
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Multidisciplinar 

Faculdade Municipal de Palhoça - FMP 

Edição 16 – Ago. 2022 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

REVISTA MULTIDISCIPLINAR DA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAS REFLEXIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 16, ago. 2022 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA  

 

 

DIAGRAMAÇÃO  
Luzinete Carpin Niedzieluk  

 

PERIÓDICO DIGITAL  
www.fmpsc.edu.br  

 

 

ISSN 2176-641X  
Rua José Pereira dos Santos, 305  

Ponte do Imaruim, Palhoça/ 

CEP 88130-475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

VIAS REFLEXIVAS  

N. 16, ago. 2022  

 

DIRETOR EXECUTIVO DA FMP  
Fábio Henrique Pereira  

 

DIRETOR ACADÊMICO  
Jair Joaquim Pereira 

 

DIRETOR ADMINISTRATIVO  
Jane Coser  

 

CAPA  
Susana Medeiros Vieira 

 

DIAGRAMAÇÃO 

Luzinete Carpin Niedzieluk  

 

EDITORA/COORDENADORA  
Luzinete Carpin Niedzieluk  

 

 

CONSELHO EDITORIAL  

Prof. Fábio Henrique Pereira  

Profa. Fabiana Witt 

Profa. Joici Lilian Rodrigues (ad hoc)  

Profa. Luzinete Carpin Niedzieluk 

Prof. Rafael Dall’Agnol (ad hoc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 
SUMÁRIO  

N. 16 (2022)  

 

APRESENTAÇÃO  
Luzinete Carpin Niedzieluk        06 

  

ARTIGOS  

 

Processos de alfabetização e letramento: perspectiva de professores  

alfabetizadores no Município de Palhoça. 

Denise Gomes, Luzinete Carpin Niedzieluk      08 

 

O estágio curricular supervisionado na formação inicial do licenciado em  

pedagogia para a docência na educação infantil: percepções de  

acadêmicos-estagiários.                                                                                            

Alessandra Panizzon, Odimar Lorenset                                                                   20 

 

Os desafios da prática docente na educação infantil durante a pandemia: 

o que dizem as professoras dos bebês?  

Édila de Fátima Reis Camargo, Vicentina Aparecida Batista Pinto. 

Odimar Lorenset                                                                                                      43 
 

Alianças estratégicas: um estudo de caso da parceria entre uma fábrica 

de plásticos e seus fornecedores integrados. 

Genéia Lucas dos Santos, Vilmar José Zaccaron, Mauricio Andrade de  

Lima              59 

                                                                                                                              

Distribuição espacial dos atrativos gastronômicos de Nova Veneza/SC:  

um estudo do portal de turismo do município. 

Lucas Fabricio de Souza Firmino; Natássia Cardoso Bilesimo   76 

    

Saúde ocupacional em tempos de pandemia: salão de beleza Josiane 

cabelereira unissex. 

Josiane Rufino Rabelo da Silveira; Joici Lilian Rodrigues                  89 
 

Modelo para mensuração do impacto econômico em rotas turísticas 

(MIERT)            

Fábio Henrique Pereira; Mariah Terezinha do Nascimento Pereira   103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO   
 

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

Faculdade Municipal de Palhoça. Publica 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 imensa satisfação, mais uma vez, conseguimos dar continuidade ao Projeto de 

Extensão da FMP - Revista Vias Reflexivas e publicar o número 16 (dezesseis) que traz 

estudos de diferentes vertentes teóricas e metodológicas, circunscrevendo importantes 

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

trabalhos publicados pretendem contribuir para promover um diálogo construtivo entre esses 

campos do saber. Este número conta com 07 (sete) artigos.  

O primeiro artigo intitulado “Processos de alfabetização e letramento: perspectiva de 

professores alfabetizadores no Município de Palhoça” busca compreender tanto as 

concepções de alfabetização e letramento quanto os procedimentos didático-pedagógicos 

utilizados pelas professoras no processo de alfabetização nos Anos Iniciais. Os sujeitos de 

pesquisa foram quatro professores do 1º Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

sendo dois de escolas públicas e dois de escolas privadas. A ferramenta de pesquisa foi 

questionário com perguntas abertas e fechadas.  

O segundo intitulado “O estágio curricular supervisionado na formação inicial do 

licenciado em Pedagogia para a docência na educação infantil: percepções de acadêmicos-

estagiários”, objetiva analisar as percepções dos acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Pedagogia em relação à contribuição do estágio curricular supervisionado na formação inicial 

para a futura docência na Educação Infantil. Utilizou-se a abordagem qualitativa-descritiva, 

a pesquisa documental e a aplicação de questionário com perguntas abertas aos acadêmicos 

matriculados na disciplina Estágio Interdisciplinar I - Educação Infantil.  

O terceiro “Os desafios da prática docente na educação infantil durante a pandemia: 

o que dizem as professoras dos bebês?”  procura compreender os desafios da prática docente 

remota com os bebês durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia por 

Covid19. Como resultados evidenciam-se diferentes desafios da docência com os bebês no 

atual cenário pandêmico como a urgência de adequar um planejamento remoto com os bebês 

sem perder de vista os direitos das crianças e as especificidades da Educação Infantil. 

Já o quarto “Alianças estratégicas: um estudo de caso da parceria entre uma fábrica 

de plásticos e seus fornecedores integrados” busca analisar quais as vantagens competitivas 

obtidas por uma empresa de embalagens plásticas de médio porte advindas das alianças 
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estratégicas vinculadas com seus fornecedores? Com este estudo conclui-se que a clicheria 

apresenta uma forma de aliança estratégica, pois por intermédio dela, da disponibilização da 

sua tecnologia e know how de mercado, atende ao propósito maior da empresa que é o valor 

pela qualidade. 

O próximo “Distribuição espacial dos atrativos gastronômicos de Nova Veneza/SC:  

um estudo do portal de turismo do município” procura espacializar os atrativos 

gastronômicos disponibilizados no Portal de Turismo (seção Onde Comer) de Nova Veneza, 

Santa Catarina, Brasil, a fim de localizar e identificar tais atrativos a partir do centro da 

cidade, mais especificamente da Gondola Lucille, importante atrativo turístico do município, 

bem como analisar sua interface e informações relativas à essas atrações. Constata-se que 

pelo fato de o município de Nova Veneza, em Santa Catarina, com cerca de 95% da 

população descendente de italianos, ter recebido o título de Capital Nacional da Gastronomia 

Típica Italiana, por meio da Lei 13.678/18 em 2018, isto atrai muitos turistas interessados 

em conhecer seus atrativos gastronômicos, especialmente os restaurantes típicos italianos 

localizados na cidade e arredores. 

 O sexto “Saúde ocupacional em tempos de pandemia: salão de beleza Josiane 

cabelereira unissex” procura analisar a saúde ocupacional das colaboradoras e clientes do 

Salão de Beleza Josiane Cabeleireira Unissex, com base nos protocolos de higiene e 

segurança do trabalho, recomendados e exigidos pela Vigilância Sanitária e Ministério da 

Saúde, durante a pandemia da Covid-19. 

O sétimo “Modelo para mensuração do impacto econômico em rotas turísticas 

(MIERT)” objetiva avaliar quais as possibilidades que a aplicabilidade deste modelo pode 

auxiliar na tomada de decisões dos gestores do segmento turístico, fazendo com que tenham 

uma ferramenta que         proporcione informações mais assertivas e confiáveis para a tomada de 

decisões, acerca dos impactos econômicos que uma rota turística pode proporcionar ao 

município.       

 

Convidamos todos para estas leituras! 

 

 

Profa. Dra. Luzinete Carpin Niedzieluk 

Editora/Coordenadora 
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PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PERSPECTIVA 

DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MUNICÍPIO DE 

PALHOÇA 
 

Denise GOMES (FMP) 

d.gomes@aluno.fmpsc.edu.br 

Luzinete Carpin NIEDZIELUK (FMP) 

luzinete.carpin@fmpsc.edu.br 

 

 

RESUMO: A alfabetização é vista como um processo primordial na educação é uma etapa 

muito importante e fundamental na vida social e escolar da criança, e o letramento, por sua 

vez, é um processo interligado à alfabetização, ambos são indissociáveis. A partir desta 

compreensão, o objetivo geral desta pesquisa buscou compreender quais procedimentos 

didático-pedagógicos são utilizados pelas professoras nos Anos Iniciais no processo de 

alfabetização e letramento das crianças. A análise dos dados foi efetuada à luz de autores 

tais como: Soares (2003; 2005; 2020), Kleiman (1995), Rojo (2000), Tfouni (2002), 

Niedzieluk (2007), entre outros. Na metodologia utilizou-se a abordagem qualitativa, 

pesquisa bibliográfica e documental. Como ferramenta empregou-se questionário com 

perguntas abertas e fechadas. Os sujeitos de pesquisa foram quatro professores do 1º Ano 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo dois de escolas públicas e dois de escolas 

privadas do município de Palhoça-SC. Como resultados, observou-se certa dificuldade por 

parte de algumas professoras, especificamente na compreensão das perguntas e nas 

percepções coerentes com o que os autores que fundamentam este trabalho apontam acerca 

da alfabetização e do letramento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Letramento; Professores. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa aborda métodos e práticas de ensino direcionadas ao processo 

de alfabetização e letramento utilizado, especificamente por quatro professoras, duas de 

escolas públicas e duas de escolas privadas do município de Palhoça, no estado de Santa 

Catarina. Busca-se compreender como as professoras proporcionam o ensino-aprendizado 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por meio das estratégias didático-pedagógicas 

utilizadas. 

Nesta perspectiva, procurou-se compreender como se dá o processo de alfabetização 

e letramento, utilizando-se como ferramenta de pesquisa um questionário com perguntas 

abertas e fechadas, aplicado por meio da plataforma google docs.  

Como principais referenciais teóricos acerca da temática sobre alfabetização e 

letramento utilizou-se autores como, Soares (2003; 2005; 2020), Kleiman (1995), Rojo 

mailto:luzinete.carpin@fmpsc.edu.br
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(2000), Tfouni (2002), Niedzieluk (2007) entre outros. 

Esta pesquisa objetivou contribuir com conhecimento a respeito das práticas didático-

pedagógicas utilizadas para alfabetizar e letrar de maneira qualitativa os educandos. Seu 

problema da pesquisa foi: Quais os procedimentos didático-pedagógicos que as professoras 

que atuam nos Anos Iniciais utilizam no processo de alfabetização e letramento das crianças? 

Como objetivo geral: Compreender quais procedimentos didático-pedagógicos são 

utilizados pelas professoras nos Anos Iniciais no processo de alfabetização e letramento das 

crianças. 

E como objetivos específicos: a) Apresentar as diferenças e semelhanças entre as 

concepções de alfabetização e de letramento; b) Descrever o que trazem os documentos 

oficiais com relação à alfabetização e ao letramento; c) Analisar quais as práticas didático-

pedagógicas que as professoras que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

utilizam no processo de alfabetização e letramento. 

 

2. ANCORAGEM TEÓRICA 

 

Apresentaremos algumas concepções acerca da alfabetização e do letramento e 

também de documentos norteadores da prática em sala de aula.   

 

2.1 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Sobre os conceitos atribuídos às palavras alfabetização e letramento, é válido ressaltar 

que muitos autores especializados em alfabetização e letramento explicam esse processo 

como uma prática distinta e indissociável ao mesmo tempo, ou seja, são processos diferentes 

por si só, mas também estão ligados um ao outro (como se fossem duas faces de uma mesma 

moeda).  

De acordo com Soares e Batista (2005, p. 24),  

 

[...] o termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma 

tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita alfabético-

ortográfica. O domínio dessa tecnologia envolve um conjunto de 

conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao funcionamento desse 

sistema de representação quanto às capacidades motoras e cognitivas para 

manipular os instrumentos e equipamentos de escrita. 

 

Portanto, ter domínio da escrita, está relacionado a um conjunto de conhecimentos e 
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procedimentos que envolvem a representação da linguagem humana que envolve 

capacidades de manejar equipamentos de escrita, de criar e de modificar. 

Desta maneira, o objetivo da alfabetização está ligado ao aprendizado sobre a escrita, 

o qual fará com que seja possível a comunicação entre os humanos, visando o 

desenvolvimento cognitivo e motor do sujeito. Seguindo este viés, os autores discorrem sobre 

não ser suficiente esta definição designada à alfabetização, pois  

 

[...] apesar de mais completa, essa definição, porém, ainda é insatisfatória. 

Não aprendemos esse objeto em si mesmo, mas no interior de processos de 

leitura e de escrita. Isso significa que capacidades ou procedimentos como, 

por exemplo, reconhecer letras, categorizar letras grafadas de forma 

diferente, realizar processos de análise e síntese de sílabas e palavras, 

adquirir fluência em leitura e rapidez na escrita, são também importantes 

dimensões daquilo que aprendemos quando nos alfabetizamos. (SOARES; 

BATISTA, 2005, p. 43).  

 

Além de aprender a ler e escrever, quando nos alfabetizamos aprendemos importantes 

capacidades, dentre elas, fluência na leitura e rapidez na escrita. Isso se dá através das 15 

experiências, das dificuldades, dos erros e acertos que vivenciamos quando estamos 

aprendendo através da prática. São descobertas e significados que são formulados e 

internalizados ao longo do processo de aquisição da escrita. O letramento, por sua vez, 

segundo Soares e Batista (2005), surgiu de uma ampliação do conceito de alfabetização.  

 

Ao longo do século XX, porém, esse conceito de alfabetização foi sendo 

progressivamente ampliado, em razão de necessidades sociais e políticas, a 

ponto de já não se considerar alfabetizado aquele que apenas domina o 

sistema de escrita e as capacidades básicas de leitura e escrita, mas aquele 

que sabe usar a linguagem escrita para exercer uma prática social em que 

essa modalidade da língua é necessária. (SOARES; BATISTA, 2005, p. 

47).  
 

Houve uma necessidade social relacionada à alfabetização, pois o conceito desta 

palavra cresceu, não sendo mais visto como alfabetizado aquele sujeito que sabe ler e 

escrever, mas sim, aquele que utiliza desse aprendizado como função social para ler o mundo. 

Diante do exposto, o letramento, como já mencionado, é um processo distinto e 

indissociável da alfabetização, visando isto, é importante saber distinguir os dois processos 

e entender que a alfabetização não é precedente do letramento, uma vez que o educando 

aprende a ler e a escrever através de variados eventos de letramento. 

Por conseguinte, apresentam-se percepções de outros autores, como Kleiman (1995), 

que contempla em seu texto alguns exemplos, sendo um deles relacionado às crianças, que 
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mesmo sem serem alfabetizadas, algumas por conta de suas classes sociais, eram letradas, ou 

seja, possuíam estratégias orais. 

Para Kleiman (1995), o letramento é definido como um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, tanto como sistema simbólico, quanto como tecnologia, que se dá em 

situações específicas e para objetivos específicos. Para ela,  

 

[...] as práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática 

social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos 

eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, 

passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática - de 

fato, dominante - que desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não 

outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a 

escrita. (KLEIMAN, grifo da autora, 1995, p. 19).  

 

A autora demonstra, a partir de um exemplo, para que se torne mais clara a explicação 

sobre as práticas de letramento de uma professora alfabetizadora, pois a mesma escrevia 

poemas que, para ela, era algo profundo e reflexivo. 

Na alfabetização é impossível classificar as pessoas em outro termo que não seja 

alfabetizado-analfabeto, por ser um processo contínuo, podendo se dizer que é linear, de certa 

maneira. O letramento também é um processo contínuo, mas entre ser letrado ou iletrado não 

há somente essas duas divisões, pois esses dois termos utilizados não possuem categorias 

opostas; sendo assim, não pode ser classificado como linear, pois ele é ilimitado, possui 

múltiplas práticas e múltiplas condições e direcionamentos diferentes, portanto, não há 

separação entre letrados e iletrados. 

Rego (1995) descreve sobre a concepção de Vygotsky, o qual defende e segue a 

abordagem sociointeracionista, ou seja, o sujeito aprende e se desenvolve através de suas 

relações e do contato com o mundo. Vygotsky não ignora as definições biológicas dos 

humanos, apenas concedeu enorme importância a dimensão social, que fornece instrumentos 

e signos, o que possibilita a mediação do sujeito com o mundo e assim, por meio do 

aprendizado, o sujeito desenvolve as funções psicológicas superiores, as quais se restringem 

a uma capacidade que cabe somente aos seres humanos. 

Niedzieluk (2007) apresenta sua concepção sobre a importância das práticas de 

letramento no aprendizado dos gêneros do discurso a partir de Bakhtin, tendo em vista que a 

linguagem é uma prática social construída sócio-historicamente, fundamental no processo de 

letramento em todos os âmbitos da vida de um sujeito. Relaciona-se ao conhecimento que o 

indivíduo obtém sobre os gêneros com as próprias experiências de práticas de letramento que 

partem de situações cotidianas. Assim, considera que: 
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[...], a noção de letramento pode ser mais produtiva se redimensionarmos o 

conceito de letramento, vinculando-o aos gêneros do discurso, dado que 

não existe um letramento único. O processo de letramento seria o processo 

de apropriação das formas genéricas (gêneros) ligadas à escrita. 

(NIEDZIELUK, 2007, p. 57).  

 

Afirma, portanto, que mais que aprender, o aluno deve dominar os gêneros diversos 

que circulam socialmente, e a escola deve ser a agência de letramento que possibilita esse 

domínio de saberes. 

 

2.2 DOCUMENTOS NORTEADORES   

 

Rojo (2000) faz reflexões e apresenta pontos importantes acerca dos PCN’s, os quais 

foram criados para nortear os currículos e os conteúdos mínimos ensinados nas escolas. 

A autora faz menção a dois pontos importantes a serem analisados, pois, assim como 

este documento se apresenta como uma qualidade inovadora dos PCN 's, ele também implica 

um esforço significativo para a transposição didática, o qual tem relação com a elaboração 

de materiais didáticos que promovem a efetivação destes currículos com a própria 

construção, de acordo com as realidades locais. As duas ações envolvem a formação inicial 

e continuada dos educadores e professores. 

Com base no que apresentam os PCN’s,  

 

[...] os conteúdos indicados para as práticas do eixo da reflexão sobre a 

língua e a linguagem abrangem aspectos ligados à variação linguística; à 

organização estrutural dos enunciados; aos processos de construção da 

significação; ao léxico e às redes semânticas e aos modos de organização 

dos discursos. (ROJO, 2000, p. 30, grifos da autora).  

 

Visando os conteúdos indicados, entende-se que os mesmos têm o objetivo de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, acerca do componente 

curricular Língua Portuguesa. Para tanto, a transposição feita por parte dos PCN’s, favorece 

a construção crítica e consciente do sujeito. 

Quanto a Base Nacional Comum Curricular (2017), ela é um documento que se pauta 

nas competências e habilidades, as quais os educandos devem desenvolver durante toda a 

etapa da Educação Básica. Nesse documento, é encontrada a seguinte definição:  

 
[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 
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vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

(BRASIL, 2017, p. 08).  
 

Para tanto, competência faz relação com conhecimentos e habilidades, essa definição 

da palavra está relacionada a vida do dia a dia do sujeito, que por sua vez, também deverá 

desenvolver suas habilidades e fazer uso das práticas sociais. 

Seguido das reflexões que o documento apresenta sobre os campos de atuação, é 

importante aqui citar o que diz a BNCC (2017) a respeito do Ensino Fundamental dos Anos 

Iniciais, sendo essa a etapa da educação que abrange o assunto mais importante, o qual se 

pretende esclarecer no texto, que são os processos de alfabetização e letramento, ressaltando, 

assim, o que se encontra nesse documento que subsidia a educação brasileira.  

 

Embora, desde que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja cercada e 

participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º e 2º anos) do 

Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize. Isso significa que 

a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. (BRASIL, 2017, p. 89).  
 

Portanto, são nessas etapas que a criança de fato vai aprender o alfabeto e o processo 

da escrita e leitura, pois isso faz parte do processo para que os indivíduos sejam alfabetizados, 

passando a codificar e decodificar os sons da língua, os quais são chamados de fonemas e o 

conhecimento das letras, as quais se chamam grafemas. Ainda que pareça um processo fácil, 

aprender a dominar o sistema de escrita da Língua Portuguesa do Brasil é, na verdade, 

bastante amplo considerando as diversas falas regionais e regras que compõem a própria 

língua do país. 

De acordo com Xiriqueira e Barros (2021) acerca da BNCC (2017), o que se procura 

enfatizar é a concepção do uso da língua de maneira social e sua conexão intrínseca com 

outras linguagens, promovendo relação entre o ensino e a criticidade diante das práticas 

sociais. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A metodologia utilizada foi pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, de análise 

documental e qualitativa. Para definir estas concepções metodológicas utilizou-se autores 

como, Gil (2002), Ludke e André (1986), Marconi e Lakatos (2003) entre outros. Como 

instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário estruturado com perguntas abertas e 

fechadas. 
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Os sujeitos de pesquisa foram quatro professoras, duas são de escolas públicas 

municipais de Palhoça e as outras duas fazem parte de escolas particulares também situadas 

no município de Palhoça. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise foi realizada com base nas respostas das quatro professoras informantes, 

como forma de organização, de garantia da liberdade de adesão e de completo sigilo, utilizou-

se siglas como P1, P2, P3 e P4, sendo que P1 corresponde a professora 1, e assim 

sucessivamente. 

A respeito das instituições, foram usadas as siglas PU para se referir a instituições de 

ensino público, e PR para se referir a instituições de ensino privado. Ressaltamos que as 

respostas foram transcritas tal e qual as informantes as responderam.  

Para analisar as respostas do questionário, foram elaborados quadros destinados a 

cada questão. No primeiro quadro, apresentam-se informações de identificação de cada 

professora, como idade, formação, instituição que se formou e ano, há quanto tempo atua na 

área e se sempre lecionou no 1º Ano dos Anos Iniciais. Por conseguinte, são apresentados 

quadros destinados a cada pergunta específica realizada. 

 

QUADRO 1: Dados de identificação das professoras alfabetizadoras 

 

P1 – PR 

Professora 1 –

Escola Privada 

Idade: 41 ANOS  

Formação: PEDAGOGIA (EDUCAÇÃO INFANTIL, EJA, SÉRIES INICIAIS, 

GESTÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR) - UNIASSELVI - 2016.  

Atua há 10 ANOS nesta área. Nem sempre lecionou no 1º ano dos anos iniciais. 

P2 – PR  

Professora 2 – 

Escola Privada 

Idade: 37 anos  

Formação: Pedagogia - FMP.  

Atua há 16 anos nesta área. Nem sempre lecionou no 1º ano dos anos iniciais. 

P3 – PU  

Professora 3 – 

Escola Pública 

Idade: 50  

Formação: Pedagogia - Udesc.  

Atua há 30 nesta área. Nem sempre lecionou no 1º ano dos anos iniciais. 

P4 – PU  

Professora 4 –

Escola Pública 

Idade: 46 ANOS  

Formação: PEDAGOGA - FACULDADE DOM BOSCO DE UBIRATÃ Atua há 

25 ANOS nesta área. Nem sempre lecionou no 1º ano dos anos iniciais.  

 

De acordo com as respostas obtidas, as quatro (4) professoras afirmam atuar na área 

da educação há 10 anos ou mais, e isso demonstra bastante tempo de experiência, entende-

se assim, que por algum motivo optaram por contribuir no âmbito escolar por todos esses 

anos. Todas afirmam que nem sempre trabalharam com o 1º Ano dos Anos Iniciais.  
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QUADRO 2: Proposta do Projeto Político Pedagógico da escola 

 

QUESTÃO 04: Qual 

é a proposta de 

alfabetização 

apresentada no 

Projeto Político 

Pedagógico da sua 

escola? 

P1-PR - O PROFESSOR DEVE AGIR COMO MEDIADOR, LEVANDO 

ESTIMULOS E DIVERSOS RECURSOS PARA INCENTIVAR E INSTIGAR 

A CRIANÇA 

  P2-PR - Fonético silábico 

P3-PU - E Vygotsky 

P4-PU - A Escola de Educação Básica Gov. Pedro Ivo F. de Campos concebe o 

currículo escolar como um processo em movimento e, consequentemente, 

aberto a mudanças qualitativas e quantitativas - na forma, na estrutura e nas 

características básicas da formação humana - que transitam desde a apreensão 

elementar do conhecimento aos processos mais complexos na formação da 

criança e do adolescente. Consideramos assim que as mudanças individuais 

estão radicadas nos parâmetros possíveis de sociedade e de cultura que 

vivenciamos e compartilhamos na atividade educacional. Por estarmos inseridos 

no Sistema de Ensino gerenciado pela Secretaria de Estado da Educação de 

Santa Catarina, cujo atendimento escolar em nossa UE abrange os ensinos 

fundamentais I e II, adotamos a proposta Curricular de Santa Catarina de 2014 

na parte que discorre sobre as contribuições das áreas do conhecimento para a 

Educação Básica e a Formação Integral. Nesse cadinho, a PCSC (2014) ressalva 

a necessidade de superar a fragmentação disciplinar que, por sua vez, 

atualizamos pelo conceito ‘curricular’ – justamente por entender que a lógica de 

funcionamento das disciplinas escolares só tem sentido quando pensada em 

conformidade com os pressupostos que definem as escolhas curriculares 

presentes na cultura local da região em que se insere a UE - em conformidade 

com a herança dos valores e com os conceitos científicos, religiosos, 

antropológicos, produzidos pela humanidade. Outra ressalva preliminar que 

complementa a anterior, diz respeito à compreensão de que qualquer 

agrupamento humano articula critérios que são submetidos à crítica e, também 

são logicamente reelaborados através do diálogo que potencializa as trocas 

culturais e simbólicas- sempre realimentado pelas problematizações e 

alternativas que surgem no percurso formativo. 

  

Busca-se em um primeiro momento, compreender a ação do Projeto Político 

Pedagógico dentro das escolas e sua função, seja uma escola pública ou privada. Libâneo 

(2012, p. 256) diz que:  

 

O PPP é proposto com o objetivo de descentralizar e democratizar a tomada 

de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando 

maior participação dos agentes escolares. [...] o PPP pode significar uma 

forma de toda a equipe escolar tornar-se corresponsável pela aprendizagem 

efetiva do aluno e por sua inserção na cidadania crítica.  
  

Sendo assim, é um documento que deve ser construído por toda a comunidade escolar, 

por meio da democracia, visando todas as ações necessárias a serem realizadas. Compreende-

se com isso, acerca da colocação da P1-PR, que a proposta de alfabetização da escola, se deu 

de maneira coletiva, pois sobre mediação, a BC (2019) afirma que: 
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e) o papel mediador do professor nas interações interpessoais e na interação 

das crianças com os objetos de conhecimento – na abordagem vigotskiana, 

o professor deixa de ser agente de informação e passa a ser concebido como 

um mediador fundamental na promoção do desenvolvimento dos alunos. 

(REGO, 2014, apud BC, 2019, p. 29).  
 

A mediação do professor dentro da educação é vista como uma das práticas essenciais 

para o desenvolvimento do aluno, pois ela possibilita o acesso a novos conhecimentos e 

aprendizados. Além das atividades interpessoais, a relação dos educandos com os objetos de 

conhecimento diversos, como instrumentos e signos também é importante, pois  

 

A atividade mediada por instrumentos e signos é considerada fundamental 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Oliveira 

(1997) afirma que Vigotski e seus colaboradores perceberam que a 

mediação é essencial para tornar possível atividades psicológicas 

voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo. (OLIVEIRA, 

1997 apud PALHOÇA, 2019, p. 25).  
 

A P2-PR responde a essa mesma questão citando que é fonético-silábico a proposta 

de alfabetização que a escola apresenta em seu PPP, relacionado à isso, Soares (2020) 

apresenta níveis de consciência fonológica, que são considerados necessários para que a 

criança chegue ao princípio alfabético, sendo eles: Consciência lexical: a palavra é uma 

cadeia de sons, segmentos de palavras podem ser iguais, consciência silábica: a palavra pode 

ser segmentada em sílabas, e a consciência fonêmica: as sílabas são constituídas de pequenos 

sons - os fonemas. 

