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APRESENTAÇÃO

A obra “Coletânea MultiAtual: Interdisciplinar - Volume 6” foi concebida diante
artigos científicos especialmente selecionados por pesquisadores da área.
Os conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas
abordados diante o meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta
publicação tem como um dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes
conteúdos científicos por meio de um canal de comunicação preferível de muitos
leitores.
Este e-book conta com trabalhos científicos interdisciplinares, aliados às
temáticas das práticas ligadas a inovação, bem como os aspectos que buscam
contabilizar com as contribuições de diversos autores. É possível verificar a utilização
das metodologias de pesquisa aplicadas, assim como uma variedade de objetos de
estudo.
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Resumo: De que forma a sala de aula do stricto sensu auxilia na construção do
conhecimento profissional docente? Pode-se afirmar que os programas de pósgraduação vinculados ao mestrado e ao doutorado têm como característica
predominante a produção científica. Admitindo que os estudos/ resultados obtidos em
uma produção científica pode e dever contribuir de alguma forma com o meio na qual
o estudo realizou-se e, contraditoriamente, infere-se a existência de uma certa lacuna
no como estes estudos têm chegado à sociedade, ou mesmo, de que forma têm
contribuído para com o compromisso social que as universidades têm com o meio em
que estão inseridas. O objetivo deste artigo foi trazer à tona a compreensão sobre o
como os programas de pós-graduação foram implementados, para assim, refletirmos
sobre a preparação/ formação, em todos os aspectos, do futuro professor
universitário. Talvez aqui, tenhamos levantado mais questionamentos do que
respondido às inquietações sobre o tema. Porém, considera-se que será uma
conquista significativa se trouxermos para reflexão a postura e a responsabilidade dos
programas de pós-graduação com a formação e preparação daqueles que serão
responsáveis pela formação de outros tantos futuros docentes universitários. Afinal,
para que serve uma sala de aula de stricto sensu focada, especificamente em
formação docente?
Palavras-chave: Formação docente. Stricto Sensu. Construção profissional.
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INTRODUÇÃO
Admite-se que as instituições de ensino superior têm participação fundamental
no desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Além da formação de
profissionais para o mercado de trabalho, o seu papel, também, é formar
pesquisadores e professores de ensino superior, garantindo assim um potencial de
produção de conhecimento e de formação de profissionais que possam contribuir para
o desenvolvimento de uma nação.
As organizações sociais envolvidas com pesquisa precisam formar pessoas
que sejam capazes de transformar o conhecimento científico produzido em benefícios
para a sociedade. No Brasil, as instituições que têm um envolvimento direto com a
pesquisa são as universidades, por meio dos programas stricto sensu. Assim, os
programas de mestrado e doutorado “[...] têm um papel especial voltado para garantir
ao país um potencial de conhecimento, de tecnologia e de aprendizagem de nível
superior” (BOTOMÉ e KUBO, 2002, p.82).
Horta e Moraes (2005) apontam que devido a diversos fatores - inserção
internacional dos cursos de pós-graduação, estrutura das linhas de pesquisa, projetos,
publicações, teses e dissertações e a proposta do programa como unidade básica da
pós-graduação e não somente a avaliação isolada dos cursos de mestrado e
doutorado - a pós-graduação prioriza a formação de pesquisadores e a produção de
conhecimento.
Moreira (2007) complementa que ao objetivar a formação de um pesquisador,
isso não possibilitará a formação de um docente de ensino superior, por causa da
especificidade de cada ação. O autor ainda coloca que:
Espera-se que a formação voltada à pesquisa considere todas
as dimensões do ser humano, bem como esses se apropriam
das informações e dos conhecimentos produzidos socialmente,
numa relação que supere a perspectiva do pesquisadorprofessor que ensina e do aluno que aprende, valorizando tanto
a docência quanto a pesquisa (p.280).

A universidade tem como obrigação levar à público a pesquisa por ela feita, já
que deve servir à população. No entanto, o que criticamos aqui, é o fato das pesquisas
11

COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

ficarem apenas em nível acadêmico, longe daqueles que, muitas vezes, ajudou nas
coletas para que o estudo pudesse ocorrer.
Entendemos que

o funcionamento

da

pós-graduação

stricto

sensu,

especificamente de seu sistema de avaliação, vêm orientando a prática da pesquisa
para a busca de reconhecimento e prestígio dentro da comunidade científica.
Entretanto, é preciso que os indivíduos que constituem o contexto social do campo da
pós-graduação stricto sensu, seja qual for a área de conhecimento, estejam
envolvidos principalmente com a produção de resultados significativos que contribuam
para o processo de constante transformação no qual a sociedade se encontra.
Quando pensa-se em graduação em um curso com habilitação em Licenciatura,
defendemos a necessidade de um currículo voltado para todo conhecimento
necessário para a transposição de conhecimento.
Essa transposição não pode ser considerada mais importante para séries
iniciais ou para universitários. Todo nível de escolaridade deve ser respeitado e o
professor preparado para uma aula significativa para a vida daqueles que nela estão
inseridas.
Em contrapartida, o docente da graduação quem deve preocupar-se em
proporcionar os subsídios teóricos e práticos para que o futuro professor tenha a
concepção e consciência da importância de sua profissão. O ato de ensinar, quando
bem fundamentado de significativo, não ficará apenas dentro de quatro paredes de
uma sala de aula, mas sim, contemplará e beneficiará toda uma sociedade.
A sala de aula do stricto sensu é responsável pela formação do docente
universitário. São nestas aulas que esperamos que tudo o que a graduação não
possibilitou ao conhecimento docente seja suprido, mais ainda, que nestas aulas a
produção de conhecimento seja o suficiente para formar àqueles que tomarão para si
a incumbência de transcender uma educação em que todos sejam respeitados e
tenham vez na educação de um país de diversidades e pluralidade cultural.
É claro que a forma com que o ensino será feito dependerá, também, das
vivências e concepção de mundo do docente e, não é o mestrado e/ou mestrado
sozinhos que irão mudar isso, mas, com toda certeza, servirão como base para rever
12
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e repensar em uma educação significativa. Tudo dependerá do como as aulas do
stricto sensu estão sendo estruturadas.
A partir do diagnóstico da importância de uma disciplina, de uma boa e coerente
ementa respaldada em referencial teórico compatível, a consolidação e validação da
disciplina é feita pela postura tomada pelo professor ministrante das aulas no stricto
sensu.
Defendemos que o professor é o principal responsável pelas aulas e pelo
construto dos conhecimentos da sua disciplina na vida dos alunos, deve basear-se
em uma boa metodologia, respaldada por uma inovadora pedagogia que permita ao
estudante vivenciar um processo de ensino-aprendizagem na qual, por meio da
possibilidade de exploração, construirá a formalização do seu ato enquanto formador,
fruto da sua competência interpretativa.
É de extrema importância que os mestrandos ou doutorandos se titulem tendo
para si a concepção da profissão para, assim, entre outros fatores, terem sustentação
conceitual para ministrarem sua disciplina. A partir desta clareza, poderão planejar
suas aulas e ensinar os conteúdos específicos para além de um paradigma tradicional
mecanicista que, ainda, não reconhece a individualidade dos alunos.
Mas afinal, como estão estruturadas as aulas nos programas de pós-graduação
de stricto sensu? Não queremos aqui “julgar” se está certo ou errado, se é assim ou
não é, desse jeito ou naquele jeito que é melhor. Perspectivamos entender como
funcionam as aulas na formação da pós-graduação e discutir o como interfere e se
relaciona com o cotidiano da Educação especificamente. Nos limitamos a estudar
apenas o que diz respeito ao ato do futuro docente dentro das universidades.
Desse modo, o estudo do tipo exploratório tem como objetivo “conhecer a
variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se
insere” (PIOVESAN e TEMPORINI, 1995, p.321), permitindo que o delineamento da
pesquisa seja arquitetado aos poucos, passando por muitas correções e retoques
sucessivos (BOURDIEU, 2007).
Colocou-se atenção minuciosa em apontar os fatos e procedimentos
metodológicos pautados em um estudo que predomine valores e competências para
13
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uma formação de um docente que preze pela continuidade desses valores e
competências no momento do seu atuar docente.

