as conclusões e resultados alcançados. Com método quantitativo e descritivo em 

relação aos objetivos, realiza-se uma pesquisa de campo com coleta de dados e identificam-

se eventos e situações da população amostral, descrevendo a diversidade de fenômenos 

pesquisados (LIMA, 2004). 

O desenvolvimento realizado por meio da pesquisa descritiva apresenta as 

características de uma população. Objetiva verificar as crenças, opiniões e atitudes de um 

grupo de pessoas. Buscam estudar as características do grupo. Também podem visar as 

associações entre variáveis, exemplo: por preferência (GIL, 2010). 

Caracteriza-se ainda como pesquisa documental, que consiste em apresentar dados 

extraídos de documentos. Para isso não é exigido contato com os objetos da pesquisa. Pode-

se extrair dados de documentos de primeira ou de segunda mão. De primeira é por meio de 

material arquivado diretamente do autor e de segunda, é mediante artigos e outros materiais 

com esta característica (GIL, 2010). A coleta de dados foi operacionalizada mediante a base 

de dados da Betha Sistemas, o sistema para controle tributário municipal, nos relatórios 

financeiros e cadastrais. Também foram utilizados dados extraídos de conferências 

imobiliárias em loco, e através de medição de distância disponível no Google Maps. Assim 

foram identificados os propósitos do estudo e tomada ciência acerca dos imóveis 

pesquisados. 

A análise foi realizada pelo software SPSS, por meio de análise multivariada com o 

método de correlação de dados.  

Podem ser consideradas análises multivariadas as análises seguidas de duas ou mais 

variáveis. Os métodos estatísticos que buscam analisar ao mesmo tempo muitas medidas do 

indivíduo ou do objeto a ser investigado, também é considerado uma análise multivariada. 

Apenas podem ser consideradas multivariadas as variáveis que são aleatórias e inter-

relacionadas, isto deve ocorrer para que seus efeitos não sejam analisados separadamente. 

Tais análises servem para atingir consumidores de grupos variados e os resultados das 

análises devem auxiliar na tomada de decisões, tomada esta que deve ser completa e realista 

(VIALI, 2017). 

Segundo Lira (2004), na análise de correlação de dados nota-se sua importância em 
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diversas áreas de conhecimento, não é apenas utilizada como resultado final, mas sim como 

caminho para a utilização de outras técnicas de análises. Esta análise fornece um número, 

que analisado profundamente faz a indicação de como duas variáveis se diversificam ao 

mesmo tempo. O método de correlação de dados é utilizado juntamente com as técnicas de 

Análise de Confiabilidade, Análise da Estrutura de Variância- Covariância e o Teste de 

Normalidade ou Gaussianidade.  

Abaixo apresenta-se um constructo que tem como finalidade trazer uma síntese dos 

indicadores usados nas pesquisas.  

 

Quadro 2: Indicadores 

INDICADOR DESCRIÇÃO AUTORES 

Valor venal do imóvel Valor de mercado do bem Conti (2002) 

Área em m² da construção Espaços construídos (edificação) Lay; Reis (2005) 

Tipo de construção (Alvenaria / Madeira / Mista) Peças estruturais de um edifício Olivari (2003) 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Apresentados os métodos tomados, a seção seguinte apresenta os dados e análises 

realizadas no intuito de alcançar os objetivos propostos. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Esta seção apresenta uma análise de evolução no valor venal dos imóveis, levando 

em consideração a metragem e o tipo de estrutura das edificações. Seguido com dados 

relacionados ao lote e à construção. Para finalizar, apresentam-se os dados que obtiveram 

maior destaque, comparando-os com estudos anteriores.  

Por meio do resgate de dados do sistema Betha, foi elaborado o Anexo I, com 119 

imóveis selecionados a partir de 373 imóveis com as características pré-definidas, pelo site 

sorteador.com. Tendo em vista um resultado mais preciso, foi analisado 32% do total de 

imóveis passíveis de análise. Sendo assim, a Tabela criada é uma limitação da pesquisa por 

ser muito extensa, e por isso está apresentada somente nos anexos. 

Foram coletados dados para o estudo, considerando somente imóveis com edificação, 

com fins residenciais e de propriedade particular. A cada um dos imóveis, foram coletados 
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dados do sistema Betha, sendo a área do lote, bem como a área e o tipo da construção. Para 

realizar a comparação, foi verificado no Google Maps estes mesmos dados, desconsiderando 

somente a área do lote, pois neste método não era possível fazer a conferência. Para alguns 

imóveis ainda, foi necessário realizar vistoria em loco, para se ter a certeza da estrutura da 

construção.  

Como já dizia Meirelles (2014), os tributos são imposições para recebimento de 

recursos financeiros e o preço para pagamento é estabelecido conforme a tarifa fixada pela 

Administração. Deste modo, alguns impostos de natureza municipal dependem do valor 

venal fixado com base nos dados de cada um dos lotes urbanos. Conforme pode-se visualizar 

no Anexo I, é possível observar que há bastante diversificação na metragem dos lotes, 

variando de 200m² a 1300m². Como maior destaque, sendo considerada a moda, tem-se lotes 

de 800m². A média dos imóveis objeto do estudo é de 697,88m².   

A representatividade do estudo, aponta que ao fazer a comparação do valor venal 

calculado a partir dos valores coletados do sistema Betha e do Google Maps, o resultado 

final total apresenta respectivamente em R$ 9.777.932,00 e R$ 10.437.715,00. Apresentando 

um acréscimo de 6,75% no valor venal geral dos imóveis. Esta classificação e coleta com 

comparação de dados vem de encontro ao primeiro objetivo específico proposto e parte do 

objetivo geral, versando sobre a atualização cadastral imobiliária, como um instrumento 

tecnológico para a modernização da administração municipal. Sabendo que impostos de 

competência municipal como IPTU e ITBI, utilizam como base o valor venal do imóvel. 

Na sequência, apresentam-se as estatísticas descritivas das edificações. Os dados 

apresentados na Tabela 1 foram calculados por meio do software SPSS e separados por base 

de onde foram coletados os dados e tipos de construção. 

 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas 

EDIFICAÇÃO BETHA EDIFICAÇÃO GOOGLE 

  Frequência Porcentagem   Frequência Porcentagem 

Madeira 32 26,89% Madeira 32 26,89% 

Misto 26 21,85% Misto 13 10,92% 

Alvenaria 61 51,26% Alvenaria 74 62,18% 

Total 119 100,00% Total 119 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao analisar detalhadamente os dados da Tabela 1, é possível observar variações de 

resultado nas duas bases de dados e nos índices apresentados em todos os indicadores. O 
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primeiro indicador a ser analisado foram as construções de Madeira. A partir disso verifica-

se que não houve alteração entre o que está cadastrado no sistema e o que se apresenta na 

realidade observada. Em ambos os casos, há 26,89% do total de imóveis objetos do presente 

estudo. Deste modo, pode-se concluir que para este tipo de edificação, o cadastro imobiliário 

municipal está correto. 

O contrário se observa para as construções do tipo Mista, as quais identifica-se que 

houve diferença. Enquanto no cadastro imobiliário aparecem 26 imóveis, representando 

21,85% do total de imóveis estudados, na verificação por imagem de satélite há somente 13 

imóveis, representando 10,92% do total. Isso indica que o cadastro imobiliário está com 

200% a mais de imóveis cadastrados como Misto, do que deveria estar. Indicando que este 

valor está bastante divergente da realidade. O oposto ocorre para as edificações de Alvenaria, 

que estão com um número menor do que deveriam estar no cadastro. Conforme pode ser 

identificado, 13 casas que estão cadastradas como mista, deveriam estar cadastradas como 

sendo de Alvenaria. O cadastro imobiliário conta com 61 imóveis, representando 51,26% do 

total. O que deveria na verdade ser de 74 imóveis, 62,18% do total.  

Como exposto por Campani e Silva (2018) a valorização de um imóvel basta para 

valer a pena o investimento. Um imóvel valoriza de acordo com diversos fatores, sejam do 

ambiente ou do terreno em evidência. Quanto mais atrativo, maiores as chances de 

investidores demonstrarem interesse pelo imóvel. Sabendo que para o cálculo do valor venal 

cada tipo de edificação tem um peso, sendo as edificações em Madeira as de menor valor e 

as de Alvenaria de maior valor, identifica-se que há uma redução do valor venal. Em 

consequência, também diminuirão os impostos que utilizam este dado como base de cálculo. 

Deste modo, atende-se ao segundo objetivo específico: “analisar que métodos de atualização 

cadastral tem relação direta com o aprimoramento dos tributos que incidem na propriedade 

imobiliária urbana”. Pode-se perceber, desta maneira, que o resultado do estudo está indo de 

encontro à intencionalidade do mesmo. Quando os dados se apresentam favoráveis aos 

objetivos da investigação. 

Após a identificação de todos os dados, foi utilizado o programa SPSS para o 

processamento e verificar a relação de significância de cada um dos dados em relação ao 

valor venal. 
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Tabela 2 - Correlações com o valor venal 

Correlações 

  ÁREA BETHA ÁREA GOOGLE 

VALOR 

VENAL 

Correlação de 

Pearson 
,178 ,323** 

Sig. (2 

extremidades) 
,053 ,000 

N 119 119 

Fonte: Elaborado a partir de SPSS (2020) 

 

Com parâmetro na Tabela 2, de correlação, utilizou-se como valor de significância 

quando os índices são foram menores que 0,05. Verifica-se, neste contexto, que o indicador 

da área Google, que a área em metros quadrados apresentada na realidade do imóvel, 

apresenta-se mais influente no decorrer das análises.  

Em se tratando deste índice da área Google, nota-se uma extrema significância sobre 

o valor venal. As amostras do estudo não exercem influência na comparação com a área 

Betha, que é a área cadastrada no cadastro imobiliário do município de União do Oeste, pois 

os dados não possuem diferença entre si. Para ambas as análises foram utilizados os mesmos 

imóveis. 

Com isso pode-se perceber que a atualização cadastral exerce sim influência no valor 

venal dos imóveis e consequentemente incremento nas receitas municipais. Para que o 

município aumente sua arrecadação a partir da tributação imobiliária, uma proposta é 

atualizar a planta de valores genéricos dos imóveis. Assim sendo, o terceiro objetivo 

específico proposto foi atendido, onde a partir dos resultados deste estudo é possível 

identificar como incrementar a receita tributária municipal e diminuir as demandas 

observadas no município de União do Oeste/SC. 

Na Tabela 3, apresentada a seguir, é relacionado uma análise de regressão sobre os 

índices em relação ao valor venal. 

Tabela 3 - Análise de regressão 

Modelo 

 

                  Sig. 

Beta 

1 (Constante)   ,000 

ÁREA BETHA ,054 ,578 

ÁREA GOOGLE ,301 ,002 

a. Variável Dependente: VALOR VENAL 

Fonte: Elaborado a partir de SPSS (2020) 
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Verificando a influência sobre o valor venal tanto da área de cadastro de imóveis 

quanto da área em loco, identifica-se que a área real (área Google) influencia 30% a mais no 

resultado final, com mais de 99,99% de chances de acerto neste estudo. Os achados deste 

estudo corroboram com Pereira (2018), quando este traz que o município perde potencial 

arrecadatório anualmente devido a defasagem dos dados da planta genérica de valores (PGV) 

em utilização, deixando de arrecadar um montante considerável através do IPTU. Quando 

analisados os índices do presente estudo, identifica-se que o valor venal sofre extrema 

influência da área efetiva, enquanto que comparado à área do cadastro, não há relativo efeito.  

Do mesmo modo, Sousa (2018) também vem de encontro com o estudo quando 

afirma que observou aumento na arrecadação do IPTU em função da atualização cadastral. 

Porém, por outro lado, há contextos que não são analisados neste artigo, como o índice de 

inadimplência do município. Sendo assim, não se pode afirmar que o estudo se enquadra 

totalmente com o estudo de Sousa. Seguindo os demais estudos citados no constructo, a 

continuidade da pesquisa trouxe outros segmentos. Então para a correlação com estudos 

anteriores, não é possível identificar resultados iguais ou divergentes. Restando comprovado 

o problema da pesquisa “existem ganhos tributários ao planejamento e a gestão com a 

implementação da atualização do cadastro imobiliário? ” e também o objetivo geral do 

estudo “analisar se a atualização cadastral imobiliária, como um instrumento tecnológico 

para a modernização da administração municipal, contribui para o aumento da arrecadação 

tributária para o município de União do Oeste/SC”. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo objetivou verificar a influência na arrecadação de tributos municipais 

com a atualização do cadastro imobiliário. 

Para tanto, avaliou-se parte dos imóveis com edificação para fins residenciais da 

cidade de União do Oeste/SC, constantes no sistema tributário municipal, Betha, em 

comparação com o Google Maps. Após análise dos dados coletados, foi possível verificar 

que dentre os 119 imóveis objetos do estudo, a atualização cadastral geraria um aumento de 

6,75% no valor venal direto total, percentual este que influencia também na arrecadação de 

impostos que utilizam o valor venal como base de cálculo. Na influência comparativa, os 

dados coletados pela atualização cadastral real, influenciaria em 30% a mais no valor venal 

final. 
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Pode-se perceber também que a atualização cadastral e o aumento tributário possuem 

relativa sintonia. Quando o cadastro imobiliário está com seus índices atualizados, gera um 

incremento no valor venal, e consequentemente, há ganho tributário. Observa-se que o objeto 

de estudo que eram os imóveis, exerceu influência nesta relação. Percebe-se que estes 

necessitam de sua constante atualização para prosperar na arrecadação municipal. Isso que 

vem sendo o enfoque principal dos gestores com interesses em comum sobre a riqueza e 

desenvolvimento municipal. 