A P3-PU responde que a proposta de alfabetização de sua instituição, que é pública, 

é baseada em Vygotsky, entretanto a teoria do autor não é focada diretamente em propostas 

de alfabetização e letramento. 

Já a P4-PU ressalta muitas informações acerca do currículo que a escola segue, 

porém, não apresenta aspectos direcionados sobre o que é dito no documento a respeito da 

alfabetização e o letramento, que é o foco da pergunta. 

 

QUADRO 3: Procedimentos didático-pedagógicos utilizados pelas professoras 

 

QUESTÃO 07: Que 

procedimentos 

didático-pedagógicos 

você utiliza no 

processo de 

alfabetização e 

letramento das 

crianças? 

P1-PR - EXPOSIÇÃO ORAL, JOGOS DIDATICOS, ATIVIDADES 

LUDICAS, BRINCADEIRAS, LIVROS FILMES, ETC. 

P2-PR - Muito o lúdico]; jogos, materiais visuais etc. 

P3-PU - Interação verbal, leitura dialogada, contato com a escrita 

P4-PU - Relacionamos: a) a ação educativa sincrônica (sentimentos, afeições, 

observações significativas); b) a avaliação que se torna anacrônica (registro, 

supervisão, orientação pedagógica, burocracia). Transformamos a reflexão em 
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ação imediata que impulsiona novas reflexões, ou seja, o aluno e o professor 

aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar por meio de um processo 

interativo de relações sócio-pedagógicas bem direcionadas e específicas. Na 

aplicação de tais procedimentos, a avaliação estaria conforme a perspectiva de 

construção do conhecimento tendo como, parâmetro principal, a história de vida 

dos envolvidos, evitando também, pensar os erros como fracasso e as dúvidas 

como falta de conhecimento. 

 

 

No que tange aos procedimentos didático-pedagógicos, Rego (1995) diz que:  

 

[...] o aprendizado da linguagem escrita envolve a elaboração de todo um 

sistema de representação simbólica da realidade. É por isso que ele 

identifica uma espécie de continuidade entre as diversas atividades 

simbólicas: os gestos, o desenho e o brinquedo. Em outras palavras, estas 

atividades contribuem para o desenvolvimento da representação simbólica 

(onde signos representam significados), e, consequentemente, para o 

processo de aquisição da linguagem escrita. (REGO, 1995, p. 69).  

 

Dessa maneira, faz-se necessário a interação da criança com o mundo para seu 

desenvolvimento e aprendizagem, com foco, nesse caso, principalmente na alfabetização e 

no letramento. Em suas respostas, todas citam elementos que promovem a interação do 

sujeito por meio de jogos, brincadeiras, interações, contato com livros e atividades lúdicas. 

 

QUADRO 4: Diferenças entre alfabetização e letramento  

 

QUESTÃO 12: Para 

você, há diferença 

entre alfabetizar e 

letrar? Se sim, quais 

são elas? 

P1-PR - ACREDITO QUE OS DOIS DEVAM CAMINHAR JUNTOS 

SEMPRE QUE POSSÍVEL. 

P2-PR - Sim...Alfabetização é um processo de aprendizagem no qual o 

indivíduo desenvolve a competência de ler e escrever, enquanto que o 

letramento se ocupa da função social dessa leitura e dessa escrita. 

P3-PU - Sim. Letrar. A criança se apropria da função social da escrita e da leitura 

e alfabetizar a criança desenvolve a competência de ler e escrever 

P4-PU - É que muitas vezes o contexto de representação gráfica e de prática oral 

na família não condiz com os aspectos abstratos que a escola empreende com 

forma de estudo e de aprendizagem 

 

A P1-PR, P2-PR e P3-PU demonstram compreender as diferenças entre os processos 

e também as suas semelhanças de modo resumido. Já a P4-PU não responde claramente a 

questão e dá ênfase ao fato de que “[...] muitas vezes o contexto de representação gráfica e 

de prática oral na família não condiz com os aspectos abstratos que a escola empreende com 

forma de estudo e de aprendizagem”, tornando sua resposta um tanto confusa por não estar 

relacionada diretamente a questão realizada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa, buscou-se compreender os procedimentos didático-pedagógicos 

que as professoras utilizam no seu processo de alfabetização e letramento, com foco 

especificamente no 1º Ano dos Anos Iniciais. 

 Com base nos relatos das quatro professoras, buscou-se compreender os 

procedimentos didático-pedagógicos que as professoras utilizam no seu processo de 

alfabetização e letramento, com foco especificamente no 1º Ano dos Anos Iniciais,  tendo 

em vista que existem diversas maneiras de ensinar por meio de métodos, e o professor é 

capacitado para fazer sua escolha de acordo com as orientações dos documentos oficiais e da 

sua escolha. 

Percebeu-se que as respostas das professoras conversam com as práticas de autores da 

área da educação que inclusive foram base para o trabalho, assim como os documentos 

oficiais normativos que direcionam o caminho da educação. 

Foram apresentados alguns autores que discorrem sobre o processo de alfabetização e 

letramento e assim, se fez clara as semelhanças e diferenças existentes entre eles e também 

a importância do conhecimento do professor acerca da teoria para fazer uso na prática. 

Com relação aos objetivos específicos: a) Apresentar as diferenças e semelhanças entre 

as concepções de alfabetização e letramento; b) Descrever o que trazem os documentos 

oficiais com relação à alfabetização e o letramento; c) Analisar quais as práticas didático-

pedagógicas que as professoras que atuam nos Anos Iniciais utilizam no processo de 

alfabetização e letramento, observou-se, por meio da análise dos dados, que todos foram 

alcançados com êxito. 

No processo de alfabetização e letramento é de suma importância entender qual a 

intencionalidade das propostas que os professores alfabetizadores utilizam para ensinar e 

preparar seus educandos, com vista ao papel social que irão desempenhar futuramente, assim, 

os resultados contemplaram esta demanda. 

 

TITLE: LITERACY AND LITERACY PROCESSES: PERSPECTIVE OF 

ALPHABETIZATION TEACHERS IN PALHOÇA CITY 

 

ABSTRACT: Literacy is seen as a primordial process in education, it is a very important 

and fundamental stage in the child's social and school life, and literacy, in turn, is a process 

linked to initial reading instruction, both are inseparable. From this understanding, the 

general objective of this research sought to understand which didactic-pedagogical 

procedures are used by teachers in the Initial Years in the initial reading instructions and 
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literacy process of children. Data analysis was carried out based on authors such as: Soares 

(2003; 2005; 2020), Kleiman (1995), Rojo (2000), Tfouni (2002), Niedzieluk (2007), among 

others. The methodology used a qualitative approach, bibliographic and documental 

research. As a tool, a quiz with open and closed-ended questions was used. The research 

subjects were four teachers from the 1st Year of the Initial Years of Elementary School, two 

from public schools and two from private schools in Palhoça city-SC. As a result, it was 

observed some difficulty on the part of some teachers, specifically in understanding the 

questions and in the perceptions consistent with what the authors that support this work point 

out about initial reading instructions and literacy. 

 

KEYWORDS: Literacy; Literacy; Teachers. 
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RESUMO: O presente trabalho, fruto de um trabalho de conclusão de curso de graduação, 

tem como tema o estágio curricular supervisionado na formação inicial do licenciado em 

Pedagogia. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as percepções dos acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Pedagogia em relação à contribuição do estágio curricular supervisionado 
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na formação inicial para a futura docência na Educação Infantil. Para tanto, optou-se pela 

abordagem qualitativa-descritiva. E como técnica de coleta de dados adotou-se a pesquisa 

documental e a aplicação de questionário com perguntas abertas aos acadêmicos 

matriculados na disciplina Estágio Interdisciplinar I - Educação Infantil. Na fundamentação 

teórica, serviram de base, especialmente, as obras de Pimenta (2012), Pimenta e Lima (2012) 

e de Ostetto (2012a; 2012b). O questionário foi aplicado a 30 acadêmicos-estagiários, em 

três diferentes etapas, sendo o primeiro questionário aplicado antes de os acadêmicos irem a 

campo; o segundo, quando já finalizada a etapa das observações e realizadas as primeiras 

intervenções; e o terceiro, no período de finalização da atuação do campo de estágio. 

Evidenciou-se que as expectativas em relação ao campo de estágio deixam os acadêmicos, 

nos primeiros momentos em campo, com diferentes sentimentos, principalmente ansiedade 

e medo, mas depois de conhecerem a instituição e a turma, e de realizarem a etapa das 

observações, esses sentimentos vão se modificando. Ainda se constatou que os desafios e as 

expectativas são variados, dentre eles, está a superação da dicotomia entre teoria e prática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio curricular supervisionado; Formação inicial docente; 

Percepções de estágio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O que é um estágio curricular supervisionado? O que é estagiar? Qual a relevância do 

estágio curricular supervisionado nos cursos superiores de formação inicial docente? Como 

se configura o estágio curricular supervisionado? O que dizem os acadêmicos-estagiários? 

De acordo com Pimenta e Lima (2012), cada vez mais o estágio curricular 

supervisionado tem sido considerado de fundamental importância na formação inicial de 

professores, pois é com a atuação prática no campo, e de modo supervisionado por 

professores experientes, que os futuros docentes podem conhecer a realidade da profissão 

que talvez venham a seguir. 

Pereira e Pereira (2012, p. 30), por sua vez, concordam que: 

 

O estágio supervisionado tem que ser considerado uma experiência 

imprescindível na formação de cada aluno, onde as aulas teóricas do curso 

e os momentos de orientações se entrelaçam, ocorrendo os debates e 

confrontos de ideias, contribuindo com a formação de cada aluno 

graduando.  

 

 

Em sua tese, Bonfanti (2017) também defende que o estágio curricular 

supervisionado abre caminhos para refletir sobre o futuro contexto de trabalho, pois, segundo 

a autora, a intensa relação teoria e prática, proporciona aos alunos-professores momentos 

para pensar sobre sua própria ação e sua identidade profissional. 
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Na opinião de Pimenta (2012) Pimenta e Lima (2012), o estágio é entendido como 

atividade de transformação da realidade, envolvendo todas as disciplinas do curso, 

possibilitando reflexões, análises e pesquisas que podem ser aprofundadas no momento de 

estagiar. Sendo assim, conforme as autoras, no estágio não deve haver uma divisão entre 

teoria e prática, ambas são indissociáveis. 

 Contribuindo para a discussão, Ostetto (2012b) considera que o estágio é um espaço 

de encontro que proporciona aos estudantes conhecer os diferentes contextos em que a 

educação e as instituições estão inseridas; é um tempo para permanecer em um processo de 

aprendizagem, observação e reflexão, potencializando o conhecimento por meio das relações 

cotidianas e dos saberes docentes. 

 Assim, tendo em vista as primeiras leituras, surgiu o seguinte problema de pesquisa: 

Quais as percepções dos acadêmicos-estagiários do curso de Pedagogia em relação à 

contribuição do estágio curricular supervisionado na formação inicial para a docência na 

Educação Infantil? Nessa direção, definiu-se como objetivo geral: analisar as percepções dos 

acadêmicos-estagiários do curso de pedagogia em relação à contribuição do estágio 

curricular supervisionado na formação inicial para a docência na Educação Infantil. 

 

2 O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL 

DOCENTE 

 

Atualmente, o estágio curricular supervisionado é considerado uma das etapas mais 

importantes da constituição docente nos cursos de licenciatura. Contudo, é marcado por 

diferentes concepções, desafios e possibilidades. Pimenta e Lima (2012) apresentam três 

concepções de estágio: a) A prática como imitação de modelos; b) A prática como 

instrumentalização técnica; e c) O estágio superando a dissociação teoria e prática. 

O estágio curricular supervisionado compreendido como “[...] prática de imitação de 

modelo” é aquele caracterizado pela aprendizagem da profissão de professor pela imitação. 

Conforme as autoras citadas, ele ocorre a partir da “[...] observação, imitação, reprodução e, 

às vezes, reelaboração dos modelos existentes na prática consagrados como bons”. 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 35). Desse modo, denunciam as autoras, a formação de 

professores, em muitos casos, tem ocorrido somente por meio dessa prática de modelagem, 

não havendo a valorização da formação. E fazem ainda a seguinte observação: 
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O estágio então, nessa perspectiva, reduz-se a observar os professores em aula e imitar esses 

modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na 

realidade social em que o ensino se processa. Assim, a observação se limita à sala de aula, 

sem análise do contexto escolar, e espera-se do estagiário a elaboração e execução de “aulas-

modelo”. (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 36). 

 Já em relação à concepção de estágio como prática de instrumentalização técnica, 

tem-se uma preocupação maior com a técnica que se deve desenvolver para atuar na futura 

profissão. Segundo Pimenta e Lima (2012, p. 37): “A prática pela prática e o emprego de 

técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou 

de uma teoria desvinculada da prática”. O que ocorre, então, é que, quando os estagiários vão 

a campo com essa concepção, é comum a grande maioria afirmar que “na prática a teoria é 

outra”. Nas palavras das autoras: 

[...] a atividade de estágio fica reduzida à hora da prática, ao “como fazer”, às técnicas a ser 

empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de 

classe ao preenchimento de fichas de observação, diagramas, fluxogramas. (PIMENTA; 

LIMA, 2012, p. 37). 

 Cabe ressaltar que as técnicas adquiridas no curso de formação não são suficientes 

para o exercício da docência, elas apenas fazem parte do processo de formação acadêmica. 

Assim, defendem as autoras, as disciplinas dos cursos de formação inicial docente devem 

perspectivar uma formação que relacione a teoria e a prática de um modo reflexivo para uma 

docência crítica sobre os conteúdos e as estratégias pedagógicas. Em função dessa segunda 

concepção, cria-se “o mito das técnicas e metodologias”. Sobre esse mito, escreveram 

Pimenta e Lima (2012, p. 39): 

 
[...] Esse mito está presente não apenas nos anseios dos alunos, mas também 

entre professores e, sobretudo, em políticas governamentais de formação, 

que acabam investindo verbas em intermináveis programas de formação 

(des)contínua de professores, partindo do pressuposto de que a falta de 

conhecimento de técnicas e métodos destes é a responsável exclusiva pelos 

resultados do ensino. Está assim em movimento o ciclo de uma pedagogia 

compensatória, realimentada pela ideologia do mito metodológico. 

 

 Nessa perspectiva, a utilização de diferentes técnicas pode ser vista como uma 

separação da teoria e prática que pode resultar em um fracasso no momento de estagiar e ter 

como consequência uma prática docente desarticulada e/ou mesmo negadora da relação 

teoria e prática. Ostetto (2012a, p. 128) concorda que: 
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A formação do professor envolve muito mais que uma racionalidade 

teórico-técnica, marcada por aprendizagens conceituais e procedimentos 

metodológicos. Há no reino da prática pedagógica e da formação de 

professores, muito mais que o domínio teórico, competência técnica e 

compromisso político. Lá estão as histórias de vida, crenças, valores, 

afetividade, enfim, a subjetividade dos sujeitos implicados. 
 

 No entendimento de Pimenta (2012) e Pimenta e Lima (2012), o estágio 

supervisionado é um momento de transformação da realidade, de práxis, e, nesse processo, a 

teoria tem um importante papel na formação docente, pois ela pode instigar dúvidas e 

questionamentos, afinal, as teorias têm uma explicação provisória da realidade, gerando, 

assim, novas formas de pesquisa sobre a prática. A dissociação entre teoria e prática, segundo 

as autoras, tem resultado no empobrecimento das práticas nos contextos escolares. É preciso, 

então, pensar o estágio como teoria e prática, porque a profissão de professor é uma prática 

social (PIMENTA; LIMA, 2012). Ainda citando as autoras: 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, 

traduz-se, de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a 

ampliação e análise dos contextos nos quais os estágios se realizam; por 

outro, em especial, exprime-se na possibilidade de os estagiários 

desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a partir das situações 

de estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo tempo 

compreender e problematizar as situações que observam. (PIMENTA; 

LIMA, 2012, p. 46). 

 

 Assim, os acadêmicos que estão no processo de formação precisam ter um olhar 

reflexivo diante das observações e dos problemas relacionados com a prática, pois é o 

momento de construir conhecimento. Como afirma Broering (2012, p. 110): “O estágio deve 

ser visto não apenas como um campo de aplicação de conhecimentos, mas também como um 

campo de produção de conhecimentos”. 

 É importante destacar que os professores orientadores de estágio têm um importante 

papel nos estabelecimentos de ensino, junto aos estagiários, e dentre suas atribuições, pode-

se destacar a de promover a reflexão sobre a realidade dos acontecimentos, ampliando a 

possibilidade de se desenvolver diferentes tipos de pesquisas no período do estágio. 

O estágio realizado com pesquisa, e como pesquisa, proporciona uma formação 

crítica, reflexiva e transformadora da realidade. A prática é importante na formação dos 

profissionais, mas ela precisa ser uma prática refletida, que possibilite aos alunos “[...] 

responder com situações novas às situações de incerteza e indefinição” (PIMENTA; LIMA, 

2012, p. 48). Em conformidade com as mesmas autoras, essa linha que se firme no “[...] 

reconhecimento do professor como produtor de saberes é uma epistemologia da prática 
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docente, capaz de conferir estatuto próprio de conhecimento ao desenvolvimento dos saberes 

docentes”. (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 49). 

Manifestando-se sobre o assunto, Ostetto (2012a; 2012b) concorda que o estágio 

curricular supervisionado é um exercício de formação inicial docente de grande importância 

para a futura profissão, pois é um espaço e um tempo de ampliação do olhar sobre o contexto 

e suas múltiplas dimensões. A autora aponta: 

 

Estagiar é mover-se pelos diferentes contextos da educação, aproximando-

se (e se apropriando) dos conteúdos presentes no projeto-pedagógico das 

instituições nas quais o estudante-professor em formação está inserido no 

momento do estágio curricular (OSTETTO, 2012b, p. 20). 

 

Em outras palavras, é conhecer os objetivos principais das instituições e as múltiplas 

possibilidades de desenvolver uma prática que faça sentido nessa etapa da formação. Para 

Ostetto (2012b, p. 20), “estágio é encontro” e o espaço em que o estágio vai ser realizado é 

o lugar de observar, refletir, tirar dúvidas. É onde ocorre a troca de ideias e de conhecimento, 

aprende-se a realidade da profissão docente, criam-se possibilidades. A mesma autora afirma 

ainda que o estágio fertiliza as pesquisas acerca do cotidiano educativo, e ao mesmo tempo 

em que os acadêmicos identificam temas a serem investigados ou constroem e fortalecem 

atitudes investigativas pautadas na ética do olhar atento e da observação criteriosa, eles 

buscam atravessar-se pela aparência do fenômeno educativo de um modo crítico a fim de 

ampliar a sua compreensão. 

Portanto, é nesse encontro com os contextos educativos que o professor se forma, 

com “[...] facilidades e dificuldades, segurança e insegurança, compreensões e 

incompreensões, possibilidades e limites, acertos e erros, alegrias e tristeza, coragem e medo, 

prazer e desprazer [...]”. (OSTETTO, 2012b, p. 21). O período de convivência entre 

profissionais da instituição e estagiários, no campo do estágio, é de grande importância para 

que os acadêmicos realizem uma observação atenta, respeitando o espaço das organizações.  

Nesse processo, para evitar que o olhar sem foco sobrevoe a instituição campo de 

estágio e pouse na falta de limite, em falhas, erros, facilmente evidenciados, “[...] cabe ao 

professor orientador ajudar os estagiários a olharem a complexidade que se lhes mostra, 

elegendo pontos que encaminhem as observações, oferecendo-lhes uma pauta para mirar o 

cotidiano educativo em questão”. (OSTETTO, 2012b, p. 24). É nesse momento que o 

acadêmico pode perfazer um caminho que leve ao conhecimento de si próprio. O estagiário, 

lembra a autora, não é somente um estudante universitário, ele é uma pessoa. Carrega consigo 
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sua história de vida, seus valores, suas crenças, enfim, sua subjetividade. Mesmo de posse de 

sólidas referências e de fundamentação teórica, é o conjunto de modos de ser, pensar e sentir 

que ele leva que acionará seu olhar na interação com tudo e todos ao seu redor. Daí a 

possibilidade de tomar o tempo do estágio como uma oportunidade de realizar o exercício de 

olhar para si e refletir sobre a profissão. 

Evidenciou, então, a supracitada autora, que o estágio no processo de formação inicial 

docente cria possibilidades de registrar, refletir e analisar as situações vivenciadas. Durante 

esse processo vivo, os estagiários precisam lançar um olhar atento sobre o espaço escolar. 

Nessa trajetória formativa, muito podem contribuir os registros e as observações. Por meio 

das observações e dos registros podem ser desenvolvidas pesquisas que analisem as 

diferentes visões teóricas e, então, ampliem a forma de compreensão da realidade 

(OSTETTO, 2012a; 2012b). 

Lilian Thiago (2012, p. 52), depois de realizar um estágio supervisionado com bebês, 

assim se referiu ao registro: “Permitiu-se construir, analisar, rever, avaliar, refazer a história 

desse fazer pedagógico [...]”. Cultiva-se, assim, segundo a autora, um olhar sensível que 

indaga, busca, oferece e recebe, situado pelo (re)conhecimento da realidade. Comprometidos 

com essa realidade, os estagiários têm a possibilidade de seguir a caminhada de constituição 

de saberes docentes, como planejar, registrar e avaliar as múltiplas práticas desencadeadas. 

O registro é considerado um documento de importância grandiosa, porque vai 

possibilitar e dar uma direção para a realização da intervenção no estágio supervisionado. 

Com as anotações, é possível refletir sobre as práticas pedagógicas a serem realizadas no 

estágio supervisionado. Os registros podem ser objeto de uma reflexão entre os colegas 

estagiários e o professor orientador de estágio, e dos próprios professores da instituição que, 

por meio deles, conseguem conhecer melhor cada criança/aluno. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para se obter uma resposta ao problema da pesquisa, optou-se pela pesquisa 

qualitativa. Essa abordagem se caracteriza pelo estudo das particularidades, subjetividades e 

experiências de vida de indivíduos em situações diversas (GIL, 2002; SEVERINO, 2016). Já 

a abordagem dos objetivos exigiu que se fizesse uma pesquisa do tipo descritiva (GIL, 2002; 

SEVERINO, 2016). Para Gil (2002, p. 42): “As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 
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o estabelecimento de relações entre variáveis”. Ora, nesse tipo de pesquisa, o processo e o 

seu significado se constituem a ênfase da abordagem. 

Os sujeitos da pesquisa foram acadêmicos da 5ª fase do curso de Pedagogia da 

Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), do turno noturno, do semestre 2019.1. A escolha 

desses estudantes ocorreu porque é nessa fase que está previsto o Estágio Interdisciplinar I – 

Educação Infantil (FMP, 2017), foco desta pesquisa. E também se deveu à facilidade de 

acesso para a aplicação dos procedimentos metodológicos. Participaram da pesquisa 30 

acadêmicos, sendo 29 do sexo feminino e um do sexo masculino. A idade dos participantes 

da pesquisa variou de 19 a 62 anos. Seis declararam ter experiência de um a cinco anos no 

Magistério e 15 disseram ter entre quatro meses e cinco anos de experiência na Educação 

Infantil. Ainda se constatou que sete cursaram outra graduação. Somente um afirmou ter 

realizado Estágio Curricular Supervisionado no curso de Magistério - Educação Infantil. Para 

preservar a identidade dos participantes da pesquisa, utiliza-se, no decorrer das análises, os 

termos: Acadêmico 1, Acadêmico 2 e assim por diante, independentemente se quem participa 

é do sexo masculino ou feminino. 

A FMP é uma instituição pública municipal, criada em 25 de outubro de 2005, por 

meio da Lei municipal n. 2.182. Sua inauguração ocorreu em 20 de abril de 2006, tendo 

iniciado suas atividades com cursos de graduação em Pedagogia e Administração (FMP, 

2017). Está localizada no bairro Ponte do Imaruím, cidade de Palhoça – SC. 

Os sujeitos da pesquisa foram matriculados no curso considerando a integralização 

curricular da Matriz de 2017.1. Essa matriz totaliza 3.341 horas, distribuídas conforme o 

Quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1 - Organização do curso de Licenciatura em Pedagogia da FMP.1 

- 429h de Prática de Ensino; 

- 402h de Estágio Interdisciplinar; 

- 2.310h de Unidades Curriculares do Núcleo Geral Diversificado, distribuídas nos oito semestres do curso, 

de acordo com a Resolução CNE/CO n. 02 de 1º de julho de 2015; 

- 200h de Atividades Complementares. 

Fonte: FMP, 2017. 

                                                           
1 Essa organização do Estágio Curricular Supervisionado se orienta, em particular, pela LDB n. 9.394/96 (BRASIL, 1996) 

e pela Resolução CNE n. 2/2015 (BRASIL, 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura). 
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No curso de Pedagogia, os estágios curriculares supervisionados são ofertados a partir 

da matrícula na segunda metade do curso. Conforme o Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

(2017), na 5ª fase, deve-se realizar o Estágio Interdisciplinar I - Educação Infantil; na 6ª fase, 

o Estágio Interdisciplinar II - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e na 7ª fase, o Estágio 

Interdisciplinar III - Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Gestão. 

No Cap. X, art. 19, do supracitado documento, tem-se a seguinte organização do 

Estágio Interdisciplinar I – Educação Infantil: 

 

A carga horária no Campo de Estágio da Matriz Curricular 2017.1 dar-se-

á da seguinte forma: I - 5ª fase: carga horária de134 horas, com 33 horas 

mais 101 horas divididas em aulas teóricas e atividades de pesquisa e 

prática em estágio de observação e de intervenção interdisciplinar, 

distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em Educação Infantil) 

(FMP, 2017). 

 

 Chama a atenção a denominação de “Estágio Interdisciplinar”, pois se compreende 

o estágio como um tempo/espaço de relações interdisciplinares, ou seja, o estágio não é 

concebido como uma disciplina meramente prática e desarticulada das demais disciplinas do 

curso (FMP, 2017). 

 Para a coleta de dados da pesquisa foram utilizadas as seguintes técnicas: 

levantamento documental e aplicação de questionário com questões abertas aplicadas de 

modo impresso e entregues a cada sujeito da pesquisa. 

Contribuíram para essa pesquisa, dentre outros, os seguintes autores: Ostetto (2012a; 

2012b), que colabora com análises feitas a partir de suas experiências como professora 

supervisora de estágios curriculares na Educação Infantil; e Pimenta (2012) e Pimenta e Lima 

(2012), que buscam refletir sobre as diferentes concepções do estágio supervisionado, 

particularmente sobre aquela que diz que o estágio deve ser um espaço/tempo de relações 

indissociáveis entre teoria e prática e da práxis transformadora. 

 

4 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA PERCEPÇÃO DOS 

ESTAGIÁRIOS-ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA 
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A ação ou o efeito de perceber, conforme o Dicionário Online de Português (2019), 

é a compreensão acerca do sentido de algo por meio das sensações de cada indivíduo. Assim, 

considerando a ação ou o efeito de perceber, são apresentadas, na sequência, as análises sobre 

as percepções dos acadêmicos em relação ao estágio curricular supervisionado na formação 

inicial para a docência na Educação Infantil. As análises, por sua vez, são apresentadas 

considerando as categorias: do início da caminhada – as concepções e as expectativas; do 

percurso e dos meandros – os sentimentos; e da trajetória e da chegada – os desafios e as 

contribuições do estágio curricular supervisionado na formação inicial para a docência na 

Educação Infantil.  

 

4.1 DO INÍCIO DA CAMINHADA: OS CONCEITOS E AS EXPECTATIVAS 

 

 O que é estágio? O que é estagiar? Procurou-se, no primeiro questionário aplicado 

com questões abertas, apreender aspectos significativos do início da caminhada dos 

acadêmicos-estagiários, as suas compreensões de estágio e as suas expectativas. Assim, 

questionou-se: Na sua concepção, o que é um estágio curricular supervisionado no curso de 

licenciatura em Pedagogia? Quais as suas expectativas em relação ao Estágio Curricular 

Supervisionado? Você acredita que o estágio contribuirá para o futuro exercício docente na 

Educação Infantil? 