A pós-graduação stricto sensu no Brasil
Como discutir a necessidade e a importância do conhecimento produzido e das
competências do ser professor nas aulas do stricto sensu se não entendemos como
se deu o processo de implementação da pós-graduação nas universidades
brasileiras?
Inferimos que ao entender o como, por que e quando se viu a necessidade de
uma preparação mais aprofundada e formalizada após concluir a graduação nos
auxiliaria na argumentação e embasamento da função das aulas do mestrado,
especificamente.
Apesar da tão falada e grande necessidade da produção científica daqueles
que estão em aulas de mestrado e/ou doutorado, deixamos essa necessidade de
estudo e publicações científicas como algo óbvio e consequente dentro da
especificidade dos estudos aprofundados. Queremos destacar neste estudo, a
necessidade e maior atenção e carinho na preparação de um docente que respeite,
cuide, almeje e seja capaz de construir, cada vez mais, uma educação melhor.
O entendimento de pós-graduação no Brasil, além da sua função de formação
de recursos humanos para atuação no ensino superior, está fortemente ligado à ideia
de produção de conhecimento científico, pois a sua criação aconteceu juntamente
com os ideais de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, numa tentativa
de igualar o Brasil aos países desenvolvidos (BARROS, 1998; MOREIRA e VELHO,
2008; MARTINS, 2000; CUNHA, 1974).
O campo da pós-graduação no Brasil começou a ser estruturado no início na
década de 30, por meio do Decreto n.19.851, de abril de 1931, implantado pelo
ministro da Educação e Saúde Pública do Governo Provisório de Getúlio Vargas. O
decreto estabelecia como finalidade do ensino universitário a investigação científica
em quaisquer domínios do conhecimento humano, no qual o objetivo era o ensino
14
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eficiente destes conhecimentos e o estímulo à investigação original, considerada
indispensável ao progresso das ciências (CURY, 2005).
O modelo inicial adotado como base para a pós-graduação foi o europeu,
especificamente o francês, no qual os cursos de doutorado foram organizados em
torno de professores catedráticos. Eles eram responsáveis por uma área específica
de conhecimento, sendo que o trabalho era realizado sob sua direção autocrática e
personalista, característica herdada das universidades européias, que foram criadas
a partir das corporações de professores. Assim, o doutorado era conduzido com um
modelo de aprendizagem individualizada e com uma abordagem tutorial, sendo que o
“programa de estudo é formulado para o estudante pelo supervisor, e o primeiro é
submetido aos desejos do segundo” (VERHINE, 2008, p.166).
Com relação ao mestrado, na década de 40, foi aberto o curso (1941) na
Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com base no Manifesto
divulgado pela escola em 1933. Este Manifesto fez referência à inexistência de uma
elite científica, numerosa e organizada, e propôs a contratação de professores do
exterior, pois foi mencionado que, naquele momento em que a sociedade brasileira se
encontrava, era preciso constituir uma elite intelectual, para auxiliar na reorganização
do país. Assim, o curso de mestrado foi implantado nesta instituição com o apoio de
pesquisadores norte-americanos (CURY, 2005).
Ainda na década de 40, foi aprovado o Estatuto da Universidade do Brasil, por
meio do Decreto n.21.321, de 18 de junho de 1946, no qual foram reconhecidos os
cursos de pós-graduação, mas com finalidade destinada à especialização profissional.
Este estatuto foi utilizado como referência por algumas universidades na época, mas
não representou de fato a implantação da pós-graduação no Brasil, que viria a ocorrer
na década de 60 (ALMEIDA; BORGES, 2007). Entretanto, a implantação e
manutenção dos cursos de doutorado ficavam a critério do regimento das
universidades. Ainda assim, eram poucas as instituições universitárias que ofereciam
cursos de pós-graduação, e pelo fato do complexo universitário ter grande influência
do modelo francês, os cursos de doutorado predominavam na pós-graduação na
época (CURY, 2005).

15

COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

As relações entre o campo da pós-graduação com o campo econômico e
político ficaram mais fortes nas décadas seguintes. O governo passou a centralizar o
controle da criação e do funcionamento dos cursos de mestrado e doutorado,
estabelecendo

diretrizes

elaboradas

em

consonância

com

as

mudanças

socioeconômicas e que constituíram as políticas de orientação do sistema de pósgraduação nacional.
A partir da reforma educacional iniciada pelo governo militar nos anos 60, houve
uma reorganização do sistema de ensino para que se ajustasse de acordo com os
interesses econômicos e políticos do Estado, para que o Brasil ganhasse destaque no
cenário mundial. Assim, o governo militar precisava modernizar o ensino superior para
entrar em sintonia com os objetivos do binômio Segurança e Desenvolvimento, que
levaria ao novo modelo econômico, no qual o Brasil dependeria dos países centrais,
principalmente dos Estados Unidos (BARROS, 1998).
Como resultado da reforma universitária de 1968, foi realizado um convênio
entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o United States Agency for
International Development (USAID) que possibilitava o intercâmbio entre os países,
levando os estudantes brasileiros a aprimorarem sua formação nos Estados Unidos,
ao mesmo tempo em que docentes norte-americanos vieram para auxiliar na
implantação e organização da pós-graduação no Brasil (VERHINE, 2008; BARROS,
1998; ALMEIDA JÚNIOR e col., 2005; CUNHA, 1974; LÜDKE, 2005).
A primeira lei organizacional do ensino superior que apontou a pós-graduação
como categoria distinta foi a Lei 4.024/61, fixando diretrizes e bases da educação
nacional. Porém, a letra b do art, 69 da Lei de Diretrizes e Bases não definia a natureza
e as formas de organização da pós-graduação, no qual os cursos de especialização,
aperfeiçoamento e extensão eram considerados como pós-graduação, levando a
certa confusão na universidade (BARROS, 1998).
Assim, devido a necessidade de indicar uma concepção exata das finalidades
da pós-graduação, o Conselho Federal de Educação (CEF) elaborou o Parecer
977/65, que foi aprovado em 3 de dezembro de 1965, definindo que a pós-graduação
stricto sensu seria formada pelos cursos de mestrado e doutorado, sendo de natureza
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acadêmica e de pesquisa, visando o aprofundamento da graduação a fim de obter
grau acadêmico.
O parecer colocou como objetivo imediato da pós-graduação a promoção do
aprofundamento do saber ao estudante a fim de atingir um alto padrão de competência
científica ou técnico-profissional e proporcionar o local e os recursos adequados
dentro da universidade, para que o estudante possa realizar a investigação científica
livremente (ALMEIDA JÚNIOR e col., 2005).
As políticas de pós-graduação nacional foram integradas às políticas de
desenvolvimento político, econômico e cultural, que nas décadas de 60 e 70, também
apresentavam grande dependência dos países desenvolvidos. A meta era
acompanhar a evolução da Ciência e Tecnologia (C & T) no cenário mundial e
estimular o crescimento científico e tecnológico no país, o que acarretou na criação
de políticas voltadas para o progresso econômico com o suporte da produção
científica. A partir disso, foi criado o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), e com
o convênio MEC/USAID, a sua construção contou com a colaboração de especialistas
norte-americanos (BARROS, 1998; BARRETO, 2006; CURY, 2005).
A Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi
criada em 1951 com a iniciativa de Anísio Teixeira junto ao Ministério da Educação e
Saúde que, até os dias atuais, oferece suporte às instituições que formam docentes e
pesquisadores. Já em 1982, as finalidades da CAPES foram alteradas pelo decreto
nº 86.816 de 5/1/1982 que, além da criação do Plano Nacional de Pós-Graduação
(PNPG),

continuam,

até

hoje,

coordenando

a

sua

realização;

realizando

acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação, interagindo ensino e
pesquisa e conservando intercâmbio e contato com demais órgãos da administração
pública ou com instituições privadas, até mesmo as internacionais (CURY, 2005).
No final da década de 60, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), elaborado nos moldes da National Science Foundation (EUA)
e de outros países desenvolvidos, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
do Ensino Superior (CAPES) ficaram responsáveis em promover a formação e o
aperfeiçoamento de pessoal para a produção de conhecimento e para compor o corpo
docente de ensino superior (CURY, 2005; BARROS, 1998).
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O I PNPG vigorou na década de 70 (1975-1979) e enfatizou a formação de
professores para a universidade, pesquisadores para o trabalho científico e
profissionais de nível elevado para o mercado de trabalho. As principais metas eram
aumentar a titulação e o número de vagas nos cursos, sendo que deveria considerar
o papel estratégico das áreas básicas (Biológicas, Exatas e Humanas) (BARRETO,
2006). Após esse período foi criado o II PNPG, entre 1982 e 1985, que manteve o
objetivo do I PNPG e incluiu a preocupação com a qualidade do ensino superior,
especificamente da pós-graduação. Esse plano enfatizou o aperfeiçoamento da
avaliação com a participação da comunidade científica e o crescimento da pesquisa
científica e tecnológica (BARRETO, 2006).
A flexibilização do sistema juntamente com o crescimento da produção de
conhecimento começou a ser priorizada no III PNPG (1986-1989), e as mudanças que
ocorriam nos programas geralmente eram para atender o alto padrão de exigência do
sistema de avaliação, direcionadas para o aumento da produção de conhecimento
científico. Assim, o III PNPG foi elaborado com ênfase no “desenvolvimento da
pesquisa pela universidade e a integração da pós-graduação ao sistema nacional de
ciência e tecnologia” (BARRETO, 2008, p.3). O V PNPG (2005-2010) tem como um
dos seus principais objetivos a expansão do sistema de pós-graduação a fim de levar
um aumento expressivo do número de estudantes de pós-graduação para qualificar o
sistema de ensino superior, do setor empresarial e do sistema de ciência e tecnologia
do país (BRASIL, 2004). Assim, o plano destaca:
[...] à produtividade dos orientadores e à participação do aluno
formado na produção científica e tecnológica dos laboratórios
ou grupos de pesquisa que compõem a pós-graduação. Os
índices devem refletir a relevância do conhecimento novo, sua
importância no contexto social e o impacto da inovação
tecnológica no mundo globalizado e competitivo” (BRASIL,
2004, p.63).