Contudo, sabe-se que para uma atualização cadastral precisa faz-se necessário a 

vistoria de 100% dos imóveis em loco. Então, fica evidente que apesar da forte influência 

identificada, ainda assim não são dados extremamente corretos, pois a metragem para a 

atualização de cada um dos imóveis foi tirada a partir de uma imagem gerada via satélite. 

Como limitações do presente estudo, foi identificado a necessidade de uma coleta de 

dados por um período mais prolongado, onde seria possível a averiguação dos imóveis objeto 

de estudo de modo físico e não apenas através da imagem. A proximidade dos dados com a 

realidade, devido a este método de medição, ocasionou conclusões que não podem ser 

generalizadas. Como as imagens aéreas são atualizadas para o ano de 2020 e os índices 

tirados não divergem muito da realidade, fica evidente que a análise ocorre de maneira 

satisfatória para o objeto da pesquisa. A fim de auxiliar em pesquisas futuras, indica-se, deste 

modo, a averiguação em loco de cada um dos imóveis, ou pelo menos em parte destes. Isso 

para ter uma maior precisão de dados. Para a amostragem, aconselha-se que se excluam 

imóveis com mais de um pavimento, para facilitar por padronização no momento da coleta 

de dados, facilitando também na realização da correlação. Sugere-se, ainda, a análise 

comparativa por setores da cidade, o que permitiria avaliar a influência da zona de cadastro, 

auxiliando na análise e correção de possíveis focos com maior impasse. 

 

TITLE: INFLUENCE ON COLLECTION OF MUNICIPAL TAXES WITH UPDATE OF 

REAL ESTATE REGISTRATION 

ABSTRACT: Given a municipal need for increase and a correct correction of taxes, the 

study sought an alternative analysis, the objective is to analyze whether a real estate cadastral 

update, as a technological tool for modernization of municipal administration, contributes to 

the increase of tax collection. To the municipality of União do Oeste / SC. To meet this, a 

methodology used was the quantitative and descriptive method, through a documentary 

research. To collect data, use the Betha Sistemas municipal tax system and Google Maps. 

For data analysis or SPSS software. The data used were an area in square meters of plot, 

construction and type of construction, to generate with this data or local value, based on 32% 

of a total of a list of properties with pre-selected characteristics for the municipal land 
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registry of União do Oeste municipality. The results show that an update registration effort 

affects the increase of municipal tax collection. Thus, these aspects occur in relative 

harmony. The tax release is strongly influenced by the venal value, created from the real 

estate register. For further research, it indicates a comparative analysis of city sectors and 

further standardization of data. 

 

KEYWORDS: Tributes; Real Estate Registration; Venal Value. 
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RESUMO: O presente artigo aborda o tema gestão dos conflitos interpessoais no contexto 

das organizações públicas, com foco na área de segurança no sistema prisional. O objetivo 

proposto foi analisar os conflitos entre os gestores e a equipe de trabalho e as ações 

estratégicas de gestão no complexo penitenciário de São Pedro de Alcântara. A pesquisa foi 

realizada em duas fases, a primeira caracteriza-se por uma pesquisa exploratória, onde foram 

abordadas a administração e a gestão prisional, os conflitos organizacionais e as relações 

conflituosas no sistema penitenciário e as relações entre equipes e conflito. Na segunda 

desenvolveu-se o estudo de caso de caráter interpretativo de abordagem qualitativa cujo 
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resultado encontra-se detalhado na análise e discussão dos resultados, assim, o estudo de 

caso cumpre o papel de viabilizar a análise de como os conflitos entre gestores e equipe de 

trabalho no Complexo Penitenciário de Segurança Máxima de São Pedro de Alcântara/SC 

se configuram; e a análise das ações estratégicas de gestão que visam reduzir seus efeitos 

mais nocivos. A partir da análise dos dados, conclui-se que os conflitos são fenômenos 

relacionados com o trabalho, que se refletem no contexto organizacional e causam entraves 

influenciando no tratamento dos apenados, na vida carcerária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos; Estratégicas; Presídios. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A situação carcerária no Brasil revela, cotidianamente, a negligência e a violação de 

direitos fundamentais, o que indica expressiva contradição entre práticas institucionais 

diversas e o ordenamento jurídico. Ou seja, invariavelmente constata-se o descompasso entre 

o real tratamento dado aos apenados e a letra da lei. Dessa contradição, mas também de 

tantas outras, emergem diferentes situações de conflito. O cenário do sistema prisional 

catarinense não difere muito das estatísticas brasileiras. Ao se verificar a mesma série 

histórica percebe-se que no Estado de Santa Catarina o crescimento da população prisional 

acompanhou o crescimento nacional médio do período 2012 a 2014 foi de (70%). Segundo 

dados do TCE (2014), a população carcerária de 14.905 presos, leva a uma superlotação que 

já atinge 44 dos 49 estabelecimentos prisionais, sendo que desses 49 estabelecimentos 34 

estão proibidos judicialmente de receber mais detentos apresentando um déficit de 4.474 

vagas nos estabelecimentos penais catarinenses. Isso porque o crescimento da população 

carcerária é de 9% ao ano, e não acompanha a criação e ampliação de vagas.  

Os dispositivos legais e organizacionais prisionais marcam e são marcados pelos 

conflitos oriundos da tensão nas relações entre profissionais. Ademais, é importante lembrar 

que, tanto as organizações quanto o ordenamento jurídico têm papel fundamental nos rumos 

tomados pela sociedade e, nela, pelas mais diferentes instituições. Articulados ou não, ambos 

permitem alcançar distintas finalidades de suprir demandas diversas. Ademais, no universo 

carcerário são engendrados os conflitos intrínsecos que a organização abriga, para que o 

foco norteador seja a ressocialização. É importante que o sistema penitenciário estruturado 

na imagem dos gestores, agentes de segurança, agentes operacionais, enfim, na gama de 

trabalhadores que constitui esse universo, alinhe as suas visões e estabeleça coerência na 
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forma de tratamento dos apenados, de acordo com o que está estabelecido no conteúdo da 

Lei de Execução Penal (LEP). 

As relações engendradas no sistema prisional estão diretamente ligadas ao conflito 

que é fator importante para a dinâmica de toda e qualquer relação profissional, pois os 

conflitos (quer tenham efeitos positivos ou negativos) fazem parte da condição humana. 

Apesar de serem vozes dissonantes, alguns autores convergem em reiterar que as prisões são 

espaços de contradições e conflitos e que o ideário de reforma moral manifesta a sua 

incapacidade ressocializadora (PEDROSO, 1997; ZAFFARONI, 1991; ADORNO e DIAS, 

2013; THOMPSON, 2007). Ao empreender uma análise da noção de conflitos, uma das 

dimensões utilizadas é a análise das situações de origem e da avaliação das pessoas 

envolvidas nos contextos de conflito, conceito compartilhado pelos teóricos Blake e Mouton 

(1986), Chanlat (1996), Pereira e Gomes (2007), Cunha e Leitão (2011). 

Tendo em conta a complexidade da temática e sua relevância científica e social, o 

presente estudo propõe-se investigar o conflito entre gestores e equipe de trabalho e as ações 

de gestão estratégica no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara (COPE-

SPA/SC). Para alcançar tal intento, o objetivo é o de analisar os conflitos entre os gestores e 

a equipe de trabalho e as ações estratégicas de gestão no complexo penitenciário de São 

Pedro de Alcântara. A partir do objetivo geral foram delineados três objetivos específicos, 

como segue: i) descrever o ambiente da penitenciária COPE/SPA e suas ações estratégicas; 

ii) identificar as relações conflituosas na penitenciária COPE/SPA e os hiatos na gestão dos 

conflitos do ambiente penitenciário e iii) identificar ações estratégicas de gestão que 

reduzem os efeitos mais nocivos dos conflitos. 

A presente pesquisa foi realizada no Complexo Penitenciário de São Pedro de 

Alcântara (COPE-SPA), onde há 1.058 internos privados de liberdade, 247 agentes 

prisionais, um diretor geral, cinco diretores de setores (diretoria de saúde, educação e atenção 

social; penal; laboral; criminal e operacional), quatorze professores (de contrato temporário 

anual), duas psicólogas, uma assistente social, três técnicos de enfermagem, um enfermeiro, 

um médico e um dentista.  

Quanto à natureza da pesquisa, esta se caracteriza como descritiva e explicativa.  A 

pesquisa é qualitativa, pois concebe o conhecimento como um processo socialmente 

construído pelos atores sociais. Adotou-se o estudo de caso como estratégia de pesquisa por 

se tratar de um estudo em uma determinada unidade social de enfoque que seja 

eminentemente qualitativo.  Quanto ao paradigma da pesquisa foi utilizado o modelo 
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fenomenológico, de acordo com Walsham (1993), o embasamento epistemológico da 

pesquisa deriva do interpretativismo que visa à familiaridade do pesquisador com o universo 

pesquisado. Para a utilização dos instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas a 

pesquisa documental, entrevista, questionário e observação não participante. Como 

ferramenta de interpretação de dados, optou-se por utilizar a análise de conteúdo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Administração e Gestão Prisional 

 

Há uma gama considerável de autores que sustentam que a realidade prisional tem 

indicado a necessidade de uma reforma legislativa que legitime novas estratégias no campo 

da política pública penitenciária (BORDINI, 1989; BRANT, 1994, BISSOLE, 1998; LIMA, 

MISSE E MIRANDA, 2000; LEAL, 2001; COYLE, 2002; BARROS e JORDÃO, 2004; 

BALESTRERI, 2011; ADORNO e DIAS, 2013). De acordo com Abrúcio (2007), a função 

de formulação de políticas públicas de segurança está um pouco esquecida ou deixada em 

segundo plano, mantida por frágeis mecanismos intergovernamentais. O ordenamento 

jurídico é determinante na consolidação de um extenso conjunto de ações desenvolvidas por 

gestores nos ambientes prisionais. Deve-se atentar, então, para o quantum de influência que 

as leis podem ter nos rumos tomados pelas mais diversas organizações e, assim, nas ações 

dos gestores. 

Segundo Barros e Jordão (2004), o sistema penitenciário brasileiro está em crise, e 

essa comprovação, de acordo com os autores, destaca a falência sistêmica que reflete a 

inépcia dos governos em assumir a tutela desses apenados, bem como todo o aparato 

gerencial e de recursos cabíveis a esse fim. Ademais, de acordo com as ideias de Leal (2001), 

há um elemento conflitivo que engendra o sistema penitenciário brasileiro. Na visão do 

autor, há vários entraves que permeiam o universo prisional brasileiro, um dos mais 

permissivos diz respeito aos trabalhadores, ou seja, os funcionários penitenciários ou a 

equipe multidisciplinar que coexiste dentro do sistema penitenciário.  Dessa forma, segundo 

os apontamentos de Balestreri (201, p.121), os colaboradores que engendram a unidade 

prisional “permite a construção de um espaço que faça com que seus profissionais reflitam 

sobre as suas práticas e dialoguem de maneira mais qualificada e profissional sobre o seu 
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trabalho”. Assim, o sistema prisional acaba constituindo-se em um dos maiores problemas 

no que se refere à gestão da segurança pública no Brasil.  

 

2.2 Conflitos Organizacionais e Relações Conflituosas no Sistema Penitenciário  

 

Conflito tem várias definições, dependendo da perspectiva teórica e/ou do uso 

prático-instrumental a ele atribuído. De acordo com a afiliação teórica, apresentam-se 

diferentes conceitos. Para Chanlat (1996), o conflito tem seu início com o surgimento da 

interação social. Com ela nasce também os desacordos nas coletividades e as insatisfações 

diversas entre indivíduos. Certo caráter ambíguo dos conflitos, num corpo social, revela-se 

nas diferentes e divergentes maneiras de os sujeitos interpretá-los e enfrentá-los (BLAKE e 

MOUTON, 1986).  

Vale destacar que os conflitos podem ser positivos ou negativos ou, ainda, de acordo 

com a conceituação de Robins (2002), conflitos podem ser construtivos e destrutivos – 

destrutivos ou “disfuncionais”, que prejudicam a organização a fim da obtenção de 

determinado tipo de vantagem para quem causa o prejuízo, e construtivos ou “funcionais”, 

que produzem benefícios aos colaboradores e à organização.  Embora sejam vozes 

dissonantes, num esforço analítico as ideias de Cunha e Leitão (2011) e Pereira e Gomes 

(2007) se complementam, delineiam os elementos constitutivos dos contextos que originam 

os conflitos e entendem que a configuração e o tratamento dado aos trabalhos em equipes e 

também aos conflitos tem um peso muito importante dentro de uma gestão.  

 

2.3 Relações entre Equipes de Trabalho e Conflito 

 

Observa-se que as equipes de trabalho, no contexto contemporâneo organizacional, 

têm se tornado, cada vez mais, parte integrante e valiosa da organização. Cabe indicar que 

muitas organizações têm utilizado a ferramenta de equipes de trabalho para dinamizar suas 

ações.  