 

4.1.1 As concepções 

 

Na análise das respostas, constatou-se que os acadêmicos-estagiários conceituam o 

estágio curricular supervisionado de modos diferentes, como: a) 21 acadêmicos-estagiários 

concebem o estágio como prática supervisionada por um professor; b) sete, como prática de 

constatação e ou aplicação da teoria; c) cinco, como possibilidade de experimentar a futura 

profissão; d) três, como prática instrumentalizadora; d) quatro, como experiência que 

relaciona teoria e prática; f) um, como conhecimento de si. Dois ativeram-se a apontar o 

estágio como algo importante para a formação docente. 

De imediato, ressalta-se a quantidade de acadêmicos-estagiários que afirmam ser o 

estágio uma prática supervisionada por um professor. Dentre esses, contabilizaram-se os 

modos de se referir à função a ser assumida pelo supervisor de estágio, quais sejam: orientar 
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(7), apoiar (3), observar (3), auxiliar (3), supervisionar (2), acompanhar (1), elogiar e criticar 

(1), tirar dúvidas (1), ajudar (1), guiar (1), direcionar (1), alicerçar (1) e corrigir (1). 

Evidenciam-se, nesse mesmo grupo de respostas, duas distintas perspectivas no que 

se refere ao trabalho do professor supervisor de estágio: a de sentido fiscalizador e a de 

sentido orientador. Aponta-se como exemplo da primeira perspectiva a resposta do 

Acadêmico 26: “Estágio é onde tem alguém te supervisionando, te observando” (Grifo 

nosso). E como exemplo da segunda perspectiva, tem-se a resposta do Acadêmico 23: “É 

uma experiência com orientação dos professores, uma vivência para conhecer o que é a 

profissão do Pedagogo na prática, na realidade do dia a dia escolar” (Grifo nosso). 

Chamou também a atenção o fato de que o estágio ainda é visto por sete acadêmicos-

estagiários como prática de constatação e ou de aplicação da teoria, e por outros três, como 

mera prática instrumentalizadora. Como exemplo desses dois modos de perceber o estágio, 

tem-se as respostas do Acadêmico 28: “O estágio é o momento de vivenciar e colocar em 

prática o que aprendemos na teoria”, e do Acadêmico 25: “O estágio é o momento em que 

nós acadêmicos temos para aprender o que realmente é estar em campo”. 

Cabe relembrar o texto de Pimenta e Lima (2012), quando alertaram que a prática 

pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão acabam por reforçar a ilusão de 

que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática. Assim, o estágio 

estaria reduzido à reprodução de práticas desvinculadas de teorias e como aplicação de 

técnicas e metodologias. 

Apenas quatro sujeitos consideram o estágio curricular supervisionado na sua 

intrínseca relação teoria e prática. Sobre isso, afirmou o Acadêmico 11: “É o momento em 

que se relaciona a teoria com a prática, é de muita importância, pois é por meio dele que 

vamos aprender as subjetividades que tem no dia a dia com cada criança. 

Concorda-se com Pimenta e Lima (2012) que a dissociação entre teoria e prática 

resulta no empobrecimento das práticas nos contextos escolares. Assim, é preciso pensar o 

estágio como teoria e prática, porque a profissão de professor é uma prática social munida 

de intencionalidades, pesquisas e reflexões. 

De fato, como bem apresentado no Regimento de Estágio do curso de Pedagogia da 

FMP (2017), o estágio curricular “[...] compreende atividades de observação, pesquisa, 

reflexão, participação e docência, nas quais contextualizam-se e transversalizam-se as áreas 

e os eixos de formação curricular”. 

Outros cinco acadêmicos-estagiários concebem o estágio curricular supervisionado 

como possibilidade de experimentar a futura profissão. Para o Acadêmico 30: “O estágio é 
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uma base para o nosso início profissional, vai mostrar caminhos e modos corretos na 

inserção profissional”. Essa resposta lembra as reflexões de Ostetto (2012a; 2012b), de que 

o estágio curricular supervisionado é um exercício de formação inicial docente relevante para 

a futura profissão, pois é um espaço e um tempo de ampliação do olhar sobre o contexto e 

suas múltiplas dimensões. Na concepção da autora, o estágio converte-se num tempo de 

preciosos encontros formativos, é um encontro entre a universidade e as instituições de 

ensino, uma troca de experiência imprescindível para a ampliação e potencialização dos 

futuros profissionais da educação. 

Por fim, revela-se a resposta de um acadêmico-estagiário que afirma que o estágio é 

um momento de conhecimento de si. Ostetto (2012b, p. 127) lembra que o estágio é uma 

jornada de expansão do “ser professor”. E acrescenta que o estágio também representa a 

possibilidade de autoconhecimento, de encontrar-se com “porções esquecidas do ser”, do que 

denomina de “encontro com sua criança” (OSTETTO, 2012b, p. 129). 

 

4.1.2 As expectativas 

 

 Nas respostas à segunda pergunta acerca das expectativas em relação ao estágio 

curricular supervisionado, percebeu-se que: a) doze desejam aprender; b) sete, adquirir 

experiência na docência; c) quatro, perder o medo; d) três, preparar-se para trabalhar na 

Educação Infantil; e) três, constatar a teoria na prática; f) dois, sentir-se mais confiantes; g) 

dois, compartilhar as experiências que serão vivenciadas no estágio com os colegas; h) dois, 

se descobrir como professores; i) um, finalizar o estágio; j) um, aprender a elaborar projetos 

e planos de aula; k) um, conhecer o meio escolar de uma instituição pública; l) um, modificar 

e reformular a maneira de atuação prática, se necessário; m) e um afirmou não ter nenhum 

expectativa.  

 As respostas vão na mesma direção daquelas da primeira questão, ou seja, os 

acadêmicos-estagiários concebem o estágio como prática, instrumentalização, constatação e 

ou reprodução da teoria. Porém, é acrescentado o desejo de aprender, de conhecer, de 

experimentar, de superar medos e outros sentimentos incômodos. 

A partir desses registros é possível afirmar que as expectativas da maioria dos sujeitos 

nesse início de caminhada pouco convergem para a relação teoria e prática e para o 

conhecimento de si e da profissão. De acordo com Pimenta e Lima (2012, p. 41), o 

reducionismo dos estágios às perspectivas da prática como constatação da teoria e da prática 

instrumental expõe os problemas na formação inicial docente, o que implica explicitar a 
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relação teoria e prática e “não teoria ou prática”. Nesse sentido, Pereira e Pereira (2012, p. 

24) concordam que: 

 

O espaço do estágio deve possibilitar uma produção de conhecimento que 

não se limita à simples transferência e “aplicação” de teorias e ou de 

conteúdos, mas que seja o eixo da articulação entre teoria-prática, entre os 

conteúdos dos cursos de formação de professores e o conhecimento da 

realidade da sala de aula da escola básica. 
 

Tanto Pimenta e Lima (2012) quanto Pereira e Pereira (2012) destacam a importante 

função do professor supervisor frente às expectativas dos acadêmicos-estagiários. Para as 

autoras, cabe ao professor supervisor a responsabilidade de conduzir o processo com clareza 

política e pedagógica e considerar os anseios, os interesses e as necessidades dos acadêmicos. 

As respostas à terceira pergunta evidenciaram a expectativa em relação ao futuro 

exercício docente na Educação Infantil. Verificou-se que todos acreditam que o estágio 

contribui para o futuro exercício docente na Educação Infantil, contudo, com diferentes 

justificativas: a) conhecer e decidir se é essa área em que irão atuar no futuro (9); b) se 

preparar para a profissão (5); c) adquirir experiência na área (4); d) aprender (4); e) aprender 

por meio da vivência (2); f) perder o medo (1); g) ter noções de planejamento (1); h) dar 

início à docência (1); i) conhecer o dia a dia de uma instituição pública (1); j) conhecer a 

realidade depois das teorias (1). Um acadêmico acredita serem deficientes os conhecimentos 

na área se não passar por esta etapa. Dois responderam apenas ser o estágio “muito 

importante”. 

 O Acadêmico 8 relata que por meio do estágio curricular supervisionado vai se 

descobrir como docente e perder o medo, capacitando-o, assim, a novos desafios. O 

Acadêmico 18 destaca que recusou uma proposta de emprego por não ter passado ainda pelo 

processo de estágio curricular supervisionado, e que durante o estágio vai descobrir qual a 

área que irá seguir no futuro e quais as possibilidades que se abrirão. O Acadêmico 22 afirma 

que o estágio contribui para a escolha da área em que deseja atuar e vivenciar o dia a dia. O 

Acadêmico 30 diz acreditar que o estágio ajudará a encontrar novos caminhos na profissão. 

 Na percepção de Pereira e Pereira (2012), é importante que o estágio se concretize 

como momento de aproximação da realidade estudada a partir de um esforço de compreensão 

crítica. Esse exercício pressupõe uma inserção profunda nessa realidade na tentativa de 

refletir sobre os fatores determinantes e intervenientes. Para tanto, é preciso um respaldo 

teórico conseguido com os diferentes componentes curriculares do curso. 
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 Para Ostetto (2012a), essa experiência, específica e pontual, exige a clareza da 

multiplicidade de caminhos para a formação do professor da Educação Infantil. A autora 

indica que a universidade muito tem a contribuir neste campo, recriando o espaço e o tempo 

de estágio como diálogo, troca e interlocução. A experiência tem demonstrado que essa 

aproximação da universidade com a creche e a pré-escola, forjada no respeito e no 

movimento de abertura, constitui em um campo promissor de criações de alternativas para a 

qualificação do professor das crianças de zero a cinco anos incompletos. 

Analisa-se que os estagiários-acadêmicos reconhecem a importância do estágio 

curricular supervisionado para a formação inicial docente, especialmente, até esse presente 

momento, para a docência na Educação Infantil. Evidencia-se, inclusive, que esse momento 

é perspectivado como aquele que possibilita tirar as dúvidas, aprender com outros 

profissionais e conhecer a realidade do campo, particularmente a escola pública. Contudo, 

muitos ainda estão presos à ideia de estágio como prática, como confirmação de teorias e 

como instrumentalização. São poucos aqueles que concebem o estágio como possibilidade 

de relacionar teoria e prática e como um importante movimento de ampliar o olhar para a 

futura profissão. 

 

4.2 DO PERCURSO E DOS MEANDROS: OS SENTIMENTOS 

   

Quais os sentimentos em relação ao estágio? Essa pergunta foi respondida pelos 

acadêmicos-estagiários por três vezes: antes da entrada em campo, durante e na etapa final 

do estágio curricular supervisionado. 

Nas respostas, percebe-se, em um primeiro momento, a ansiedade (16) e o medo (12) 

como os principais sentimentos registrados, seguidos por felicidade (06), nervosismo (4), 

apreensão (04) e insegurança (02). 

Concorda-se com Ostetto (2012b) que o estágio traz consigo diversos sentimentos 

que precisam ser considerados na experiência de formação inicial docente. 

Na segunda aplicação do questionário, logo após a fase das observações, evidenciou-

se que alguns acadêmicos-estagiários deixaram de sentir medo e insegurança. Outros 

sentimentos foram registrados, como: encantamento, confiança, satisfação, mas também 

preocupação e estresse. Teve também os que afirmaram que nada modificou. Foi possível 

constatar que: a) oito acadêmicos-estagiários passaram a ter um olhar diferenciado depois de 

conhecer a realidade da Educação Infantil; b) cinco afirmaram que a observação no campo 

possibilitou mais segurança; c) para cinco deles a ansiedade e o medo diminuíram; d) dois 
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comentaram que aumentou o estresse, o medo e a ansiedade; e) dois sentiram felicidade; f) 

dois ficaram mais confiantes e satisfeitos; g) um respondeu que continua nervoso e 

preocupado; h) um disse se identificar com outra área profissional; i) um registrou que as 

expectativas permanecem as mesmas e; j) um sentiu-se encantado com o estágio. Apenas um 

dos sujeitos não respondeu a essa questão. O Acadêmico 25 registrou: “Acho que a ansiedade 

vai diminuindo a cada dia que o estágio vai passando”. O Acadêmico 18 apontou: “A 

observação possibilitou uma maior segurança na hora da intervenção, pois fizemos um pré-

diagnóstico da turma”. 

Ao interagir, os acadêmicos-estagiários demonstraram diferentes sentimentos em 

relação ao vivido. Com relação a este aspecto, Ostetto (2012b, p. 21) assim se pronuncia: 

 

Ao interagirem com a dinâmica do contexto escolar e seus sujeitos, ao se 

lançarem à experiência do encontro com o outro, os estagiários 

inevitavelmente vão conviver com facilidades e dificuldades, segurança e 

insegurança, compreensões e incompreensões, possibilidades e limites, 

acertos e erros, alegrias e tristezas, coragem e medo, prazer e desprazer, 

pois o cotidiano educativo não é linear e tampouco é um laboratório com 

instrumentos precisos e fixos, com cada coisa em seu lugar, à espera de 

quem os manipule seguindo um manual: não é um estúdio preparado 

artificial e  exclusivamente para  o acontecer da cena pedagógica na qual 

os estagiários irão atuar seguindo um roteiro prescrito e controlado. 

 

 Expressando seu ponto de vista, Zabalza (2014) diz que a observação e o registro 

contribuem fortemente para a mudança de sentimentos. Na opinião do autor, é preciso 

desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, de conhecer a realidade e de 

compreender a organização da instituição, assim, é importante observar como funciona a 

instituição, quais são as suas propostas pedagógicas e qual o seu embasamento. Desse modo, 

aos poucos, os sentimentos nem tão positivos vão dando lugar a sentimentos como felicidade 

e satisfação. 

 Na etapa final, os acadêmicos-estagiários apresentaram os seguintes sentimentos: a) 

felicidade (04); b) realização (02); c) ansiedade (02); d) “maravilhamento” (02); e) medo 

(02); f) gratidão; g) confiança (01); h) nervosismo (01); i) uma tristeza e decepção por não 

atingir de imediato as expectativas (01); j) superação (01); k) tranquilidade (01) e; l) cansaço 

(01). Um dos acadêmicos-estagiários afirmou viver um misto de sentimentos. Como se nota, 

novos sentimentos foram tomando conta dos acadêmicos-estagiários nessa fase final. 

 Para reforçar esta constatação, traz-se aqui uma reflexão de Ostetto (2012a, p. 129): 
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[...] atitudes, ações reações, limites, qualidades, dificuldades, facilidades, 

sentimentos – o outro lado do que normalmente se mostra – podem vir à tona, 

manifestando-se e indicando um profícuo caminho de aprendizagem; 

caminho que, ao ser trilhado, amplia o olhar: à medida que eu me vejo, posso 

melhor ver e compreender o outro. 
 

Com esta perspectiva, “[...] os estagiários poderão, então, seguir a jornada que perfaz 

um ciclo de aprendizagem de saberes docentes: planejar, atuar, registrar e avaliar as práticas 

educativas desencadeadas” (OSTETTO, 2012b, p. 25). Nesse percurso, aos poucos, sentirão 

maior confiança na docência e desenvolverão a capacidade de transformar a realidade. 

Compreende-se que são múltiplos os sentimentos que tomam conta dos acadêmicos-

estagiários antes, durante e depois de conhecer a realidade em que irão atuar. Percebe-se 

também que, no decorrer do estágio curricular supervisionado, o olhar dos acadêmicos-

estagiários se transforma. Evidencia-se ainda que acadêmicos com experiência, que já atuam 

na área, também se sentem inseguros, pois eles dizem não saber qual é a metodologia adotada 

pelos professores regentes de turma, e isso é que os deixa mais apreensivos antes de irem a 

campo para estagiar. Conforme afirmam Pimenta e Lima (2012), no estágio, as mudanças de 

sentimentos vão ocorrendo à medida que os estagiários-acadêmicos vão conhecendo 

realmente como funciona a instituição, como agem os professores e as crianças. 

 

4.3 DA TRAJETÓRIA E DA CHEGADA: OS DESAFIOS E AS CONTRIBUIÇÕES 

  

Quais os desafios e as contribuições do estágio na formação inicial docente para a 

Educação Infantil? Note-se que entre as questões da pesquisa, se teve a intenção de saber dos 

acadêmicos-estagiários se enfrentaram limitações e desafios durante o estágio curricular 

supervisionado. Sendo assim, no segundo questionário, foram feitas as seguintes perguntas: 

Quais as limitações (dificuldades, desafios...) encontradas no estágio curricular 

supervisionado? O estágio supervisionado tem colaborado (potencializado) para sua 

formação inicial docente? Você considera que a observação e os registros potencializam a 

formação docente? E no terceiro e último questionário, decorrida a maior parte do estágio, 

ainda se perguntou: O estágio curricular supervisionado na Educação Infantil contribuiu para 

a sua formação docente? 

 

4.3.1 Os desafios da caminhada 
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Nas respostas à primeira questão, foi possível constatar que os acadêmicos-estagiários 

encontraram vários tipos de dificuldade ou desafio, como, por exemplo: a) conciliar em 

pouco tempo o estágio, o trabalho e as outras disciplinas do curso (9); b) dificuldade para 

construir o projeto (9); c) dificuldade para elaborar os planos de docência (8); d) falta de 

recursos financeiros (3); e) dificuldade em tudo (2); f) dificuldade em avaliar (2); g) 

dificuldade de acesso aos materiais (1); h) dificuldade em entender a criança (1); i) não 

invadir o espaço das professoras (1). Um dos sujeitos da pesquisa registrou não ter vivido 

qualquer desafio ou dificuldade. Um não respondeu à pergunta formulada. 

O Acadêmico 1 respondeu: “O tempo é um desafio, pois precisamos de tempo para 

pensar, passar para o papel e colocar em prática”. E conforme o Acadêmico 27: “Tempo 

(tudo é muito corrido). Materiais disponíveis, a maioria que usamos precisa ser comprado”. 

 Dentre as respostas, destaca-se também a dificuldade em construir o projeto de 

intervenção para o estágio e os planos de docência. O Acadêmico 18, respondeu: “Com 

certeza planejar, tenho muitas dificuldades em encontrar ideias que sejam realmente 

importantes para a Educação Infantil”. 

 Percebe-se que, nessa etapa do processo de estágio, os desafios e as dificuldades 

fazem parte da caminhada acadêmica, cada um com suas particularidades, seja nas questões 

como falta tempo, de recursos financeiros, na elaboração do projeto e dos planos de docência, 

entre outros. 

 Na avaliação de Ostetto (2012b), esse é um momento inevitável, em que os 

acadêmicos irão conviver com acertos e erros, felicidade e infelicidade, conforme adiantado 

na fundamentação teórica. Também segundo Ostetto (2012b, p. 22): “[...] os estagiários-

professores em formação expandem seus espaços de aprendizagem no campo de estágio, 

ainda que se movimentem no eixo da linha temporal estabelecida e prevista no calendário 

acadêmico [...]”. 

 

4.3.2 As contribuições da trajetória 

 

 Na análise das respostas dadas à pergunta sobre a contribuição do estágio na docência, 

um acadêmico-estagiário respondeu que não, os demais disseram que o estágio potencializa 

a formação inicial docente. Diferentes foram as justificativas do segundo grupo: a) cinco 

afirmam que o estágio contribui porque tem a orientação do professor; b) quatro consideram 

que oportuniza experiência específica; c) três registram que o estágio relaciona a teoria e a 

prática; d) três  dizem que o estágio é a vivência da futura profissão; e) três  acreditam que o 



37 

 

estágio amplia o conhecimento; f) três pensam que possibilita diferentes caminhos a serem 

trabalhados;  g) dois afirmam que proporciona noção da realidade da Educação Infantil; h) 

dois sugerem que as observações poderiam acontecer em todas as salas; i) um afirma que o 

estágio potencializa a escrita; j) um diz que potencializa, mas é cansativo. Um respondeu que 

a intervenção não condiz com a realidade. Um não respondeu. 

O Acadêmico 27, que respondeu de forma negativa, assim escreveu: “Não, porque 

não somos de fato as “professoras”, ou seja, não fazemos como faríamos se a sala fosse 

“nossa”, e é tudo tão cobrado, que não acho que a intervenção condiz com a realidade”. 

Em contraposição, dentre os que afirmaram que o estágio contribui para a formação inicial 

docente, destacam-se duas respostas, sendo a primeira do Acadêmico 24: “Sim, mais do que 

ganhar experiência ele possibilita para os estudantes conhecimento, competências e uma 

relação prática da teoria vista em sala de aula”. E o Acadêmico 23 registrou: “Sim, porque 

é por meio da prática que vamos vivenciar a prática docente. E sendo supervisionado 

estamos sendo orientados para fazer um trabalho melhor”. 

 Diante dos resultados obtidos, concorda-se com Ostetto (2012b, p. 20) ao destacar: 

“[...] estagiar é estar com, é habitar por certo tempo um espaço formativo complexo e, por 

isso mesmo, especialmente adequado para potencializar a aprendizagem dos saberes 

docentes [...]”. 

 Em relação à questão da observação e dos registros, todos os acadêmicos-estagiários 

responderam que essas ferramentas potencializam a formação docente. Nas respostas, 

constata-se que: a) treze afirmam que a observação e o registro auxiliam no momento da 

prática; b) seis dizem que melhoraram a escrita; c) três responderam que ajudam no 

planejamento; d) três afirmam que ajudam a ter um olhar direcionado para a criança; e) dois 

registraram que ajudam na construção docente; f) um diz que ajudam a avaliar as propostas; 

g) um disse que contribuem para ler a realidade da sala; h) um registrou que auxiliam na 

organização da professora. Dois responderam que sim, mas não justificaram.  

Dentre as respostas sobre a observação e o registro, destacam-se: 

Acadêmico 13: “Sim, os registros nos fazem refletir sobre a prática, registrar as 

situações de sala é essencial para aprimorar a prática”. 

Acadêmico 23: “Sim, porque é por meio das observações e registros que podemos 

saber a melhor intervenção, e mudar o que não está dando resultado”. 

Acadêmico 28: “Sim, porque você consegue enxergar sua prática, reavaliar suas 

ações e acompanhar o desenvolvimento das crianças”. 
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 Fazendo referência a este aspecto da formação docente, Ostetto (2012b, p. 25) 

esclarece que: “O fato de iniciar o percurso do estágio com a proposição de observar, analisar, 

discutir os dados encontrados e tentar reparar em questões importantes para serem 

trabalhadas no processo faz toda a diferença [...]”. A autora demonstra acreditar que essas 

ferramentas contribuem fortemente para sensibilizar o olhar e para provocar reflexões sobre 

as ações a serem desenvolvidas junto às crianças. 

 A prática de observar e registrar pode trazer inúmeros benefícios para os professores-

estagiários, pois, 

 

[...] o exercício da observação atenta e criteriosa permitirá aos estagiários 

o levantamento de questões, formulando questionamentos a respeito do 

funcionamento da escola, localizando dúvidas sobre a prática docente, 

enfim problematizando os olhares capturados sobre o contexto 

convertendo-os em “achados” que direcionam novas buscas. (OSTETTO, 

2012b, p. 28). 

 

Observou-se, assim, que todos os acadêmicos-estagiários compreendem a 

importância da observação e do registro no estágio curricular supervisionado, pois ambos 

servem para dar um embasamento às intervenções, e por meio desses recursos identifica-se 

o melhor caminho para o desenvolvimento do projeto e dos planos de docência com foco na 

criança. 

 

4.3.3 Fim da caminhada? Outras contribuições 

 

Na última etapa das questões, voltou-se a questionar se o estágio potencializa a 

formação inicial docente. Desta vez, todos responderam que o estágio contribuiu na formação 

inicial para a docência na Educação Infantil. Enumeram-se as justificativas: a) cinco afirmam 

que o estágio contribui com as vivências e com o conhecimento da área; b) quatro dizem que 

contribui para o conhecimento da realidade; c) dois afirmam que o estágio possibilita 

conhecer o lado criativo;  d) dois comentam que por esse processo se reconhece a importância 

da Educação Infantil; e) dois registram que esse movimento traz novas possibilidades; f) dois 

acreditam que é possível identificar-se com a profissão; g) um diz que o estágio favorece a 

interação com diferentes sujeitos; h) um revela que ajudou a perceber que não se identificou 

com a Educação Infantil; i) um considera que o estágio permite a decisão da carreira; e j) um 

diz que o estágio permitiu-lhe rever as práticas docentes. Nas respostas também foi possível 
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constatar que três retornaram à ideia de que a teoria é diferente da prática. E dois destacaram 

de forma elogiosa a importância do professor orientador no processo de estágio. 

Analisa-se que o estágio contribuiu em múltiplos aspectos. Percebe-se, nas diferentes 

justificativas, que o estágio contribui para a formação inicial docente, pois possibilita 

diferentes experiências, reflexões, autorias e novas ações. Têm-se como exemplo as 

seguintes respostas: Acadêmico 12: “Sim, potencializa nossa formação inicial, pois 

conseguimos ter uma noção maior do que realmente acontece na prática que sem dúvida é 

muito diferente da teoria”. Acadêmico 23: “Sim, porque saímos da teoria e vivenciamos a 

prática. Dessa maneira ele contribui para o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

da nossa formação”. Acadêmico 29: “Sim, abriu possibilidades e experiências novas para 

trabalho, conhecimento com crianças de faixa etária diferente das que já trabalhei e não me 

identificava”. 

Experienciar à docência é um dos momentos mais importantes no percurso da 

formação, mas nota-se que alguns acadêmicos-estagiários consideram a teoria muito 

diferente da prática, contrariando o que afirmam as autoras Pimenta e Lima (2012), quando 

dizem que teoria e prática são indissociáveis. Como adiantado, se teoria e prática andarem 

separadas, isso pode resultar em um empobrecimento das práticas nos contextos escolares. 

Em sua pesquisa, Ostetto (2012b, p. 31) enfatiza: “No percurso do estágio é 

imprescindível cultivar espaços que garantam o exercício de narrativas sobre sua experiência, 

pressupondo a reflexão sobre o vivido e afirmando a autoria dos estagiários”. 

E recorrendo novamente a Pimenta e Lima (2012, p. 43), concorda-se com as autoras 

ao afirmar que: “[...] o estágio abre possibilidades para os professores orientadores proporem 

mobilização de pesquisa para ampliar a compreensão das situações vivenciadas e observadas 

nas escolas, nos sistemas de ensino e nas demais situações [...]”. 

 Por fim, os acadêmicos-estagiários deveriam apontar contribuições do Estágio 

Curricular Supervisionado na formação inicial docente para atuar na Educação Infantil. Nas 

respostas foram destacadas múltiplas contribuições, mas as que mais apareceram foram: a) 

fazer planejamentos (5); b) vivenciar a sala de referência (4); c) adquirir experiência (4); d) 

desenvolver a criatividade (4); e) ter um olhar sensível (3); f) refletir sobre a prática docente 

(2); g) ampliar o repertório (2); h) adquirir conhecimentos da área (2); i) observar e avaliar 

(2); j) perceber a importância da Educação Infantil (1); k) reinventar propostas (1). Um 

acadêmico-estagiário respondeu que não existe ordem, tudo foi importante. 

 Outra vez evidenciou-se que, na opinião dos acadêmicos-estagiários, o estágio 

curricular supervisionado contribui de forma significativa no processo de formação inicial 
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docente, pois se caracteriza como momento de aprender, refletir sobre a prática e reformular 

a prática quando necessário. É nesse momento do estágio que se investe nos acertos e se 

aprende com os erros (OSTETTO, 2012b), sendo assim, essas diferentes formas de atuar no 

campo do estágio ampliam o conhecimento e contribuem para a futura profissão docente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer desta pesquisa, procurou-se analisar as percepções dos acadêmicos do 

curso de Pedagogia em relação à contribuição do estágio curricular supervisionado na 

formação inicial para a docência na Educação Infantil. 