O modelo de pós-graduação norte-americano adotado pelo Brasil e sua
parceria MEC/USAID, na qual visava a promoção do desenvolvimento econômico
brasileiro, trouxe implicações para o modo como se configurou os cursos de mestrado
e doutorado. O Brasil, como país subordinado nesta parceria, acabou importando uma
visão de produção de conhecimento científico que se mostrava interessante aos
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países desenvolvidos, mas que se configurou como uma prática desinteressada dos
problemas emergentes da sociedade brasileira.
Esse fato, consideramos, que é um fator chave que contribui para o certo
afastamento da sociedade para com a universidade. Os estudos devem chegar e
ajudar à população para que faça sentido o propósito desta, seja diretamente ou
indiretamente.

AS AULAS DO STRICTO SENSU E A FORMAÇÃO DOCENTE
Toda a exposição de ideias que serão discorridas aqui, referem-se às aulas e
docentes formadores em aulas do stricto sensu. E, pela experiência obtida enquanto
estudante de pós-graduação, transcorrerá o que afligia no ato de ensinar, mais ainda,
o que sentiu-se como necessário no momento do ensino-aprendizagem, mas que fica
para reflexões e individualidades no como fazer: a educação para autonomia versus
alienação. Mas o que significa cada uma destas na educação?
A palavra autonomia é de origem grega, composta pelo adjetivo pronominal
autos, que significa “ele mesmo” e “por si mesmo”; e pelo substantivo nomos, com o
sentido de “compartilha”, “instituição”, “lei”, “normas”, “convenção” ou “uso”.
Etimologicamente, o conceito de autonomia significa “a condição de uma pessoa ou
de uma coletividade humana”, quer dizer que determina ela mesma a lei à qual se
submete (LALANDE, 1996, p. 115).
Em termos pedagógicos, falamos muito sobre tornar nossos jovens capazes de
dizer, pela própria razão, o que é que devem pensar e fazer. Mas no âmbito da
educação, em geral, deixamos poucos mecanismos para que isso ocorra. Na
pedagogia, ainda que os estudos estejam aprofundados em transcender o ensino
tradicional para o emancipatório, percebe-se certa confusão no momento de colocar
esta atitude em prática. Tem ficado em um discurso e discussão em sala de aula,
mesmo nas de stricto sensu.
Se nas salas de aulas de pós-graduação não estamos efetivamente
respondendo ou colocando em prática os estudos referentes à educação
emancipatória e reflexiva, como então essas aulas estão preparando os docentes
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universitários, responsáveis pela formação de outros tantos futuros professores da
educação básica? Ou caímos em contradição ou em xeque-mate.
O aluno que tem oportunidade de receber na escola informações necessárias
para estabelecer a consciência crítica, tem o poder de analisar melhor a si e ao seu
mundo e, assim, poder escolher o que é mais favorável para a sua vida. O aprendizado
que o conduza à consciência crítica poderá influenciá-lo em todas as situações, por
toda sua vida e, por este motivo, a valorização da educação critizadora deve se dar
desde cedo.
Para Paulo Freire (2001), é por meio do diálogo que se dá a verdadeira
comunicação, em que os interlocutores são ativos e iguais. Investir nesse tipo de
educação, é a melhor opção para que as pessoas possam exercer sua autonomia e,
desta forma, decidam o que é melhor para si, analisando com liberdade o direito de
escolha.
Ainda tendo como base os estudos de Paulo Freire (2007):
[...] o fundamental é que o professor e alunos saibam que a
postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta,
curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou
enquanto ouve. O que importa é que o professor e alunos se
assumam epistemologicamente curiosos (p.86).

Esse é o tipo de pedagogia que deveria iniciar-se na preparação dentro das
aulas do stricto sensu. Entendendo que o construto específico obteve-se na
graduação, a pós-graduação deveria não ficar presa à publicações de artigos e
produção e produção, mas sim, em uma preocupação voltada para a busca da
excelência da educação na graduação universitária para os cursos com habilitação
em licenciatura.
Se não sairmos das discussões apenas em aulas sobre a transcendência da
educação, ainda prevalecerá a educação para alienação por falta de apreensão dos
docentes e preparação voltada apenas para o cunho científico de artigos.
Segundo CODO (1986):
Quando falamos em alienação, estamos falando do mistério de
ser e não ser, ao mesmo tempo, no mesmo momento. O homem
alienado é um homem desprovido de si mesmo. Se a história
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COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

distancia o homem do animal, a alienação re-animaliza o
homem.
Se nos reconhecemos como um ser único e indivisível, a
alienação explode a nossa individualidade, através dela o
homem é a sua negação. É preciso entender como o homem se
constrói, para que saibamos como ele se nega (contracapa).

Um Homem alienado é um estranho para si mesmo, para o próximo e perante
a sociedade. É reconhecido somente como um produtor que produz e não é dono do
produto de seu trabalho. É um “objeto” nas mãos do capitalismo.
A pessoa alienada perde a compreensão do mundo em que vive e torna-se
alheia a fatos importantes da realidade em que está inserida.
Nota-se que a escola tem atuado como fábrica de alienados. É possível
identificar esse fato até mesmo na maneira em que os objetos estão dispostos na sala
de aula: cadeiras em fileiras, a posição da lousa, a mesa do professor colocada de
modo que possa vigiar os alunos, enfim, tudo que facilita o controle do todo.
A disposição dos móveis, talvez, seja um ponto irrelevante que culturalmente
foi assim constituído e construído, mas, podemos mudar o conceito e ideia de controle
se mudarmos a postura enquanto docentes nas salas de aula. Não é móvel que hoje
vai determinar se a educação está autônoma ou alienada, mas sim a conduta e visões
do professor. Isso deve estar claro na cabeça do aluno de pós-graduação ao receber
o diploma que o titula. É uma responsabilidade imensurável, que é totalmente válida
que poderá acarretar resultados (bons ou ruins) para toda uma geração e formação,
como se fosse um efeito dominó.
Ainda hoje, mesmo nas aulas de stricto sensu, que volta-se para a formação
docente, que constitui-se com preceitos para o âmbito educacional, na maioria das
aulas das mais diversas disciplinas, muitas vezes, o professor exige silêncio do aluno
e que ele permaneça imóvel na sua carteira ouvindo passivamente o conhecimento
que torna-se abstrato por não haver a participação (fora os momentos que o docente
exige que ela se faça), por meio dos discursos e das tarefas impostas. Não
generalizando e correndo o risco de cair em uma injustiça, o papel de contribuir e
educar para a formação de docentes com domínio sobre os conhecimentos
específicos, científico, metodológico, acaba que por ficar numa mera demagogia,
sendo que predomina às instruções para produzir artigos e publicá-los.
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A relação entre formação docente e as aulas de stricto sensu que se destina à
Educação se faz totalmente equivocados quando tomado este tipo de atitude. Deve
se ter uma preocupação em responder ou mesmo discutir mais profundamente,
questões que na graduação ficaram sem sentido ou com dúvidas no ar. A postura
daqueles que formam para formar deveria ser coerente com o que a educação básica
exige hoje, que é para uma aprendizagem mais dialógica com participação ativa dos
alunos, desde a educação infantil para a pós-graduação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação na formação do stricto sensu deve ser entendida como prática da
liberdade, ou seja, conscientizar os futuros docentes que já são pesquisadores, e
mostrar a necessidade de uma libertação, ter uma visão crítica e reflexiva da
realidade, conseguindo transpor o que é ensinado em aula para seu cotidiano
enquanto docente formador.
Precisa-se entender que é por meio da educação que podemos compreender
e obter um novo olhar de mundo, até se ter melhores perspectivas de vida, do poder
e querer mudar a sociedade em que vive se for de sua vontade.
Nas aulas de pós-graduação, deve-se criar um espaço escolar de forma a
difundir as ideias, fazer com que a aula não seja apenas uma etapa a ser percorrida
no decorrer da formação continuada.
O docente formador deve sair da pós-graduação com plena consciência e
domínio do papel de investigador, pesquisador, orientador, agente influenciador e
referencial na construção de postura dos futuros professores que será responsável
por formar na graduação.
A partir dos estudos dentro da sala de aula do stricto sensu, o docente
responsável nesta situação deve ajudar na construção do conhecimento tácito em que
os futuros docentes possam construir seus saberes pelos conflitos e problemas
cognitivos em conjunto em aula. Isso se dá por meio de discussões e participação
ativa entre vivências e experiências de todos que constituem a disciplina da pósgraduação.
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Mais do que nunca, as aulas da pós-graduação deve ser sensível e perceber o
momento de transição pelo qual os futuros docentes devem passar, para que venham
desenvolver sua capacidade de autocrítica tendo em vista se libertar dos esquemas
tradicionais e dogmáticos que a graduação não foi capaz de ensinar.
É claro que as pesquisas científicas fazem parte e é compromisso do docente
pós-graduado. Não queremos diminuir a importância desta responsabilidade, mas
devemos refletir no como conciliar esta cientificidade do ato de ensinar com mais
senso crítico e responsabilidade. Terminamos com uma pergunta, no mínimo,
intrigante: de que vale um ótimo pesquisador se não consegue transpor os
conhecimentos a seus alunos e à sociedade?
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Resumo: O artigo “Ação docente em sala de aula: Da Pedagogia Monocultural à
Pedagogia Intercultural” é oriundo das discussões da disciplina “Didática e
Metodologias de Ensino”, do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em
Educação (PPGPE) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus
Erechim, no período de março a maio de 2019, que tem como objetivo refletir sobre a
ação docente a partir dos fundamentos da Didática Fundamental e Intercultural de
Candau (1999; 2000), da Pedagogia Problematizadora de Paulo Freire (1987) e da
contribuição dos estudos de outros (as) autores (as). Assim, o estudo se dá por meio
da pesquisa bibliográfica e da descrição dos registros constituídos durante os
encontros da disciplina na UFFS. A análise dos conteúdos emergentes referente ao
tema constituiu-se com base na hermenêutica. O estudo revela a necessidade do
desenvolvimento nas escolas da ação docente com base nos fundamentos da
Pedagogia Problematizadora e da Pedagogia Intercultural, da abertura ao diálogo na
diversidade e nas diferenças dos etnoconhecimentos e etnosaberes. Os desafios
instalados com uma proposta de educação intercultural, que considere as
especificidades dos contextos onde se instaura o processo de ensino e aprendizagem,
retratam a importância de uma formação que capacite os profissionais a conduzir sua
prática de forma a atender as diversas culturas que permeiam o espaço escola.
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Palavras-chave: Ação docente. Educação. Pedagogia Monocultural. Pedagogia
Intercultural. Sala de aula.
Abstract: The article “Teaching action in the classroom: From Monocultural Pedagogy
to Intercultural Pedagogy” comes from the discussions of the subject “Didactics and
Teaching Methodologies”, from the Professional Master’s Degree in Education
(PPGPE) at the Federal University of Fronteira Sul (UFFS) - Campus Erechim, from
March to May 2019, which aims to reflect on the teaching action from the foundations
of the Fundamental and Intercultural Didactics of Candau (1999; 2000), of the
Problematizing Pedagogy of Paulo Freire (1987) and the contribution of studies by
other authors. Thus, the study takes place through bibliographic research and the
description of the records constituted during the discipline meetings at UFFS. The
analysis of the emerging contents related to the theme was based on hermeneutics.
The study reveals the need for the development of teaching action in schools based
on the foundations of Problematizing Pedagogy and Intercultural Pedagogy, of
openness to dialogue in the diversity and differences of ethno-knowledge and ethnosknowledge. The challenges installed with an intercultural education proposal, which
considers the specificities of the contexts where the teaching and learning process is
established, portray the importance of training that enables professionals to conduct
their practice in order to meet the different cultures that permeate the school space.
Keywords: Teaching action. Education. Monocultural Pedagogy. Intercultural
Pedagogy. Classroom.