As equipes precisam estar ligadas aos objetivos estratégicos e se enquadrar no atual 

contexto do sistema de valores de uma organização. No que tange ao tema sobre conflito em 

instituições prisionais, o inventário das práticas individuais e coletivas tem mostrado que a 

finalidade do encarceramento é, sobretudo, a guarda de sujeitos privados de liberdade que 

cometeram algum ato contra a sociedade e contra a lei brasileira. A construção das relações 
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que engendram os sistemas prisionais, que vão dos gestores até os presidiários, passando 

pelos colaboradores, estrutura-se levando em consideração a existência de distintos sujeitos, 

com tipos diferentes de cultura, vivências, estímulos, formas de convivência em grupo, entre 

outros.  

Segundo Foucault (2012), a aculturação do privado de liberdade dá-se dentro das 

relações de poder constitutivas da instituição na qual está inserido, assim, o sistema penal 

não deve ser analisado pura e simplesmente como um aparelho de interdição e de 

representação de uma classe sobre outra, nem tampouco como álibi que abriga violência sem 

lei da classe dominante. 

As relações de poder nos sistemas prisionais e suas construções sociais históricas 

apresentam elementos, circunstâncias e situações geradoras de conflitos, não havendo como 

conceber somente um tipo único fomentador de conflito. Cada sistema social prisional é um 

catalisador de conflitos diversos. É complexo, subjetivo e coletivo, composto por relações 

de poder, resistência, dominação e violência.   

Segundo Goffman (2007), os conflitos nascem das relações entre os sujeitos que 

atuam em diferentes papéis de acordo com o contexto social em que estão inseridos, o qual 

se modifica cotidianamente. A rotina cotidiana e o papel dos atores sociais na organização 

são decisivos na configuração dos conflitos.  

Apesar das divergências teóricas, as reflexões de Goffman (2007), Foucault (2012) e 

Thompson (1998) convergem no que concerne ao sistema institucional prisional ao 

identificar suas atitudes e ações, que agem sobre regras rígidas sedimentadas em regime 

massificador próprio induzido pelas relações de poder. Essa indução vai dos trabalhadores 

hierarquizados até os privados de liberdade, e esse processo de comunicação é que sofre 

adaptações de acordo com a visão do trabalhador que está repassando essas orientações, 

processo esse chamado de “processo de prisionalização” – processo que é induzido 

principalmente pela perda de privilégios, perda da privacidade, perda das regalias e perda 

dos movimentos. 

Sabe-se que as relações entre os seres humanos são por natureza conflituosas, 

engendradas nas relações de poder e têm raízes nas divergências de opinião, valores, culturas 

e interesses entre outros. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As análises de resultados para melhor aproveitamento das discussões de resultados 

foram subdivididos em: (i) descrição do ambiente do Complexo Penitenciário de São Pedro 

de Alcântara e suas ações estratégicas; (ii) identificação das relações conflituosas e dos 

hiatos na gestão de conflitos na penitenciária COPE-SPA; e (iii) identificação das ações 

estratégicas de gestão que reduzem os efeitos nocivos dos conflitos. 

O Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara do Estado de Santa Catarina 

(COPE-SPA/SC) foi concluído em 2003 com capacidade total para 1.150 apenados, abriga 

1.058 internos (contagem feita em 10/11/2017), exclusivamente do sexo masculino. 

Localizado na Cidade de São Pedro de Alcântara, Grande Florianópolis, o COPE-SPA/SC 

caracteriza-se como uma penitenciária de segurança máxima para o cumprimento de penas 

privativas de liberdade em regime fechado, de acordo com o artigo 87 da LEP – Lei de 

Execuções Penais (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984). Assim sendo em 2019, o COPE-

SPA tem em sua totalidade duzentos e sessenta e nove (269) funcionários distribuídos em 

vários setores e cargos. A tabela a seguir demonstra figuradamente um esquema sintético 

retirado da ocorrência de respostas dos gestores e colaboradores pelos tipos de respostas 

sobre os determinantes de quais variáveis são fomentadoras de conflitos, e de como esses 

analisam o conflito enquanto fenômeno de pesquisa. 

 

 

Tabela – 1 Distribuição da ocorrência de respostas das variáveis que são 

fomentadoras de conflitos no COPE/SPA 

Perguntas Tipos de respostas Gestores Colaboradores 

Como se 

Processam os 

Conflitos 

Divergência entre os objetivos individuais e 

os objetivos organizacionais. 
1 - 

Conflitos trazem em seu enredo o resultado 

da diversidade. 
2 12 

Relações conflituosas nascem das relações 

dos sujeitos que atuam em diferentes papéis 

de acordo com o contexto social em que 

estão inseridos. 

1 - 
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A descontinuidade das equipes é originada 

porque ações e disciplinas são 

desconsideradas. 

- 38 

O conflito de tarefa está relacionado aos 

objetivos do trabalho e ao conteúdo deste. 
2 18 

O conflito de relacionamento diz respeito às 

relações interpessoais. 
- 73 

A interdependência de funções (processo de 

trabalho pode afetar ou ser afetado por 

outros). 

1 81 

O suporte, ou não, do conflito possui uma 

variável em comum, a “percepção” de 

relações e dos significados atribuídos às 

mensagens ou às ações dos outros. 

2 28 

Elementos 

Constitutivos 

dos Conflitos 

Estrutura prisional é deficiente. - 35 

O processo de trabalho é disfuncional. - 20 

A educação e promoção social da unidade, 

às vezes são conduzidas pela 

descontinuidade, atropeladas pela lógica da 

segurança, que sempre se sobrepõe aos 

demais trabalhos técnicos. 

- 26 

A multidisciplinaridade que aponta para as 

diferenças entre as equipes de profissionais. 
1 5 

Despreparo dos professores, reforçado pela 

inexistência de formação específica dos 

educadores para lidar com o contexto 

prisional. 

- 9 

A ausência, ou melhor, a presença ineficaz 

do Estado e dos componentes que os 

compõem, como a OAB, o judiciário e o 

Ministério Público. 

3 107 

O processo de rotatividade dos profissionais 

pedagógicos. 
1 7 

A oferta de estudos não corresponde à 

demanda.  
1 10 
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Falta de conhecimento dos princípios 

balizadores da equipe. 
- 10 

Cultura organizacional e gestão prática de 

melhoramento dos processos gerenciais e de 

trabalho. 

- 52 

A assimetria de informação é gradativa, 

apesar de se processar em um ambiente 

altamente normativo, esse descompasso na 

transmissão de informações e 

procedimentos de trabalho criam obstáculos 

ao bom andamento da unidade prisional.  

- 57 

A falta de medicamentos básicos que resulta 

no comprometimento da saúde do detento. 
1 18 

Relações entre 

Equipes de 

trabalho e 

Conflito 

Dualidade de comando na unidade prisional. - 32 

A atenção às famílias dos detentos, 

principalmente quando esta não é 

compreendida como parte importante dos 

trabalhos desenvolvidos pela unidade. 

1 2 

A interação do gestor com a equipe de 

trabalho. 
- 58 

Os funcionários, ao divergirem quanto à 

forma de tratamento que é dada ao apenado, 

acabam por afetar o bom funcionamento dos 

grupos de colaboradores formado por 

equipes heterogêneas. 

2 51 

A falta de colaboração entre os servidores 

(realizações efetivas das atividades 

previstas), respeito às escalas de trabalho, 

motivação, o reconhecimento das 

necessidades e no trabalho do outro, o não 

reconhecimento da integralização dos 

processos de trabalho. 

3 123 

A visão de alguns colaboradores sobre a 

percepção do servidor estável (concursado), 

em contraste com os servidores com 

vínculos de trabalhos transitórios e 

2 78 
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temporário produzindo certa consequência 

hierárquica nos trabalhos entre estáveis e 

contratados. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

A tabela 1 apresenta um desenho da amostra sobre os processos geradores de 

conflitos por meio das percepções dos gestores e dos colaboradores. Assim sendo, pode-se 

perceber que o discurso dos colaboradores apresentados a partir dos resultados: i) a estrutura 

física, material e organizacional apareceu em quase todas as narrativas extraídas tanto dos 

questionários feitos com os colaboradores como das entrevistas com os gestores como 

fomentador de conflitos. A estrutura é deficiente, tanto para os servidores como para os 

gestores, no sentido de que toda a unidade é pensada para garantir a segurança dos detentos, 

para um efetivo cumprimento da pena; ii) as políticas e estratégias definidas pelo governo, 

diretor e gestores são fortemente focadas na segurança e no perfil dos detentos, mas não 

contempla os familiares, as características socioculturais; iii) os resultados dos serviços 

prestados, segundo a percepção dos servidores, estão diretamente ligados às políticas e 

estratégias adotadas pelo governo e pela direção da unidade; e iv) são fomentadores 

perceptíveis de conflito na visão dos servidores, o processo de trabalho, dualidade de 

comando, as relações cotidianas e trabalho em equipe, falta de comando da estrutura física, 

falta de comunicação efetiva e a escassez de recursos. 

 Essa perspectiva corrobora a visão de conflito defendida por Quinn (2003), de que 

a estrutura organizacional é uma das maiores fomentadoras de conflitos. Essas 

descontinuidades se apresentam devido à segmentação e ao isolamento dos setores, à 

escassez de recursos, à divisão das tarefas feitas de forma inadequada, à falta de 

comprometimento e à execução de interesses individuais em detrimento dos coletivos, 

percebidos na unidade prisional e que são fatores determinantes na geração dos conflitos.  

Buscou-se criar um quadro reducionista por meio dos relatos obtidos nos 

questionários e nas entrevistas que indique quais efetivamente são as estratégias utilizadas 

como mecanismos de enfretamento dos conflitos na unidade prisional estudada. 

 

Tabela - 2 Análise descritiva a partir das entrevistas da amostra das 

estratégias que são utilizadas no COPE/SPA 

Resumo das Ações Estratégicas Empreendidas no COPE /SPA 

As ações nesses setores se desenvolvem por meio de políticas públicas. 

Não há ações estratégicas definidas previamente como modelo. 
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As ações são tomadas baseadas nas condições e nas variáveis que dependem diretamente da 

segurança. 

As metas estratégicas estabelecidas por tentativa e erro. 

A gestão é feita de forma informal, pessoal e baseada nas concepções do gestor sobre a maneira 

que as estratégias devem ser conduzidas. 

A instituição de uma inteligência dentro da unidade prisional. 

As ações e negociações se processa entre ofertas e contrapropostas de ofertas e concessões, onde 

as partes elegem as melhores contribuições dadas para a resolução do conflito.  

O instrumento colaboração é ferramenta utilizada e eficaz na gestão de conflitos no COPE/SPA. 

O uso frequente do poder na unidade prisional estudada. O poder diz respeito à capacidade que o 

indivíduo tem de influir e dominar o indivíduo. 

O enfrentamento dos conflitos que podem acontecer de quatro maneiras distintas: por eliminação, 

confronto, mediação ou negociação.  

As estratégias também são oriundas da Secretaria de Segurança e do DEAP (2014). 

As boas práticas são utilizadas como ferramental estratégico como forma de enfretamento dos 

conflitos que refletem um trabalho de melhoria para os internos. 

O processo de planejamento estratégico que estabelece as linhas de orientação é obtido através de 

relatórios, e a partir deles se consegue saber quais as gerências ou quais os problemas mais pontuais 

dentro da unidade penitenciária.  

Por meio desse diagnóstico consegue dividir melhor as atividades administrativas e ações que serão 

empreendidas no COPE/SPA, com base nos números e nas avaliações se cria a diretriz de 

administração. 

Manter os níveis de competências para permitir um desempenho eficaz de cada profissional, 

buscando alcançar metas e resultados levando em conta sempre às questões éticas e de 

relacionamento interno. 

Gestão compartilhada no que concerne ao setor de saúde prisional, acordando parcerias entre o 

Município de São Pedro de Alcântara e o COPE/SPA. 

Aumento da oferta pedagógica e a introdução de outras modalidades de estudo como a EAD. 

Não há ações estratégicas tampouco políticas públicas que trabalhem junto às revisões criminais. 

 A estratégia da unidade acontece formalmente e informalmente, pois as ações estratégicas são 

discutidas entre os principais gestores, como forma de estruturar o plano estratégico que vem das 

esferas governamentais seguindo sempre a hierarquia.  

O empoderamento dos agentes penitenciários, conhecedores dos problemas prisionais e das 

unidades, os levam a agir como facilitadores. 

As estratégias vistas pelos colaboradores do COPE/SPA são desconectadas ou não 

contextualizadas. Apesar desses colaboradores não identificarem as ações estratégicas 

empreendidas na unidade prisional são eles os praticantes e as pessoas responsáveis em exercer 

estas ações. 

O fator liderança, os cargos de liderança são ocupados por agentes penitenciários, que pela visão 

do diretor são os que realmente conhecem os conflitos. 

O uso do planejamento para analisar devidamente pontos nevrálgicos dos conflitos como o nível 

do conflito existente, a importância do conflito, o objetivo da intervenção e a imparcialidade, para 

que essa intervenção na gestão não corra o risco de imprimir um perfil pessoal. 

Ações estratégicas de gestão sem aporte de nenhum mecanismo de resolução de conflitos definido, 

porém foi identificada uma gestão de conflitos inteiramente pessoal, baseada nos julgamentos do 

gestor sobre a maneira pela qual as situações conflituosas devem ser conduzidas e notabilizando, 

entretanto um estilo de liderança. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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A análise delineada pelo estudo indicou que boa parte dos gestores prisionais do 

COPE-SPA preocupa-se mais com os sistemas de segurança e acabam deixando em segundo 

plano os aspectos ligados à formação e à reinserção social do egresso ao sistema. Dentro do 

COPE-SPA, cada gestor dentro da segurança normativa empreende ações estratégicas no seu 

determinado setor, em alguns setores essas estratégias são mais visíveis como na gestão 

laboral, de saúde ensino e promoção social, em outros setores muito pouco como na gestão 

de apoio operacional e efetivamente nenhuma na gestão de revisões criminais e execução 

penal. 