 Na pesquisa evidenciou-se que o estágio curricular supervisionado contribui e 

potencializa a formação inicial para a docência na Educação Infantil quando é realizado com 

a finalidade de ir a campo para observar professores e crianças, analisar, registrar, refletir, 

planejar e conhecer a realidade e o contexto do dia a dia de uma instituição pública. Assim, 

compreende-se que esse espaço-tempo é de grande relevância para relacionar teoria e prática 

e agregar múltiplas experiências e (re)significações da prática com as crianças. 

 Analisar os diferentes sentimentos e as expectativas que tomam conta dos 

acadêmicos-estagiários antes da ida a campo, acompanhar esse processo das mudanças e os 

sentimentos e aprendizados, é reconhecer o quanto essa etapa do curso agrega aos futuros 

professores. São múltiplos os sentimentos que tomam conta dos acadêmicos-estagiários 

antes, durante e depois de conhecer a realidade em que irão atuar. 

 Com a prática no campo do estágio curricular supervisionado, os acadêmicos-

estagiários, em sua maioria, relatam que, ao passar pelo processo de observação, e com início 

das intervenções, as mudanças relacionadas aos sentimentos e às expectativas vão 

acontecendo. Consideram também que a observação e os registros são importantes 

ferramentas para desenvolver um olhar mais sensível e para poder fazer o projeto e colocar 

em prática os planos de docência com foco na criança. 

Diante disso, se pode constatar que o estágio curricular supervisionado proporciona 

ao acadêmico uma vivência prática do dia a dia, ajudando a conhecer a rotina de um professor 

de Educação Infantil e de uma instituição pública. Compreende-se, assim, que o estágio 

curricular supervisionado no processo de formação inicial docente possibilita aos 

acadêmicos-estagiários experiências para o conhecimento de si e para a atuação na futura 

profissão. 
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Aponta-se, contudo, que é necessário um trabalho mais intenso na academia em 

relação à indissociabilidade da teoria e prática, de modo que os acadêmicos possam 

reconhecer e valorizar essa concepção de estágio. 
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RESUMO: Neste artigo apresentar-se-á a pesquisa cujo objetivo foi a compreensão acerca 

dos desafios da prática docente remota com os bebês durante o período de isolamento social 

ocasionado pela pandemia Covid19. A abordagem do problema da pesquisa é qualitativa e a 

dos objetivos é do tipo descritiva. Adotou-se como técnica de levantamento de dados a 

entrevista com duas professoras que vivenciaram os desafios da docência com bebês por vias 

remotas durante a pandemia. A pesquisa está  ancorada  em autores como Oliveira (2020) e 

Abbud (2020) e em documentos oficiais como o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

(1990), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2009a/b; 

2010) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017). Evidenciam-se, assim, 

diferentes desafios da docência com bebês no atual cenário pandêmico. Assim, urge a 

adequação de um planejamento - remoto - com os bebês que considere  os direitos das 

crianças e as especificidades da Educação Infantil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Bebês; Pandemia. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com o trabalho intitulado “os desafios da prática docente na Educação Infantil 

durante a pandemia - o que dizem os professores dos bebês?”, objetiva-se compreender os 

desafios da prática docente remota com os bebês durante o período de isolamento social 

ocasionado pela pandemia decorrente da Covid19. Tal pesquisa visa, como recorte, mais 

especificamente, a reflexão acerca dos desafios de desenvolvimento de propostas 

pedagógicas que envolvam os  bebês juntamente com seus  familiares, sem perder de vista 

os direitos fundamentais das crianças (educação, saúde, segurança, dignidade,...) (BRASIL, 

1990), os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar, conhecer-se) (BRASIL, 2017) e as especificidades da Educação Infantil 

– o cuidar e o educar, os eixos do currículo interação e brincadeira, os princípios éticos, 

políticos e estéticos (BRASIL, 2009a/b; 2010; 2017). 

Em março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), tal doença é provocada por um vírus com alto grau de transmissão. 

mailto:edila.camargo@hotmail.com
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Sendo assim, foi adotado o isolamento social e, dentre as consequências, as aulas/encontros 

presenciais foram suspensas em diversos países do mundo e, também, em nosso país. No 

Brasil, as medidas de suspensão dos encontros  presencias foram baseadas nas determinações 

do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE). Em caráter 

de emergência, o MEC autorizou as instituições a oferecerem atendimentos remotos para 

todas as etapas da educação. A partir do Parecer CNE n. 5/2020 passou-se a orientar que os 

profissionais das creches e pré-escolas buscassem contatos virtuais com as famílias e com as 

crianças de maneira a estreitar – e manter – os vínculos e, ainda, a sugerir práticas 

pedagógicas diversas. Esse parecer enfatiza que, nas propostas pedagógicas, é importante 

lembrar que as crianças aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente. 

Especificamente para as crianças da creche, o parecer supracitado orientava o 

seguinte: 

 

Assim, para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais 

devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos 

pais, brincadeiras, jogos, músicas infantis. Para auxiliar pais ou 

responsáveis que não têm fluência na leitura, sugere-se que as escolas 

ofereçam aos cuidadores algum tipo de orientação concreta, como modelos 

de leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas 

nas atividades e garantir a qualidade da leitura (BRASIL, 2020). 
 

A proposta de atendimento remoto emergencial foi uma adequação para substituir a 

proposta de educação presencial no momento em que a sociedade vivia o isolamento 

ocasionado pela crise sanitária mundial. Já era de se esperar que o trabalho remoto traria 

vários desafios aos professores, particularmente aos professores de bebês, pois trabalhar com 

este público utilizando recursos como os digitais não seria – e não é – uma tarefa fácil, ainda 

mais quando percebe-se que muitas famílias não têm acesso às tecnologias e à internet, não 

conseguindo, então, participar dos encontros. Com base nessas afirmações, definiu-se, então, 

o seguinte problema de pesquisa: Quais foram os desafios da prática docente remota com os 

bebês durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia provocada pelo 

Covid19? 

A abordagem do problema da pesquisa é do tipo qualitativa e dos objetivos é 

descritiva (GIL, 2009; MINAYO; GOMES, 2013). Como técnica de levantamento de dados, 

optou-se pela aplicação de um entrevista com duas professoras que vivenciaram a docência 

com bebês por via remota durante a pandemia. A pesquisa ancora-se em autores como 

Oliveira (2020) e Abbud (2020) e em documentos oficiais como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
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Infantil - DCNEI (BRASIL, 2009) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017). 

Espera-se que a realização desse estudo seja relevante para que os professores que 

atuam com bebês possam aprofundar os seus conhecimentos acerca dos desafios enfrentados 

no regime de educação remota pós-pandemia para melhor cuidar e educar o público da 

creche. Acredita-se, ainda, que o presente estudo poderá proporcionar aos docentes uma 

reflexão sobre as especificidades da prática, dando abertura para mais direcionamentos e 

ampliação dos saberes e fazeres da docência, ou seja, vislumbrando novos horizontes. 

 

2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS ESPECIFICIDADES DO INÍCIO DO PERCURSO 

EDUCATIVO 

          

 A Educação Infantil constitui o início do percurso formativo e estabelece as bases 

para a constituição de um sujeito crítico e protagonista da história. O termo percurso 

educativo é compreendido na BNCC (BRASIL, 2017) como um trajeto ou um caminho que 

tem início na inserção da criança na creche e tem como fim o último ano do Ensino Médio. 

Esse percurso, que se pressupõe espiralado e progressivo, visa a educação integral, inclusiva 

e equitativa do ser humano em formação. Para a sua implementação deve-se seguir o que se 

consideram “as aprendizagens essenciais”, ou seja, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento na Educação Infantil e as habilidades e competências dos componentes e 

áreas obrigatórias, desde o Primeiro Ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino 

Médio, de modo que todos cheguem até no fim da trajetória, nas competências gerais 

(BRASIL, 2017). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9.394/96 (BRASIL, 

1996) reconhece a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica, tendo por 

finalidade o desenvolvimento integral da criança. Atualmente, a Educação Infantil está 

organizada em creche para as crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escola para as crianças 

com idade entre 4 e 5 anos. Em concordância, no parecer CNE/CEB n. 20 (BRASIL, 2009b, 

p. 4) assevera-se: 

 

As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 

zero a cinco anos de idade por meio de profissionais com formação 

específica legalmente determinada, a habilitação para o magistério superior 

ou médio, refutando assim as funções de caráter meramente 
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assistencialistas, embora mantenha a obrigação de assistir todas as 

necessidades das crianças. (Grifo nosso). 

 

 A criança, no atual contexto, diferente de outros tempos, é concebida como um sujeito 

histórico e de direitos, e a infância, também diferente de séculos passados, é concebida como 

uma categoria social e geracional. No ECA (BRASIL, 1990), afirma-se como criança a 

pessoa com idade entre 0 e 12 anos incompletos que goza de todos os direitos fundamentais 

(vida, saúde, educação, brincadeira, lazer, dignidade, respeito, liberdade, família...), sem 

prejuízo da proteção integral. Em sintonia, e avançando nas bases e especificidades da 

Educação Infantil, nas DCNEI (BRASIL, 2010) a criança é concebida como: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 

e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
 

Nas DCNEI (BRASIL, 2009a) também se afirmam os eixos da Educação Infantil 

como sendo o cuidar e o educar e os eixos do currículo como a interação e a brincadeira. 

Compreende-se, então, que cabe às instituições de Educação Infantil garantir às crianças um 

processo educativo que reconheça o cuidar e o educar como práticas indissociáveis. Também 

se afirma nesse documento o que já se propõe há tempo: as ações pedagógicas devem ter 

como vetores as interações e as brincadeiras, pelas quais as crianças terão potencializadas a 

aprendizagem e o desenvolvimento. Entende-se, assim, a interação como a relação que a 

criança estabelece com o outro e com o meio o que, progressivamente, lhe favorece a 

apropriação dos constructos históricos e socialmente construídos. Já, o brincar é 

compreendido como a atividade principal da criança que as constitui desde bebês, 

protagonistas de suas ações, suas imaginações, seus limites, e, assim, progressivamente 

criam, recriam e aprendem regras, expressam ideias e sentimentos, favorecendo, com isso, a 

internalização de novos saberes. 

Ainda, postula-se nas DCNEI (BRASIL, 2009a/b; 2010) que as propostas 

pedagógicas possibilitadas às crianças da creche e da pré-escola devem respeitar os seguintes 

princípios: 

 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito 

à ordem democrática. 

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
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De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), a Educação Infantil tem como objetivo a 

ampliação do conhecimento e das habilidades das crianças, atuando de maneira 

complementar à educação familiar. Em síntese, a seção da Educação Infantil na BNCC 

apresenta (ou reapresenta) em seus subtítulos as seguintes especificidades: a) a etapa da 

Educação Infantil no contexto da Educação Básica – parte que reafirma o direito à educação 

na Constituição e, na atual LDB, a concepção de educar e cuidar das crianças, a brincadeira 

e a interação como eixos estruturantes das práticas pedagógicas e os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se); b) os 

cinco campos de experiências (o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, 

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

relações e transformações); c) os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento – em colunas 

definidas para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas; d) a transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental com as respectivas sínteses de aprendizagem (BRASIL, 

2017). 

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na BNCC (BRASIL, 2017) são, por sua 

vez, assim descritos: 

 

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  

• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador 

quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha 

das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 

suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

(grifos nossos). 
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A partir dessas especificidades prescritas como próprias da Educação Infantil, poderá, 

então, o professor passar para uma organização curricular que siga a estrutura de campos de 

experiências. O campo de experiência é definido como “[...] um arranjo curricular que 

acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 

2017). Com essa acepção, foram prescritos os seguintes campos de experiências: O eu, o 

outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, 

pensamento e imaginação; espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

Embora os campos de experiências contenham especificidades em si, precisam ser 

planejados de forma integrada e complementar, sem perder de vista as múltiplas linguagens, 

os territórios, os tempos e os materiais, que são múltiplos e potentes. Como seria possível 

apartar, por exemplo, do campo de experiência “o eu, o outro e o nós” do campo “corpo, 

gestos e movimento”? Ou o “eu, o outro e o nós” do campo “traços, sons, cores e formas”? 

A concepção dos campos de experiência é justamente a de organizar as experiências em 

arranjos cotidianos, conexos e complementares, como é a própria vida humana. 

Cada campo de experiência contém os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

para cada faixa etária separados em colunas para bebês (0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem 

pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos incompletos) e crianças pequenas (4 a 5 anos 

incompletos). É importante considerar os tais objetivos como referências do trabalho e nunca 

como “emparedamento” da criança. Também é necessário ler esses objetivos de maneira 

vertical, o que é específico da faixa etária, e horizontalmente, pois a criança, desde a sua 

inserção na creche, viverá um percurso formativo que se deseja integral e contínuo, 

inclusive nas transições de fases e etapas (BRASIL, 2017). 

Esses direitos das crianças e essas especificidades da Educação Infantil devem nortear 

a docência quando se trata de ‘crianças ou bebês’, mesmo em tempos de pandemia. Oliveira 

(2020) defende a ideia de que é preciso, continuamente, desenvolver uma prática docente 

coerente com as especificidades da Educação Infantil, mesmo em tempos em que se 

enfrentam grandes desafios, como é o caso do cenário pandêmico. Para ela, “[...] a 

especificidade da Educação Infantil deve ser o primeiro elemento a ser debatido para não se 

cair em assistencialismo ou em escolarização precoce” (OLIVEIRA, 2020, p. 11). Além de 

cumprir com essas especificidades, segundo a autora, cabe ao professor em sua prática 

docente garantir os direitos fundamentais e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

amalgamados às funções sociopolíticas pedagógicas da Educação Infantil. 



49 

 

Isso traz à tona a necessidade de se pensar de modo mais profundo algumas questões, 

como: o que é essencial nesse momento? É possível desenvolver com qualidade propostas 

pedagógicas remotas com os bebês? Se sim, como desenvolver essas propostas? As 

especificidades da Educação Infantil têm sido consideradas nesse cenário? Os professores 

estão preparados para orientar as famílias e ou responsáveis das crianças nas propostas 

pedagógicas? Os professores têm formação para lidar com as ferramentas tecnológicas 

exigidas frente ao novo contexto? 

 

3 A DOCÊNCIA COM BEBÊS NO PERÍODO PANDÊMICO: DESAFIOS À LUZ 

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS 

 

O atual cenário de crise sanitária desafia os professores em suas práticas pedagógicas, 

particularmente os professores de bebês. Frente à maior crise sanitária das últimas décadas, 

nunca se exigiu tanto destes profissionais no que diz respeito ao enfrentamento ao vírus – e 

sua propagação - e nas orientações quanto às regras de prevenção. Esses foram, também, 

desafiados a desenvolver novas formas de planejar os cuidados e a educação das crianças por 

via remota, isso sem deixar de garantir os direitos das crianças e de cumprir com as 

especificidades da Educação Infantil e, mais particularmente, dos bebês. Abbud (2020, p. 5) 

afirma que 

 

[...] esse cenário atual, com a decorrente necessidade de distanciamento 

social, colocou-nos em uma situação bastante desafiadora. Para as escolas, 

em especial as de Educação Infantil, o desafio que se apresentou foi 

realmente grande, pois a interação presencial, o olhar, o toque e o colo são 

aspectos indissociáveis do próprio papel educacional com crianças 

pequenas.  
 

Sobre a necessidade do atendimento remoto das crianças no período de crise sanitária, 

Abbud (2020, p. 6) enfatiza que “[...] não se trata [...] de defender o ensino remoto à distância 

para essa faixa etária, ou o homeschooling, e sim de refletir sobre alternativas possíveis e 

mais interessantes para atravessarmos – escola, famílias e crianças – uma crise.” Ainda, 

segundo a autora: 

 

O que se colocou não foi uma alternativa entre o ensino presencial e o 

ensino à distância - essa seria uma questão fácil de resolver - o que estava 

em jogo era manter contato com as famílias e crianças a distância ou não 

fazer nada. Por responsabilidade coletiva e saúde pessoal, recomendou-se 

isolamento e, por responsabilidade profissional, seria preciso manter os 

laços com as crianças e servir de referência para as famílias (ABBUD, 

2010, p. 5). 
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Devido à pandemia, foram enfrentados desafios trazidos pela dificuldade do acesso 

às tecnologias e à internet e a necessidade emergencial da formação específica para lidar com 

a pandemia e com as tecnologias digitais (RIBEIRO; CLÍMACO, 2020). Os encontros 

remotos passaram a representar um desafio ainda maior quando se começou a perceber que 

o tempo da pandemia afastava, cada vez mais, os professores e as crianças. Assim, a ausência 

do contato efetivo com as crianças causava mais preocupação quando os processos de 

acolhida e inserção dos bebês ainda não haviam sido concretizados a contento. Todavia, 

segundo Abbud (2020), as atividades remotas foram essenciais para o processo de 

aprendizagem das crianças, pois, por meio dos encontros virtuais, os professores puderam 

manter vínculos com as crianças e os seus familiares de modo a dar continuidade, dentro dos 

limites e das possibilidades, aos processos educativos das crianças. Assim, para que o 

aprendizado acontecesse de maneira significativa, mesmo que de forma remota, muitos 

professores participaram de capacitações para uso das tecnologias digitais, adequando suas 

metodologias para melhor auxiliar/ensinar as crianças.  

Devido a pandemia, os professores de bebês tiveram que repensar suas estratégias 

pedagógicas traçando novos planos para que pudessem desenvolver seu trabalho de maneira  

prazerosa e eficaz e que dessem conta das demandas outrora corriqueiras, todavia,  diante de 

um novo cenário. Oliveira (2020) lembra que quando os professores iniciaram o trabalho 

remoto  viram-se obrigados a adequar suas práticas para novas maneiras de cuidar e educar 

das crianças. Nesse momento, professores e famílias tiveram que, rapidamente, 

reinventarem-se para garantir que o processo educativo pudesse acontecer de maneira mais 

significativa. Para Oliveira (2020, p. 11), “[...] uma estratégia bem otimista como resultado 

desse processo, foi conhecer e mediar comportamentos infantis, planejar um contexto em três 

importantes elementos: interações, brincadeiras e cuidados”. 

A grande preocupação dos professores que trabalham com bebês, segundo Oliveira 

(2020), tem sido a de propor práticas diferenciadas, equilibrando as propostas para favorecer 

a rotina dos responsáveis, visto que a maioria deles e ou responsáveis trabalham fora de casa 

o dia todo. Assim, o professor que atua na creche com bebês, como mediador do processo 

educativo, deve obter orientações específicas para desenvolver um trabalho consciente no 

período da pandemia e ser agente mediador da aprendizagem e do desenvolvimento integral 

das crianças. Oliveira (2020) afirma, ainda, que em um contexto pandêmico, no qual houve 

a necessidades das atividades a distância, é preciso, além das propostas pedagógicas 

educacionais, refletir sobre o afeto e a interação de forma prazerosa e ter sempre presente 
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como primordial função o cuidar e educar. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem do problema desta pesquisa, como anunciado, é do tipo qualitativa e a 

dos objetivos é do tipo descritiva. De acordo com Minayo e Gomes (2013, p. 21), a pesquisa 

qualitativa, diferentemente da pesquisa quantitativa, “[...] trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. Já, sobre 

a intenção da abordagem descritiva, segundo Gil (2009, p. 28), tem-se como objetivo dessa 

abordagem “[...] a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Para o levantamento de dados da pesquisa, optou-se por entrevistar duas professoras 

que experenciaram a prática educativa remota com bebês durante o período pandêmico. As 

entrevistas ocorreram no decorrer do segundo semestre letivo de 2021. Essas foram 

realizadas por meio de chamadas de vídeo-whatsapp de modo a manter o necessário 

distanciamento e guiaram-se por um roteiro semi-estruturado (GIL, 2009) que intencionava 

o perfil e as respostas às questões sobre as experiências e os desafios enfrentados por elas na 

educação que se procurou implementar de maneira remota para os bebês matriculados na 

creche municipal. Por questões éticas, as professoras entrevistadas serão identificadas no 

corpo do trabalho pelas letras do alfabeto como: Professora A e Professora B. 

Assim, foram entrevistadas, em diferentes dias e horários, as duas professoras. A 

Professora A conta-nos que tem 42 anos de idade, é graduada em Pedagogia e cursou pós-

graduação lato sensu em Psicopedagogia. Atualmente, conta com dezessete anos de 

experiências na educação, sendo cinco anos deles dedicados a cuidar e educar os bebês no 

espaço da creche da rede pública. A Professora B, por sua vez, relata que tem 32 anos de 

idade, é graduada em Pedagogia e está cursando pós-graduação lato sensu em Alfabetização 

e Letramento. Nesse ano completará sete anos de experiência na educação, sendo quatro 

deles na docência com bebês na rede pública municipal de educação. 

Quanto ao tratamento dos dados levantados, preferiu-se pela análise de conteúdo 

segundo os pressupostos de Laurence Bardin (2011). A autora conceitua a análise de 

conteúdo como um conjunto de técnicas de análise daquilo que é comunicado em que se deve 

ser utilizar procedimentos sistemáticos de descrição das mensagens e de seus conteúdos. Essa 

análise desenvolve-se em três fases: a) pré-análise; b) exploração do material; e c) 
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tratamentos, inferência e interpretação dos dados. Os dados da pesquisa foram devidamente 

apresentados em categorias: o modelo remoto adotado; o planejamento docente e as 

especificidades dos bebês; os orientadores e as orientações; cuidar e educar de modo 

cooperativo e complementar; e, como última categoria, preferiu-se pela questão: E o que fica 

desse processo? 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISES 

  

Na perspectiva anteriormente anunciada, buscando-se respostas ao problema da 

pesquisa, passamos a tratar das respostas das entrevistadas sobre o tema investigado. 

Conforme adiantado, preferiu-se por descrever as respostas das entrevistas em diferentes 

categorias, sem perder de vista a delimitação do objetivo da presente pesquisa, e sempre se 

dirigindo de modo respeitoso e ético a cada entrevistada. 

 

O modelo remoto adotado 

 

A professora A relata que a notícia da pandemia foi recebida por meio das redes 

sociais. Segundo ela, “a notícia era a de que um vírus chegara para transformar o mundo 

de sobremaneira e que nenhum segmento ficaria de fora, inclusive as escolas”. Assim, 

recorda ela, as reações eram de medo e insegurança em como lidar com a situação e, 

particularmente, de como garantir à docência aos bebês frente ao novo cenário. A professora 

B, por sua vez, conta que a notícia da pandemia e a necessidade de isolamento social 

primeiramente lhe chegou via redes sociais, em seguida foi dada pela instituição onde 

trabalha. Não demorou muito tempo para que se iniciassem os estudos de documentos 

enviados pela Secretaria Municipal de Educação e dos Protocolos que seriam seguidos por 

toda a Rede Municipal de Ensino. A reação foi de desespero. A situação leva às seguintes 

interrogações: “Como lidar-se-ia com bebês de forma remota? Quais propostas poderiam 

ser mais adequadas?” (P1). 

As angústias, medos e incertezas frente ao atual cenário também são apontadas por 

Oliveira (2020, p. 5) em sua pesquisa: 

 

A crise sanitária global que abalou todos os setores das sociedades, dentre 

eles o setor escolar, deixou educandos, professores e gestores desorientados 

e ansiosos. Como toda a população, eles se sentem ameaçados e com medo 

em relação à pandemia. Certa paralisia os impede de rapidamente recuperar 

a visão da importância de sua ação junto às crianças e seus familiares. 
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Reconhecem eles não ter plenas condições para responder às suas 

preocupações e acolher as de outrem. 
 

A professora A afirma que não tardou para que um novo modelo de ensino/educação 

fosse adotado, sob orientação da Secretaria Municipal de Educação e, de modo mais próximo, 

orientado pelos coordenadores e supervisores que trabalham na escola. Sendo assim, adotou-

se um cronograma de entrega de Plano de Estudo Tutoriado (PETs) e um cronograma diário 

de atendimentos remotos às famílias dos bebês. Os PETs eram enviados semanalmente para 

as famílias dos bebês. As professoras passaram a atender das 7h às 11h15min. e as 

educadoras das 11h15min. às 17h., sempre dando direcionamento e respondendo às famílias 

pessoalmente ou por telefonemas e/ou vídeos com orientações acerca de práticas como 

contação de histórias e músicas. Em alguns sábados letivos também se buscou realizar 

atendimentos síncronos com aos familiares, todavia, após algum tempo, percebeu-se que não 

era viável devido à incompatibilidade de horários de professores e famílias. 

 

Os orientadores e as orientações 

 

“Através de e-mail éramos convocadas pela Gestora Escolar para reuniões on-line, 

que ocorriam por meio de um aplicativo”, recordam as professoras. Era disponibilizado um 

link de acesso para que os professores pudessem participar de determinadas lives, pelas quais 

eram transmitidas as orientações acerca de “como proceder”, e assim se fez durante, 

aproximadamente, um ano e meio. As reuniões eram coordenadas pelos gestores e pelos 

supervisores escolares. A comunicação passou a acontecer principalmente por canais como 

Whatsapp e por ligações telefônicas. Era também por essas vias que sempre se mantinha 

contato com as famílias para que pudessem acompanhar as propostas pedagógicas, conforme 

os direitos das crianças (BRASIL, 1990; 2017) e as especificidades da etapa (BRASIL, 

2009a/b; 2010; 2017). Os objetivos priorizados eram os cuidados com a infecção causadas 

pelo vírus e o encaminhamento da proposta pedagógica com as atividades interativas e 

direcionadas à distância às famílias. Essas orientações eram guiadas pelos documentos 

nacionais como a BNCC em sua proposta dos campos de experiências para os bebês. 

 

O planejamento docente e as especificidades dos bebês 

 

A professora B relata que “Trabalhar com bebês de forma remota é mais desafiador 

que em outras faixas etárias, pois a interação, o aconchego, a acolhida, a oralidade são 
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indispensáveis à relação adulto/bebês”. Para a Professora A, o desafio de planejar, no atual 

contexto, tornava-se maior devido ao curto espaço de tempo em que os bebês 

estiveram/frequentaram na/a creche no período anterior à pandemia, fator determinante para 

que a criação de vínculos afetivos com todos os envolvidos no processo educativo fosse 

prejudicada. Na mediação remota, então, o professor era um desconhecido, uma 

personagem/imagem da tela de celular ou do computador. No entanto, afirma ela: 

 
Com isso aprendemos a reaprender com o novo contexto, abrindo novos 

redes, transformando nossas cozinhas, salas, quartos em sala de aula, 

sobretudo nosso tempo, mas o que fica é a certeza de que o professor é, 

sem dúvida, mais necessário do que se imaginava, é elo entre as crianças. 

A instituição educativa é e sempre será a base mais sublime e forte de uma 

sociedade.  

 

Outra limitação no processo de planejar para os bebês, apontada pela Professora A, 

foi a aquisição e o uso das tecnologias tanto por parte dos professores, quanto por parte das 

famílias. Professores e famílias tiveram que adquirir equipamentos novos como 

computadores e telefones celulares e instalar internet em suas casas. Os professores tiveram 

que aprender rapidamente a usar as mídias de edição dos vídeos, aprender as metodologias 

ativas, criar os cantinhos para gravação de vídeos, reinventar suas práticas. Dentre outras 

limitações, as professoras também informaram que a organização do horário doméstico ou 

da rotina para atender a demanda virtual no trabalho online estava sempre sujeitada à 

disponibilidade de horários das famílias. Além disso, era preciso realizar a busca ativa 

daqueles familiares dos bebês que não se manifestavam no grupo por motivos diversos. 

A Professora B diz que foi muito desafiador cumprir as exigências do modelo 

adotado. Esse foi desenvolvido a partir de tentativas de erros e acertos. Foi preciso, segundo 

ela, envolver-se no processo e conhecer as tecnologias e as metodologias ativas, buscando 

aprimoramentos em pesquisas no YouTube para a divulgação de vídeos apropriados, para a 

realizar edição de vídeos, edição de fotos, conciliando com ações simples, utilizando material 

simples e caseiro e sempre se preocupando com metodologias como brincadeiras e histórias. 