INTRODUÇÃO
O texto “Ação docente em sala de aula: Da Pedagogia Monocultural à
Pedagogia Intercultural” é tema discutido na disciplina de “Didática e Metodologias de
Ensino”, do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação
(PPGPE) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Erechim,
objetivando a discussão sobre as contribuições teóricas de Freire e outros (as) autores
com relação a ação docente em sala de aula.
Para Freire (1987) o trabalho docente requer a superação da educação
bancária pela perspectiva da educação problematizadora. Nas palavras de Candau
(2001), é necessária a reinvenção da didática escolar, no sentido de superação da
padronização típica presente na organização e dinâmica da escola e do seu caráter
monocultural, e que o processo de reconstrução da Didática tenha as seguintes
características: enfocar o processo ensino e aprendizagem como multidimensional;
partir da problemática educacional concreta; contextualizar a prática pedagógica;
buscar explicitar os pressupostos dessa prática; trabalhar a relação teoria-prática sem
dicotomias na análise das experiências, e repensar o conceito de eficiência com base
no compromisso com a transformação social.
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Desse modo, o estudo que aqui apresentamos traz discussões acerca de
alguns fundamentos teóricos de Freire e outros (as) autores com relação ao tema da
ação docente em sala de aula.
O texto está estruturado em três partes fundamentais. Na primeira parte
apresentamos o referencial teórico, na segunda, o percurso metodológico e, por fim,
na terceira as reflexões pertinentes acerca do tema.
REFERENCIAL TEÓRICO
As complexas condições de trabalho de professores (as) e especialistas, é
urgente a continuidade na formação inicial através de uma formação permanente, com
possibilidades para refletir sobre as mudanças nas práticas pedagógicas; isso permite,
que profissionais na área da educação tomem consciência de suas fragilidades,
encontrando maneiras mais eficazes de resolvê-las pela pesquisa participante. Nesse
sentido, o docente precisa estar permanentemente em busca de estudos, pois são
muitos os desafios, sendo imprescindível manter-se atualizado, desenvolvendo
práticas pedagógicas indispensáveis à sua formação, criando condições favoráveis
para a formação continuada e a sua valorização.
Nesses termos, na disciplina de “Didática e Metodologias de Ensino” ao discutir
a democratização da escola pública com a pedagogia crítico-social dos conteúdos,
adentramos no debate histórico sobre as tendências pedagógicas: Tradicional, Liberal
Renovada, Pedagogia Renovada Progressista (Escola Nova), Liberal Renovada NãoDiretiva, Liberal Tecnicista, Progressista Libertadora, Libertária e Progressista CríticoSocial dos Conteúdos (LIBÂNEO, 1992). Assim, partindo da análise das diferentes
metodologias e explicitando os pressupostos, o contexto em que foram produzidas,
numa visão de homem, de sociedade, de conhecimento e de educação a que estão
vinculadas, foi possível refletir didaticamente sobre experiências concretas numa
relação teoria e prática, partindo do compromisso com a transformação social e a
busca por práticas pedagógicas mais eficientes.
Nessa perspectiva, as análises sobre a prática pedagógica docente requerem
reflexões críticas e contínuas. Este processo precisa estar apoiado em uma análise
emancipatório-política, para que os professores em formação possam visualizar as
operações de reflexão no seu contexto sociopolítico e econômico-cultural mais amplo.
Nesse viés, de acordo com Candau (1999) é crucial a superação da Didática
Instrumental pela Didática Fundamental. A Didática Fundamental para a formação
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inicial e continuada dos professores é aquela que promove a práxis pedagógica no
processo educativo e formativo do fazer-se docente. Assim sendo, a Didática
influencia diretamente a prática docente, por estar ligada à educação, em que
cotidianamente optamos ou por uma educação conservadora ou por uma educação
transformadora.
Neste sentido, a formação continuada torna-se uma ferramenta fundamental,
capaz de contribuir para o aprimoramento do trabalho docente, fortalecendo vínculos
entre os professores e os saberes científico-pedagógicos, além de contribuir para a
criação de novos ambientes de aprendizagem, que conduzem professores e alunos
em direção a práticas pedagógicas, ressignificando a aprendizagem dos alunos,
habilitando-os na elaboração e no desenvolvimento de projetos que redimensionarão
sua escolaridade, bem como seu papel na sociedade.
Freire destaca, assim, sobre os saberes docentes:
A formação dos professores e das professoras devia insistir na
construção deste saber necessário e que me faz certo desta coisa
óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno
ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao saber teórico –
desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da
realidade concreta em que os professores trabalham. (FREIRE, 1997,
p. 155).

Desse modo, a formação permanente, na perspectiva de Paulo Freire (1997),
resulta do conceito de que o homem é um ser inacabado, inconcluso e deve ter
consciência disso, estando permanentemente em busca de ser mais.
METODOLOGIA
A proposta metodológica deste texto, apresenta-se como um estudo
bibliográfico, contemplando alguns contributos teóricos de Freire e de outros (as)
autores (as) para refletir a ação docente em sala de aula. Desse modo, utilizando os
registros dos encontros da disciplina “Didática e Metodologias de Ensino”, os quais
ocorrem na UFFS de março a maio, nas sextas-feiras, a partir da dinâmica de leituras,
fichários, debates, seminários e relatos de experiências, relativos ao tema “Ação
docente em sala de aula”.
A sistematização dos encontros possibilitou a análise dos conteúdos e a
construção hermenêutica de reflexões pertinentes acerca da temática.
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REFLEXÕES PERTINENTES: A ação docente em sala de aula
A ação docente em sala de aula requer a reflexão do (a) professor (a) acerca
de suas concepções de educação, da função social da escola e do papel da docência,
no exercício de sua profissão.
Numa concepção bancária de educação, há a ação pedagógica de depositar e
de transferir conhecimento, de transmissão de valores. Nessa perspectiva, a
pedagogia bancária, conforme Freire, caracteriza-se como:
a)
b)
c)
d)

o educador é o que educa; os educandos, os que são educados;
o educador é o que sabe; os educandos os que não sabem;
o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;
o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que escutam
docilmente;
e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;
f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que
seguem a prescrição;
g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que
atuam, na atuação do educador;
h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais
ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele;
i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade
funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos;
estes devem adaptar-se às determinações daquele;
j) o educador, finalmente, é sujeito do processo; os educandos, meros
objetos.
Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabe,
cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos.
Saber que deixa de ser de “experiência feita” para ser experiência
narrada ou transmitida. (1987, p. 33-36)

Nessa perspectiva, a pedagogia monocultural possui concepções que se
aproximam da pedagogia bancária de Paulo Freire, principalmente no quesito
concepção da educação como reprodutora da sociedade, da relação professor e
estudante, do currículo fechado e fragmentado, entre outros.