Pode-se perceber que o discurso dos entrevistados desde o diretor geral até os 

gerentes de setores do COPE/SPA corroboram a visão de Hamel e Prahalad (1995), as 

diretrizes estratégicas determinam e reproduzem os caminhos escolhidos no horizonte de 

planejamento, nesse caso, pode-se ver claramente que há diretrizes, seletivas e de expectativa 

de alcance de médio e longo prazo. As diretrizes estratégicas são definidas com foco para o 

melhoramento de todo o sistema prisional. Pode-se perceber que, na ótica dos gestores 

entrevistados dentro de cada gerência, resguardando as suas particularidades, é levado em 

consideração a multiplicidade de visões entre os funcionários, de maneira a assegurar 

decisões consistentes, que representem os interesses de todos os stakeholders.  Um 

componente que aparece em várias falas dos gestores da unidade prisional, que facilita as 

ações redutoras de conflitos para o diretor do COPE-SPA é o fator liderança, de acordo com 

o diretor os cargos de liderança são ocupados por agentes penitenciários, que pela visão do 

diretor são os que realmente conhecem o problema, ou seja, tornando-os assim facilitadores. 

Isso posto, na instituição prisional não foi verificado nessa gestão nenhum mecanismo de 

resolução de conflitos definido, porém foi identificada uma gestão de conflitos inteiramente 

pessoal, baseada nos julgamentos do gestor sobre a maneira pela qual as situações 

conflituosas devem ser conduzidas e notabilizando, entretanto, um estilo de liderança a qual, 

de acordo com Robbins (2005, p. 137), é definida “como a capacidade de influenciar um 

grupo em direção ao alcance de objetivos. A origem dessa influência pode ser formal, como 

a conferida por um alto cargo”. 

Outro elemento que facilita as ações redutoras de conflitos, refere-se ao fato de que 

dentro da sua gestão a negociação se processa entre ofertas e contrapropostas de ofertas e 

concessões, onde as partes elegem as melhores contribuições dadas para a resolução do 

conflito. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da revisão bibliográfica e com base na pesquisa feita em campo foi possível 

perceber que os conflitos são manifestos a partir das relações pessoais e interpessoais. Por 

meio das falas tanto dos gestores quanto dos servidores, fica claro o compromisso de cada 

profissional com seu código de ética profissional. Outro ponto são os modos divergentes de 

se conceber o preso e a prisão, fora o setor de segurança, os demais profissionais, bem como 

suas funções são entendidos como existentes somente para “cadeia não virar”, ou seja, para 

deixar os apenados tranquilos ao se oferecer serviços que são integralmente de 

responsabilidade do Estado, que é o de fazer se cumprir por meio da LEP.  

Apesar de se observar uma gestão atuante, não foi encontrada em nenhum fragmento 

tanto das entrevistas, como nos questionários, uma gestão institucionalizada que aponta para 

a utilização de uma gestão de conflitos. Na verdade, apesar da adoção da vertente gerencial, 

os servidores públicos estão sempre submetidos a modelos de gestão híbridos, que estão 

distanciados da teoria, mas intricados na prática. O cotidiano desses trabalhadores é 

atravessado por princípios tradicionais da administração pública engessado pela burocracia 

e por valores da administração pública gerencial.  

Como parte constitutiva de todo o processo, os servidores participam das situações 

de conflito, embora nem sempre percebam sua importância na resolução de problemas e na 

possibilidade de dirimir os efeitos mais nocivos dos momentos conflituosos. Com base nas 

análises das relações entre as ações estratégicas e a redução dos conflitos mais nocivos da 

unidade penitenciária prisional, observou-se que o modelo burocrático adotado pela 

Secretária Estadual, Departamento Penitenciário por meio da elaboração do Plano Diretor 

do Sistema Penitenciário produz consequências de dominação próprias gerando a formação 

de ações estratégicas informais que desenvolvem um sistema próprio de liderança. 

Não foi diagnosticada pelas pesquisadoras uma gestão de conflitos definida 

institucionalmente, essa gestão é feita de forma informal, pessoal e baseada nas concepções 

do gestor sobre a maneira pela qual as situações conflituosas devem ser conduzidas.  Sendo 

assim, a sua gestão depende da criação de procedimentos construídos nas experiências 

subjetivas e internalizadas da sua própria caminhada profissional. Verificou-se que o conflito 

na unidade penitenciária onde foi empreendida a pesquisa, influencia os procedimentos de 

trabalho, a qualidade do trabalho, as relações pessoais e interpessoais. Esses apontamentos 
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são relatados como entraves para o bom funcionamento da unidade, influenciando também 

no tratamento dos apenados, na vida carcerária e nas relações que elas engendram. Um olhar 

mais atento aos aspetos da pesquisa identificou que os conflitos são fenômenos relacionados 

com o trabalho, que se refletem no contexto organizacional, emergindo do descompasso do 

que é normatizado pelo DEAP amparado pelos seus respectivos objetivos estratégicos, e do 

que é efetivamente preconizado pela LEP. 

Com base nesses pressupostos, conclui-se a importância de estudar, investigar e 

empreender mais pesquisas sobre conflitos e gestão de conflitos em unidades penitenciárias. 

Faz-se necessário trazer para o escopo do trabalho a percepção da investidura e o 

aprimoramento de técnicas de gestão de conflitos para sistemas prisionais.  

 

TITLE: CONFLICTS BETWEEN MANAGERS AND LABOR TEAM AND 

STRATEGIC MANAGEMENT ACTIONS AT THE PENITENTIARY COMPLEX OF 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC 

 
ABSTRACT: This article addresses the theme of interpersonal conflicts management in the 

context of public organizations, focusing on the area of security in the prison system. The 

proposed objective was to analyze the conflicts between managers and the work team and 

strategic management actions in the penitentiary complex of São Pedro de Alcântara The 

research was carried out in two phases, the first is characterized by an exploratory research, 

where the administration and prison management, organizational conflicts and conflict 

relations in the prison system and the relations between teams and conflict were addressed. 

In the second, the case study of an interpretative approach was developed, the result of which 

is detailed in the analysis and discussion of the results, thus, the case study fulfills the role 

of enabling the analysis of how conflicts between managers and the work team in the 

Maximum Security Penitentiary Complex of São Pedro de Alcântara/SC are configured; and 

the analysis of strategic management actions aimed at reducing their most harmful effects. 

From the data analysis, it is concluded that conflicts are work-related phenomena, which are 

reflected in the organizational context and cause obstacles influencing the treatment of the 

incarceated in prison life. 
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RESUMO: Tem como tema as políticas públicas educacionais, com ênfase para o efeito 

destas em uma escola pública. A temática parte dos questionamentos às efetivas aplicações 

das políticas públicas e a importância da avaliação dos efeitos a quem são direcionadas. O 

objetivo geral é “Contribuir para a compreensão das políticas públicas educacionais e seus 

efeitos na qualidade do ensino público e agregar ao debate questões vividas pelos professores 

pela institucionalização das ações inerentes a estas políticas”. Os objetivos específicos são 

coletar elementos e informações que possibilitem análise da realidade educacional e suas 

dificuldades; analisar se os dados e informações obtidos podem subsidiar políticas públicas 

e ações educacionais na gestão da educação; propor possíveis soluções a partir dos resultados 

no que concerne a aumentar a quantidade e qualidade do atendimento nas escolas públicas. 

Artigo teórico-empírico, realizado inicialmente com a coleta de material bibliográfico e 

posterior estudo de caso em uma escola pública, com aplicação de questionário formado por 

perguntas abertas, sendo os dados analisados a partir da metodologia da análise de conteúdo. 

Nesse interim o artigo traz como resultado a compreensão das políticas públicas 

educacionais e seus efeitos na qualidade do ensino público e agregar ao debate questões 

vividas pelos professores pela institucionalização das ações inerentes a estas políticas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema se refere às políticas públicas, temática importante nos dias atuais, devido à 

necessidade de avaliação, no que diz respeito à efetividade das ações relacionadas às 

políticas públicas do Estado. 

Neste contexto, entende-se sociedade como, (...) um conjunto de indivíduos, dotados 

de interesses e recursos de poder diferenciado, que interagem continuamente, a fim de 

satisfazer às suas necessidades (RUA, 2014, p.12) (...). Contudo, por vezes, estas ações não 

são exatamente as proclamadas em documentos, programas ou leis, ocorrendo omissões; 

descaso; e ineficácia, por parte dos atores públicos, que deveriam promover a efetiva 

implementação de tais políticas públicas. 

Entende-se como atores públicos, (...) aqueles que exercem funções públicas e 

mobilizam os recursos associados a estas funções, podendo ser os burocratas, que 

apresentam funções técnicas na gestão pública e os políticos, que exercem mandatos eletivos 

(RUA, 2014) (...). Neste contexto, a avaliação dos impactos das políticas públicas é de 

grande importância, tanto ao Governo, quanto a sociedade civil, pois como salientam Ramos 

e Schabbach (2012), a avaliação de políticas públicas é essencial para o Estado, sendo alvo 

de estudos, que verificam a eficácia e o impacto das mesmas em diferentes áreas sociais. 

Com base nessas considerações, o tema do presente artigo, se encontra delimitado 

em relação à área educacional, verificando-se os impactos que as políticas públicas 

educacionais trazem para uma escola pública, com ênfase a efetividade e efeitos aos atores 

escolares. 

As políticas públicas educacionais, conforme Freire (2019) são as responsáveis pela 

execução de políticas educacionais, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE; o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, a partir do qual surgem 

ações como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização do Profissional da Educação – FUNDEB; o Programa Dinheiro Direto na Escola 

– PDDE; e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; os quais são as principais 

políticas implementadas, no sentido de trazer melhorias para o ensino na educação pública. 

Neste sentido, o artigo tem como objetivo abrangente contribuir para a compreensão 

das políticas públicas educacionais e seus efeitos na qualidade do ensino público e agregar 

ao debate questões vividas pelos professores pela institucionalização das ações inerentes a 

estas políticas”. Assim, o problema de pesquisa pode ser elaborado da seguinte forma: Quais 
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os efeitos das políticas públicas educacionais no Centro Educacional Municipal Presidente 

Médici do município de Balneário Camboriú – SC. Para atingir tal intento foram utilizados 

objetivos  específicos como: 1o) coletar elementos e informações que possibilitassem análise 

da realidade educacional e suas dificuldades; 2o) analisar se os dados e informações obtidos 

podem subsidiar políticas públicas e ações educacionais na gestão da educação e 3o) propor 

possíveis soluções a partir dos resultados no que concerne aumentar a quantidade e qualidade 

do atendimento nas escolas públicas. 

O artigo aborda as políticas públicas educacionais e seus efeitos na qualidade do 

ensino público apoiado nas questões vividas pelos professores devido a estas políticas. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

As políticas públicas são fundamentais para os municípios, pois promovem 

melhorias em diversas áreas sociais, como segurança; saúde; habitação; educação; entre 

outros. 

Ao referir-se sobre as demandas que podem levar ao surgimento de políticas, Rua 

(2014, p.28), admite que possam ser:  

 

[…] reivindicações de bens e serviços, como saúde, educação, estradas, 

transportes, segurança pública, normas de higiene e controle de produtos 

alimentícios, previdência social etc. Ou, ainda, demandas de participação 

no sistema político, como reconhecimento do direito de voto dos 

analfabetos, acessam a cargos públicos para estrangeiros, organização de 

associações políticas, etc. Ou, demandas de controle da corrupção, de 

preservação ambiental, de informação política, de estabelecimento de 

normas para os agentes públicos e privados, etc. 

 

Faz referência à complexidade da vida em sociedade e aos conflitos de interesse 

existentes com a diversidade de opiniões, de valores, e uma série de assuntos, que perpassam 

a formulação de uma política pública.  

Silva (2017) lembra que as políticas públicas trazem impactos para as pessoas, já que 

resultam em ações por parte do Estado, com vistas a atender demandas específicas da 

sociedade, sendo que as políticas públicas educacionais estão relacionadas à educação 

escolar, promovendo formas de regulação; promoção; orientação; apoio técnico e científico, 

no que se refere aos sistemas de ensino. 
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Considera Teixeira (2002), que as políticas públicas educacionais, em relação às suas 

modalidades, podem ser classificadas quanto aos impactos que levam aos destinatários, 

como regulatórias; distributivas; e redistributivas, sendo que: regulatórias – definem 

procedimentos ou regras para regular como os atores devem se comportar, com vistas ao 

atendimento das necessidades sociais específicas, não tendo o objetivo de trazer benefícios 

para determinados grupos; distributivas – tem o objetivo principal de promover a 

distribuição de benefícios específicos, sejam eles individuais ou coletivos, para 

determinados grupos sociais, sendo que esta modalidade tende a ser instrumentalizada pelo 

clientelismo; redistributivas – tem a capacidade de redistribuir recursos para determinados 

grupos da sociedade, com o fim de promover maior equidade, retirando benefícios ou 

recursos de um grupo, para beneficiar outros grupos, por isso, tende a gerar conflitos. 