Com o planejamento, ainda visou-se estimular a construção de brinquedos com materiais 

reciclados, o uso do quebra-cabeça, o uso do fantoche para contar história, as receitas caseiras 

de massinha e os livros literários. 

Nessa direção, Oliveira (2020, p. 16) sugere que no atendimento remoto às crianças 

em suas casas “[...] essas podem [...] brincar com objetos variados, panos, sucatas, 

indumentárias – para envolver-se em jogos, particularmente os de faz de conta, com irmãos 

ou sozinha”. Ainda no que se refere a essa prática durante o atendimento remoto, Abbud 
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(2020) lembra que é preciso pensar em atividades que não exijam mediações complexas e 

deve-se fazer uso de materiais simples que as famílias possam ter em casa ou que as escolas 

possam fornecer. 

 

Cuidar e educar de modo complementar e cooperativo 

 

As entrevistadas afirmam que o cuidar e o educar dos bebês no período pandêmico, 

de modo a superar os mais diversos desafios, somente foi possível graças à atitude 

cooperativa dos professores e das famílias envolvidas no processo. Percebe-se, assim, que 

elas reafirmam a educação como um compromisso que precisa ser assumido pela família e 

pelo Estado de modo cooperativo e complementar, conforme prescrito na CF88 e reafirmado 

no ECA/1990 e na LDB/96. 

Sobre essa relação família-escola durante o período pandêmico (mas não somente 

serve a esse período), Oliveira (2020, p. 15) afirma que: 

 

Em um período de isolamento social, é fundamental aprimorar a parceria 

família-escola, em vez de permitir que se instaure uma ruptura de vínculos, 

que deixa crianças e famílias isoladas e confusa em seus ambientes. Um 

formato em que professor e professora acolham as sensações, os 

sentimentos e as opiniões dos familiares, propondo ações com as crianças 

que os pais ou responsáveis sintam-se convidados a realizar e 

possivelmente a criar outras seria o ideal. Se a proposta de trabalho 

complementar entre escola e família foi evidenciada na pandemia, tal 

recomendação ainda enfrenta certa resistência por parte de muitos 

professores, enfraquecendo a atitude de reconhecer a significância das 

diversas culturas que constituem seu espaço de atuação, além de não 

aproveitar a valiosa oportunidade de trabalhar a riqueza das contribuições 

familiares, as manifestações, os saberes e as especificidades de cada 

comunidade. 

 

As Professoras também relatam que para uma melhor avaliação do currículo 

referência e do planejamento desenvolvido com os bebês optou-se por enviar aos familiares 

questionários on-line elaborados no Google formulário. As respostas dos familiares eram 

lidas e discutidas nas reuniões de modo a avaliar a percepção das famílias sobre as 

orientações e ações desenvolvidas pelas famílias junto aos bebês. Conforme a professora A: 

“Tivemos bastante envolvimento, carinho e respeito das famílias, parabenizando a 

criatividade demonstrada nas atividades enviadas e nos vídeos gravados para as crianças”. 

A Professora A faz uma avaliação em relação às famílias: “Também vimos que 

algumas famílias não tinham materiais escolares básicos em casa por ser o primeiro ano 
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dos bebês na creche”. Algumas famílias não tinham giz de cera, folha, tinta tesoura e cola. 

A Professora também justifica: “Por vezes, eles têm mais crianças em casa e o material que 

tinham não era o suficiente para atender a todos” (P1). Ciente disso, conta ela, “[...] sempre 

tentávamos enviar esses materiais nos kits pedagógicos para melhores oportunidades de 

aprendizado”. 

 

E o que fica desse processo? 

 

Em suas respostas, as professoras ressaltam que a pandemia trouxe mudanças 

profundas para crianças, para as famílias e para os próprios professores. Percebe-se, segundo 

elas, que a pandemia deixou marcas no jeito de pensar a educação das crianças e o que é 

prioridade do currículo para a vida delas. Assim, é preciso pensar uma nova escola para este 

novo tempo. Não se pode ignorar a existência da pandemia e as consequências dessa no 

mundo (ABBUD, 2020). Algumas questões tiveram tamanho impacto que nos fazem 

repensar o que e como construir daqui para frente, sem perder o compromisso social de vista 

em todas as nossas ações. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Ao pontuar sobre as propostas pedagógicas para atendimento remoto aos bebês 

durante o período pandêmico que considerem os direitos das crianças e as especificidades da 

Educação Infantil, percebe-se que os desafios de cuidar e educar os bebês são variados e 

exigem muito dos professores. Nesse sentido, elencam-se como principais desafios desse 

processo: a aquisição das ferramentas tecnológicas; a urgência na aprendizagem do uso das 

tecnologias e das metodologias ativas; pensar as minúcias da docência que respeitem os 

bebês; pensar formas de engajar os familiares no processo educativo dos bebês que, no atual 

cenário, exige muito dos pais; pensar um planejamento significativo para os bebês sem perder 

de vista as condições sociais e culturais das famílias; manter a todo tempo atitude acolhedora 

e avaliativa do processo em suas diferentes exigências. 

 As professoras entrevistadas sinalizam também várias possibilidades de planejar 

esses momentos de forma mais justa e humanamente possível. Como resultado desse 

processo, busca-se, mesmo que em práticas remotas, uma maneira prazerosa e a qualidade 

de desenvolver estratégias que possibilitem o crescimento e formação dos bebês, tendo 

mediadores potentes para as práticas pedagógicas, criando oportunidades que favoreçam o 
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aprendizado com qualidade e de maneira segura, não fugindo às orientações específicas para 

desenvolver um trabalho consciente no período da pandemia e de ser agente mediador na 

aquisição do conhecimento. Por fim, o trabalho sobre a docência com os bebês nos remete 

às reflexões sobre muita atenção e carinho, pois nos leva a conhecer as necessidades, as 

especificidades, os valores e, porque não dizer, os sentimentos dos bebês em seus primeiros 

passos na emancipação frente à vida. 

 Entende-se, assim, que planejar a docência em tempos de pandemia não é apenas 

preencher o tempo como rotina, pois os bebês necessitam de um olhar diferenciado, um 

planejamento adequado às suas especificidades. Planejar, então, é algo que deve promover 

vivências e experiências singulares, mesmo em tempos pandêmicos. 

 

TITLE: THE CHALLENGES OF TEACHING PRACTICE IN EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION DURING THE PANDEMIC: WHAT DO BABY TEACHERS SAY? 

 

ABSTRACT: THIS ARTICLE WILL PRESENT THE RESEARCH WHOSE OBJECTIVE 

WAS TO UNDERSTAND THE CHALLENGES OF REMOTE TEACHING PRACTICE 

WITH BABIES DURING THE PERIOD of social isolation caused by the Covid19 

pandemic. The approach to the research problem is qualitative and the objectives are 

descriptive. An interview with two teachers who experienced the challenges of teaching 

babies remotely during the pandemic was adopted as a data collection technique. The 

research is anchored in authors such as Oliveira (2020) and Abbud (2020) and in official 

documents such as the Statute of Children and Adolescents - ECA (1990), the National 

Curriculum Guidelines for Early Childhood Education - DCNEI (2009a/b; 2010) and the 

National Curricular Common Base - BNCC (2017). Thus, different challenges of teaching 

with babies in the current pandemic scenario are evidenced. Thus, it is urgent to adapt a - 

remote - planning with babies that considers children's rights and the specificities of Early 

Childhood Education. 
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RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar quais as vantagens competitivas obtidas 

por uma empresa de embalagens plásticas de médio porte advindas das alianças estratégicas 

vinculadas com seus fornecedores? Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso de 

abordagem qualitativa, com natureza descritiva, onde os dados foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas, aplicadas junto ao fornecedor integrado, e por intermédio de 

relatórios disponibilizados pela empresa. Os dados foram analisados por meio da técnica de 

análise de conteúdo. Percebeu-se com o estudo que os fornecedores que representam o maior 

custo para a empresa, não são os selecionados como integrados, e sim aqueles que exercem 

função estratégica voltada à qualidade no produto final. Segundo os gestores, a empresa 

vende imagem, soluções e não somente uma embalagem. Entre os 24 fornecedores 

selecionados, apenas 3 foram classificados como integrados, destes após avaliação das 

vantagens competitivas pode-se chegar à conclusão de que a clicheria apresenta uma forma 

de aliança estratégica, pois por intermédio dela, da disponibilização da sua tecnologia e know 

how de mercado, atende ao propósito maior da empresa que é o valor pela qualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alianças Estratégicas; Vantagens Competitivas; Relação Cliente-

Fornecedor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A globalização, as crescentes pressões financeiras e a mudança tecnológica estão 

gerando novas fontes de competição tornando cada vez mais complexos e imprevisíveis os 

mercados em todos os setores, obrigando os administradores a buscar alternativas para 

rapidamente adaptarem suas empresas a este cenário. Essa velocidade de transformação do 

ambiente organizacional impõe a condição de que cada vez mais cumprir a missão 

empresarial de forma independente requer um esforço que, muitas vezes, não compensa em 

termos de eficiência e pode até promover o desgaste da imagem de uma organização quando 

somente ela deseja captar a imagem de suas ações nos mercados atendidos e na sociedade 

envolvida. Diante dessa realidade, entende-se que não só as estratégias competitivas estão 

sendo exercitadas, como também as estratégias cooperativas, visando o atingimento dos 

mailto:geneialucas@gmail.com
mailto:vjzaccaron@gmail.com
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objetivos com mais rapidez e menor risco (PANGARKAR; WU, 2013; ALMEIDA; FILHO, 

2013; GUILATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000; SANDRINI, 2005). 

As alianças estratégicas estão ganhando uma crescente importância na estratégia de 

direção das organizações, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Assim, as relações 

cooperativas podem ajudar as organizações a ganhar novas competências, conservar e melhor 

utilizar os recursos e compartilhar os riscos, movimentar-se mais rapidamente para novos 

mercados e criar opções atrativas para novos investimentos (TAUHATA; MACEDO-

SOARES, 2004; LIMA; FILHO, 2009; KLOTZLE, 2002; OLIVARES, 2003). 

Assim, tem acontecido nas relações estabelecidas entre clientes e fornecedores, 

tornando-se necessário desenvolver novos relacionamentos colaborativos, cooperativos e 

mais exclusivos pela cadeia de suprimentos, aumentando o grau de interação, conquistando 

uma posição estratégia melhor e obtendo lucros mais elevados quando comparados com 

outras cadeias de suprimentos. Este esforço para desenvolver parcerias estratégicas de longo 

prazo com fornecedores competentes tem ajudado as empresas a enfrentar uma crescente 

pressão dos consumidores referentes à customização, melhorias na qualidade e tempo de 

resposta e na sua busca pela redução de custos de produção, menores lead times e diminuição 

dos níveis de estoque para assegurar a lucratividade (SCANDIUZZI, 2011; MATTANA; 

NORO E ESTRADA, 2008, SANDRINI, 2003). 

Vale destacar que na literatura específica não há consenso pleno do conceito de 

aliança estratégica. Alguns autores, como Dussauge e Garrette (1997) e Garai (1999) 

apresentam uma definição mais restrita, ou seja, não consideram como aliança estratégica 

certas relações interempresariais como, por exemplo, fusões e aquisições. Por outro lado, os 

autores Teece (1992); Hagedoorn e Narula (1996); Lorange e Roos (1996); Vapola et al. 

(2010); Wassmer (2010); Pangarkar e Wu (2013) e Gesing et al. (2015) apresentam uma 

posição mais ampla, definindo como aliança estratégica diversas formas de acordos de 

cooperação e parceria entre empresas. 

 Nesta pesquisa optou-se por assumir o entendimento apontado pelos autores Mohr e 

Spekman (1994), Ireland (2002), Pangarkar e Wu (2013) e Gesing et al. (2015) onde definem 

alianças estratégicas como relações intencionais entre empresas que compartilham objetivos 

compatíveis e visam benefícios mútuos 

 Conhecendo a importância da efetivação de alianças estratégicas na relação entre 

clientes e fornecedores para proporcionar algumas vantagens competitivas apresenta-se a 

seguinte pergunta de pesquisa: quais as vantagens competitivas obtidas por uma empresa de 
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embalagens plásticas de médio porte advindas das alianças estratégicas vinculadas com seus 

fornecedores? 

 Para responder essa pergunta de pesquisa determinou-se como objetivo identificar a 

existência de alianças estratégicas entre a empresa e seu principal fornecedor integrado, 

analisando os elementos presentes e conhecendo as principais vantagens competitivas 

adquiridas ou conquistadas tanto pela empresa quanto pelo fornecedor. No método, optou-se 

por um estudo de caso, caracterizando-se como um estudo qualitativo, descritivo, 

bibliográfico e documental. Os dados do mapeamento e diagnóstico organizacional foi por 

meio de entrevistas não estruturadas e por intermédio de relatórios fornecidos pela empresa. 

Por fim, este estudo possui uma estrutura dividida em cinco seções. Após esta, de 

caráter introdutório, a seção dois traz a fundamentação teórica sobre alianças estratégicas. A 

terceira seção descreve os aspectos metodológicos empregados no trabalho. A quarta seção 

apresenta os resultados dos dados coletados. E a quinta seção apresenta as considerações 

finais e recomendações para trabalhos futuros. 

 

2 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

 

O contexto na qual as organizações fazem uso das alianças estratégicas com o 

objetivo de se tornarem mais competitivas tem suas origens na economia industrial. Como 

principal autor desta linha encontra-se Porter (1986) onde apresenta um modelo e que afirma 

que a performance da organização tem suas origens em função da estrutura e de sua posição 

no setor. Para Del Corso; Silva e Sandrini (2005, p. 19) “[...] as estratégias das empresas têm 

sofrido grandes transformações nos últimos anos. Essas transformações são na verdade uma 

evolução natural no sentido de se adaptarem às mudanças de um mercado cada vez mais 

competitivo e exigente”. Destacam ainda que a “Era da Competitividade” (nos anos 90) 

apresentava um cenário em que a globalização dos mercados e a postura de competitividade 

obrigavam as empresas a buscarem relações maduras e consolidadas com seus fornecedores, 

os quais passavam ao status de parceiros.  

Nesse contexto, Teece (1992) argumenta que aliança estratégica pode ser entendida 

como acordos onde parceiros dividem o compromisso de alcançar um objetivo comum, 

unindo todas as suas capacidade e recursos e coordenando as suas atividades. De acordo com 

Mattana; Noro e Estrada (2008, p.183-184), aliança estratégica “é uma parceria comercial 

que aumenta a eficácia das estratégias competitivas das organizações participantes, 

propiciando o intercâmbio mútuo e benéfico de tecnologias, qualificações ou produtos 
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baseados nesta”. Na opinião de Camelo; Coelho e Borges (2010, p. 4) “[...] as alianças 

estratégicas são acordos harmônicos de cooperação em que duas ou mais empresas se 

combinam para garantir vantagens competitivas e benefícios mútuos”. Entende-se, portanto, 

que, os fatores críticos para a realização de tais aliança estão voltados para a redução dos 

custos de transação (COESE, 1937), benefícios mútuos no processo de cooperação 

(PISANO; TEECE, 1989) e ampliação das competências (GOMES; BARNES; MAHMOO, 

2016). 

Na visão de Lorange e Roos (1996); Hagedoorn; Narula, (1996) e Cárdenas; Lopes 

(2006) as alianças estratégicas devem ser estritamente vistas com meio e fim, não como um 

fim em si mesma. A razão principal disso é que um mais um deve dar um resultado maior do 

que dois. Essas alianças devem proporcionar aos parceiros maior probabilidade de sucesso 

em um contexto competitivo do que se entrassem sozinhas em um empreendimento. 

Segundo Lorange e Roos (1996) “[...] uma forma teórica de definir alianças 

estratégicas é examinar a escala contínua entre, de um lado, transações em um mercado livre 

(‘mercado’) e, de outro, a internalização total (‘hierarquia’)”. Esta escala é apresentada na 

Figura 1, a seguir.  

 

 

Figura 1: Opções de alianças estratégicas em termos do grau de integração vertical com a 

empresa-mãe  

 

 
Fonte: Lorange e Roos (1996, p. 15).  

 

 

Lorange e Roos (1996) explicam que o lado esquerdo da escala representa a 

integração total das atividades dentro da organização. Qualquer fusão ou aquisição representa 

um grau menor de integração vertical do que a organização subsidiária. E no lado direito da 

escala encontram-se o mercado em que as empresas são livres para trocar bens e serviços. 

Não há qualquer integração vertical. As alianças estratégicas podem ser definidas como 

empreendimentos de risco ao longo dessa escala. 

 Para Eiriz (2001), as diferenças entre uma aliança estratégica e outros tipos de 

alianças residem fundamentalmente no fato das primeiras reunirem um conjunto de 

características que lhes conferem uma dimensão estratégica que não está presente nas demais.  
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Segundo Armando (2003), ao procurar alianças a empresa deve levar em 

consideração duas dimensões gerenciais: cooperação e conflito. A tarefa de administrar 

alianças é otimizar ao longo destas duas dimensões. A ênfase em uma ou outra dimensão 

varia de acordo com a natureza das empresas participantes e com a extensão da interação 

organizacional necessária para que o esforço cooperativo renda frutos. 

Gil et al. (2002) dizem que os executivos da área de suprimentos encontram 

dificuldades para implementar relações de parceria. As pessoas envolvidas no processo de 

desenvolvimento de fornecedores das empresas participantes de uma negociação muitas 

vezes não têm claro os aspectos que englobam a filosofia de parceria. Isto dificulta o trabalho 

de desenvolvimento e limita a geração de fontes potenciais de suprimentos, refletindo no 

desempenho competitivo da empresa. Algumas condições essenciais são necessárias para se 

obter uma boa parceria: a definição clara dos objetivos, a responsabilidade, a cooperação na 

troca de informações e o alto grau de profissionalização. A parceria pode ser considerada 

como um estágio avançado do processo de cooperação entre empresas, para criar valor nos 

negócios e dividir riscos. E, portanto, significa que a partir do momento em que as 

organizações decidem formar uma parceria, o sucesso desta nova relação, dependerá do 

empenho dos gestores do processo para consolidá-la. 

Para os autores Gesing et al. (2015), Lima; Filho (2009) e Wassmer (2010), uma 

preocupação fundamental de cada aliança é a questão de quanto dinheiro e recursos colocar 

e recuperar de uma aliança estratégica. No lado das entradas (input) pode-se desejar colocar 

apenas recursos organizacionais, como pessoas, tecnologias, capitas e assessoria. No outro 

extremo, uma empresa-mãe pode estar disposta a alocar recursos estratégicos suficientes para 

a nova empresa, fruto da aliança, e a adaptar-se a possíveis mudanças potenciais no ambiente. 

Com isso, a aliança estratégica estaria preparada para lidar com as oportunidades e as 

ameaças potenciais de maneira mais flexível. 

 Segundo Pangarkar (2009), Ireland (2002) e Lorange e Roos (1996) entendem que 

devido à criação de valor dentro da aliança estratégica, pode-se considerar dois extremos em 

uma dimensão contínua no caso de recuperação dos recursos envolvidos. Em um extremo, 

as empresas-mães recuperam todos os recursos produtivos que forem gerados através das 

alianças estratégicas e em outro extremo, todo o resultado gerado pela existência de uma 

aliança estratégica fica retido na nova empresa. Diante dessas duas dimensões de recursos, 

surge uma estrutura formada por quatro modelos de alianças estratégicas, conforme Figura 

2. 
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Figura 2: Modelos de alianças estratégicas  

 
Fonte: Lorange e Roos (1996).  

 

Se as empresas-mãe simplesmente colocarem um conjunto mínimo de recursos, 

normalmente em base temporária, pela complementação uma da outra, que são totalmente 

recuperadas por elas, um tipo de acordo provisório (quadrante superior esquerdo) faz mais 

sentido (TEECE,1992; HAGEDOORN E NARULA, 1996; VAPOLA ET AL., 2010; 

WASSMER, 2010). 

 Lorange e Roos (1996) citam que outro modelo de aliança estratégica é o tipo 

consórcio (quadrante superior direito). Ele faz sentido se as partes estiverem dispostas a 

colocar mais recursos do que anteriormente combinado e se os valores gerados dentro da 

aliança são distribuídos entre as sócias, como exemplo: duas empresas participando de um 

consórcio comum de pesquisa e desenvolvimento colocam suas melhores tecnologias e 

cientistas e os benefícios conquistados são distribuídos entre elas após as descobertas 

científicas serem feitas. 

 Lorange e Roos (1996, p.22) também descrevem o terceiro modelo de aliança, 

chamada de joint venture, baseada em projeto:  

 
As empresas-mãe colocam um mínimo de recursos estratégicos, entrando 

em acordo para criá-los em conjunto através de uma organização comum. 

Os recursos gerados não são distribuídos entre as partes, exceto como 

resultados financeiros (dividendos, royalties etc.).  

 

O quarto modelo de aliança estratégica é a joint venture plena (quadrante inferior 

direito). Nesse caso, as partes envolvidas colocam recursos em abundância, permitindo que 

os recursos gerados sejam mantidos na aliança. Este tipo de aliança estratégica pode ser 

caracterizado como a criação de uma organização mais ou menos autônoma com vida 

estratégica própria (LORANGE; ROOS, 1996). 
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3 MÉTODO 

 

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso de abordagem 

qualitativa, de natureza descritiva e em termos de horizonte de tempo trata-se de uma 

pesquisa transversal. 

 Referente à coleta de dados, a pesquisa aconteceu com o principal fornecedor 

integrado da empresa estudada, a clicheria, sendo que nesse grupo de integrados, havia um 

universo de três empresas. A escolha foi baseada na opinião dos gestores da indústria de 

embalagens, devido às inúmeras vantagens e comodidades que a clicheria oferece à empresa. 

Os dados foram coletados de forma primária, através de entrevistas não estruturadas 

e por intermédio de relatórios fornecidos pela empresa, onde se obteve a lista dos principais 

fornecedores, com seu respectivo desempenho e posição na curva ABC.  

Nas entrevistas não estruturadas conversou-se com a diretoria da empresa e com os 

representantes do principal fornecedor integrado, sendo partes dos dados obtidos através de 

contato via e-mail. Realizou-se uma entrevista semiestruturada com o gestor da empresa 

fornecedora de clichês, para coleta de informações sobre a sua opinião com relação a 

parceria, ao todo foram seis questões.  

O estudo também utilizou, ainda dados secundários, fornecido pela empresa e 

disponíveis em fontes públicas (website da empresa). Além de fornecerem dados sobre a 

empresa, esta fonte permitiu que informações referentes a gestão, governança corporativa e 

estratégia subsidiassem o planejamento e realização das entrevistassem, assim como a 

elaboração e análise dos resultados. 

 Esse estudo assume um caráter de análise de conteúdo. Bardin apud Vergara (2010, 

p.7) define que a análise de conteúdo é “[...] um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”. 

O presente estudo foi desenvolvido em quatro etapas: Etapa 1 – Conhecer os 

principais fornecedores da empresa cedente que interferem na qualidade relacionada aos 

produtos e tenham custos elevados na composição do preço final; Etapa 2 – Identificar a 

relação de integração entre a empresa cedente e os seus fornecedores (relacionados); Etapa 

3 – Comparar as alianças estratégicas entre a empresa cedente e seus integrados, apontando-
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se as principais vantagens competitivas geradas por meio delas e; Etapa 4 – Eleger a aliança 

estratégica mais representativa para a empresa cedente. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A empresa cedente iniciou suas atividades em agosto de 1991, com o propósito de 

atender ao mercado de filmes laminados, mercado esse na época, abastecido quase que 

exclusivamente por empresas do sudeste do país.  No início, com uma máquina impressora, 

trabalhando em apenas um turno, produzia embalagens somente para café, massas e 

biscoitos.  Atualmente possui capacidade para produzir em torno de 200 toneladas/mês tendo 

aumentado o seu mix de produtos para embalagens de refresco em pó, achocolatados, erva 

mate, creme para cabelos, preservativos, pedras sanitárias, ataduras, entre outros. 

 Entre 2016 e 2019, a empresa ampliou em 50% a capacidade de produção, graças à 

aquisição de dois novos equipamentos. Possui um quadro funcional aproximado de 140 

colaboradores, sendo uma empresa de médio porte.  

 As embalagens produzidas pela empresa atendem as exigências do mercado em 

termos de qualidade de impressão e de laminação. Os seus produtos são comercializados no 

estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e no futuro 

para empresas do Mercosul. 

 A empresa é uma empresa 100% nacional, que investe na formação de mão de obra 

especializada, na aquisição de equipamentos de última geração e na pesquisa de novas 

estruturas de forma a oferecer ao mercado embalagens modernas que mantém intactas as 

propriedades e qualidade dos produtos nelas acondicionados. Recebeu pelo quarto ano 

consecutivo o prêmio Pack de qualidade, que representa um grande reconhecimento na sua 

atividade. 

 A partir dos dados coletados na empresa os principais fornecedores são 24. E segundo 

os gestores da empresa, os custos totais com matérias primas podem chegar a 48%. 

Considerando-se uma porcentagem alta e que precisa ser monitorada, a empresa acompanha 

tanto os custos quanto o desempenho dos fornecedores mensalmente a partir de três variáveis 

que são: o prazo de entrega, a quantidade e a qualidade.  

 No Quadro 1, pode-se observar os principais fornecedores da empresa, seus 

respectivos desempenhos e as porcentagens de gastos com cada um. Os dados apresentados 

são valores aproximados, outros dados como faturamento, não foram revelados e nem 

disponibilizado o acesso. 
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Para Mello et al. (2009, p.109) a empresa deve levar em consideração a experiência 

do fornecedor, o desempenho em relação aos concorrentes, a qualidade, o prazo de entrega, 

a assistência técnica, em outras palavras “compre de quem você conhece e continue 

comprando se ele merece”. 

 

Quadro 1: Principais fornecedores x desempenho médio x curva ABC 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.1 A integração entre a empresa e seus fornecedores (relacionados) 

  

Pode-se identificar levando-se em conta os relacionamentos que em 87,5% dos 

fornecedores não há integração com o cliente, apenas o ato da compra e venda de forma 

tradicional, ou seja, interesses comerciais, voltados exclusivamente em preço e desempenho. 

Alguns dos fornecedores exigem cotas de compras mensais, outros são detentores de 

mercado, deixando a empresa cliente sem muitas opções de escolha. Contudo para 12,5% 

dos fornecedores identificou-se a existência de integração com o cliente, ou seja, atuam 

diretamente dentro da empresa. São entidades privadas, nacionais, independentes, não 

concorrentes e sim complementares, porém de caráter transitório, onde a dissociação poderá 

ocorrer a qualquer momento por vontade das partes.  

 A integração encontrada considera-se um tipo de joint venture onde o fornecedor se 

integra tanto a empresa que passa a fazer parte dela, instalando-se dentro da empresa do 

cliente. Assumem-se juntamente com o cliente o risco do negócio, oferecem-se treinamentos, 
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equipamentos, assistência técnica entre outros. A existência de know-how complementar 

entre as empresas pode ser também uma razão para o estabelecimento deste tipo de alianças. 

No Quadro 2, a seguir, elenca-se os fornecedores integrados e os não integrados. 

 

Quadro 2: Fornecedores x Integração 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

A partir do Quadro 2, passa-se a chamar os fornecedores que foram considerados 

estrategicamente parceiros de fornecedores integrados. Elenca-se no quadro as vantagens que 

os três fornecedores integrados oferecem a empresa estudada e o que recebem por meio 

destas. Constatou-se (Quadro 3) que muitas são as vantagens competitivas que se obtêm 

quando se estabelece uma aliança estratégica, como observa-se no Quadro 3, o know how, o 

desenvolvimento, a garantia de faturamento, a confiabilidade, a fidelização do cliente, 

aparecem como sendo comum nas parcerias que a empresa mantém. 