A pedagogia

monocultural referenda os discursos do neocolonialismo, em que os brancos são
superiores aos outros de diferente cor, pela supremacia do homem branco; pelos
discursos de igualdade na desigualdade, e pelos discursos de educação
assimilacionista, em que todos precisam ter acesso à cultura comum.
Nesses termos, em forma sintética, caracterizamos a ação docente com base
na pedagogia bancária e a monocultural. Vejamos:
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PEDAGOGIA BANCÁRIA

PEDAGOGIA MONOCULTURAL

Ação docente em sala de aula:
Relações de Poder
Relações de poder: vertical
Autoritarismo: punição – Medo
Centralização das decisões

Ação docente em sala de aula:
- O professor é um “estranho sociológico”,
técnico, funcionário e “desprofissionalizado”;
transmite saberes/valores e controla a
disciplina; obedece estruturas e desenvolve
conteúdos e métodos recomendados.

- Considera a diversidade cultural como um
Questões burocráticas – acima do ser obstáculo e um déficit ao processo de ensino
humano
aprendizagem e ensino/instrução não
significativa;
Obediência servil
Postura do Educador
Não interatividade

- Defende um currículo fechado e
homogêneo, veiculando uma cultura oficial
para todos – etnocentrismo.

Não diálogo

- Promove competição entre os alunos,
Não problematização da realidade e do criando dispositivos de compensação
(educação compensatória) para os mais
conhecimento científico
“fracos”/grupos minoritários.
Professor aulista
- Reconhece e compreende as diferenças
Currículo Disciplinar
sociais e culturais, porém desenvolve um
Conteúdo estabelecido pelos livros didáticos trabalho de “manutenção”.
Não diálogo com os conhecimentos da - Ignora as vivências/experiências dos
alunos, desvalorizando a educação não
realidade
formal e informal.
Não
há
interdisciplinaridade
e
- Permanece nas tradições liberais e
transdisciplinaridade
conservadoras, fomentando os guetos da
Ensino-Aprendizagem
escola. (PERES, 2000, p. 281).
Transmissão – Assimilação – Memorização
Processo desconectado do mundo, da vida
Relação professor e aluno – submissão

Desse modo, a ação docente não pode curvar-se às concepções da Pedagogia
bancária ou monocultural, mas constituir-se em processo de investigação reflexiva,
crítica e com rigorosidade científica4, como menciona Freire (1997). Essa práxis
pedagógica funciona como processo de desideologização, de antialienação, de

4

O termo rigorosidade científica refere-se ao processo que possui as seguintes características:
pesquisa, criticidade e espírito de inacabamento.
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empoderamento5 epistemológico e como possibilidade de construção de práticas
interventivas no social.
Além disso, a ação docente requer uma postura, com base nos fundamentos
da pedagogia problematizadora de Freire, que assim diz:
O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa,
é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também
educa.
Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa
a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo
mundo. [...]
[...] o educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato
cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em lugar de
serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores
críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico, também.
[...] O homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão,
e seu permanente movimento de busca do ser mais.
[...] a concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”,
terminam por desconhecer os homens como seres históricos,
enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e
da historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece
como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos,
em que e com uma realidade, que sendo histórica também, é
igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros
animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os
homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua
inconclusão. (1987, p. 36-42).

Nessa direção, a Pedagogia Intercultural requer uma relação educativa que
instigue a socialização de experiências entre as diferentes gerações e culturas,
permeada pela metodologia do conflito e da transformação, e que promove a
objetividade do conhecimento, considerando e valorizando a intersubjetividade e a
subjetividade humana.
Nesse sentido, a ação docente pode ser ressignificada a partir da perspectiva
do diálogo intercultural, no sentido da troca de experiências, do reconhecimento da
diversidade de linguagens e, consequentemente, da abertura aos etnoconhecimentos
e etnosaberes. Assim, de acordo com Aguado, a pedagogia intercultural tem como
objetivos:
1. adaptar o estilo de ensino-aprendizagem e o modelo de interação
educativa à diversidade dos alunos [...]; 2. ensinar de forma clara e
explicita como se constrói tanto o conhecimento, bem como as normas
5

De acordo com Giroux o termo empoderamento refere-se a capacidade de pensar e agir criticamente.
In: GIROUX, Henry. Cruzando as fronteiras do discurso educacional – Novas políticas em educação.
Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999, p. 21.
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e expectativas que estruturam a cultura escolar [...]; 3. superar os
modelos etnocêntricos, em que a sobrevalorização dos
conhecimentos e os esquemas da cultura maioritária conduziam à
rejeição ou subvalorização dos conhecimentos e esquemas de outras
culturas. 4. ajudar a superar a tendência para a procura de certezas
absolutas, superação essa necessária para a tolerância e que exige
aprender a relativizar o significado que damos à realidade,
compreendendo que é uma construção nossa [...]. (2000, p. 21).

A educação intercultural comporta, também, ultrapassar o egocentrismo
cultural e a visão cartesiana-newtoniana do conhecimento, em que a diversidade é
importante e necessária para a construção do conhecimento e que todos os
conhecimentos são válidos dentro dos seus propósitos de contexto real. Não há
desigualdades de inteligências e nem a hipervalorização de um conhecimento em
detrimento do outro. Pois, a educação intercultural, conforme Fleuri (2001, p.53), “se
configura como uma pedagogia do encontro até suas últimas consequências, visando
a promover uma experiência profunda e complexa, em o encontro/confronto de
narrações diferentes [...]”.
A Pedagogia Intercultural nos processos educativos e formativos objetiva
proporcionar aos sujeitos participantes o desenvolvimento nas dimensões pessoal,
relacional e cultural. Por isso, conforme Torremorell (2008, p.58), “o cenário mediador
não coloca uma pessoa em frente de outra, mas lado a lado”, para a tarefa coletiva e
individual da busca de significados às relações e às ações. Nessa dinâmica,
Torremorell (2008) explicita que são necessárias estratégias como a escuta ativa, o
pensamento criativo, a cooperação, o consenso, a empatia, a livre tomada de
decisões, o trabalho coletivo, entre outros.
De acordo com Candau e Koff a ação docente em sala de aula necessita:

- Penetrar no universo de preconceitos e discriminações
presentes na sociedade brasileira. Essa realidade se apresenta entre
nós com um caráter difuso, fluído, muitas vezes sutil, e está presente
em todas as relações sociais. A “naturalização” é um componente que
a faz em grande parte invisível e especialmente complexa. Para a
promoção de uma educação intercultural é necessário reconhecer o
caráter desigual, discriminador e racista da nossa sociedade, da
educação e de cada um (a) de nós. Desenvolver estratégias nessa
perspectiva é fundamental.
- Questionar o caráter monocultural e o etnocentrismo que
explícita ou implicitamente impregnam os currículos escolares. [...].
- Articular igualdade e diferença: é importante articular no nível
das políticas educativas, assim, como das práticas pedagógicas, o
reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, com as
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questões relativas à igualdade e ao direito à educação, como direito
de todos (as).
- Resgatar os processos de construção das nossas
identidades culturais, tanto no nível pessoal como no coletivo. As
histórias de vida e da construção de diferentes comunidades
socioculturais são elementos fundamentais nessa perspectiva. [..].
- Promover experiências de interação sistemática com os
“outros”: para sermos capazes de relativizar nossa própria maneira de
situarmo-nos diante do mundo e atribuir-lhe sentido, é necessário que
experimentemos uma intensa interação com diferentes modos de viver
e expressar-se. [...].
- Reconstruir a dinâmica educacional: a educação intercultural
não pode ser reduzida a algumas situações e/ou atividades realizadas
em momentos específicos, nem focalizar sua atenção exclusivamente
em determinados grupos sociais. Trata-se de um enfoque global, que
deve afetar todos os atores e a todas dimensões do processo
educativo, assim como os diferentes âmbitos em que ele se
desenvolve. No que diz respeito à escola, afeta a seleção curricular, a
organização escolar, as linguagens, as práticas didáticas, as
atividades extraclasse, o papel do professor, a relação com a
comunidade etc.
- Favorecer processos de “empoderamento”, principalmente
orientados aos atores sociais que historicamente tiveram menos poder
na sociedade, ou seja, menores possibilidades de influir nas decisões
e nos processos coletivos. O “empoderamento” começa por liberar a
possibilidade, o poder, a potência que cada pessoa tem, para que ela
possa ser sujeito de usa vida e ator social. [...]. (2006, p. 489-490).