Rua (2014, p.103), argumenta que “o conflito é uma modalidade de interação social 

envolvendo indivíduos, grupos, organizações e coletividades. O conflito implica choques 

para o acesso e a distribuição de recursos escassos”, sendo que estes recursos podem ser 

materiais ou subjetivos, como prestígio social, status social, entre outros. 

Freire (2019) cita como políticas públicas educacionais do Ministério da Educação – 

Ministério da Educação (MEC), o  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que visam melhorias 

para a educação pública nos municípios, ressaltando que a educação no Brasil foi 

municipalizada e estadualizada, com transferência de responsabilidades da União para 

estados e municípios, mas nem sempre há uma distribuição justa dos recursos que possibilite 

atender os gastos ligados à educação nas escolas. 

Face a isso, nota-se que as verificações dos impactos das políticas públicas 

educacionais são de grande importância para a educação, pois orientam os sistemas de 

ensino, regulando e melhorando a qualidade educacional nos municípios, sendo que a seguir 

discute-se sobre os principais programas relacionados. 

 

2.1 FNDE 

 

Trata-se de um fundo criado pelo Governo Federal, com vistas ao financiamento de 

programas para a educação. 

De acordo com Castro (2001), em 1969, a partir da Lei n. 872/1969, surge o FNDE, 

para captar e promover recursos para financiar programas destinados à educação, nos setores 
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de pesquisa; ensino; transporte e material escolar; alimentação; currículos; e livros didáticos; 

de acordo com as diretrizes do planejamento educacional, promovendo orientações; 

apoiando e avaliando resultados de sua implementação; e buscando levar formação cidadã à 

comunidade escolar, gerenciando importante fonte de recursos, que é o Salário Educação. 

Verifica-se que o FNDE é importante no contexto educacional, devido à promoção 

de recursos para o ensino; material escolar; livros didáticos; entre outros, sendo que os 

resultados deste programa são avaliados para verificação de seus resultados. 

 

2.2 PDE 

 

Se refere a um programa que visa ampliar a qualidade da educação, estando 

relacionado com um período, no qual buscava-se prioritariamente o desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

Neste contexto, Dantas et al. (2015), elucida que o PDE, teve origem em 2007, 

visando atingir a qualidade na educação, a partir do desenvolvimento socioeconômico do 

Brasil, sendo composto por 30 ações; apoio financeiro e técnico do Estado, devendo a escola 

cumprir determinadas metas, havendo a participação dos empresários locais. 

Ressalta-se que das 30 ações elencadas pelo PDE, 17 delas são destinadas para a 

educação básica, como o FUNDEB; e o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

(SAVIANI, 2007), sendo que na sequência passa-se a uma breve descrição destes programas, 

os quais têm a função de trazer melhorias para a educação básica, em relação ao ensino-

aprendizagem, profissionais de educação e alunos. 

Desta forma, observa-se que o PDE busca melhorias na qualidade educacional, em 

parceria com os setores empresariais, estando vinculado ao desenvolvimento 

socioeconômico do país, composto por metas e ações específicas, que devem ser realizadas 

pelas escolas. 

 

2.3 FUNDEB 

 

Foi criado para trazer maior valorização aos profissionais da educação, bem como 

corrigir desigualdades ligadas a distribuição de verbas para as escolas no Brasil. 

Segundo Freire (2019), no ano de 2007, o FUNDEF, que vigorou de 1997 até 2006, 

foi substituído pelo FUNDEB, que atua a partir da educação infantil até o ensino médio. O 
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FUNDEB passou a dispor de recursos federais, ampliando-se as verbas para a educação 

básica; diminuindo-se as desigualdades na educação; e aumentando-se o salário dos 

professores. Contudo, este aumento só existiu nos anos iniciais, visto que após este período, 

os municípios não dispuseram de recursos suficientes para promover os aumentos exigidos 

pelo Governo Federal, que obrigava estados e municípios a investir na valorização do 

professor e manutenção das escolas. 

Assim, entende-se que o FUNDEB prometeu a promoção de melhor distribuição dos 

financiamentos da educação básica, fundindo os recursos estaduais e municipais, ficando a 

União, responsável em complementar os valores gastos por aluno, caso os estados e 

municípios não obtivessem verbas suficientes.  

 

2.4 PDDE 

 

Este programa visa trazer mais autonomia para as escolas, no que se refere ao 

emprego das verbas destinadas a custear as mesmas. 

Oliveira e Lima (2015) entendem que o PDDE, teve seu início no ano de 1998, a 

partir da Medida Provisória n. 1.784, objetivando promover mais autonomia para o emprego, 

pelas escolas da educação básica, das verbas do programa, junto às suas despesas. O recurso 

anual é enviado para contas de Associações de Pais, Mestres e Funcionários, conforme o 

número de alunos de que a unidade dispõe. 

Percebe-se que a principal característica do PDDE é a busca pela descentralização, o 

que resulta em maior autonomia para as escolas, que passam a dispor da possibilidade de 

verificar suas necessidades e empregar os recursos com mais eficácia e rapidez. 

Ao fazer uma crítica ao modelo de descentralização, Rua (2014, p.44), acrescenta: 

 

[...] a transferência de atribuições visando ganhos de eficiência, agora 

incorpora a dimensão de redistribuição do poder, favorecendo a 

democratização das relações entre o Estado e a sociedade, mediante novas 

modalidades de arranjos decisórios – especialmente os conselhos – e novos 

padrões de acesso aos serviços. 

 

Neste sentido, entende-se que a busca pela descentralização, buscada pelo PDDE 

ainda se mostra insipiente, devendo haver maior mobilização neste sentido, para que de fato 

a escola possa se tornar autônoma, colaborando com a qualidade do ensino; transparência e 
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eficácia no emprego das verbas. A seguir, passa-se a uma discussão sobre o PNAE, um 

programa que trouxe mais garantia de verbas para a alimentação dos alunos na escola, 

promovendo maior grau de autonomia no que se refere à gestão de tais recursos. 

2.5 PNAE 

 

O programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tem como objetivo, 

promover recursos para a alimentação dos alunos nas escolas. 

Para Freire (2019), o PNAE foi criado com o fim de promover melhor gerenciamento 

na distribuição de verba pública destinada a alimentação escolar dos alunos do ensino básico. 

Santos; Costa e Bandeira (2016) definem que o PNAE, diz respeito a um programa 

suplementar a educação, o qual fornece recursos para a alimentação de alunos das escolas 

públicas, considerando-se que a alimentação é a base para atingir os objetivos do programa, 

buscando garantir que os alunos recebam alimentação. 

Dessa maneira, nota-se que o programa busca a garantia dos recursos para a 

alimentação dos alunos da escola pública, pois sem uma alimentação equilibrada, não é 

possível obter um bom rendimento na aprendizagem. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um artigo teórico-empírico e inicialmente efetuou-se a coleta e análise de 

material bibliográfico, para em seguida, realizar-se um estudo de caso. 

Com relação à abordagem, esta pesquisa caracteriza-se pela utilização de duas 

perspectivas de enfoque dos objetos, a saber, a qualitativa. A abordagem qualitativa foi 

utilizada por meio dos questionários abertos com discentes. Com relação à abordagem 

quantitativa, se refere a análise de conteúdo dos participantes da pesquisa.  

A abordagem qualitativa, conforme Bogdan e Bilken (1994), envolve a coleta de 

dados descritivos em relação ao fenômeno investigado, dando-se mais ênfase ao processo de 

constituição do que o produto final obtido com a pesquisa. 

O presente artigo também é definido, de acordo com seus objetivos, como descritivo, 

quanto aos procedimentos, como bibliográfico e documental, sendo que desta forma foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que, conforme Lakatos e Marconi (2003), consiste no 

levantamento de bibliografias sobre um assunto, buscando explicar um problema, a partir de 

referências teóricas. Neste sentido, este trabalho faz uso também da metodologia estudo de 
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caso, que de acordo com Yin (2015), possibilita fornecer explicações, no que tange 

diretamente ao caso considerado e elementos que lhe marcam o contexto. Os sujeitos da 

pesquisa são identificados pelos 10 professores do Centro Educacional Municipal Presidente 

Médici do município de Balneário Camboriú – SC. 

Para analisar os dados foi empregada a metodologia da análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (2006), se refere a uma técnica de análise das comunicações, que usa 

procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, obtendo-se 

conhecimentos em relação às condições de produção e recepção, recorrendo-se a 

indicadores, quantitativos ou não. Assim, a partir das falas dos respondentes, foram formadas 

categorias que evidenciam os destaques referentes aos efeitos das políticas públicas na escola 

participante da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Os dados coletados com a aplicação do questionário foram organizados a partir da 

técnica da análise de conteúdo, a qual, conforme Bardin (2006), consiste em verificar a 

ocorrência de repetições de palavras com bastante frequência, perante as falas dos 

pesquisados, o que leva a uma compreensão do pensamento dos sujeitos, por meio do 

conteúdo apresentado no texto, sendo que estas repetições expressas nos quadros a seguir, 

são denominadas “temas”, e os exemplos de respostas são agrupados nas seguintes 

categorias: 

 

Categoria 1: Entendimento do papel do FNDE. 

Categoria 2: Entendimento do FUNDEB. 

Categoria 3: Percepção da efetividade do desempenho do FNDE e FUNDEB. 

Categoria 4: Conhecimento da implementação do FUNDEB na escola.  

Categoria 5: Suficiência das verbas da educação básica. 

Categoria 6: Entendimento sobre o PNAE. 

Categoria 7: Funcionamento do PNAE. 

 

As categorias são apresentadas nos quadros 1 a 7, as respostas serão identificadas 

pela letra P os respondentes da categoria professores aparecem identificados como: EP1, 

EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, EP7, EP8, EP9, EP10, preservando, desse modo, a identidade dos 
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entrevistados. Sendo que o quadro 1, apresenta a categoria 1 e exemplos de respostas obtidas 

em relação a seguinte pergunta: “Em seu entendimento, qual o papel do FNDE?  

 

 

 

Quadro 1 – Categoria 1: Entendimento do papel do FNDE 

TEMA Distribuição da Ocorrência de Respostas  

Papel do FNDE no que 

concerne o suporte 

financeiro? 

[...] oferecer suportes financeiro e técnico para os municípios, buscando a 

melhoria da qualidade da educação [...]” P3. 

[...] Dar suporte financeiro e técnico para os municípios, tendo em vista a 

melhor qualidade da educação [...] P5. 

“Fornecer suporte financeiro para as instituições de ensino para fins de 

melhoria na qualidade da educação”. 

Papel do FNDE no que 

concerne a distribuição 

dos Recursos? 

[...] O papel do FNDE é a obtenção de recursos que tem o objetivo de 

realizar o financiamento de programas educacionais [...] P1. 

[...] captar recursos para financiar o ensino e pesquisa [...] P3. 

[…] promover recursos para o ensino, como livros, materiais escolares, 

merenda [...] P7. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 Se constata, a partir do Quadro 1, que os respondentes entendem que o FNDE tem, 

principalmente, o papel de promover recursos financeiros para a educação.  

 Ao referir-se sobre o FNDE, Castro (2001), afirma que este tem o papel de promover 

a captação de recursos financeiros para financiar projetos e programas ligados a educação, 

em relação a áreas como alimentação, material escolar, ensino, planejamento, entre outros. 

 O Quadro 2, apresenta as respostas relacionadas ao questionamento sobre o 

entendimento dos respondentes, no que se refere ao FUNDEB. 

 

Quadro 2 – Categoria 2: Entendimento do FUNDEB 

TEMA Distribuição da Ocorrência de Respostas 

Papel do FNDE no que 

concerne Valorização do 

professor. 

[…]  Analisar e distribuir recursos para a valorização do professor e manter 

a educação básica[…] P5. 

[…]  Busca a valorização dos professores através da distribuição de 

recursos[…] P8. 

[…] O FUNDEB tem o objetivo de promover maior valorização dos 

profissionais da educação […] P10. 

Papel do FNDE no que 

concerne Educação 

Básica. 

[…] Fundo destinado a manter e desenvolver a educação básica [...] P1. 

 […]  Entendo que o FUNDEB tem o papel de distribuir com justiça os 

recursos financeiros da educação básica [...] P3. 

[…]  Realizar ações para a educação básica [...] P9. 

Papel do FNDE no que […] Fundo financeiro destinado à melhoria da educação no país, através de 
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concerne Melhoria da 

educação. 

incentivos na comunidade escolar[…] P7. 

[…] Visa trazer melhorias para a educação pública […] P1. 

[…]  Tem o papel de melhorar a educação pública nos municípios [...]P2. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 Observa-se no Quadro 2, que segundo os respondentes, FUNDEB, tem como papel, 

valorizar os professores, sendo direcionado para a educação básica, buscando trazer 

melhorias para a educação pública nos municípios brasileiros. 

 Como informa Freire (2019), a atuação do FUNDEB, é desde a educação infantil até 

o ensino médio, realizando a distribuição de recursos financeiros para melhorar a 

remuneração dos professores, bem como a qualidade da educação. 

 Na terceira categoria, são expostas as percepções dos respondentes, no que diz 

respeito à efetividade do desempenho do FNDE e FUNDEB na escola onde atuam.  

 

Quadro 3 – Categoria 3: Efetividade do desempenho do FNDE e FUNDEB na escola. 

TEMA % Distribuição da Ocorrência de Respostas 

Sim 30% […]existem conselhos criados especificamente para esse fim[…] P2. 