 

 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/knowhow.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/empresa.htm


69 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Fornecedores x Integrados - vantagens oferecidas x recebidas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  

A partir do levantamento realizado pode-se constatar que os integrados não são os 

que mais representam os custos, baseando-se no Quadro 1, o fornecedor 6 (tintas) encontra-

se na 6ª posição da curva ABC, o fornecedor 8 (tintas) na 8ª e a Clicheria na 10ª posição. 

Segundo os gestores da empresa o fato dos mesmos estarem implantados dentro da empresa 

se deve não só as questões praticidade e de menor custo, mas ao tipo de serviço prestado e o 

seu impacto na imagem e na qualidade dos produtos fabricados, por tratar-se de atividade 

crítica, precisar de mão de obra especializada, podendo ser o diferencial (qualidade de 

impressão) de mercado. 
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4.2 Aliança estratégica mais representativa para a empresa estudada 

  

Baseando-se na opinião dos gestores da organização cedente, elegeu-se em meio às 

vantagens competitivas a aliança estratégica mais representativa, neste caso a relacionada ao 

fornecedor 10, de clichês, pelas inúmeras vantagens e comodidades que a mesma oferece. 

Como pode-se observar no Quadro 3, as vantagens de disponibilidade de maquinário e 

equipamentos, treinamento e confecção dos clichês dentro da empresa, teve um peso maior 

na hora da seleção, pois trouxe além dos demais benefícios, também veio a agilidade nos 

processos internos sendo possível repassar ao cliente em forma de menor prazo de entrega, 

considerado como um diferencial já citado por clientes.  

 Para este fornecedor foi aplicado um questionário semiestruturado ao gestor da 

empresa de clichês, para captar as percepções do fornecedor quanto à aliança estabelecida. 

No Quadro 4 abaixo apresenta-se as percepções do gestor da empresa de clichês em relação 

a aliança estratégica. 

Na percepção do gestor do fornecedor de serviços de clicheria integrada, o mesmo 

demonstra acreditar nessa parceria, fala sobre os benefícios que a imagem da empresa trouxe 

e a abertura para novos negócios. Considera-se que a parceria trouxe benefícios a ambas as 

empresas. 

 

Quadro 4: Fatores avaliados x Percepções do fornecedor de clichês sobre a aliança 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores  
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5 CONCLUSÃO  

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo analisar quais as vantagens 

competitivas obtidas por uma empresa de embalagens plásticas de médio porte advindas das 

alianças estratégicas vinculadas com seus fornecedores. O estudo sugere que para a empresa 

cedente estas parcerias são de grande importância, gerando valor agregado a mesma e 

proporcionando o desenvolvimento de seus fornecedores. Identificou-se que os fornecedores 

que representam o maior custo para a empresa, não são os selecionados como integrados, e 

sim aqueles que exercem função estratégica voltada à qualidade no produto final. Segundo 

os gestores, a empresa vende imagem, soluções e não somente uma embalagem. Entre os 24 

fornecedores selecionados, apenas 3 foram classificados como integrados, ou seja, com um 

relacionamento mais estreito, não apenas de compra e venda, mas implantadas dentre da 

empresa em questão, convivendo diariamente com a necessidade do seu cliente, buscando a 

fidelização.  

Das 3 empresas integradas, após avaliadas as vantagens competitivas entende-se que 

a Clicheria integrada seria a que apresenta uma forma de aliança estratégica, pois por 

intermédio dela, da disponibilização da sua tecnologia, know how a intenção da empresa se 

concretiza, que é vender imagem e soluções para o seu cliente. 

Este estudo apresenta como limitação ter sido desenvolvido com apenas um dos 

fornecedores integrados da empresa. Apesar de ser a aliança mais representativa, pode não 

representar todas as vantagens competitivas conquistadas pelas empresas. Sendo assim, 

sugere-se que outro estudo seja desenvolvido na empresa avaliando na íntegra todos os 

fornecedores que se qualificam na categoria de integrados.  

 

TITLE: STRATEGIC ALLIANCES: A CASE STUDY OF THE PARTNERSHIP 

BETWEEN A PLASTIC FACTORY AND ITS INTEGRATED SUPPLIERS 

 

ABSTRACT: The study aimed to analyze what are the competitive advantages obtained by 

a medium-sized plastic packaging company arising from strategic alliances linked with its 

suppliers? Therefore, a case study of a qualitative approach, with a descriptive nature, was 

developed, where data were collected through semi-structured interviews, applied with the 

integrated supplier, and through reports made available by the company. Data were analyzed 

using the content analysis technique. It was noticed from the study that the suppliers that 

represent the highest cost for the company are not those selected as integrated, but those that 

play a strategic role focused on quality in the final product. According to the managers, the 

company sells image, solutions and not just packaging. Among the 24 selected suppliers, 

only 3 were classified as integrated, of these, after evaluating the competitive advantages, it 

can be concluded that the cliché presents a form of strategic alliance, as through it, the 
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availability of its technology and know-how of market, meets the company's main purpose, 

which is value for quality. 

 

KEYWORDS: Strategic Alliances; Competitive Advantages; Customer-Supplier 

Relationship. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM O GESTOR DA CLICHERIA INTEGRADA  

 

1. Há quanto tempo existe a parceria? 

R. A Clicheria já atende a cliente de longa data, pelo menos desde 2005, mas o implante da 

dentro da cliente data de meados de Abril de 2009. 

2. Principais motivadores para a parceria com a Cliente? 

R. Necessidade de ser atendida por uma clicheria líder do mercado, com agilidade e 

qualidade.  

3. O que é oferecido de vantagens para a cliente permanecer com a parceria? 

R. Sempre estar atualizada no quesito tecnologia e sempre aberta para negociações de preços 

Alem de trabalhar com a maior clicheria da América latina, certificada pela Esko e 

Macdermid. 

4. Quais vantagens competitivas essa parceira com a cliente trouxe para a Clicheria? 

R. Para a Clicheria as vantagens foram o crescimento de nosso faturamento, melhor 

visualização da Clicheria atendendo a cliente, top em laminação no Brasil e vantagem de ter 

o cliente fidelizado. 

5. Na sua opinião quais vantagens competitivas a cliente tem a partir desta parceria? 

R. Agilidade, qualidade, competitividade e garantia de um produto de segurança. Aumentou 

a qualidade dos impressos através do fornecimento de matrizes de impressão, agilidade na 

entrega dos materiais o que leva a uma produção mais rápida e dinâmica além do 

conhecimento gráfico da Clicheria, que já atua a 34 anos no mercado nacional atendendo as 

maiores convertedoras. 

6. Considera a relação Clicheria x cliente uma aliança estratégica? 

R. Com certeza, para a clicheria é muito importante para seu marketing atender uma 

convertedora de grande porte sempre lembrada nas revistas de embalagens (Prêmio Pack de 

Laminação, prêmio Flexo ABFLEXO etc). 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ATRATIVOS GASTRONÔMICOS DE NOVA 

VENEZA/SC: UM ESTUDO DO PORTAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO 

 

Lucas Fabricio de Souza FIRMINO (UNESC) 

firmino@unesc.net 

Natássia Cardoso BILESIMO (ESUCRI) 

natassia.bilesimo@esucri.com.br 

 

RESUMO: O objetivo desse estudo é espacializar os atrativos gastronômicos 

disponibilizados no Portal de Turismo (seção Onde Comer) de Nova Veneza, Santa Catarina, 

Brasil, a fim de localizar e identificar tais atrativos a partir do centro da cidade, mais 

especificamente da Gondola Lucille, importante atrativo turístico do município, bem como 

analisar sua interface e informações relativas à essas atrações. Para tanto, foi realizada um 

estudo bibliográfico em artigos para embasar o estudo, assim como, para contextualizar a 

cidade e seu histórico turístico, também foi utilizada uma abordagem exploratória e descritiva 

no Portal de Turismo de Nova Veneza. Por meio das ferramentas de sistemas de informação 

geográfica, Google Earth PRO e Google Maps, foi elaborado um mapa temático pontual 

georreferenciado por meio da espacialização dos atrativos gastronômicos elencados no Portal 

de Turismo, seção Onde Comer. Além disso, foram retiradas as distâncias em linha reta entre 

a gondola supracitada e os estabelecimentos gastronômicos estudados, a fim de levantar as 

distâncias aproximadas para auxiliar o turista em sua visita ao município. O município de 

Nova Veneza, em Santa Catarina, com cerca de 95% da população descendente de italianos, 

recebeu o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana, por meio da Lei 

13.678/18 em 2018, o que atrai muitos turistas interessados em conhecer seus atrativos 

gastronômicos, especialmente os restaurantes típicos italianos localizados na cidade e 

arredores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atrativos Gastronômicos; Nova Veneza; Espacialização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se pensa em fontes de renda econômica e de emprego, o turismo merece 

referência, tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos. Muitos são os países e 

comunidades que apostam em atividades turísticas, principalmente quando há um recurso 

turístico em que benefícios podem ser colhidos (VALENCIA et al., 2021). 

A atividade turística possui como cenário privilegiado o espaço geográfico em que se 

desenvolve e é condicionada, geralmente, por vários fatores que possuem certa continuidade 

espacial. Os recursos turísticos presentes no território podem afetar não somente um núcleo 

populacional, mas pode abranger vários (MARTIN et al., 2017). 

Territórios não são definidos por limites físicos e sim pela forma como se produz, em 

seu interior, a interação social. Como fim de uma construção social e coletiva, o território é 

mailto:fulano@fmp.br
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visto como espaço apropriado por certo grupo para compartilhar valores culturais, e ser foco, 

ou expressão, do desenvolvimento (PELLIN et al., 2020). 

Enquanto o espaço unifica, padroniza, adiciona todos no mesmo plano, o turismo 

reduz as relações sociais a uma troca cultural por meio da economia. Logo, o turismo produz 

desequilíbrios territoriais, diferencia entre periferias e centros (LÓPEZ-MANZANARES, 

2020). 

Diante disso, a atividade turística possui fundamental relevância no que se refere às 

possibilidades proporcionadas ao desenvolvimento nos níveis sociais, culturais, econômicos 

e políticos (BRENZAN et al., 2021). 

Entre as alternativas de desenvolvimento econômico, o turismo passa a ter um 

destaque progressivo ao se tornar um elemento estratégico para o planejamento espacial, 

especialmente para os centros urbanos que dispunham dos condicionantes (físico-naturais e 

socioculturais) favoráveis a esta atividade (SOUZA JUNIOR; PEREIRA, 2019). 

O turismo, mais do que outros setores, vem passando pela transformação do novo 

paradigma tecnológico de informação e comunicação, o que exige um salto no que tange a 

forma de se planejar o espaço, os destinos turísticos e os produtos desse setor (CASTRO; 

FEGER, 2021). E isso implica entender a dinâmica de interconexão cultural, política, 

econômica e tecnológica, que caracteriza o mundo do século XXI, e que trata de 

“dispositivos”, para além dos dispositivos tecnológicos (OCHOA; LANCHERO, 2021). 

Logo, é importante conhecer o espaço onde estão localizados os atrativos que 

potencializam o ajustamento de produtos relevantes para a tipificação de áreas com a 

ocorrência de atrativos turísticas (CASTRO; FEGER, 2021). 

Esse estudo compreendeu três etapas: 1 - pesquisa e classificação dos atrativos 

gastronômicos do Portal de Turismo de Nova Veneza-SC, 2 - georreferenciamento de locais 

turísticos selecionados, 3 - construção dos mapas temáticos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir será contextualizado o município de Nova Veneza, capital brasileira da 

gastronomia típica italiana; a gôndola Lucille, importante atrativo turístico da cidade; e 

distribuição espacial, que foi utilizada para gerar os mapas temáticos desse estudo. 

 

2.1 NOVA VENEZA, A CAPITAL BRASILEIRA DA GASTRONOMIA TÍPICA 

ITALIANA, E O TURISMO GASTRONÔMICO 
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Nova Veneza, município do estado de Santa Catarina, Brasil, foi fundada em 1891 

por imigrantes vindos da região do Vêneto, Itália, mas somente em 21 de junho de 1958 se 

tornou município. Por conta desses imigrantes, a cidade é herdeira de culturas e tradições 

italianas, além de forte vocação à gastronomia. (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012). Vale 

destacar que atualmente cerca de 95% dos munícipes são descendentes de italianos 

(AGÊNCIA SENADO, 2018). 

O município de Nova Veneza está localizado no extremo sul de Santa Catarina, sendo 

subdividido em três macrozonas compostas pela sede e dois distritos. Na sede está o Poder 

Público do município, é caracterizada pela área central da cidade e pelo forte caráter turístico, 

logo, recebe o maior número de turistas. Essa área central, concentra boa parte de seus 

edifícios da época colonial, sendo estes utilizados para fins gastronômicos, mas também 

proporciona ligação entre as diferentes culturas e com a arquitetura histórica da cidade 

(SACHET; PETERSON, 2020). 

O turismo em geral é uma atividade que constantemente é considerada um motor 

capaz de dinamizar as economias dos territórios onde está inserido (ESCRICHE, 2004). Por 

isso, o turismo é uma importante atividade econômica, e neste cenário destaca-se o turismo 

gastronômico, que é parte integrante do turismo cultural, sendo que esse, muitas vezes, 

resgata valores culturais de determinada região, e com isso acaba valorizando seu patrimônio 

cultural (COSTA; PEREIRA, 2016). Nova Veneza, por contar com diversas atrações na área 

da gastronomia, acabou se fortalecendo no Turismo Gastronômico. 

Muito desse fortalecimento se deu por conta dos títulos que a cidade foi recebendo 

com o tempo. Primeiro, em 2011 por meio da Lei 15.670, a Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina decretou, e o governador da época sancionou, o reconhecimento 

do Município de Nova Veneza como a Capital Catarinense da Gastronomia Típica Italiana 

(SANTA CATARINA, 2011). Já em 2018, o município ganhou o título de Capital Nacional 

da Gastronomia Típica Italiana, dessa vez por meio da Lei 13.678/18, sancionada pela 

Presidência da República e aprovada pelo Congresso Nacional (AGÊNCIA SENADO, 

2018). Esses títulos chamaram a atenção de turistas, especialmente para os atrativos 

gastronômicos da cidade. Graças isso, conforme destaca Serafim (2017), observa-se que o 

carro chefe do turismo em Nova Veneza é a gastronomia, mesmo que inúmeros tipos de 

turismo também possam ser explorados na região. Prova disso é que desde 2004 a cidade 

promove a Festa da Gastronomia Típica Italiana, que atrai 200 mil visitantes, com turistas 

vindos inclusive do exterior (AGÊNCIA SENADO, 2018). 
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Junto da Festa da Gastronomia Italiana, acontece outro evento que merece destaque 

na cidade: o Carnevalle di Venezia. Campos (2016) informa que o Carnavalle faz parte dos 

eventos culturais do município desde que Nova Veneza recebeu de presente do governo da 

Província de Vêneto – Itália, uma gôndola veneziana. Esta está localizada na Praça Humberto 

Bortoluzzi.  Como gesto de agradecimento com o Vêneto, pessoas se reúnem e se vestem 

com trajes e máscaras típicos do Canevalle di Venezia italiano, e desfilam na praça central 

de Nova Veneza enquanto a festa da Gastronomia Típica Italiana é realizada. Essa festa 

ocorre no mês de junho como comemoração das raízes culturais e históricas do povo. Vale 

salientar também que nos últimos anos uma grande quantidade de turistas procura a cidade 

de Nova Veneza, especialmente aos finais de semana, contribuindo para a economia do 

município, com destaque para o ramo da gastronomia. 

 

2.2 LUCILLE, A GONDOLA VENEZIANA EM NOVA VENEZA/SC 

 

 A cidade de Nova Veneza a fim de consolidar sua identidade italiana, colocou no 

centro da cidade uma gôndola vinda de Veneza/Itália, para torná-la um ponto turístico da 

cidade. A partir do momento que ela foi para a praça, turistas começaram a vir conhecê-la 

(SOARES, 2016). 

Lucille saiu de sua terra natal, onde navegava pelos canais de Veneza. Mas tudo isso 

ficou para trás. Lucille agora é a gôndola de Nova Veneza/SC. Não é mais uma entre tantas, 

mas sim um presente em solo catarinense, atraindo turistas. Nova Veneza, no sul de Santa 

Catarina, é um pedaço da Itália no Brasil (GISLON, 2021). 

 

2.3 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E MAPA TEMÁTICO 

 

Segundo Mastella e Farias (2020), além do componente histórico, o turismo deve 

estar apoiado aos conceitos de paisagem e lugar, no espaço geográfico. Para aliar o território 

ao desenvolvimento, uma maior eficiência na busca de uma gestão compartilhada se faz 

necessária. Silva, Costa e Carvalho (2013) apontam que é necessário realizar um 

levantamento das potencialidades e prioridades locais, e a partir disso estabelecer metas e 

objetivos alinhados à política de turismo, é de fundamental importância, pois assim a política 

pública torna-se o agente de direcionamento do processo de planejamento.  

Admitir a transitoriedade do ato turístico é confirmar, por meio de uma certa 

geografia, que há a possibilidade de o turista desenvolver um senso de lugar, e que possa se 
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identificar com ele. Sentido de lugar que, além de tudo, é fundamental para que o turista 

retorne (HIERNAUX, 2008). 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são uma ferramenta com grande 

potencial na análise espacial. Perante os múltiplos e complexos problemas territoriais, a sua 

capacidade permite dar uma resposta, desde que a sua utilização seja proposta e 

implementada de forma adequada. Assim, a geografia do turismo, do ponto de vista 

territorial, pode fazer uso dessa tecnologia na análise de sua dimensão territorial. A 

informação georreferenciada permite que uma nova variável seja incorporada à análise do 

turismo (CRUZ, 2015). 

Os turistas utilizam regularmente várias aplicações informatizadas para percorrer 

percursos históricos de forma autônoma, tendo acesso, por meio de mapas online, imediato 

das informações geográficas e históricas. As ferramentas tecnológicas da atualidade 

permitem desenhar diferentes alternativas em benefício do setor do turismo, permitindo 

conhecer locais georreferenciados de difícil acesso por mecanismos convencionais, ou até os 

conhecidos que não são devidamente explorados (ARÉVALO, 2021). 

A utilização de mapas, principalmente de forma digital, faz parte das mudanças que 

o turismo vem passando nos últimos tempos. Entretanto, os mapas impressos continuam a 

ser amplamente aceitos, e são um dos primeiros recursos de suporte que o turista recebe ao 

chegar a um destino consolidado, e em um centro de informações turísticas. A elaboração de 

mapas nas rotas turísticas é de grande importância para a promoção do turismo (VALENCIA 

et al., 2021). 

Lenz (2018) afirma que no que tange a ciência regional, existem desafios teórico-

metodológicos para desenvolver o objeto geográfico em estudos regionais. Utilizar mapas 

temáticos nos estudos regionais faz com que seja possível elaborar uma cartografia capaz de 

conduzir discursos, indo além da ideia de simples ilustração.  

Schiff (2015) aponta para a riqueza de informações sobre restaurantes na Internet, 

como informações precisas de endereço, e essas possibilitam uma correspondência 

geográfica de empresas para dados demográficos.  

O padrão de distribuição espacial dos restaurantes e fatores influenciadores podem 

desempenhar um papel positivo no desenvolvimento de planejamento urbano, no turismo, e 

também para os restaurantes, sua gestão e comércio eletrônico (XIN et al., 2016). 

O berço da cultura italiana no sul do Brasil, Nova Veneza-SC, possui uma rota 

gastronômica italiana e vários atrativos paisagísticos antrópicos e naturais, além de possuir 

informações dispersas em relação aos seus atrativos turísticos, em sites, blogs, estudos 
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acadêmicos e científicos, além do Portal de Turismo de Nova Veneza-SC (MASTELLA; 

FARIAS, 2020). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para elaborar esse trabalho, optou-se por realizar um estudo de caso de caráter 

exploratório, documental, bibliográfica e descritiva. A pesquisa exploratória possui caráter 

preliminar, buscando dados e informações. A pesquisa documental se faz por pesquisa de 

documentos (publicações impressas, sites etc.) e a bibliográfica quando se busca as 

publicações de autores da área sobre tema estudado, possibilitando entender os fenômenos 

com maior amplitude do que se fossem somente pesquisados diretamente. Numa pesquisa 

descritiva ocorre a descrição de algum acontecimento. (APPOLINÁRIO, 2013; 

APPOLINÁRIO, 2016; GIL, 2008). 

 

3.1 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram obtidos por meio do portal (website) municipal de turismo da cidade 

de Nova Veneza/SC, na área destinada a atrativos gastronômicos “Onde Comer”: 

https://turismo.novaveneza.sc.gov.br/onde-comer. Vale ressaltar que os dados foram 

coletados pela última vez no dia 13/02/2022, podendo sofrer alterações posteriores, uma vez 

que o site pode ser constantemente atualizado conforme novas atrações e estabelecimentos 

surgem. 

 

3.2 ETAPAS DO ESTUDO 

 

O estudo foi elaborado em três etapas: primeiro a pesquisa e classificação de atrativos 

gastronômicos disponibilizados no Portal de Turismo de Nova Veneza-SC, segundo o 

georreferenciamento desses atrativos e por último a construção dos mapas apresentados nos 

resultados. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os mapas foram gerados por meio do software Google Earth PRO, e as localizações 

foram verificadas com auxílio do aplicativo Google Maps. Para tanto, foram buscados os 
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atrativos gastronômicos do Portal de Turismo de Nova Veneza-SC. Esses atrativos estão na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Atrativos Gastronômicos do Portal de Turismo de Nova Veneza-SC. 

Atrativo gastronômico disponível no Portal de 

Turismo de Nova Veneza 

Distância em relação à 

Gôndola Lucille - Centro (m) 

Lanchonete Bom Gosto 78,93 

Mastella Centro de Eventos 2997,88 

Aguaí Santuário Ecológico 6265,85 

Caffé di Nonna 96,96 

Casa do Chico – Galeteria e Pizzaria 35,33 

Gheppo Gelato e Café 56,82 

La Belle Fondue 221,56 

Pesque e Pague Guislandi 2121,03 

Quiosque da Célia 2702,37 

Restaurante Alpino 75,86 

Restaurante e Padaria São Marcos 76,28 

Restaurante Ghellere 5900,54 

Restaurante Il Caminho 98,69 

Restaurante Romagna 6222,52 

Ristorante Veneza 44,64 

Tramonto – Restaurante e Café 5265,12 

Trattoria Montalccino 90,32 

Vinícola e Cantina Borgo 6112,57 

Confeitaria Pane Dolci 170,77 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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 A partir desses estabelecimentos, buscou-se sua localização de acordo com o 

endereço fornecido pelo portal. Sua localização foi checada por meio do aplicativo Google 

Maps, e depois foi feito o Mapa 1 com a localização desses atrativos, e traz também as divisas 

do munícipio com os municípios, e estado, vizinhos. 

Figura 1 – Mapa temático com a localização dos atrativos gastronômicos de Nova Veneza e 

suas divisas  

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

Percebe-se que alguns atrativos gastronômicos elencados no Portal de Turismo de 

Nova Veneza, na verdade estão no município vizinho Siderópolis-SC. Esse município, 

embora não abordado anteriormente, também possui muita influência italiana em sua cultura 

por conta da colonização na região.  

No Mapa 2 traçou-se direções em linha reta a partir de um dos atrativos turísticos 

mais conhecidos e procurados da cidade de Nova Veneza: a gôndola Lucille. Como a gôndola 

está localizada em uma praça no centro da cidade, se localizar a partir dela facilita para os 

turistas que chegam a cidade sem conhecê-la. Ao traçar a linha reta, buscou-se dar uma noção 

de distância para os destinos gastronômicos. Além da escala gráfica, na parte inferior do 

mapa, colocou-se à distância um dos pontos, novamente para dar uma noção de distância do 

conjunto das atrações gastronômicas. 
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Figura 2 – Mapa temático dos atrativos gastronômicos de Nova Veneza e direções em linha 

reta a partir da gôndola Lucille 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

 Como diversas atrações ficam na região central, bem próximas da gôndola Lucille, 

foi elaborado um Mapa 3, somente dos atrativos da região central, mais uma vez com 

distância em linha reta partindo da gôndola Lucille. Dessa vez para dar noção de distância, 

foi traçado um círculo com raio de 80m, mostrando que boa parte dos atrativos da região 

central ficam nesse raio de distância. 
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Figura 3 – Mapa temático dos atrativos gastronômicos da região central de Nova Veneza-

SC 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como considerações finais, os mapas temáticos mostraram-se interessantes 

ferramentas para especializar os atrativos gastronômicos de Nova Veneza. Tanto o 

munícipio, quanto seus munícipes e turistas podem ter uma noção de direcionamento dentro 

da cidade ao procurá-la para turismo gastronômico.  

Percebe-se uma grande concentração desses atrativos na região central cidade, assim 

como alguns atrativos fora de Nova Veneza, no município vizinho de Siderópolis, e esse 

ponto merece atenção do poder público dos dois municípios, uma vez que o mais correto 

seria estarem no Portal de Turismo de Siderópolis. Ademais, os mapas mostraram uma boa 

noção espacial para quem for utilizá-los. 

 

TITLE: SPATIAL DISTRIBUTION OF THE FOOD ATTRACTIONS OF NOVA 

VENEZA/SC/BRAZIL: A STUDY OF THE CITY’S TOURISM PORTAL 

 

ABSTRACT: The objective of this paper is to spatialize the gastronomic attractions 

available on the Tourism Portal (website, section Onde Comer) of Nova Veneza, Santa 

Catarina, Brazil, in order to locate and identify where such attractions are located from the 

city downtown, more specifically from the Lucille Gondola, an important attraction of the 

city, as well as analyzing it’s interface and information related to these attractions. Therefore, 

a bibliographic study was carried out in articles to support the study, as well, to contextualize 
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the city and it’s tourist history, an exploratory and descriptive approach was also used in the 

Tourism Portal of Nova Veneza. Using geographic information systems tools, Google Earth 

PRO and Google Maps, a specific georeferenced thematic map was created through the 

spatialization of the gastronomic attractions listed in the Tourism Portal, section Onde 

Comer. In addition, the straight-line distances between the aforementioned gondola and the 

gastronomic establishments studied were drawn, in order to raise the approximate distances 

to assist the tourist in their visit to the municipality. The city of Nova Veneza, in Santa 

Catarina, with about 95% of the population of Italian descent, received the title of National 

Capital of Typical Italian Gastronomy, through Law 13,678/18 in 2018, which attracts 

tourists interested in the gastronomic attractions of the town and surroundings.  

 

KEYWORDS: Gastronomic Attractions, Nova Veneza, Spatialization. 
 

REFERÊNCIAS  

 

AGÊNCIA SENADO. Nova Veneza ganha título de Capital Nacional da Gastronomia 

Típica Italiana. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/06/nova-

veneza-ganha-titulo-de-capital-nacional-da-gastronomia-tipica-italiana. Acesso em: 01 fev. 

2022. 

 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia Científica. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122424/. Acesso 

em: 01 fev. 2022. 

 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da Ciência - Filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: 

Cengage Learning Brasil, 2013.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114719. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

ARÉVALO, D. C. Diseño de una ruta de turismo histórico cultural usando google maps 

como sistema de información geográfica (sig). Caso de estudio: centro histórico de 

Bucaramanga. TURYDES: Turismo y Desarrollo local sostenible, Málaga/Espanha, v. 

13, n. 29, p. 123-138, 2020. Disponível em: https://www.eumed.net/es/revistas/turydes/vol-

13-no-29-diciembre-dezembro-2020/ruta-turismo-cultural. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

BRENZAN, C. K. M.; COTICA, K. J. F.; LEITE, M. H. R.; FONTANA, F. R. A mulher 

no turismo rural: um estudo no Roteiro Circuito do Sol do município de Nova Aurora- PR. 

Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, v. 30, n. 14, p. 1-18, 2021. Disponível em:  

https://www.eumed.net/es/revistas/turydes/vol-14-no-30-junio-junho-2021/mulher-turismo-

rural. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

CAMPOS, A. C. M. Un piccolo ricordo: trabalhando a cultura local na sala de aula. 2016. 