Para tanto, a ação docente em sala de aula, na perspectiva da Pedagogia
Intercultural, conforme Sabariego (2002), admite que a diversidade étnica e cultural é
um elemento positivo e enriquecedor na vida de todas as pessoas. A Pedagogia
Intercultural busca ajudar os sujeitos a reconhecer e aceitar tanto a própria identidade
como reconhecer as identidades culturais dos outros. A promoção da relação
intercultural não pode passar pela dinâmica da simples atitude de tolerância às
diferenças, mas pela interação e reciprocidade entre grupos diferentes para o
reconhecimento da identidade cultural, para o enriquecimento mútuo e para a
solidariedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ação docente em sala de aula não pode se perder em diferentes funções ou
papéis e, muito menos, como diz Estrela (2015, p. 49) reduzamos “a profissão a uma
arte e com subalternização das componentes científicas e técnicas que a profissão
também comporta”. Mas, há a necessidade “da construção de uma nova
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profissionalidade docente que não seja restrita à sala de aula, mas se alargue à escola
e às suas relações com a comunidade” (ESTRELA, 2015, p. 49).
Para tanto, a ação docente pelos princípios da Pedagogia Problematizadora e
da Pedagogia Intercultural prima pela construção de espaços educativos e formativos
em que o fundamental é o desenvolvimento humano, pessoal, intelectual e social, no
sentido da superação do etnocentrismo pela abertura ao diálogo entre as diferentes
culturas e saberes.
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RESUMO
O presente artigo tem como tema central as políticas públicas educacionais,
enfatizando a Política do PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa –
PNAIC. O objetivo é contextualizar e elencar aspectos relevantes sobre a
implementação do PNAIC, constatando as contribuições que ela pôde trazer para o
processo formativo de professores alfabetizadores. A metodologia utilizada parte de
uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, salientando-se os conceitos
envolvidos na temática deste estudo. Os resultados evidenciam que a Política do
PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa teve grande relevância para a
consolidação de uma práxis pedagógica mais reflexiva, trazendo resultados positivos
no que se refere à consolidação com êxito dos processos de alfabetização nos
espaços escolares. Os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
passaram a ser vistos como protagonistas de sua própria aprendizagem, que foi sendo
construída de forma prazerosa, por meio das sugestões que os cadernos de formação
traziam, das trocas de experiências entre colegas de profissão e pelo estudo de
teóricos sobre o tema central desta política.
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Palavras-chave: Políticas Públicas. Formação de Professores. PACTO Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.

INTRODUÇÃO

Na observação dos índices de baixo desempenho escolar dos estudantes, bem
como, dos dados do analfabetismo no contexto brasileiro, surgem medidas e políticas
públicas que incentivam o debate e a reflexão sobre a alfabetização, o letramento,
ações pedagógicas e formação continuada de professores.
Diante do exposto, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre uma
das políticas públicas implementadas para melhorar os índices educacionais de
alfabetização, a presente escrita traz considerações acerca do PACTO Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Tal escolha deu-se pela relação estabelecida
entre a política e a própria experiência profissional enquanto professoras
alfabetizadoras e coordenadora e formadoras regionais.
Inicialmente, abordam-se aspectos relevantes sobre a execução de políticas
públicas como forma de garantia de direitos de determinados grupos presentes na
sociedade. Ainda, enfatiza-se a política do PNAIC, abordando sinteticamente
aspectos relacionados à sua implementação, sua proposta de formação, eixos de
atuação e princípios dos cadernos de formação elencados pela política, relacionandoa aos princípios freirianos de educação. Por fim, será possível observar que há falhas
nos processos de implementação, análise e planejamento de políticas públicas de
forma geral, enfatizando-se a descontinuidade em políticas públicas efetivadas em
função da troca de governos. E, na sequência, como a formação continuada na área
educacional é fator imprescindível para a melhoria da qualidade educacional.

1 POLÍTICAS PÚBLICAS: O PNAIC EM DESTAQUE

Foram muitos os avanços com a Constituição Federal, como a garantia do
direito educacional, ao incutir que é a educação: “[...] direito de todos e dever do
estado e da família [...]” (BRASIL, 1998, Art. 205). Neste mesmo contexto, também
foram constatados avanços quanto à discriminação da idade para a garantia da
educação, bem como o seu acesso. Brasil (1998), trata da educação básica como
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dever do estado, sendo “[...] obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria”.
Diante disso, pode-se afirmar que as políticas públicas são instituídas ao
observar problemas que requerem uma solução, porém, cabe ressaltar que uma
política não poderá atender apenas um interesse individual, mas sim precisará atender
demandas coletivas.
Assim, para pensar em política pública, Ezpinoza (2009), considera que este
termo está ligado às ações para alcançar um determinado propósito coletivo, estas
não podem ser isoladas, pois ao observar as demandas sociais, bem como, as
exigências da sociedade, surge a necessidade de uma ação do governo para trabalhar
diante disso.
Neste sentido, Souza (2006), considera as políticas públicas como o estado em
ação, cuja função é de articular e ofertar condições para materializar a demanda
fomentada por uma comunidade ou grupo social.
Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa
ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no
rumo ou curso dessas ações (variável dependente). (SOUZA, 2006, p.26)

Nestes termos supracitados, ao observar o desempenho de estudantes nos
espaços escolares e os índices de analfabetismo no Brasil, foram implementadas
políticas de discussões e análises sobre o processo de alfabetização nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, bem como, metodologias para que este processo se
consolide e formação continuada para o trabalho da docência.
A formação de professores é fator indispensável para que haja a qualidade
educacional. Conforme Libâneo (2017, p.71):
[...] Os cursos de formação inicial têm um papel muito importante na
construção dos conhecimentos, atitudes e convicções dos futuros
professores, necessários à sua identificação com a profissão. Mas é na
formação continuada que essa identidade se consolida, uma vez que ela
pode desenvolver-se no próprio trabalho.

A política do PNAIC, abordada neste ensaio, como uma iniciativa federal de
uma política compartilhada de alfabetização e de qualificação profissional de
professores alfabetizadores, foi instituída ao final do ano de 2012 e teve a intenção de
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atingir a Meta cinco do Plano Nacional da Educação, ou seja, alfabetizar todas as
crianças brasileiras até os oito anos de idade.
Segundo Brasil (2015, p. 10):
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal assumido entre Governo Federal, Distrito Federal, Estados, Municípios
e sociedade de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os
8 anos de idade, ao final do 3o ano do Ensino Fundamental.

Esta política foi implementada com uma responsabilidade social, tendo como
foco central de reflexão a formação de professores da Educação Básica e em
decorrência disso, a melhora dos índices de alfabetização, incentivando o apoio
pedagógico, com recursos e materiais didáticos diversificados e buscando uma
avaliação escolar mais adequada.
Assim sendo, o MEC amparou a política do PNAIC, estabelecendo um currículo
unificado para a alfabetização do país.
Tal demanda foi incorporada pelo PNAIC: a associação de um “currículo
único” ou “nacional”, como forma de assegurar a formação básica comum,
juntamente com as bases de uma escola democrática, visto que o direito à
educação parte da ideia de que há igualdade entre todos os cidadãos perante
a lei, sendo responsabilidade do Estado buscá-la por meio de políticas
públicas [...]. (BRASIL, 2015, p.16)

Diante disso, o governo adotou critérios para avaliar o desempenho dos
estudantes de acordo com a consolidação dos processos de alfabetização nas
escolas. A exemplo disso, pode-se citar a Provinha Brasil (Portaria nº 10, de 24 de
abril de 2007) e a Prova ANA (Portaria nº 482, em 07 de junho de 2013), que são
realizadas para diagnosticar dificuldades nas turmas de alfabetização e, por meio
destas avaliações, propor ações governamentais a fim de diminuir os níveis de
crianças não alfabetizadas.
Art. 4º A Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA terá como objetivos
principais: I - avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência (incluindo as
condições de oferta) do Ciclo de Alfabetização das redes públicas; II produzir informações sistemáticas sobre as unidades escolares, de forma que
cada unidade receba o resultado global.

O PNAIC foi, assim, se constituindo no decorrer do processo de consolidação
dos grupos de formação e na comunicação estabelecida entre as Universidades
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Federais e Secretarias de Educação, apoiadas em eixos de atuação, assim
organizados:
1) formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus
orientadores de estudo, 2) materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio
pedagógico, jogos e tecnologias educacionais, 3) avaliações sistemáticas
que contemplam as avaliações processuais, debatidas durante o curso de
formação e 4) gestão, o controle social e a mobilização. (BRASIL, 2015, p.23).