[…] efetivamente[…] P1. 

[…] há pessoas que cuidam desta área[…] P7. 

Não 70%  […]  De forma efetiva acho que não, pois pode melhorar […] P5. 

 […]  Creio que determinadas ações não são efetivas, principalmente no que se refere à 

valorização dos profissionais da educação […] P7. 

[…]  Acho que não, pois tenho conhecimento de que algumas escolas cujas os recursos do 

município não são suficientes [...] P8. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 Nota-se no Quadro 3, que apesar da pesquisa focar em uma escola, existem visões 

diferenciadas sobre se o FNDE e o FUNDEB têm desempenhado seus papeis de forma 

efetiva na escola onde os respondentes atuam, o que denota a necessidade de avaliações mais 

precisas sobre estes programas. 

 Para Ramos e Schabbach (2012, p.1272), “a avaliação é um instrumento importante 

para a melhoria da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão e do controle social 

sobre a efetividade da ação do Estado”, sendo que a divulgação destas avaliações pode trazer 

maior entendimento aos profissionais de educação, sobre a efetividade de políticas públicas. 

 A quarta categoria evidencia o conhecimento dos respondentes acerca da 

implementação das políticas relacionadas ao FNDE e FUNDEB na escola onde atuam, sendo 

questionado se os mesmos tinham conhecimento de como estas políticas foram 
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implementadas em sua escola e se sim, que descrevessem esta implementação. 

 

Quadro 4 – Categoria 4: Conhecimento da implementação do FNDE e FUNDEB na escola 

TEMA % Distribuição da Ocorrência de Respostas 

Sim 60% […]Através do novo plano de carreira do magistério[…] P2. 

 […] Foram através do novo plano de carreira da educação[…] P5. 

[…] Sim. Por meio da alimentação e livros didáticos[…] P4. 

Não 40% […]  Percebi melhorias relacionadas ao FUNDEB e FNDE na escola[…] P3. 

[…] tenho conhecimento sobre como foram implementadas na escola onde atuo, pois não 

faço parte dos conselhos [...] P8. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 Evidente destacar que no Quadro 4, os principais temas encontrados nas respostas 

dos participantes da pesquisa são “Sim” e “Não”, evidenciando novamente a discordância 

entre os membros de uma mesma escola. 

 O Quadro 5 apresenta algumas respostas obtidas quando feita a seguinte pergunta aos 

respondentes da pesquisa: “Você acha que as verbas para políticas públicas destinadas a 

educação básica são suficientes? ” 

 

Quadro 5 – Categoria 5: Suficiência das verbas para a educação básica 

TEMA % Distribuição da Ocorrência de Respostas 

Não 70% […] porque as verbas não são suficientes para manter as unidades de ensino[…] P1. 

[…] deveria melhorar a distribuição de renda […]P4. 

[…]  Em alguns setores como transporte e material escolar existe muita 

precariedade[…]P7. 

Sim 30% […] podem ser suficientes apenas para evitar o sucateamento das escolas, se bem que já 

ouvi falar de escolas em situação bem precária [...] P10. 

[…] suficientes para a manutenção básica, mas deve haver melhorias mais significativas 

[…] P9. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 Como pode-se observar no Quadro 5, foram encontradas insatisfações no que se 

refere à suficiência das verbas destinadas à escola, sendo que aqueles que responderam 

“sim”, são suficientes, o fizeram com algumas ressalvas específicas. 

 Nos dizeres de Barone (1999), ações para implementar reformas na educação são 

oriundas de decisões políticas, articuladas para diferentes cenários, sendo que a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), dispõe que deve haver flexibilidade na organização do ensino. 

Mas na prática, a interferência do governo no financiamento para a educação, não colabora 
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com a efetiva descentralização do ensino fundamental, fazendo com que ocorram 

ineficiências na transferência de verbas advindas do FUNDEB. 

 Sobre a sexta categoria, está se refere à verificação do entendimento dos respondentes 

sobre o PNAE. O Quadro 6 mostra as respostas referentes a esta categoria. 

 

Quadro 6 – Categoria 6: Entendimento sobre o PNAE 

TEMA Distribuição da Ocorrência de Respostas 

Papel do PNAE no que 

concerne alimentação 

escolar. 

 […]é um programa suplementar a educação, que objetiva fornecer 

alimentação escolar para os alunos de toda a rede de ensino matriculados 

em escolas públicas [...]P4. 

[…] é o programa responsável pela merenda (alimentação escolar) ”. 

“Órgão do governo que cuida da alimentação escolar[…] P3. 

Papel do PNAE no que 

concerne merenda. 

[…] Programa do Governo para garantir a merenda nas escolas[…]P2. 

“O PNAE dá mais autonomia para a escola gerir os recursos destinados à 

merenda escolar, o que é um fator importante para escola”. 

[…] creio que é um programa governamental que visa à garantia da 

merenda escolar e mais liberdade para as escolas gerir estes recursos[…]P8. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 Constata-se no Quadro 6, que todos os respondentes entendem que o PNAE, 

apresenta função relacionada à alimentação ou merenda escolar. 

 Como informa Freire (2019), este programa promove maior contribuição no que se 

refere à distribuição das verbas relacionadas à alimentação dos alunos de escolas públicas, 

sendo que é a partir do PNAE, que o FNDE realiza a transferência de recursos para 

complementar as necessidades dos municípios em relação à alimentação nas escolas. Acerca 

da sétima categoria, trata-se do funcionamento do PNAE, na visão dos respondentes, sendo 

questionado da seguinte forma: “Na sua opinião ele (PNAE) funciona adequadamente”. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Para responder o problema de pesquisa, foi elaborado o objetivo geral (...) contribuir 

para a compreensão das políticas públicas educacionais e seus efeitos na qualidade do ensino 

público(...), dessa forma compreender as políticas educacionais como ações do Estado que 

linearmente mobilizarão as pessoas para que alcancem os objetivos da política, sem 

considerar as condições subjetivas configuradas em cada realidade social, mostrou-se 

ineficaz. Bem como ao tentar compreender o campo das políticas públicas, se pode 

identificar que a metodologia para produção das políticas ainda está vinculada às pressões 
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de grupos organizados da sociedade que, embora desejem mudanças profundas na qualidade 

da educação, não sabem, muitas vezes, como se organizam as tramas produzidas em 

diferentes espaços da escola 

Dessa forma no encadeamento de objetivos foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 1o) coletar elementos e informações que possibilitassem análise da realidade 

educacional e suas dificuldades; 2o) analisar se os dados e informações obtidos podem 

subsidiar políticas públicas e ações educacionais na gestão da educação; 3o) propor possíveis 

soluções a partir dos resultados no que concerne aumentar a quantidade e qualidade do 

atendimento nas escolas públicas. 

 Em relação ao primeiro objetivo específico, os dados apontam para problemas graves 

na eficiência do ensino oferecido pelas redes de escolas assim como também é a realidade 

Brasileira. Em face de tal realidade, o governo federal e muitos governos estaduais e 

municipais têm empreendido esforços para reverter esse quadro utilizando programas 

proporcionam inferências relevantes com relação às aprendizagens dos estudantes e à análise 

da eficácia das ações de melhoria da qualidade de ensino implantadas. Apesar dos avanços 

alcançados, muitos obstáculos ainda precisam ser alcançados, principalmente em um país no 

qual possui a quinta maior população mundial, com desigualdades profundas no que se 

referem à formação e acesso a cultura, educação e uso de novas tecnologias. 

 No que diz respeito ao segundo objetivo específico, que se refere, pode-se concluir 

que relação às políticas públicas (FNDE, FUNDEB, PNAE e PDDE), os professores 

entendem que o primeiro tem o papel de promover recursos para a educação e o segundo de 

valorizar os professores e ambos são direcionados a educação básica para melhorá-la, sendo 

que em relação ao PNAE, a maioria acredita que funciona bem e não há falta de merenda e 

acham que a evasão escolar é devida ao turismo e falta de envolvimento da escola com a 

comunidade, afirmando ainda que a escola não sofre sucateamento, mas consideram 

indignos os salários recebidos, acreditando que o PDDE é um programa importante. 

 Referente ao terceiro objetivo específico que foi “Propor possíveis soluções a partir 

dos resultados no que concerne aumentar a quantidade e qualidade do atendimento nas 

escolas públicas”, pode-se dizer que existe a necessidade de avaliações mais precisas sobre 

estes programas, haja vista que a maioria acredita que as verbas são insuficientes, afirmando 

que a escola onde atuam no momento não sofre sucateamento, mas há necessidade de 

melhorias para que este não ocorra e acreditam que estes programas não têm agido de forma 

efetiva. Convém destacar que este trabalho não esgotou o assunto, sendo necessário que 
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novos estudos sejam realizados, no intuito de se entender com maior profundidade, as visões 

dos professores acerca do desempenho efetivo do FNDE e do FUNDEB. 

 

TITLE: EFFECTS OF PUBLIC EDUCATIONAL POLICIES AT A PUBLIC SCHOOL 

 

ABSTRACT: Its theme is educational public policies, with emphasis on their effect in a 

public school. The theme is part of the questions to the effective applications of public 

policies and the importance of evaluating the effects to whom they are directed. The general 

objective is "To contribute to the understanding of public educational policies and their 

effects on the quality of public education and to add to the debate issues experienced by 

teachers by the institutionalization of the actions inherent to these policies". The specific 

objectives are to collect elements and information that enable the analysis of the educational 

reality and its difficulties; analyze whether the data and information obtained can support 

public policies and educational actions in the management of education; propose possible 

solutions based on the results with regard to increasing the quantity and quality of care in 

public schools. Theoretical-empirical article, initially carried out with the collection of 

bibliographic material and subsequent case study in a public school, with application of a 

questionnaire formed by open questions, and the data were analyzed from the methodology 

of content analysis. In this interim, the article brings as a result the understanding of public 

educational policies and their effects on the quality of public education and add to the debate 

issues experienced by teachers by the institutionalization of the actions inherent to these 

policies. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é discorrer sobre a escolarização indígena a partir das 

vivências no cotidiano da Escola Indígena de Ensino Fundamental Itaty (EIEF) durante o 

segundo semestre de 2019. De forma específica ensejamos conhecer a EIEF Itaty e verificar 

a sua inserção na própria aldeia. Por meio de pesquisa de campo de cunho exploratório e 

qualitativo, após observações, leitura de documentos e aplicação de questionário e 

entrevistas junto ao corpo docente, discente e equipe de gestão, concluiu-se que a prática 

educativa no cotidiano da aldeia se liga à concepções culturais próprias da cultura guarani 

acerca da criança, do ensino, da aprendizagem e do próprio significado de educação mediado 

pelos embates cotidianos para preservação da terra e da cultura indígena. Durante a curta 

convivência na escola pudemos acompanhar reivindicações de melhorias estruturais e 

pedagógicas, constatamos a presença constante e intensa da família na escola e o olhar atento 

e cauteloso de professores e gestores sobre as crianças e jovens. Como resultado da pesquisa, 

vimos a face escolarizada da educação se impondo tanto como importante instrumento de 

resistência cultural quanto como promotora de interação e conciliação com o universo não 

indígena. 

 PALAVRAS-CHAVES: Criança; Guarani; Escolarização. 

 INTRODUÇÃO 

 

 O território guarani se estende por diversos países atingindo quase toda a América 

do Sul.  A Aldeia Guarani Tekoa9 Itaty, T.I Morro dos Cavalos, objeto desta pesquisa, 

pertence à etnia Mbya – Guarani Mbya. Com território aproximado de 1.988 hm² (mil, 

novecentos e oitenta e oito hectares) e perímetro também aproximado de 31 km (trinta e um 

quilômetros), ela se situa na confluência de um córrego sem denominação com o Rio 

                                                           
7Possui Graduação em História e Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos - EJA, pela Universidade do Norte do 

Paraná - UNOPAR. Graduação em Pedagogia pela Faculdade Municipal de Palhoça - FMP.  
8 Graduada em História (UFSC) é mestre em História Cultural (UFSC) e Doutora em História Social (USP). Atualmente 

compõe o corpo docente da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) onde coordena o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 

e indígenas - NEABI/FMP 
9Terra, local onde moram. 

mailto:celina.mattos@aluno.fmpsc.edu.br
mailto:mirian.branco@fmpsc.edu.br
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Massiambu Pequeno, localizada às margens da BR 101 – Km 233 no Município de Palhoça, 

Estado de Santa Catarina.  

 Estima-se que sua população fixa seja de aproximadamente duzentas pessoas, 

porém, o constante deslocamento, característica do povo guarani, faz com que essa 

população varie bastante. Em março de 2020 por exemplo, chegaram à Aldeia outras nove 

famílias vindas da região Sudeste, então assolada por enchentes. A chegada dessas famílias 

trouxe à aldeia sessenta e dois novos integrantes. Esse movimento, bastante comum nessas 

comunidades, fazem das aldeias espaços de reencontro e trocas de informações, sementes e 

principalmente a solidariedade. Na figura1, a seguir, apresentamos a imagem da Tekoá T.I. 

Morro dos Cavalos. 

Figura 1 – Transcrição do Morro dos Cavalos  

 

        Disponível em: DNIT (2010). Projeto de Transposição do Morro dos Cavalos.  Relatório de Impacto da Duplicação 

da Rodovia BR 101 no Segmento 232,0 ao Km 235, 3. 