45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Artes Visuais). UNESC, Criciúma. 

Disponível em:  http://repositorio.unesc.net/handle/1/4860. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

CASTRO, F. J. G.; FEGER, J. E. Los destinos turísticos del Estado de Paraná, Brasil: 

espacialización basada en la concentración y la especialización turística. PASOS Revista 

De Turismo Y Patrimonio Cultural, v. 19, n. 3, p. 573-588, 2021. Disponível em: 

https://doi.org/10.25145/j.pasos.2021.19.037. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 



87 

 

COSTA, M. R.; PEREIRA, L. C. Análise do posicionamento mercadológico do turismo 

gastronômico em Nova Veneza – SC. Congresso Sul Catarinense de Administração e 

Comércio Exterior. Anais... Criciúma: UNESC, 2016. Disponível em: 

http://periodicos.unesc.net/admcomex/article/view/3653. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

CRUZ, J. I. G. El análisis del impacto territorial del tercer boom turístico en Canarias 

(España) a través de la aplicación de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG). Cuadernos de Turismo, n. 36, p. 219–245, 2015. Disponível em: 

https://doi.org/10.6018/turismo.36.230971. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

ESCRICHE, M. M. Turismo en la región de Murcia: evolución de la oferta turística de 

interior y su distribución espacial. Cuadernos de Turismo, n. 13, p. 51–72, 2004. 

Disponível em: https://revistas.um.es/turismo/article/view/18861. Acesso em: 01 fev. 2022. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GISLON, J. M. Fabricando cenários: tempo e espaço em movimento na arquitetura e na 

cidade contemporânea. 2021. 335 f. Tese (Doutorado em História). UFSC, Florianópolis, 

2021. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/229289. Acesso em: 01 

fev. 2022. 

 

HIERNAUX, D. Una década de cambios: la Geografía Humana y el estudio del 

turismo. Scripta Nova - Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, v. XII, n. 

270 (87), 2008. Disponível em: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-87.htm. Acesso 

em: 01 fev. 2022. 

 

LENZ, T. C. Z. Como trabalhar o objeto geográfico nos estudos regionais? Reflexões sobre 

periodização e mapas temáticos. RPPR – Revista Política e Planejamento Regional, v. 5, 

n. 1, p. 85-100, 2018. Disponível em: 

https://www.revistappr.com.br/conteudo.php?m=Mjkz&l=tx. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

LÓPEZ-MANZANARES, A. F. A. Geografía social del turismo. Una mirada crítica a la 

percepción del turismo y a su representación espacial. Cuadernos de Turismo, n. 45, p. 

113–139, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.6018/turismo.426061. Acesso em: 01 

fev. 2022. 

 

MARTÍN, J. M. S.; RIVERO, M. S.; GALLEGO, J. I. R. Análisis del equilibrio entre el 

potencial turístico y la oferta de alojamientos en turismo rural mediante técnicas de 

estadística espacial. Una aplicación a la provincia de Cáceres (España), Cuadernos de 

Turismo, n. 39, p. 547–576, 2017. Disponível em: 

https://doi.org/10.6018/turismo.39.290701. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

MASTELLA, A. F., FARIAS, J. L. Espacialização dos atrativos turísticos do portal de 

turismo de Nova Veneza, Santa Catarina: um ensaio. Revista Tecnologia e Ambiente, v. 

26, p. 18-31, 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.18616/ta.v26i0.6312. Acesso em: 

01 fev. 2022. 

 

OCHOA, B. E. M.; LANCHERO, L. F. C. A apropriação Social das tecnologias 

móveis, uma oportunidade para a formação cidadã.  Anagramas Rumbos Y 

Sentidos De La Comunicación, v. 20, n. 39, p. 157-180, 2021. Disponível em: 

https://doi.org/10.22395/angr.v20n39a7. Acesso em: 01 fev. 2022. 



88 

 

 

PELLIN, V.; GRIMM, I. J.; SAMPAIO, C. A. C.; MANTOVANELI JÚNIOR, O.  

Enoturismo e desenvolvimento: um olhar na rota dos Vinhos Verdes em Portugal. Revista 

Turydes: Turismo y Desarrollo, v. 13, n. 29, p. 139-160, 2020. Disponível em: 

https://www.eumed.net/es/revistas/turydes/vol-13-no-29-diciembre-dezembro-

2020/enoturismo-desenvolvimento. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

SACHET, L. M.; PETERSON, R. C. Centro de apoio à cultura em Nova Veneza-SC: 

integrando a cultura e o lazer com a gastronomia presente na área central da cidade. 

Revista Território, Espaço Construído e Meio Ambiente, v. 1, n. 1, 2020. Disponível 

em: http://periodicos.unesc.net/arquitetura/article/download/5971/5350. Acesso em: 01 fev. 

2022. 

 

SANTA CATARINA. Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina. LEI Nº 15.670. 

Santa Catarina, 2011. Disponível em: 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2011/015670-011-0-2011-001.htm. 

Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

SCARABELOT, M.; SCHNEIDER, S. As cadeias agroalimentares curtas e 

desenvolvimento local – um estudo de caso no município de Nova Veneza/SC. Revista Faz 

Ciência, v. 14, n. 19, p. 101-130, 2012. Disponível em: https://e-

revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/article/view/8028. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

SCHIFF, N. Cities and product variety: evidence from restaurants, Journal of Economic 

Geography, v. 15, n. 6, p. 1085-1123, 2015. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/jeg/lbu040. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

SERAFIM, C. E. F. Desenvolvimento integrado do turismo em Nova Veneza: uma 

avaliação dos setores público e privado. 2017. 61 f. Monografia (Bacharel em 

Administração). UNESC, Criciúma. Disponível em: 

http://repositorio.unesc.net/handle/1/5718. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

SOARES, C. Q. D. Cidades e turismo cultural: algumas considerações. RIHGRGS – 

Revista Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, n. 151, p. 251-263, 

2016. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/revistaihgrgs/article/view/62216. Acesso em: 01 

fev. 2022. 

VALENCIA, D. S. D; PACHECO, A. J. M.; SOLORZANO, G. H. G.; CAMPOZANO, M. 

R. V. Cartografía de los atractivos turísticos de la parroquia Mindo, Ecuador. TURYDES: 

Turismo y Desarrollo local sostenible, v. 13, n. 29, p. 340-357, 2021. Disponível em: 

https://www.eumed.net/es/revistas/turydes/vol-13-no-29-diciembre-dezembro-

2020/atractivos-turisticos-ecuador. Acesso em: 01 fev. 2022. 

 

XIN, T., DAQUAN, H., XINGSHUO, Z. A study on the spatial distribution pattern of 

restaurants in Beijing's main urban area. Tourism Tribune, v. 31, n. 2, p. 75-85, 2016. 

Disponível em: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163061467. Acesso em: 01 

fev. 2022. 

 

 

 

 

http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2011/015670-011-0-2011-001.htm


89 

 

 

SAÚDE OCUPACIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA:  

SALÃO DE BELEZA JOSIANE CABELEREIRA UNISSEX 

 

Josiane Rufino Rabelo da SILVEIRA (FMP) 

josiane.silveira@aluno.fmpsc.edu.br 

Joici Lilian RODRIGUES (FMP) 

joici.lilian@fmpsc.edu.br 
 

 

RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a saúde ocupacional das colaboradoras 

e clientes do Salão de Beleza Josiane Cabeleireira Unissex, com base nos protocolos de 

higiene e segurança do trabalho, recomendados e exigidos pela Vigilância Sanitária e 

Ministério da Saúde, durante a pandemia da Covid-19. Realizou-se a fundamentação teórica 

e as demais abordagens em relação aos temas: Administração, Administração de Pessoas, 

Segurança e Saúde Ocupacional. Foram utilizadas como metodologia, as pesquisas aplicadas, 

documentais, bibliográficas, descritiva, exploratória, de campo, quantitativa e qualitativa. A 

proposta de pesquisa, foi de assegurar a saúde física e mental, fortalecendo na prevenção, 

cuidados e manutenção da saúde ocupacional no ambiente de trabalho, e identificar quais 

necessidades e dificuldades dos protocolos estabelecidos durante a pandemia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Ocupacional; Segurança do Trabalho; Pandemia Covid 19.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Foram muitos os obstáculos para manter os salões de beleza, durante a Pandemia da 

Covid 19. Protocolos, mudança na rotina de atendimento, nas agendas com horários bem 

espaçados e nas atividades pertinentes de todos os serviços prestados.  

Por conta disso, o movimento diminuiu, atingindo o psicológico e emocional de 

todos. A cliente perde o hábito da frequência de ir no salão, perde-se parte da equipe, pois 

comissionada, vê-se a queda em seu rendimento profissional e financeiro. Os custos fixos 

praticamente se mantiveram, os custos variáveis diminuíram com o baixo movimento e o 

proprietário, que também é um ser humano, com todas as preocupações, precisa-se manter 

as portas abertas de sua empresa.  

Por conta disso, manter um salão de beleza aberto, durante a pandemia não é fácil. Haja 

vista que de acordo com estimativas da Associação Brasileira dos Salões de Beleza (ABSB), 

mais de 375 mil salões de beleza e afins fecharam as portas entre março de 2020 a março de 

2021.  

Com o cancelamento de e maquiagens contribuíram em grande parte festas/eventos, 

não houveram produções de penteados para o baixo faturamento. No momento, é necessário 

se reinventar para manter o cliente fidelizado apesar da pandemia.  

mailto:josiane.silveira@aluno.fmpsc.edu.br
mailto:Joici.lilian@fmpsc.edu.br
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Desta forma, encontra-se o seguinte questionamento: como manter a higiene e 

segurança à saúde das colaboradoras e clientes, por estarem expostos constantemente a algum 

tipo de risco dentro do ambiente laboral, principalmente aos riscos da Covid-19? 

A saúde ocupacional é uma parte da medicina e uma seção obrigatória dentro das 

empresas, independentemente do tamanho. Age na prevenção de doenças e de problemas 

relacionados ao trabalho, tanto físicos quanto mentais, muitas vezes insalubres, causados pela 

rotina e/ou ambiente laborais.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com a finalidade de se obter embasamento teórico ao estudo desenvolvido se 

apresenta uma revisão da literatura da área específica a ser realizada a pesquisa.  

 

2.1 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

Os desafios neste momento ainda são inúmeros, tanto para os pequenos quanto para 

os salões de grande porte, mesmo com a consciência de que a situação voltará ao normal com 

a vacina para a Covid-19 e a manutenção dos protocolos de segurança, demonstrando de que 

o ambiente laboral está seguro e, assim, tentar reconquistar aos poucos a confiança e a 

segurança da clientela. 

Milkovich e Boudreau (2000) ressalta que num ambiente de trabalho existem dois 

fatores sobre a segurança e sobre a saúde ocupacional: 

 Os riscos para a segurança são aqueles aspectos do ambiente de trabalho que tem o 

potencial de causar um acidente de trabalho e, às vezes, violento, a um ou mais 

empregado. Exemplos disso são: Perda da audição ou visão, luxações, fraturas, 

queimaduras e choques elétricos. 

 Os riscos para a saúde são aqueles aspectos do ambiente de trabalho que, vagarosa e 

cumulativamente (e, em geral, irreversivelmente), levam à deterioração da saúde de 

um empregado. Os riscos mais comuns são os acidentes físicos e biológicos, a 

exposição a substâncias tóxicas e às condições estressantes de trabalho, que podem 

estar na própria função ou no comportamento do empregado. 

 

Já Lacombe (2012) considera que não ter condições seguras de trabalho, são a 

principal causa de acidentes, como por exemplo: trabalho perigoso sem equipamento de 

proteção ou defeituoso; iluminação insuficiente, pressões psicológicas, esgotamento físico 
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ou fadiga causados por pressão da empresa, estresse causado pelas condições pessoais ou do 

ambiente de trabalho, problemas físicos causados por movimentos repetitivos, posições 

inadequadas de trabalho e outros. 

Para Chiavenato (2010) os riscos de saúde como os físicos, biológicos, tóxicos, 

químicos e condições estressantes, podem prejudicar muito o trabalho, por doenças, 

acidentes ou estresse emocional, condições insalubres e de ambiente. 

No cenário da pandemia da Covid 19, as ações de segurança/saúde, incluem não só 

os cuidados da biossegurança, como também, os protocolos orientados pela vigilância 

sanitária, destinados a proteger não só o colaborador, mas inclusive os clientes do salão, dos 

riscos da contaminação. 

 

2.1.1 Políticas de enfrentamento da pandemia no mundo do trabalho 

 

Pandemia é o nível mais grave de disseminação de uma doença, conforme a 

classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a escala inclui ainda os termos 

endemia, epidemia e surto. 

A pandemia da Covid-19 trouxe um retrocesso para o mundo, as empresas foram 

afetadas, consequentemente o aumento da crise, acarretando impactos que atingem os meios 

de subsistência e o bem estar de milhões de pessoas. 

De acordo com Cimini (2020) antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarar Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional devido ao novo 

coronavírus (Covid-19), o governo brasileiro já havia respondido aos alertas da OMS, 

estabelecendo um Grupo de Emergência em Saúde Pública para desenvolver medidas 

preventivas e monitorar casos no país. Uma semana depois, políticas importantes foram 

adotadas. O Governo Federal declarou através da Portaria nº 188, Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV), e sancionou uma Lei Nacional, nº 13.979, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

No artigo 3° desta lei supracitada, algumas medidas como: 

 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, 

as seguintes medidas: 

I –isolamento; 

II –quarentena; [...]. (BRASIL, 2019) 
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Porém, as medidas de enfrentamento de emergência tratam da saúde física dos 

trabalhadores autônomos, como cabeleireiras e manicures, mas não, da saúde financeira, o 

qual, foi o lado mais afetado.  

Segundo Magalhães (2020) trabalhadores em setores voltados à manutenção das 

necessidades básicas da população e às ações de combate aos efeitos da Covid-19, apesar de 

mais expostos à contaminação, estão mais protegidos do ponto de vista econômico, enquanto 

aqueles sujeitos ao distanciamento social, por recomendação ou obrigatoriedade imposta 

pelas autoridades sanitárias dos diversos países, estão em situação inversa. 

No dia 02 de setembro de 2021, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde 

informou que, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu), a 

Resolução n°1 que dispõe sobre a Política Nacional de Saúde Suplementar para o 

enfrentamento da Covid-19 (PNSSCovid-19). 

Contudo, as políticas de enfrentamento da pandemia no mundo do trabalho, levaram 

os governantes agirem com rapidez, obedecendo critérios de prevenção conforme normas da 

OMS, com medidas inéditas e emergenciais como o isolamento social, fechamento 

temporário de estabelecimentos comerciais e de serviços, restrições de viagens, eventos 

sociais e religiosos, aulas presenciais, para contenção do avanço da pandemia, embora 

causando impactos diretamente nos mercados, na produção e bens de serviço.  

 

2.1.2 Transformação das empresas e ações emergenciais em pandemias 

 

Com o avanço da pandemia de coronavírus alterando a rotina de países inteiros, 

órgãos públicos e empresas se ajustaram à realidade do avanço da doença.  

De acordo com o SEBRAE/SC (2020), neste período da pandemia Covid-19, os 

segmentos nos serviços de beleza e centros de estética foram uns dos mais afetados, tendo 

em vista que vários trabalham na informalidade. Já dos salões registrados, pode-se verificar 

o número de pequenos negócios, entre eles Microempreendedor Individual (MEI), 

Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), vulneráveis à crise da COVID-19 

na Figura 1 abaixo. 
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Figura 1 - Número de pequenos negócios por porte em atividades econômicas vulneráveis à 

crise da COVID-19 no Brasil, maio de 2020. 

 

Fonte: SEBRAE (2020) 

 

Conforme Costa (2020) 9 de cada 10 micro e pequenas empresas que prestam serviço 

para beleza, como salões, barbearias, ateliês e estúdios de maquiagem, afirmam ter perdido 

faturamento por causa das medidas de isolamento social. A perda média do faturamento foi 

de 57%. E segundo Lignelli (2021), 5% desses estabelecimentos, encerraram as atividades 

definitivamente.  

Para enfrentar a crise do setor, foi necessário reinventar-se, e tanta criatividade, 

organização, ousadia, persistência e resiliência para a sustentabilidade do setor, contribuíram 

para a manutenção de muitos salões e afins. 

Além disso, muitos optaram por serviços de atendimento em domicílio, e conforme 

Liganelli (2021), a Associação Brasileira de Salões de Beleza (ABSB) identificou alta nos 

atendimentos a domicílio tipo delivery, mas, desaconselhou devido à falta de controle da 

saúde dos profissionais e até mesmo como o da esterilização de materiais. 

Já outros buscaram empréstimos bancários, para tentar sanar dívidas frente à queda 

das receitas, momento oportuno pois, ainda de acordo com o SEBRAE/SC (2020), os bancos 

públicos têm anunciado linhas de crédito com juros bem menores que os praticados no 

mercado e os bancos privados, têm linhas especiais para a crise Covid-19. Outros ainda, em 

situações mais críticas, conforme Costa (2020), precisaram recorrer ao auxílio emergencial 

do governo federal. 
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Para a retomada das atividades, e cooperação para o controle da doença, sugeriu-se o 

distanciamento social e métodos assépticos, como o uso de álcool em gel 70%para 

esterilização de materiais e mãos, e utilização de máscaras, bem como, outros protocolos 

sugeridos pelo Ministério da Saúde. 

2.1.3 Saúde do trabalhador na pandemia do Covid-19 

Conforme o Sistema Universidade Aberta do SUS (UMA-SUS, 2020) Covid-19, foi 

considerada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), doença transmitida 

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), por sua alta transmissibilidade, causando uma grande 

crise humanitária e mundial por conta dos impactos sociais e econômicos. 

De acordo com Barroso, et al (2020), nessa perspectiva, compreende-se que, à medida 

que a pandemia se alastra, a necessidade de usar os Equipamentos de Uso Individuais (EPI) 

e de adotar as medidas de conscientização, capacitação e proteção, é colocada não só para os 

profissionais de saúde, como também para os trabalhadores que atuam nos demais serviços 

públicos e privados. 

A Covid-19 mal tinha chego ao Brasil, e a patologia já repercutia diretamente nas 

relações acidentárias do trabalho, uma vez que em 22/03/2020 foi publicada a Medida 

Provisória nº 927, que assim dispôs no seu Art. 29 “Os casos de contaminação pelo 

coronavírus (Covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação 

do nexo causal”. 

De acordo com Barbosa e Fautini (2021) os efeitos no contrato de trabalho 

decorrentes da Covid-19 com natureza ocupacional são condicionados à emissão da 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelos empregadores, que habitualmente 

descumprem essa obrigação e, durante a pandemia, não tem sido diferente. 

Ainda conforme Barbosa e Fautini (2021) trazendo esse raciocínio para a 

configuração da Covid-19 como doença ocupacional, se o empregado exerce a função de 

coleta de material de pacientes com suspeita de infecção por Corona Vírus em hospitais e 

laboratórios para realização de exames, por exemplo, e é infectado, é uma doença profissional 

presumidamente. Todavia, se um empregado exerce a função de entregador para uma 

farmácia, e ficou doente ao ter contato com a Covid-19 no trabalho, trata-se de uma doença 

do trabalho. 
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Saúde ocupacional 

 

Um ambiente laboral saudável deve conter condições psicológicas e sociológicas que 

influenciam consideravelmente de maneira positiva sobre o comportamento das pessoas, 

evitando vários danos físicos e emocionais. 

 A saúde ocupacional objetiva o bem-estar e a qualidade de vida do colaborador e é 

um ramo da medicina que atua na prevenção de doenças e de problemas relacionados ao 

trabalho, tanto físicos quanto mentais, muitas vezes causados pela rotina e/ou ambiente 

laboral. 

Conforme o Tribunal de Superior do Trabalho (TST) por se tratar de uma área 

técnica, há profissões específicas para atuar neste ramo, com diferentes competências. Os 

engenheiros de segurança do trabalho são responsáveis por inspeções, laudos técnicos e 

planos de prevenção e contam com o apoio de técnicos em segurança do trabalho. Na área 

da saúde, os profissionais capacitados são os médicos e os enfermeiros do trabalho. 

Segundo Dutra et al (2017) um ambiente de trabalho que possa gerar maiores riscos 

à saúde física/ou psíquica deve merecer atenção especial no cuidado dos colaboradores. 

Sempre que pessoas são colocadas em situações muito exigentes, há a necessidade de 

cuidados maiores em seu acompanhamento. O autor ainda ressalta que não é incomum em 

processo de crescimento acelerado as organizações oferecerem desafios para as pessoas que 

não estão suficientemente preparadas, pois os colaboradores passam a viver uma situação de 

grande tensão o que afeta sua vida familiar e seu equilíbrio emocional. Além destas 

preocupações, a organização tem condições de orientar as pessoas sem relações a riscos, 

como no caso, da pandemia da Covid-19. 

Já Araújo e Garcia (2017) consideramos desenvolvimento, acompanhamento e 

manutenção da saúde do trabalho nas organizações como sendo relevantes, pois não devem 

apenas se preocupar em executar as atividades típicas das funções, mas manter a qualidade 

de vida no ambiente de trabalho, visando ao conforto das pessoas, principalmente pensando 

na maior eficiência e eficácia do trabalho desenvolvido, gerando melhor resultado para a 

empresa. O autor também atribui que a medicina ocupacional, objetiva adaptar as pessoas da 

organização à sua função, prevenindo-as contra os riscos de agentes prejudiciais à saúde. 

Dutra et al (2017) salienta que o estudo dos problemas de saúde apresentados pelas 

pessoas na organização, é um insumo importante para a construção de ações preventivas, 

pois dependendo do ambiente e da função, podem surgir incidências de doenças mentais, de 

problemas de pressão alta ou de doenças estomacais que podem indicar um ambiente de 



96 

 

grande pressão, tensão e de muito estresse. O autor ainda ressalta que muitas vezes o 

colaborador passa a viver uma situação de grande tensão que afeta sua vida familiar e seu 

equilíbrio emocional. 

Muitas vezes, há a necessidade de observar o desempenho do colaborador, através 

de seu superior e acompanhamento do relacionamento familiar pelos profissionais de gestão 

de pessoas. O acompanhamento das doenças ocupacionais, é fundamental para verificar se 

as ações de prevenção são efetivas, para que permitam às pessoas se sentirem bem no seu 

ambiente de trabalho e familiar, gerando resultados positivos tanto para elas quanto para a 

organização. 

A saúde ocupacional está relacionada com a assistência médica preventiva, através 

da Lei 24/1994 que instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional que 

envolve exames médicos periódicos exigidos legalmente, visando à qualidade de vida dos 

colaboradores e maior produtividade da organização. 

Ainda para Chiavenatto (2014) um programa de medicina ocupacional se faz 

necessário, pois começa a chamar a atenção as consequências de programas inadequados, 

devido a inúmeros pagamentos de indenizações, de afastamentos por doença, aumento de 

custos de seguros, da rotatividade, baixa produtividade e baixa qualidade no desempenho, 

além de pressões sindicais, uma vez que os custos dos programas inadequados são altíssimos 

e devem ser evitados. 

Segundo Flores (2020) há uma segurança maior para a medicina ocupacional em 

empresas maiores e bem preparadas, que contam com profissionais adequados no seu banco 

de colaboradores, diferentemente de empresas de portes menores, que necessitaram de 

consultorias para saber como se adequar, afinal, o principal papel do médico do trabalho, 

neste momento, é reduzir a exposição ao risco de contaminação.  

Dentro deste último modelo de empresa citada, estão a grande maioria dos salões de 

beleza e afins, do qual praticamente não tiveram apoio com relação a saúde ocupacional, 

tendo em vista a informalidade do serviço prestado. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A natureza de pesquisa deste estudo é a pesquisa aplicada, visto que proporciona a 

aplicação prática e imediata, dirigidos à prevenção dos problemas específicos à saúde 

ocupacional, objeto desta pesquisa. Foram utilizados para realizar o estudo, as pesquisas 

bibliográficas com base nas referências, a documental através da legislação e protocolos e a 



97 

 

pesquisa de campo que permitiram análise estatísticas que deram suporte através das 

informações pesquisadas. 

A classificação utilizada para realizar a pesquisa foi a pesquisa descritiva pois 

descreve o fenômeno a ser pesquisado e a pesquisa exploratória pois aprofunda as questões 

pesquisadas. 

A abordagem de pesquisa utilizada foram a qualitativas e quantitativas, pois 

proporcionam uma visão mais ampla e com maior grau de profundidade sobretudo na relação 

entre a saúde ocupacional e a covid 19, com as clientes e as colaboradoras que frequentam e 

convivem com o salão de beleza Josiane Cabeleireira unissex, com intuito de trazer sugestões 

de melhoria e prevenção no ambiente de trabalho.  

Para a coleta de informações, foi elaborado um questionário, abrangendo uma 

população de 110 pessoas, entre colaboradores e clientes do salão de beleza Josiane 

Cabeleireira Unissex, contendo quatorze questões que referem-se à saúde ocupacional e a 

pandemia da Covid 19, tema central desta pesquisa. O formulário foi encaminhado via 

WhatsApp, contando com uma amostra de 85 respondentes. A pesquisa foi realizada no 

período de 23/03/2022 a 05/04/2022. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Procedimentos Realizados no Salão Relacionados à Saúde ocupacional 

 

A pandemia da Covid 19, teve o momento do auge da doença, e neste período, foi 

necessário, por parte do governo estadual, estabelecer o lockdown, fechando 

temporariamente estabelecimentos não considerados essenciais, por um período de 3 

semanas.  

Depois, os salões de beleza e afins, passaram a ser considerados essenciais, e então 

tiveram liberação para abrir, porém bem restritamente, exceto sábados, uma vez que eventos 

sociais, na ocasião, também foram proibidos. Em meados de março de 2021, a população 

brasileira, começou a ser vacinada contra a pandemia da Covid 19. 

Aos poucos, em função da vacinação, a pandemia diminuiu e assim, indústrias, 

comércios, e serviços foram sendo liberados para abertura de suas portas e permitindo suas 

atividades, normalizando o cotidiano de todos, porém mantendo protocolos estabelecidos 

pela vigilância sanitária. 
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Em sendo assim, o salão de beleza Josiane Cabeleireira unissex, planejou o retorno 

das atividades, tomando os devidos cuidados, mantendo os protocolos de segurança exigidos 

pela vigilância sanitária. Para tanto, se manteve o distanciamento social, o uso de álcool gel 

70% para assepsia das mãos, bancadas, poltronas, lavatório se o uso da máscara obrigatória, 

imprescindível e indispensável durante todo o atendimento. 

Foi mantido o atendimento agendado, para melhor atender a cliente   e conceder uma 

maior segurança e conforto, evitando assim o aglomero no ambiente do salão. 

A expectativa do retorno às atividades, também gerou um conforto, para amenizar as 

despesas com os custos fixos, que embora o salão estivesse fechado temporariamente, estes 

se mantiveram e, além destes custos, os desafios foram muitos, entre outros, a manutenção 

das demais despesas com fornecedores e encargos em dia. 

Atender, embora ainda com restrições de horários, prestando serviço de maneira 

limitada, a procura pelos serviços de beleza, ainda era visto como segundo plano, pois o foco 

era a saúde e a manutenção de unhas e cabelo não importava tanto. 

Teve uma ocasião, em que uma cliente com comorbidades, deixou de frequentar o 

salão, pois tinha receio do contágio da Covid 19, e infelizmente acabou falecendo, pois 

alguém próximo a ela, a visitou em casa, e na ocasião, a contaminou.  

Uma outra situação, atendemos clientes, sem saber que estavam com Covid 19, e por 

estarmos com todos os protocolos de prevenção e assepsia bem rigorosos, da equipe do salão, 

ninguém se contaminou. Por ironia, foi nas férias, que uma funcionária se contagiou, ou seja, 

fora do ambiente de trabalho e em férias, teve condições da recuperação da saúde e retorno 

ao trabalho. 