O primeiro eixo teve por objetivo realizar momentos coletivos de estudos,
questionamentos e debates sobre alfabetização, letramento e interdisciplinaridade. O
segundo, objetivou servir de embasamento aos professores para a exploração de
conteúdos, com a oferta de materiais diversificados. O terceiro, refere-se à avaliação
realizada ao final do 3º ano, sendo adotada para analisar os níveis de alfabetização e
verificar avanços e a reavaliação das políticas até então implementadas. E, para
finalizar, o eixo gestão, controle social e a mobilização, visou articular a comunicação
entre todas as instâncias que constituíram a política, objetivando que o programa
fosse executado com qualidade.
O eixo das formações continuadas foi o que teve maior destaque, pelo
envolvimento efetivo de professores, coordenadores, formadores e, pelo estudo dos
cadernos e das trocas de experiências com colegas, tendo a possibilidade de melhor
compreender os processos de alfabetização e aprender metodologias diversificadas
para que tal processo se consolidasse com êxito.
Para auxiliar nas formações do PNAIC foram construídos cadernos de
formação que tiveram a pretensão de servir como suporte para estudo, reflexão e
prática. Segundo Brasil (2015), os cadernos trouxeram como princípios básicos:


A perspectiva de um currículo único fundamentado nos direitos de
aprendizagem das crianças;



A aproximação entre os componentes curriculares, onde se debateram
estratégias para fortalecer metodologias que envolvem todos os integrantes da
comunidade escolar;



A organização do trabalho pedagógico que discutiu sobre a potencialização da
alfabetização quando usados recursos didáticos diversificados e quando a
tecnologia se faz presente;



A seleção e discussão de temáticas em cada área do conhecimento, apesar de
ter a interdisciplinaridade como um pressuposto essencial para a alfabetização;
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E, por fim, a alfabetização na perspectiva do letramento.
A proposta do PNAIC trouxe para debate a utilização de estratégias

significativas para os estudantes, o que nos lembra a proposta de alfabetização de
Freire (1989, p. 21), ao citar que: “[...] aprender a ler, alfabetizar-se é, antes de mais
nada, aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, não numa manipulação
mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e
realidade.”

2 O PNAIC E SUA APROXIMAÇÃO COM A PROPOSTA FREIRIANA

Observa-se um obstáculo evidente que faz com que a qualidade educacional
não esteja assegurada: a escassa formação continuada dos professores. Para Nóvoa
(2002, p. 38), um “[...] espaço pertinente da formação contínua já não é o professor
isolado, mas sim o professor inserido num corpo profissional e numa organização
escolar.”
É nesse sentido que a Política do PNAIC veio a contribuir, pois sua
característica principal, desde sua primeira edição, esteve baseada na troca de
conhecimentos, experiências e interações grupais, promovendo a formação
continuada e a autonomia de professores no desenvolvimento de novas perspectivas
educacionais.
Em um sentido expresso por Loss (2017, p.53):
[...] o conhecimento emerge das relações que o sujeito estabelece com o
outro, com o mundo, com o objeto, e com as experiências que vivencia
enquanto ser que existe, Na troca mútua que ocorre entre o sujeito e o objeto,
a existência faz-se presente, como as próprias interpretações que
desencadeiam o ato de ver, pensar, sentir, viver, ser e estar neste mundo.

A constituição de políticas de formação continuada, como o PNAIC, constituemse em estratégias de excelência, para que haja a prática da nova ação docente. Elas
fazem transparecer a contribuição para que se conduza a modificação educacional e
a redefinição de tudo o que engloba a profissão docente. A formação continuada tem
a potencialidade para poder desacomodar o professor e todos os envolvidos na gestão
escolar, pois se observa que:
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[...] enquanto a escola se prende às características de metodologias
tradicionais, com relação ao ensino e à aprendizagem como ações
concebidas separadamente, as características de seus estudantes requerem
outros processos e procedimentos, em que aprender, ensinar, pesquisar,
investigar, avaliar ocorrem de modo indissociável. Os estudantes, entre
outras características, aprendem a receber informação com rapidez, gostam
do processo paralelo, de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, preferem
fazer seus gráficos antes de ler o texto, enquanto os docentes creem que
acompanham a era digital apenas porque digitam e imprimem textos, têm email, não percebendo que os estudantes nasceram na era digital. (BRASIL,
2013, p. 25).

Nestes termos, é fundamental, a partir da política de formação continuada do
PNAIC, mencionarmos Freire e seus pressupostos de alfabetização, em que este
destaca a função política e humanizadora do processo educativo, a qual parte da
relação estabelecida entre educadores e educandos. A pedagogia freiriana está
pautada na defesa da educação como um ato de respeito entre todos os envolvidos
nesse processo, ao que destaca: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para sua produção ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p.52).
A concepção de educação de Freire está fundamentalmente centrada no
caráter inconcluso do ser humano. Já em seus primeiros trabalhos, no Segundo
Congresso Nacional de Alfabetização, em 1958 e, logo em seguida, na tese de cátedra
apresentada em 1959 à Escola de Belas Artes de Pernambuco, o educador focalizava
o analfabetismo como uma expressão da situação global da existência do homem
analfabeto e primava por uma educação determinada a partir de tais condições e
experiências existenciais.
O autor construiu sua trajetória e sua inegável contribuição ao processo
educativo primando pela dialogicidade e construção da autonomia dos sujeitos,
educadores e educandos, em que:
Conquistar a própria autonomia requer, para Freire, romper as amarras das
estruturas opressoras de uma sociedade assim constituída. Não há, para ele,
libertação que se faça com homens e mulheres passivos, mas se faz
necessária a conscientização e a intervenção no mundo e, além da
capacidade de agir por conta própria e guiar-se por princípios constituintes
da própria razão, envolve a capacidade de realização de ações, que exigem
um sujeito crítico e reflexivo, frente à realidade. (MARQUES, 2016, p.68).

Nas palavras acima, pode-se visualizar a estrutura proposta pelo PNAIC, em
que professores alfabetizadores, reunidos periodicamente, saíram de sua passividade
técnica de execução de processos estanques de alfabetização e puderam, de forma
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autônoma e participativa, propor novas ideias e pensar novos projetos, possibilitando
uma educação que conscientiza, liberta e desaliena, uma educação autoconfiante e
capaz de construir um futuro com possibilidades iguais e possíveis a todos,
começando pelos educadores. Para o autor, o processo de alfabetização, para o qual
dedicou grande parte do seu tempo e dos seus estudos, é condição sine qua non para
a conquista da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este estudo, deve-se considerar, segundo Farenzena; Luce (2014,
p. 200), “[...] que ainda não chegamos a uma proteção efetiva dos direitos a
educação”. Pois, ainda verificam-se grandes defasagens, tanto no que se refere ao
atendimento, frequência, evasão e qualidade escolar, na consolidação dos processos
de alfabetização, na implementação e avaliação de políticas públicas. No entanto,
percebe-se que há também um grande problema relacionado à existência de um
dualismo presente na escola brasileira, que segundo Libâneo (2012, p. 16):
[...] num extremo, estaria a escola assentada no conhecimento, na
aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, e, em outro, a
escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e
dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às
crianças.

Neste contexto, “[...] a escola que sobrou para os pobres, caracterizada por
suas missões assistencial e acolhedora, transforma-se em uma caricatura de inclusão
social”. (LIBÂNEO, 2012, p. 23). Ou seja, a aprendizagem em muitas situações, é
apenas uma necessidade natural, com uma visão instrumental, sem caráter cognitivo,
como uma competência mínima para a sobrevivência social.
Dito isso, há de se considerar que estas desigualdades na escolaridade e nas
condições de escolarização estão presentes na sociedade atual. Assim, há de se dizer
que temos,
a) de educação para todos, para educação dos mais pobres;
b) de necessidades básicas, para necessidades mínimas;
c) da atenção à aprendizagem, para a melhoria e a avaliação dos resultados
do rendimento escolar;
d) da melhoria das condições de aprendizagem, para a melhoria das
condições internas da instituição escolar (organização escolar). (LIBÂNEO,
2012, p, 18).
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É nesse sentido que há a necessidade de discussão e reflexão sobre as
políticas públicas, visto que, no Brasil, as políticas têm características provisórias, uma
vez que são desenvolvidas em uma perspectiva de governo e não de estado, elas não
têm a pretensão de serem mantidas de um governo para outro.
Ao mesmo tempo, há problemas associados às políticas de educação que não
apresentam continuidade em suas propostas, ou ainda, como destacam Gatti; Barreto
(2009, p. 201):
Outra razão comumente invocada nos estudos críticos sobre formação
continuada é a limitada, senão ausente, participação dos professores na
definição de políticas de formação docente, como categoria profissional, e na
formulação de projetos que têm a escola e o seu fazer pedagógico como
centro. Nestas condições, eles não se envolvem, não se apropriam dos
princípios, não se sentem estimulados a alterar sua prática, mediante a
construção de alternativas de ação, ao mesmo tempo em que se recusam a
agir como meros executores de propostas externas.