Sobre a localização dos guarani em território brasileiro, Maria Inês Ladeira apresenta 

em sua obra: “ O caminhar sob a luz: Território mbya à beira do oceano” que os guarani 

Mbya 

Encontram-se em aldeias situadas no interior e no litoral dos estados do sul – 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,  em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo em várias aldeias junto à Mata Atlântica. No litoral brasileiro suas 

comunidades são compostas por grupos familiares que, historicamente, procuram 

formar suas aldeias nas regiões montanhosas da Mata Atlântica - Serra do Mar, da 

Bocaina, do Tabuleiro, etc. (LADEIRA, 1992, p. 31).  
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A saga dos povos indígenas pela posse da terra também atinge os Guarani em 

Palhoça.  Em 19 de abril de 2008, por meio da Portaria nº 771 do Ministério da Justiça à área 

foi reconhecida e delimitada como terra indígena. Muito embora em seu Artigo 1º, a portaria 

declare a posse permanente aos grupos indígenas Guarani Mbya, até os dias de hoje,  estes 

continuam no aguardo da homologação de suas terras. Esse ato legislativo incompleto é 

demonstrativo do embate secular que opõe indígenas e não-indígenas. Entre os guarani de 

Palhoça, é ponto pacífico que a luta indígena pelos seus direitos perpassa gerações, e que as 

formas de defesa devem ser continuamente renovadas e atualizadas  no interior da aldeia, 

Nesse sentido a escolarização é vista como espaço estratégico de resistência e conciliação. 

A existência da escola na aldeia é o resultado de uma longa trajetória que remonta a 

segunda metade do século XX.  Desde a década de 1970, numa conjuntura de movimento 

que antecede a proclamação da Constituição Federal de 1988, os indígenas pleiteiam seus 

direitos que vão desde a manutenção das tradições, passando pela posse da terra, com forte 

reivindicação pela participação na tomadas de decisão relacionadas à presença indígena na 

sociedade brasileira. Na construção do texto legislativo, em 1987, segundo Medeiros (2018, 

p. 13), 

[...] os indígenas marcaram forte presença na Assembleia Constituinte, 

conquistando um capítulo na Constituição Federal e direitos há muito tempo 

reivindicados. O Artigo 231, garantiu-lhes o respeito a sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, rompendo, pelo menos oficialmente, com 

a política integracionista do Estado. A nova Carta constitucional reconheceu 

também o uso de línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, abrindo 

caminho para a construção da escola indígena atual. 

Enquanto parte do arcabouço documental decorrentes da homologação da nova 

constituição, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) enfatizaram a temática da 

pluralidade cultural e o respeito às características étnicas e culturais dos diferentes grupos 

sociais vivendo em território brasileiro. Nesse sentido o Referencial Curricular para 

Educação Indígena – RCNEI (1998) apresenta as especificidades atribuídas às áreas do 

conhecimento que contemplaram em seus conteúdos as culturas dos povos indígenas que 

valorizam as tradições culturais e são repassadas de geração a geração. Em 2008, a Lei 

Federal 11.645, atribuiu às escolas responsabilidade importante no que se refere ao 

conhecimento para valorização da História e Cultura Indígena. Atualmente a expectativa 

gira em torno da Base Nacional Curricular Comum – BNCC e sua capacidade de efetivar 

uma educação diferenciada e articulada às questões culturais indígenas. 
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Desde então esse comprometimento para com a Educação Indígena passou a ser 

competência do Ministério da Educação – MEC, cabendo aos Estados e Municípios a 

execução para a garantia deste direito. Além dessas leis, a política educacional conta ainda 

com ações desenvolvidas pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI na forma de políticas 

voltadas à gestão territorial, à sustentabilidade e à saúde. 

É importante relatar que em Santa Catarina, no dia 23 de dezembro de 2014, um 

passo importante foi dado rumo à autonomia indígena. Por meio da Lei nº 16.537 que institui 

o Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPIN/SC. Apresentado como “[...] órgão 

colegiado, de caráter permanente, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de Estado 

da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST), que contará com a participação dos 

povos indígenas, da sociedade civil e do Estado”. (SC, 2014). No Parágrafo único a lei 

apresenta as finalidades do CEPIN/SC, “[...] promover políticas públicas que contemplem 

os povos indígenas do Estado, fomentar a igualdade de direitos desses povos e garantir o 

exercício da cidadania por meio da participação indígena em atividades políticas, 

econômicas, sociais e culturais”. (SC, 2014). Como parte desse esforço de defesa da 

autonomia indígena respeito aos seus direitos a Educação, o Ensino e a Aprendizagem são 

aspectos muito valorizados entre os guarani.  

Em meio a esse contexto, na Tekoa Guarani – Morro dos Cavalos, a preparação das 

crianças é colocada como urgente e necessária dado o contexto conflituoso em que a aldeia 

está imersa e que envolve a posse da terra. Em conversa com lideranças, membros da 

comunidade e até mesmo as crianças é perceptível que todos da aldeia se identificam com a 

luta pela posse permanente da Tekoa onde habitam. Todos conscientes de que a batalha pelo 

bem-estar percorre um trajeto bastante delicado que demanda estratégias específicas e 

permanente prontidão. 

A aldeia que hoje abriga e gerencia sua própria escola nos dá indicações importantes 

de como os guarani se relacionam com a escolarização e quais são as estratégias de 

preservação da terra, da cultura e da própria aldeia. A criança guarani na escola e na 

comunidade interage no seu dia a dia com as informações da própria aldeia constituindo-se 

enquanto ser social e histórico. 

 De acordo com Tassinari, 

[...] ao contrário de nossa prática social que exclui as crianças das esferas 

decisórias, as crianças indígenas são elementos-chave na socialização e na 

interação de grupos sociais e os adultos reconhecem nelas potencialidades que as 
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permitem ocupar espaços de sujeitos plenos e produtores de sociabilidade. 

(TASSINARI, 2007, p. 23). 

         Desta maneira, a existência do conselho (CEPIN) se coloca enquanto elemento 

importante na luta pelos direitos e manutenção das conquistas dos guarani catarinenses e 

outros povos. É possível dizer que as suas ações o potencializam os objetivos que perpassam 

a Educação Indígena de uma educação diferenciada e bilíngue. Uma escola de qualidade e 

respeito aos valores culturais e artísticos no âmbito nacional e regional, respeitando o Art. 

210 – CF/88, que no § 2º apresenta que “[...] O ensino fundamental regular será ministrado 

em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. (BRASIL, 1988).  

Figura 2 – Fachada da escola EIEF Itaty.            

  

          Fonte: Repórter Popular: o povo tem voz. Disponível em: 

<http://reporterpopular.com.br/morro-dos-cavalos-crimes-racistas-e-silencio-da grande- 

midia/>. Acesso em 09 de out. 2019. 

É importante ainda ressaltar que no que tange aos guarani o sentido da escolarização 

está ligado à percepção que se tem da criança na aldeia.  A criança guarani consegue ter 

ampla participação nos circuitos da aldeia, pois sempre está livre para explorar os espaços 

físicos, visitar e brincar com as outras crianças e circular entre os mais velhos. De acordo 

com Grizzi e Silva (1991), a educação para o indígena é o processo que “[...] envolve agentes 

estranhos à cultura e liga-se à realidade do contato [...] O campo da educação é amplo, toda 

ação indigenista é educativa”. (GRIZZI; SILVA, 1991, p. 16). Nessa perspectiva de 

educação difusa a criança aprende e desenvolve solidariedade em um espaço onde ela é 

cuidada por todos com a mesma intensidade e respeito. Esse é um dos primeiros e principais 

ensinamentos difundidos na educação indígena no interior da comunidade guarani. Segundo 

Tassinari (2007, p. 14), entre os guarani existe o reconhecimento da autonomia da criança, 

sendo por todos respeitadas, pois são vistas como “[...] um ser de fato, portador de um 
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espírito que precisa ser cativado para ficar na terra”. Sendo, portanto livre, aprendendo com 

o viver, com o direito de ir e vir, ou seja, o direito de ser criança. Tendo dessa maneira, 

responsabilidades por sua socialização, em virtude de participarem do dia a dia na Aldeia e 

da vida social. 

          Neste contexto educativo a escolarização que é mediada pelo contato com 

comunidades não-indígenas age como fator de ligação entre as práticas da aldeia e o universo 

além dela, território não-indígena com o qual as crianças terão que lidar enquanto adultas. 

Prova disso é o fato de que as crianças guarani são inseridas no universo escolar apenas 

depois de já haverem recebido na Opy os ensinamentos essenciais e necessários à 

fundamentação de sua identidade, tal como a língua guarani por exemplo.  Essa forma de 

construção do sujeito é intrigante pois deste processo tanto se constituem os caciques e os 

pajés, como também se formam os pedagogos, advogados, escritores, os envolvidos com a 

medicina alternativa, artesãos, músicos, cantores e políticos. Todos de forma direta ou 

indireta, contribuindo para a permanência da história e cultura indígena que tem encontrado 

veículos cada vez mais diversificados e tecnológicos de guarda e exposição. 

 Indo ao encontro desse pensamento, Kambeba (2018, p. 42) acrescenta que, 

[...] hoje, temos indígenas que se utilizam das redes sociais, blogs e páginas de 

cunho literário que são visualizadas todos os dias. Nasce outra ferramenta, se bem 

usada, de divulgação do pensamento indígena. Aos poucos vai-se ganhando um 

público leitor nas redes virtuais para uma literatura virtual, com o mesmo peso que 

a literatura publicada em papel. 

As ferramentas tecnológicas permitem hoje uma interação não vislumbrada em 

outras épocas e que beneficia a todos, inclusive os juruas10 que ganham a oportunidade 

adentrar ao mundo  guarani e apropriar-se do vasto conhecimento que possuem.    

É possível então inferir que por meio da escolarização a criança indígena está sendo 

preparada para preservar sua cultura e identidade, proteger seu povo e se relacionar com os 

não indígenas. Esses conhecimentos são construídos primeiro num espaço familiar, ou seja, 

entre aqueles que convivem juntos, partilhando alimentos e cuidados. “Nessa esfera familiar, 

as crianças são educadas e seus corpos são produzidos”. (TASSINARI, 2007, p. 20). Com o 

objetivo de manter as suas tradições e seu modo de viver. Percebe-se, portanto, o quanto as 

crianças são importantes mediadoras na socialização entre os grupos. São consideradas 

Xondaro11 , tal quais os professores, que nos tempos de hoje também são o corpo Xondaro 

                                                           
10Não indígenas. 
11Guerreiro. 
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de uma aldeia, por ensinar as crianças e jovens a conhecer a sociedade em que estão 

inseridos.  

As informações referentes à fundação da Escola foram coletadas a partir do trabalho 

de conclusão de curso de Eunice Antunes12 (2015), que por sua vez utilizou o relato oral 

como principal fonte de pesquisa. No trabalho de Eunice (Kerexu), encontramos o 

depoimento de Adão Antunes, pai da autora e foi o mais antigo professor da aldeia. Segundo 

ele, em 1995, 

Secretaria de Educação foi informada pelos antropólogos que havia duas 

comunidades que precisavam matricular as crianças em escolas. Como os pais não 

aceitavam que os filhos fossem estudar fora da aldeia, foi criada uma escola isolada 

no Morro dos Cavalos numa casinha antiga de madeira, onde o primeiro professor 

foi o Sr. Hyral Moreira, que hoje é Cacique da Aldeia Biguaçu. (ANTUNES, 2015, 

p. 15).  

         Ainda de acordo com Eunice somente no final de 2002, 

[...] foi inaugurada a escola Indígena de Ensino fundamental Itaty, no governo do 

Sr. Esperidião Amim, governador do estado. Seu Artur Benite era o cacique. 

Naquele tempo, a escola funcionava somente com as séries iniciais, de 1ª a 4ª, 

havia professores juruá que trabalhavam somente na língua portuguesa e havia 

também professores Guarani que eram os intérpretes dos professores juruá. 

(ANTUNES, 2015, p. 15). 

Nesse caso, obrigatoriamente teria que haver um intérprete para que as crianças 

pudessem se apropriar do tema apresentado, dificultando, dessa maneira, a compreensão dos 

conteúdos. João Batista Gonçalves13, professor que me permitiu assistir suas aulas na aldeia, 

comenta que nos dias de hoje a única a atuar na aldeia como não indígena é a diretora, algo 

proposital que facilita o trânsito nas instâncias da Secretaria Estadual de Educação. 

         Cabe aqui enfatizar que nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), as 

crianças são alfabetizadas primeiras em língua guarani, sendo que no 4º e 5º Ano em língua 

Portuguesa.  Em 2019 a escola contava com 12 professores que atendem do 1º ao 3º Ano 

com alfabetização na língua guarani e 4º e 5º Ano na língua portuguesa. Educação de Jovens 

e Adultos – EJA, e nas disciplinas: Educação Física, Artes, Arte Guarani, Interdisciplinar, 

Português, História, Matemática, Ciência e Geografia 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. 

Há também um professor e orientador pedagógico que atende a Extensão – 1º ao 9º Ano 

                                                           
12Eunice Antunes é Graduada em Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina (2015). 

Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de Ecossistemas.  
13Possui graduação no Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica com a Monografia: 

Etnoterritorialidade e a homologação da Terra Indígena Morro dos Cavalos. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro 

de Filosofia e ciências Humanas. Departamento de História. Em 19 de março de 2015. 
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multisseriada (PPP, 2019, p. 32). Com 62 alunos divididos em três turnos, sendo 15 no 

processo de alfabetização em guarani. 