Toda a equipe do salão tem plena responsabilidade, no monitoramento dos protocolos 

preventivos, uma vez que qualquer ação contrária, levaria ao possível contágio, prejudicando 

não somente a equipe e clientes, como também seus familiares. Contudo, a prática de uma 

ação contínua e consciente no ambiente laboral, evita a disseminação do contágio da Covid 

19, prevenindo ações corretivas em relação a saúde ocupacional e afins. 

 

4.2 Atuais Procedimentos de Saúde Ocupacional 

 

A pandemia, trouxe uma responsabilidade para todos, a prevenção. Sabe-se que o 

coronavírus, não afeta somente a imunidade, mas atinge doenças físicas e psíquicas, 

agravando assim, um quadro preocupante à saúde ocupacional e à segurança do trabalhador, 
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pois uma vez contaminado, prejudica não só seu ambiente de trabalho, como o seu ambiente 

familiar. 

Contudo, a conscientização é de suma importância de forma individual, para prevenir 

o coletivo.  

Quando a pandemia começou, por falta de informação e conhecimento suficiente em 

relação a forma de contágio, ainda era considerada altamente perigosa e letal, porém com o 

avanço da ciência, pesquisas e desenvolvimento das vacinas, o medo, o pânico do contágio, 

diminuíram, e assim a população passou a lidar melhor com suas rotinas.  

Os procedimentos de saúde ocupacional e segurança do trabalho, se mantiveram, com 

a manutenção dos protocolos exigidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelo 

Ministério da Saúde. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Com base na pesquisa, concluiu-se que os objetivos foram alcançados, visto que 

foram constatados um grande percentual de satisfação das colaboradoras e clientes para com 

a saúde ocupacional do Salão Josiane Cabeleireira Unissex, em relação aos protocolos 

mantidos e exigidos pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. 

A pesquisa apontou também que as clientes que frequentam o salão, se mantém fiel 

há pelos menos duas décadas e que sentem-se seguras, tanto na prevenção das doenças, como 

na confiança dos serviços prestados. 

Mesmo considerando o encerramento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Pandemia da Covid 19, através da portaria 

n° 913, emitida pelo Ministério da Saúde, e tendo em vista o bem estar coletivo de todos que 

frequentam e trabalham no Salão Josiane Cabeleireira Unissex, medidas foram 

implementadas, visando a manutenção da saúde das pessoas, conduzindo-as para a segurança 

ocupacional: 

 Manter toda assepsia necessária de acordo com as exigências de gestão das 

autoridades sanitárias e de saúde pública nacional e municipal, evitando a 

propagação da Covid 19 e suas variações como também outras doenças 

infectocontagiosas. 

 Manter o uso de máscaras por parte das colaboradoras durante a execução dos 

serviços. 
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 Continuar disponibilizando álcool gel, para higiene das mãos de todos que o 

frequentam o espaço. 

 Manter na medida do possível, o distanciamento físico entre clientes, 

evitando assim contágio de outras enfermidades que possam ocorrer de 

maneira involuntária. 

 Estabelecer um controle de saúde com mais rigor dos funcionários e manter a 

confidencialidade das informações sobre a sua saúde. 

 Fortalecer o incentivo sobre cuidados com a segurança e saúde ocupacional.   

 Incentivar a proteção pessoal para funcionários, fortalecendo a 

conscientização sobre segurança e prevenção de riscos. 

 Continuará também, com os devidos protocolos já estabelecidos exigidos pela 

Vigilância Sanitária. 

 

Se faz necessária a prática diária, pois o que parece óbvio para alguns, pode não ser 

para outros. Por isso, e preciso deixar claro que os cuidados coletivos devem ser mantidos, 

para promover a saúde e o bem estar de todos.  

Este trabalho, veio corroborar no sentido de manter a conscientização individual e 

coletiva a respeito da pandemia, onde os cuidados mútuos e recíprocos favorecem a todos, 

e que a empatia com o próximo, favorece a si mesmo.  

 

TITLE: OCCUPATIONAL HEALTH IN PANDEMIC TIMES: BEAUTY SALON 

JOSIANE CABELEREIRA INISSEX 

 

ABSTRACT: This Internship Completion Work has the general objective of analyzing 

theoccupational health of the collaborators and clients of the Unisex Beauty SalonJosiane 

Cabeleireira, based on the hygiene and safety protocols at work,recommended and required 

by the Health Surveillance and Ministry of Health, duringthe Covid-19 pandemic. The 

theoretical foundation and other approaches werecarried out in relation to the themes: 

Administration, People Management,Occupational Safety and Health. Basic and applied, 

documentary, bibliographic,descriptive, exploratory, field, quantitative and qualitative 

research were used asmethodology. The research proposal was to ensure physical and mental 

health,strengthening the prevention, care and maintenance of occupational health in thework 

environment, and to identify the needs and difficulties of the protocolsestablished during the 

pandemic. 

 

KEYWORDS: Occupational Health; Workplace safety; Covid 19 pandemic. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal avaliar quais as possibilidades que o 

Modelo para Mensuração do Impacto Econômico em Rotas Turísticas (MIERT) pode 

auxiliar na tomada de decisões dos gestores do segmento turístico, fazendo com que eles 

tenham uma ferramenta que  proporcione informações mais assertivas e confiáveis para a 

tomada de decisões, acerca dos impactos econômicos que uma rota turística pode 

proporcionar ao município. Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados para 

esta pesquisa caracterizam-se por ser de natureza aplicada, abordagem qualitativa, 

objetivo exploratório descritivo com delineamento documental, bibliográfico e modelo 

indutivo. O resultado da presente pesquisa é relevante, pois exprime várias    possibilidades 

na dinâmica acadêmica, estimulando a produção de novos conhecimentos, pois o 

desenvolvimento do Modelo MIERT consolida-se como uma proposta original e inédita. 

Conclui- se também que, o modelo MIERT é uma ferramenta importante para a atividade 

turística, bem como para o desenvolvimento econômico do município e, ainda, além de 

auxiliar os gestores na tomada de decisões mais assertivas, fazendo com que o município 

alcance os melhores resultados almejados pelos gestores. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Modelo; Mensuração; Impacto Econômico; Rotas Turísticas. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da atividade turística tem, ao longo dos anos, se mostrado como 

mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico em todo o mundo, onde praticamente 

todos os países relataram maiores gastos em turismo de saída no ano de 2017 em relação a 

mailto:fabio.pereira@fmpsc.edu.br
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2016, refletindo uma forte demanda contínua por turismo internacional em todas as regiões 

do mundo para os próximos anos (UNWTO, 2017). 

Tanto as economias emergentes quanto as avançadas utilizam o segmento turístico 

como uma fonte de recursos para oxigenar a economia e impulsionar o seu crescimento 

(EMBRATUR, 2018). 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), não há nenhuma convenção 

estabelecida para determinar a classificação de países avançados e emergentes, porém para 

esta diferenciação e classificação, a ONU desenvolveu o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), uma unidade de medida utilizada para medir o grau de desenvolvimento de 

uma determinada nação, levando em consideração informações obtidas nas áreas de 

educação, saúde e renda (BOMBONATI, 2016). 

Em 2017, os principais países, onde foram observados avanços do segmento 

turístico, levando-se em consideração os gastos com viagens ao exterior, em relação ao ano 

anterior, foram a China com gastos de US$ 258 bilhões e crescimento de 5% ao ano, seguido 

pelos Estados Unidos, com gastos de US$ 135 bilhões e crescimento de 9% ao ano, em 

terceiro lugar a Alemanha com gastos de US$ 84 bilhões e crescimento de 3% ao ano, 

depois se encontra o Reino Unido com gastos de US$ 63 bilhões e 3% de crescimento ao 

ano. Fechando o ranking dos 5 países com maior gasto de saída no segmento turístico no 

ano 2017, surge a França, com gastos de US$ 41 bilhões e crescimento de 1% anual 

(UNWTO, 2017). 

Estes gastos em turismo de saída são reflexos principalmente da recuperação 

econômica global, pois no ano de 2017, a economia mundial ganhou força com a 

diminuição das fragilidades e barreiras referentes ao câmbio, emissão de passaportes e 

vistos, associadas à crise financeira global que teve substancial recuperação frente ao 

cenário econômico observado em 2016 (RABELO, 2017). 

O Brasil está entre os 25 países que mais gastou com viagens turísticas ao exterior 

em 2017. O país foi responsável por injetar US$ 19 bilhões na economia mundial em 2017, 

sendo US$ 5 bilhões a mais que em 2016, tendo um incremento da ordem de 36%. O 

aumento colocou o Brasil na 16ª posição no ranking global, acima de países como Japão, 

Suíça, Índia e Emirados Árabes (UNWTO, 2017). 

Em contrapartida, também houve aumento no turismo de chegada ao território 

brasileiro. Estes resultados foram impulsionados pelo início dos vistos eletrônicos. A 

chegada de turistas beneficiados pelos vistos eletrônicos cresceu 15% em 2018, em relação 

ao ano anterior e que primeiramente foi implantado apenas para turistas dos Estados 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/estados-unidos/


105 

 

Unidos, Canadá, Japão e Austrália impulsionou a chegada de visitantes desses países ao 

território brasileiro (EMBRATUR, 2018). 

O mercado turístico nacional acompanhou a tendência mundial, pois os 

desembarques internacionais em solo brasileiro cresceram 4,44% de 2016 para 2017 e as 

viagens domésticas cresceram 2,08% no mesmo período analisado. Porém, no que se refere 

aos gastos dos turistas no Brasil, neste período, a receita cambial teve uma queda de 3,57%, 

ou seja, o Brasil teve mais quantidade de visitantes estrangeiros, no entanto, o gasto destes 

mesmos turistas per capita diminuiu em 2017, comparando-se a 2016 (EMBRATUR, 

2018). 

Santa Catarina manteve o desempenho no turismo em 2017, se comparado a 2016, 

com aumento na receita de vendas do setor turístico de 6,70%. O resultado foi o terceiro 

melhor do país, atrás apenas dos estados de Goiás que obteve crescimento de 11,10% e 

Pernambuco com 8,20% (IBGE, 2017). 

O desempenho de Santa Catarina na área turística se deu devido aos investimentos 

realizados pelas iniciativas público e privadas e, principalmente, pela posição geográfica do 

Estado, localizado próximo a grandes centros brasileiros como Curitiba e Porto Alegre, além 

de também estar bem localizado estrategicamente junto ao MERCOSUL. No entanto, 

Santa Catarina também acompanhou a tendência nacional que embora o número de 

visitantes registrasse alta em 2017 em relação a 2016, a receita de vendas do setor turístico 

terminou o ano com queda de 5,30% (IBGE, 2017). 

Neste contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de um modelo que contribua 

com informações de como se encontra o cenário econômico atual do setor turístico, bem 

como seja capaz de fornecer as informações que proporcionem ao gestor uma tomada de 

decisões estratégicas mais assertivas relacionadas ao segmento turístico. 

Desta forma, acredita-se que o modelo MIERT pode: 1) ajudar os gestores do 

município a obterem informações que possam trazer maior clareza e confiabilidade de 

como se encontra a região turística sob sua responsabilidade; 2) trazer maior consistência à 

tomada de decisões necessárias ao segmento turístico; 3) ajudar a criar um conjunto de 

informações importantes para orientar e conscientizar o poder público sobre a necessidade 

e a importância da definição normas e diretrizes que possam regulamentar o segmento 

turístico; 4) direcionar os gestores a adotar políticas públicas específicas para o segmento 

turístico canalizando seus esforços para mais investimentos no setor, objetivando melhorar 

o desempenho econômico da região. 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/estados-unidos/
https://epocanegocios.globo.com/palavrachavecanada/
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2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 
 

Fernandes (2017) diz que planejamento turístico é uma ferramenta de gestão de 

destinos, focada na percepção do panorama atual, com táticas organizadas para sustentar as 

providências necessárias para a evolução social de um lugar turístico. 

Endres (2016) contradiz, afirmando que o planejamento turístico não é uma 

ferramenta, mas um processo que visa, a partir de uma situação dada, orientar o 

desenvolvimento turístico de um empreendimento, local, regional, municipal, estadual ou 

nacional, tendo como meta alcançar os objetivos propostos. 

O fato é que as ações turísticas devem ser planejadas e arquitetadas de tal forma que 

o sistema turístico possa definir as diretrizes básicas que articulam as políticas públicas do 

turismo de uma localidade, ordenando as ações do setor público, orientando o esforço do 

Estado e a utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo. O 

planejamento em turismo visa definir as diretrizes que deverão orientar as decisões do 

desenvolvimento, tanto econômica como socioambiental (QUEIROZ, 2016).  

O crescimento econômico promovido pela atividade turística é resultado da 

capacidade produtiva do sistema turístico e é mensurado pelo PIB local, ou seja, uma 

elevação da produção da região estudada. Enquanto o desenvolvimento econômico implica 

na melhoria do bem estar da população, sendo este mensurado pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (GINEZ, 2018). 

Segundo Jones e Vollarth (2015), o crescimento econômico é gerado pelo acréscimo 

ou aumento de mercadorias ou serviços produzidos que se dá em determinada economia em 

um determinado período. Na prática mais tradicional, a forma de se medir este crescimento 

é através do Produto Interno Bruto (PIB). 

O crescimento econômico pode acontecer de duas maneiras distintas, porém muito 

próximas: crescimento sustentado e crescimento sustentável. 

a) crescimento sustentado: é o resultado da ampliação da capacidade produtiva 

potencializada de uma economia com geração de empregos, distribuição de renda e 

inclusão social. Portanto, sustentado refere-se a um ciclo de crescimento econômico 

constante e duradouro porque é assentado em bases consideradas estáveis e seguras; 

b) crescimento sustentável: difere-se do crescimento sustentado, pois significa 

apenas estar apto ou passível de sustentação, todavia o "crescimento sustentado" é aquele 

que já possui fatores que indicam uma sustentação e aptidão a ser duradouro, visto estar 
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assentado em bases consideradas estáveis e seguras (JONES; VOLLARTH, 2015). 

Para outra corrente de pensadores como Giambiagi, Castro e Villela (2016), o 

crescimento é indispensável ao desenvolvimento, porém, não suficiente. Eles emergem de 

modelos que enfatizam apenas o acúmulo de capital, ou seja, sustentam que o 

crescimento econômico que distribui a renda entre os proprietários e os fatores de produção 

desenvolve de forma normal os padrões de vida e o desenvolvimento econômico como um 

todo. 

A contribuição do turismo para o crescimento e desenvolvimento econômico está 

relacionada à geração de valor agregado bruto para a região receptora, constatado a partir 

dos gastos dos turistas na localidade visitada, que se limitam aos gastos com hospedagem e 

também a uma extensa variedade de serviços e bens de consumo como alimentação, 

transportes, entretenimentos, excursões e atividades diversas (MARIO, 2015). 

Por isso os critérios para construir o modelo proposto estão alicerçados sob o prisma    

da infraestrutura necessária mínima para atender o segmento turístico de forma satisfatória, 

do fluxo turístico, englobando o turismo nacional e internacional, mensurando a entrada de 

divisas na economia local, da geração de emprego e renda, fazendo com que ocorra o que 

se chama de recirculação de moeda na economia e aquecendo o mercado local por meio do 

incremento da renda dos moradores locais. 

 

 

Quadro 1 - Critérios utilizados para a construção do modelo. 

 

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MODELO A SER 

UTILIZADO PARA MENSURAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO EM 

ROTAS TURISTICAS 

CRITÉRIOS SEGMENTOS ÁREAS 

Infraestrutura 
 Construção Civil 
 Prestação de Serviços 

 Hotelaria 
 Mobilidade 

 Pontos Turísticos 

 Aeroportos 

 Rodoviárias 

 Restaurantes 

 Telecomunicações 

 Tecnologia 
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Fluxo 

Turístico 

 Turistas 

Internacionais 

 Turistas Nacionais 

 Entrada de divisas provenientes de 

turistas nacionais e internacionais 

Geração de 

Emprego 

e Renda 

 Empregos 

Permanentes 

 Empregos 

Temporários 

 Quantidade de empregos permanentes e 

temporários gerados e o impacto 

proporcionado na economia local 

Consumo das 

famílias 

 Incremento do 

Consumo Local 

 Incremento do consumo das famílias 

proporcionado pela geração de emprego 

e aumento de renda 

Arrecadação 

de Tributos 

 T. Federais 
 T. Estaduais 
 T. Municipais 

 Quanto o segmento turístico gera de 

tributos na esfera municipal, estadual e 

federal. 

Fonte: Brasil (2010). 

 

Quando uma empresa contrata um serviço ou adquire um bem, ou ainda quando 

compra insumos para sua produção, gera-se a primeira onda de impacto, chamada de 

impacto direto. Ou seja, esse gasto está impactando diretamente na economia, uma vez que 

este pagamento está gerando a contratação de fornecedores que precisarão comprar 

insumos para sua produção, contratar serviços terceirizados, empregar funcionários e 

realizar outras despesas (COSTA, 2015). 

Santana (2017) afirma que a geração do impacto econômico direto e indireto na 

geração de emprego e renda são elementos bastante tangíveis para se mensurar a 

importância do setor para a economia nacional. Porém, mais do que isso, esses negócios 

geram aumento de empregos e rendas, privilegiando a economia local, uma vez que a quase 

totalidade dos negócios empregam e geram receitas no mercado onde nascem. 
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Figura 1 - Impactos diretos e indiretos da atividade turística. 
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Moura (2017) complementa afirmando que os aspectos econômicos do turismo 

relacionam-se, portanto, à prestação e ao consumo de serviços turísticos fornecidos por 

empresas de transportes, hospedagem, agenciamento e entretenimento, além de uma 

grande gama de outros bens e serviços que contribuem para que as atividades turísticas 

possam acontecer, e para que possam contribuir para o crescimento econômico da 

localidade que a desenvolvem. 

 

3 DINÂMICA OPERACIONAL DO MODELO MIERT 

 

As decisões de consumo das famílias afetam toda a economia de um país, tanto no 

curto quanto no longo prazo. Por sua vez, as decisões de consumo de longo prazo são 

críticas para o entendimento do crescimento da economia de um país, pois envolve toda 

uma cadeia produtiva, bem como todo um planejamento, execução e sustentabilidade 

acerca das metas e indicadores estabelecidos pelos gestores turísticos (FERNANDES, 

2017). 

Um dos principais interesses dos agentes em uma economia é enxergar de forma 

clara o estado atual da atividade econômica. Todavia, grande parte dos dados econômicos é 

publicada com defasagem e sofrem revisões frequentes, gerando incerteza sobre o estado 

atual da economia. O PIB é a série econômica mais utilizada para representar a atividade 

econômica de um país, porém está disponível apenas trimestralmente e com grande atraso 

na sua divulgação pelos órgãos competentes (PIMENTEL, 2018). 

Desta forma, o modelo MIERT tem por finalidade proporcionar aos gestores 

turísticos a possibilidade de mensurar com exatidão como está a economia local na qual 

eles são responsáveis por gerenciar e consigam traçar metas e planos para que possam 

melhor utilizar os recursos produtivos locais, seja por meio de pesquisa, de inovações, 

através da melhor alocação de recursos e até mesmo para auxiliar nas decisões de políticas 

econômicas, fiscais e de comércio exterior. 

O entendimento desta dinâmica objetiva o desenvolvimento de uma política pública 

de crescimento de uma determinada rota ou região turística, além de auxiliar no 

planejamento da oferta de bens e serviços dos diversos agentes econômicos alocados nesta 

área, como o mercado industrial e varejista (supermercados, restaurantes, combustível, 

confecções, souvenir), e outras empresas do setor de serviços (hotelaria, viagens, 
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entretenimento, telecomunicações, transporte, tecnologia, segurança), além de 

profissionais liberais, artesãos e vendedores ambulantes (RESENDE, 2017). 

No entanto, apesar do segmento turístico ser realizado também pela iniciativa 

privada, é um setor que também é impactado pelas políticas públicas, uma vez que depende 

de infraestrutura, segurança, serviços de saúde e condições macro e microeconômicas 

favoráveis para o seu bom desempenho, como câmbio e tributação, por exemplo 

(RESENDE, 2017). 

A Figura 2 apresenta o modelo para mensurar o Impacto Econômico em Rotas 

Turísticas (MIERT), apresentando as suas respectivas etapas a serem percorridas para se 

chegar ao coeficiente de impacto econômico (CIE) e, finalmente, a análise final deste 

coeficiente apontando se o impacto econômico em determinada rota turística é baixo, 

moderado, ascendente ou excelente. 

 

Figura 2 - Modelo MIERT. 
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Legenda: 

 

RMS – Receita Mensal de Salários 
NE – Novos Empregos 
SM – Salário Médio 
RTNE – Receita Total de Novos Empregados 
NMC – Número de Meses Contratados 
MCF – Mensuração do Consumo das Famílias 
PRF – Poupança / Reserva Financeira 
MCST – Mensuração do Consumo do Setor 
Turístico 
NTI – Número de Turistas Incrementais 
PT – Permanência do Turista 
GDT – Gasto Diário do Turista 
MCT – Mensuração do Consumo Total 
MRT – Mensuração do Recolhimento de Tributos 
AI – Alíquota de Imposto 

 

O incremento no consumo das famílias, segundo IBGE (2017), é um assunto que 

vem sendo monitorado pelos governantes e, que por esse motivo, estudado e debatido. O 

aumento no consumo das famílias vem crescendo nos últimos anos e muito se deve ao 

aporte de recursos novos no setor produtivo, registrando alta de 4,1% no ano de 2018 em 

relação ao ano de 2017, com tendência de alta nos próximos anos. 

Para se mensurar o incremento no consumo das famílias, deve-se tomar como ponto 

de partida a geração de novos empregos provenientes da atividade turística que, 

multiplicando pelo salário médio mensal individual, proporciona a receita média mensal de 

salários da família. Em seguida, multiplicando-se este resultado pelo número de meses que 

esta pessoa foi contratada remete a receita total de novos empregados. 

Outro ponto que compõe a fórmula proposta no modelo MIERT é o incremento do 

consumo no setor turístico, composto por três elementos: número de turistas incrementais 

na rota turística em que se propõem aplicar o estudo, a permanência destes turistas no seu 

local de destino e o volume financeiro gasto. 

Segundo Brasil (2019), os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil em 2018 

apresentaram aumento de 3% no acumulado do ano, na comparação com o mesmo período 

de 2017. De janeiro a outubro de 2018, os visitantes internacionais deixaram nos destinos 

brasileiros cerca de US$ 4,96 bilhões, enquanto nos 10 primeiros meses do ano anterior a 

receita cambial do turismo fechou em US$ 4,82 bilhões. 

Desta forma, o número de turistas incrementais, a permanência e os gastos destes 

turistas em determinada região ou rota turística pode ser mensurado tomando-se como 



113 

 

fontes de pesquisa sites e portais oficiais do Governo Federal como a Agência de 

Desenvolvimento do Turismo em Santa Catarina (SANTUR) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Outro aspecto que compõe o modelo MIERT refere-se ao incremento na receita 

tributária dos municípios, devido ao fato do aumento no consumo provocado em virtude 

do aumento do fluxo turístico, tendo como consequência o aumento na prestação de 

serviços ligados diretamente ao segmento turístico como hospedagem, alimentação, seja 

ele em restaurantes, supermercados ou afins, transporte, seja ele aéreo marítimo ou 

terrestre, além de outros consumos relacionados, como artesanatos e souvenires da 

comunidade local. 

Os impostos, normalmente incidem sobre o patrimônio, a renda e o consumo. Vale 

lembrar que o fator gerador dos impostos não está ligado a uma contraprestação estatal, ou 

seja, não é vinculado a algo que o governo oferece em troca. Os impostos podem ser 

federais, como por exemplo, o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), Estaduais, 

como o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e municipais como o 

imposto sobre serviços (ISS) (COELHO, 2018). 

Dessa maneira, uma enorme quantidade de pessoas adquire bens e serviços em uma 

determinada época gerando a necessidade dos empreendedores aumentarem seus 

investimentos de abastecimento e atendimento, e quando os turistas deixam à localidade a 

economia local sofre os efeitos negativos decorrentes da sazonalidade, como: o 

desemprego, mortalidade em microempresas, queda no faturamento de empresas turísticas, 

alteração no sistema de gestão, o comprometimento da qualidade no atendimento, a 

alteração da política promocional do produto turístico e do preço, bem como a exigência 

de uma maior flexibilidade administrativa (MATIAS, 2015). 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em termos de estrutura metodológica, após fundamentar teoricamente a pesquisa, o 

passo seguinte foi o de pensar, estruturar, desenhar e elaborar o modelo para mensurar o 

impacto econômico em rotas turísticas (MIERT). 

Primeiramente, definiu-se as premissas básicas que compõem o modelo proposto e, 

posteriormente, desenvolveu-se o modelo tendo como base e, referência, o trabalho 
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realizado pelo consórcio Values Partnes, contratado pelo Ministério do Esporte, para 

calcular o impacto econômico proporcionado pela Copa do Mundo de Futebol do Brasil, 

no ano de 2014. 

Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa 

caracterizam-se por ser de natureza aplicada, abordagem qualitativa, objetivo exploratório 

descritivo com delineamento documental, bibliográfico e modelo indutivo. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Para que o segmento turístico possa crescer de forma planejada e consolidada é 

necessário que os gestores estejam capacitados e conscientes da necessidade de se 

profissionalizarem e utilizarem ferramentas confiáveis que possam trazer informações 

mais precisas e assertivas para a tomada de decisões, objetivando otimizar os recursos, 

tornando o produto turístico local mais apresentável ao mercado interno e externo. 

Partindo-se do tripé consumo das famílias, consumo turístico e arrecadação tributária 

do município, o modelo MIERT permite, sobretudo, identificar quais os principais pontos 

não conformes que necessitam de uma maior atenção e planejamento por parte da gestão, 

no sentido de tornar a rota turística mais atrativa ao visitante e rentável para a comunidade 

local e para o município. 

Neste sentido, esta pesquisa contribui para o avanço do conhecimento científico, 

pois após a realização de uma revisão sistemática da literatura não se identificou nenhuma 

obra semelhante a esta, o que a torna original e inédita. Da mesma forma, também 

proporciona um avanço do segmento turístico, por meio da proposição de um modelo que 

permite, com maior precisão, mensurar o impacto econômico em rotas turísticas. 

Os estudos realizados para a elaboração do modelo MIERT também ajudam no 

entendimento do segmento turístico local e seus impactos econômicos, principalmente os 

impactos negativos, pois se o gestor turístico transformar os impactos negativos em 

impactos positivos, aumentando o fluxo turístico na região, ocorrerá um aumento das 

receitas de quase todos os tipos de bens consumidos e serviços prestados direta ou 

indiretamente, o que resulta num incremento direto na renda dos habitantes locais e na 

elevação no nível de preparo profissional dessa população para atender a demanda do 

segmento turístico de sua região. 
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TITLE: MODEL FOR MEASURING THE ECONOMIC IMPACT ON TOURIST 

ROUTES (MIERT) 
 

ABSTRACT:This article aims to assess the possibilities of the MIERT model to assist in 

the decision-making of managers in the tourism sector, making managers have a tool that 

provides more assertive and reliable information for decision-making about the impacts 

economic benefits that a tourist route can provide to the municipality. Therefore, the 

methodological procedures adopted for this research are characterized by being of an 

applied nature, qualitative-quantitative approach, descriptive exploratory objective with 

documental, bibliographic design and inductive model. The result of the present research is 

relevant, as it expresses several possibilities in the academic dynamics, stimulating, in 

addition, the production of new knowledge, since the development of the MIERT Model is 

consolidated as an original proposal. For the validation of the MIERT model, the Economic 

Impact Coefficient of the municipality of Palhoça (SC) was calculated, with data and 

information from this municipality, collected from official Brazilian government agencies 

(SANTUR and IBGE), with reference to the years 2013, 2016 and 2019. It is concluded 

that the MIERT model is an important tool for tourist activity, as well as for the economic 

development of the municipality and, also, in addition to assisting managers in making more 

assertive decisions, making for the municipality to achieve better results. 

 

KEYWORDS: Model; Measurement; Economic Impact; Tourist Routes. 
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