         De acordo com os relatos coletados percebe-se o quanto a escola tem se empenhado 

para sua consolidação, pois, os que já se formaram, hoje fazem faculdade na Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, portanto, inicia-se um novo ciclo. 

Em sua estrutura física atual a escola possui três salas de aula, pátio, sala da direção, 

cozinha e refeitório no piso superior. Na parte debaixo estão sendo construídas a sala de 

informática e a biblioteca, com a participação da direção da escola, comunidade, estudantes 

da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 

Indígenas – NEABI14. Percebe-se que realmente a escola necessita de mais salas de aula, 

indo ao encontro do desejo dos estudantes e professores. A direção da escola preocupa-se 

com essa situação e está junto a Secretaria da Educação e outros órgãos públicos ou 

voluntários, para conseguir computadores e biblioteca para os estudantes da EIEF Itaty 

Morro dos Cavalos. 

No segundo semestre de 2019, momento da pesquisa, no período matutino a turma é  

multisseriada (1º 2º e 3º Ano), composta por oito crianças, sendo sete meninos e apenas uma 

menina. A sala de aula é pequena e possuem dois quadros, um verde para escrever com giz 

e um branco próprio para caneta. Em seu mobiliário ainda está incluída a mesa do professor, 

carteiras das crianças, mesa de pingue-pongue e uma mesa redonda multiuso, um mural com 

o alfabeto da Língua Portuguesa. A maioria das crianças anda descalça ou com sandálias de 

dedo, não usam uniformes. 

         Num dos momentos de observação das aulas notei uma das crianças menores 

movendo em uma mesa as peças de outro jogo, o dominó. Logo, me peguei indagando 

internamente no que ela pensava ao movimentar as peças do dominó, jogo que conhece, mas 

não domina? Refleti que, por vezes, esquecemos que a criança tem curiosidade e ativa a sua 

imaginação em qualquer cultura. Faz seu espaço tornar-se seu mundo, naquela concentração, 

um mundo só seu. O direito de experienciar, tocar, sentir e viajar no mundo mágico da 

infância existe na Aldeia o tempo todo. As crianças são livres e aprendem com suas 

                                                           
14NEABI – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. O NEABI-FMP foi criado em 2011 com o objetivo de 

promover o debate científico da temática afro-brasileira e indígena, atendendo as leis N. 10.639/2003 e N. 11.645/2008 e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004).O NEABI-FMP está vinculado ao curso de Pedagogia 

devido ao caráter da lei, porém atende acadêmicos dos três cursos de graduação e agrega diferentes projetos dentro da 

temática. 
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experiências, sempre sob os olhos atentos de quem cuida e guarda. Não só o professor, mas, 

toda a aldeia. Naquele momento, o dominó estava sendo apropriado por aquele menino que 

o transformava no jogo ou na brincadeira que bem quisesse. 

         A segurança das crianças é elemento de preocupação de todos na Tekoa. De forma 

quase imperceptível na aldeia as crianças estão sempre sujeitas ao cuidado de todos e na 

escola isso não é diferente. Lá elas circulam sob os olhares atentos como o do professor 

Batista que sempre com seu petyngua15 circula no pátio da escola, observando, também as 

crianças que brincam no parque. A criança na sociedade indígena é “[...] ‘propriedade’ de 

todos, de modo que muita gente ajuda a tomar conta dela.” (MUNDURUKU, 2009, p. 57). 

É o que se percebe quando se visita a Aldeia, o cuidado que todos têm com as crianças. Além 

de que, as crianças indígenas 

 

[...] são criadas em grande liberdade, sem nenhuma imposição. Isso as torna, quase 

sempre, bem comportadas. Quando crescem um pouco, não têm muitas 

responsabilidades, mas pedem-se a elas pequenos serviços: buscar água, olhar um 

irmão mais novo, espantar os cachorros, chamar alguém etc. (MUNDURUKU, 

2009, p. 57). 

 

         Na aula de matemática, terminada a resolução das atividades, os cadernos são 

apresentados ao professor para possíveis correções. Feito isso, as crianças vão até a lousa 

escrever os resultados das contas. Após, as crianças são liberadas para brincar à vontade no 

campo junto ao parque até a hora do almoço. Antes de ir para casa todas almoçam juntamente 

com os estudantes do período vespertino que chegam para sua aula. Nenhuma criança 

começa sua aula ou sai da escola sem estar alimentada. 

Na hora da explicação do Alfabeto Guarani, recebemos a visita de uma linda e 

simpática menina que não era da turma. Curiosa com a minha presença ela sentou-se ao meu 

lado e conversou comigo, mas, infelizmente eu não entendia. Desenhei no caderno uma casa 

diferente com minha caneta e emprestei a ela. Em um dado momento, ela saiu da sala, mas, 

voltou com um livro e um lápis, devolvendo a caneta. À medida que folheava o livro ela me 

mostrava as figuras e assim trocamos ideias. Foi uma boa conversa, eu sei, por que sorriu. A 

escola para ela e seus colegas vivenciada como espaço de lúdica autonomia. Essa menininha 

entrou e saiu da sala, conversou comigo e ninguém a guiou ou impediu. 

 

                                                           
15 Cachimbo (Sagrado). 
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Figura 3 - A visitante. 

  

                                    Fonte: A autora em 15/08/2019 

 

Na aula de Artes, além do material impresso que a professora distribui também são 

eles incentivados a fazerem seus próprios desenhos. Na saída, enquanto aguardava pela 

diretora, fiquei observando as crianças em atividades diferentes das quais havia 

acompanhado. Foi quando pude perceber que sempre lhes está disponível algum alimento, 

seja bolacha, café ou frutas. 

         Durante o  período em que estive na aldeia em contato com a escola, as crianças e a 

comunidade reforcei a compreensão de que o aprendizado adquirido de geração a geração é 

muito forte, o respeito e a preocupação que uns têm pelos outros e principalmente, pelos 

ensinamentos que os mais velhos apresentam e as suas funções perante a comunidade é 

determinante para preservação da identidade. Meliá (1999, p. 12) comenta que,     

Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias próprias, das 

quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Em outros termos, continua 

havendo nesses povos uma educação indígena que permite que o modo de ser e a 

cultura venham a se reproduzir nas novas gerações, mas também que essas 

sociedades encarem com relativo sucesso situações novas. 

 

 Assim, podemos dizer que “[...] as formas ameríndias de transformar o ‘outro’ em 

‘nós’ dizem respeito aos cuidados com crianças, pois toda criança traz a marca da 

alteridade”. (TASSINARI, 2007, p. 21). A alteridade significa o olhar para o outro, colocar-

se no lugar do outro, para não feri-lo em suas crenças e modos de ser, segundo a 

Antropologia. Ao manter a rotina da escolarização no interior da aldeia, os adultos 

reproduzem as estratégias de ensinar sobre a cultura do outro para que a partir desses 
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ensinamentos as crianças possam se apropriar dos conhecimentos necessários à sua 

sobrevivência e do seu povo. 

         Além da observação das aulas e da leitura de documentos, o questionário e a 

entrevista foi um dos recursos escolhidos para dar suporte à investigação feita na escola. 

Com intenção de obter o máximo de informações, as perguntas foram dirigidas a três grupos 

distintos e interligados, ou seja, os alunos, os professores e os gestores e desse material 

resultaram algumas informações importantes que passo a relatar. 

   Indagadas sobre seus nomes todas as crianças revelaram saber o significado do nome 

guarani ao mesmo tempo em que demonstraram estar à vontade com a existência do nome 

não indígena. De certa forma, essa particularidade me permitiu saber que desde muito cedo 

as crianças se conscientizam da dualidade em que vivem.   

No período vespertino os mesmos professores atendem as crianças com idade entre 

8 e 12 anos num total de cinco crianças sobre o tema “meio ambiente” me foi informado que 

a escola possui uma disciplina para esse tema. Percebe-se o cuidado que tem com a natureza 

e com o meio ambiente. Para o povo guarani, a Terra é sagrada, por isso justifica-se uma 

disciplina específica sobre as questões ambientais, além de que, dali sai seu sustento e a cura, 

por meio das ervas, sementes, penas e outros, que buscam. 

         Todas as crianças disseram gostar da escola da aldeia, sendo a matemática a 

disciplina mais lembrada. Quando perguntados sobre suas esperanças para o futuro e se 

achavam que a escola contribuiria para sua construção, mostraram-se otimistas, gerando 

respostas tais como “A escola me ajudará a viver”, “Me ajudará a ser feliz”, “Com ela vou 

sobreviver”, “Conseguir trabalho”. Sobre o que faz falta na escola, as crianças citaram 

elementos também ausentes na maior parte das escolas não indígenas: biblioteca, 

computador, dentre outros.     A experimentação sob orientação dos mais velhos é estratégia 

constante de aprendizagem. Como primeiro passo na educação das crianças lhes é ensinado 

os caminhos do espírito, da liberdade, da vida comunitária e da responsabilidade social. Com 

o objetivo que o “Céu” permaneça equilibrado e deixando os espíritos satisfeitos, em prol da 

sobrevivência da comunidade, como cita Munduruku (2009, p. 60).  

        Com relação ao programa anual dos conteúdos a serem trabalhados nas disciplinas este 

se  inicia em meados do mês de fevereiro momento em que o corpo docente da escola se 

reúne para decidir o tema da Semana Cultural Indígena, momento importante de celebração 

que acontece em abril e tem os não-indígenas como principais convidados a conhecer e 

participar da cultura indígena, pode-se dizer que este é um importante momento de encontro 
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entre as crianças da aldeia com os não-indígenas. Após a escolha do tema, os professores 

adotam um subtema para ser desenvolvido em suas disciplinas durante o ano.  

 

CONCLUSÃO 

 

Em minha breve convivência com a comunidade guarani, pude perceber o esforço da 

escola em se conservar em todos os sentidos. Compreendi a sua relevância na vida dos 

guarani e suas causas que demandam resistência e empoderamento constante. A criança 

indígena é bilíngue porque precisa entender e conhecer o juruá para em seu mundo se inserir 

e se defender. Conscientes de que as portas não serão abertas facilmente a necessidade de 

dar às crianças condições de se fortalecer em sua identidade é preemente. 

Ao estar em contato contínuo na aldeia presenciei momentos de desânimo por parte 

dos que ali circulam, algo transitório e logo demovido na retomada da luta. Digo isso porque 

estou frequentando os eventos que ali acontecem desde 2017. Suas terras não foram 

demarcadas, a escola precisa de mais salas e ampliações, necessita de pintura, proteção no 

parque. Não possuem computadores (apenas um para os trabalhos da direção da escola), 

mas, tem internet e não possuem biblioteca e nem materiais didáticos atualizados. Na aldeia 

as mudanças são lentas e demandam a iniciativa dos próprios estudantes, professores e 

comunidade que frequentemente envolve-se com a pintura de sua etnia nos espaços da 

escola, redes, almofadas e tatame para que sintam-se confortáveis. 

 Conviver com as crianças por meio da observação (não falo guarani) foi deveras 

gratificante e digo que há muito a aprender com elas em sua singularidade percebendo que 

são o motor da aldeia e portadoras de grande responsabilidade. Os adultos depositam nelas 

as esperanças de preservação territorial e cultural. Esperam que elas sigam suas tradições e 

seu modo de viver. Por tudo isso é preciso o olhar sensível da sociedade e das Políticas 

Públicas com relação a essas etnias.  

A convivência me ensinou que o contato deve sempre existir pois a aproximação 

contribui para que estereótipos caiam por terra, aproveitando, assim, o conhecimento desta 

potente vizinhança de forma a favorecer a percepção do nosso parentesco íntimo com os 

indígenas, além de que, é desta história que a nossa se constituiu. Temos, portanto, uma 

história em comum.  

Na EIEF Itaty da comunidade Indígena do Morro dos Cavalos, a partir do 

reconhecimento do trabalho escolar ali praticado vimos de forma subjetiva a importância da 
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escola no cotidiano da aldeia, visto pela participação ativa da família, das suas lideranças e 

das próprias crianças. Essa curta convivência com os Guarani em sua escola nos mostrou o 

quanto é importante a manutenção cultural e nos movimentos da aldeia e da escola neste 

especial momento em que é urgente se falar em diversidade.  

 

TITLE: ITATY FUNDAMENTAL SCHOOL OF INDIGENOUS EDUCATION: 

INDIGENOUS EDUCATION IN MORRO DOS CAVALOS 

 

ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss indigenous schooling from the 

everyday experiences of the Itaty Indigenous Elementary School (EIEF) during the second 

semester of 2019. In a specific way, we aim to get to know EIEF Itaty and verify its insertion 

in the village itself. Through exploratory and qualitative field research, after observations, 

reading documents and applying a questionnaire and interviews with the teaching staff, 

students and management team, it was concluded that the educational practice in the daily 

life of the village is linked to the cultural concepts characteristic of the Guarani culture about 

children, teaching, learning and the meaning of education mediated by everyday struggles 

to preserve the land and indigenous culture. During the short coexistence in the school we 

were able to follow demands for structural and pedagogical improvements and we noticed 

the constant and intense presence of the family in the school and the attentive and cautious 

look of teachers and managers on children and young people. As a result of the research, we 

saw the school face of education imposing itself both as an important instrument of cultural 

resistance and as a promoter of interaction and reconciliation with the non-indigenous 

universe. 

 

KEYWORDS: Child; Guarani; Schooling. 
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