Para Libâneo (2017, p. 187), “[...] A formação continuada é condição para
aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional
de professores e especialistas [...].”
É neste sentido que as políticas de formação continuada deveriam ser mantidas
e aprimoradas, visto que, o desenvolvimento profissional do docente requer reflexões
sobre a prática de sala de aula, trajetória de formação teórica e busca de estratégias
próprias que o permita buscar novos conhecimentos, bem como, formar sua
identidade enquanto educadores.
É na ação dialógica coletiva que se dá o processo da construção da autonomia
dos professores. Ao frisar que os homens se educam em comunhão, além de afirmar
o elemento epistemológico da educação, onde ninguém se educa sozinho, está
dizendo Freire (2013) que, homens e mulheres, para se educar, fazem uma escolha
ética, dialógica.
Nestes termos, para a conclusão da presente escrita, salienta-se a importância
da construção coletiva do PNAIC e a qualidade dos cadernos produzidos,
possibilitando o trabalho com práticas sociais autônomas, efetivando a construção da
autonomia de professores e estudantes e, destaca-se sua descontinuidade, em que
foi substituída pelo Programa Mais Alfabetização, que também relaciona-se ao
processo de alfabetização, porém apenas do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental,
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abarcando uma proposta diferenciada, que não conta com a efetiva formação dos
professores alfabetizadores.
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Resumo: Introdução: Considerando que o lar nem sempre é seguro, com as
orientações da Organização Mundial de Saúde, recomendando permanecer em casa
nessa atual pandemia do SARS-Cov-2, as taxas de violência doméstica estão
aumentando rapidamente no Brasil em cerca de 45%. E o médico tem um papel
importantíssimo nesta situação complexa, desde o primeiro acolhimento da vítima até
o diagnóstico, esse profissional deve ser beneficente, a fim de evitar omissão de fatos
ou invisibilidade de conduta. Assim, destaca-se o radiologista, que deve estar atento
aos indícios sugestivos de violência por meios de exames de imagem, possibilitando
identificar as vítimas. Objetivo: Analisar como a radiologia pode auxiliar as mulheres
vítimas de violência doméstica. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura
realizada através de buscas nas bases de dados Scielo e Medline via Pubmed,
utilizando as palavras-chave: achados radiológicos, violência e abuso, associados ao
operador booleano AND. Foram incluídos os estudos com conteúdo gratuito, e
descartados os periódicos que o título, resumo e textos não estavam relacionados
com o objetivo da pesquisa. Resultados: Os exames de imagem podem sugerir o
diagnóstico precoce de caso de violência doméstica, através do reconhecimento de
alterações anatômicas, comparando a área suspeita de lesão com a área
anatomicamente íntegra. Pesquisas em imagens identificaram sinais clínicos
específicos e características de traumas relacionados à violência. Segundo o estudo
do caso-controle, os achados incluem lesões de tecidos moles, musculoesqueléticas
e obstétrico-ginecológicas, sendo mais comuns, as fraturas agudas ou crônicas. Foi
observado também nesse estudo que a maioria das vitimas eram mulheres, com idade
média de 34 anos, assalariadas e sem escolaridade completa. Mulheres com baixa
escolaridade é a maioria de vitimas de violência doméstica, visto que normalmente
são donas de casa, dependentes financeiramente do seu parceiro. Conclusão: Os
radiologistas possuem um papel importante na identificação da violência, visto que
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podem ajudar a determinar, com precisão, as lesões resultantes de um ato abusivo.
Assim, a qualidade e interpretação das radiografias são essenciais em casos de
suspeita de abuso, que ao serem correlacionadas com o exame físico e a história
relatada, facilitam para um diagnóstico correto e precoce.
Palavras-chave: Radiologia. Violência doméstica. Covid-19.
Abstract: Considering that the home is not always safe, with World Health
Organization guidelines recommending staying at home in this current SARS-Cov-2
pandemic, domestic violence rates are rapidly increasing in Brazil at around 45%. And
the doctor has a very important role in this complex situation, from the first reception
of the victim to the diagnosis, this professional must be beneficent, in order to avoid
omission of facts or invisibility of conduct. Thus, the radiologist stands out, who must
be attentive to signs suggestive of violence by means of imaging exams, making it
possible to identify the victims. Objective: To analyze how radiology can help women
victims of domestic violence. Methodology: This is a literature review carried out
through searches in the Scielo and Medline databases via Pubmed, using the
keywords: radiological findings, violence and abuse, associated with the Boolean
operator AND. Studies with free content were included, and journals whose title,
abstract and texts were not related to the research objective were excluded. Results:
Imaging tests can suggest the early diagnosis of domestic violence cases, through the
recognition of anatomical alterations, comparing the area suspected of injury with the
anatomically intact area. Imaging research has identified specific clinical signs and
characteristics of violence-related trauma. According to the case-control study, the
findings include soft tissue, musculoskeletal and obstetric-gynecological injuries, with
acute or chronic fractures being more common. It was also observed in this study that
most victims were women, with an average age of 34 years, salaried workers and
without complete education. Women with low education are the majority of victims of
domestic violence, as they are usually housewives, financially dependent on their
partner. Conclusion: Radiologists play an important role in identifying violence, as they
can help to accurately determine injuries resulting from an abusive act. Thus, the
quality and interpretation of radiographs are essential in cases of suspected abuse,
which, when correlated with the physical examination and reported history, facilitate a
correct and early diagnosis.Língua Inglesa. Mesma formatação do Resumo em Língua
Portuguesa.
Keywords: Radiology. Domestic violence. Covid-19.

INTRODUÇÃO
A violência doméstica consiste em uma ação ou omissão baseada no gênero,
que lhe provoque morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial. Esse fenômeno complexo acomete mais as mulheres, devido ao
desiquilíbrio de relação de poder e contextos históricos ainda enraizados, e
compromete tanto aspectos físicos como psicossociais da vítima, desencadear desde
um transtorno de ansiedade até uma doença autoimune. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), mostrou que 35% das mulheres do mundo
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foram vitimas de agressão física e/ou sexual cometida por parceiro íntimo ou por não
parceiro. Isto significa que uma a cada três mulheres no mundo sofreu de agressão
verbal e outras formas de abuso emocional.
No Brasil, em 2015, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Ministério da Saúde, aponta
que, os registros de estupros são limiares, visto que 40% dos municípios ainda não
notificam os atendimentos ao SINAN. Sendo assim, o número de estupros no Brasil,
corresponde cerca de 500 por dia ou mais de 20 a cada hora, de acordo com os
registros do Sinan. Durante a pandemia do Covid-19, em 2020, foi registrado um
aumento de 431% das brigas de casais, no período entre fevereiro e abril, de acordo
com o Fórum Brasileiro de Segurança. Considerando que o lar nem sempre é seguro,
com as orientações da Organização Mundial de Saúde, recomendando permanecer
em casa nessa atual pandemia do SARS-Cov-2, as taxas de violência doméstica
estão aumentando rapidamente no Brasil - cerca de 40 a 50% (Violência domestica
durante a pandemia do covid-19. Fórum Brasileiro de Segurança Pública Segurança,
São Paulo, 16 de abril. de 2020. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf. Acesso em: 16 de abril
de 2020).
O médico tem um papel importantíssimo nesta situação complexa. Desde o
primeiro acolhimento da vítima até o diagnóstico, o médico deve ser beneficente, a fim
de evitar omissão de fatos ou invisibilidade de conduta. Assim, destaca-se o
radiologista, que deve estar atento aos indícios sugestivos de violência por meios de
exames de imagem, possibilitando identificar as vitimas. O presente estudo tem como
objetivo analisar como a radiologia pode auxiliar as mulheres vítimas de violência
doméstica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura realizada através de buscas nas bases
de dados Scielo e Medline via Pubmed, utilizando as palavras-chave: achados
radiológicos, violência e abuso, associados ao operador booleano AND. Foram
incluídos os estudos com conteúdo gratuito, e descartados os periódicos que o título,
resumo e textos não estavam relacionados com o objetivo da pesquisa.
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RESULTADOS
Os radiologistas têm desempenhado papel importante no rastreamento,
diagnóstico e no gerenciamento de riscos em pacientes vítimas de abuso e violência.
Os exames de imagem podem sugerir o diagnóstico precoce de caso de violência
doméstica, através do reconhecimento de alterações anatômicas, comparando a área
suspeita de lesão com a área anatomicamente íntegra. É importante que esses
profissionais tenham conhecimento para que possam estar atentos aos achados
sugestivos, precocemente, permitindo encaminhar as vítimas para os serviços de
apoio apropriados. A violência por parceiro íntimo afeta uma a cada três mulheres,
porém a proporção de mulheres identificadas em hospitais e clínicas é muito reduzida.
Um estudo de caso-controle identificou que as vítimas de violência sexual são quatro
vezes a mais, submetidas a exames de imagem do que vitimas de atendimentos de
emergências (Matoori, S., Khurana, B., Balcom, MC et al. Crise de violência por
parceiro íntimo na pandemia COVID-19: como os radiologistas podem fazer a
diferença?. Eur Radiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00330-020-07043-w).
Pesquisas

em

imagens

identificaram

sinais

clínicos

específicos

e

características de traumas relacionados à violência. Segundo o estudo do casocontrole, os achados incluem lesões de tecidos moles, musculoesqueléticas e
obstétrico-ginecológicas, sendo mais comuns, as fraturas agudas ou crônicas.
Cabeça, rosto e pescoço são alvos facilmente acessíveis à violência, dessa forma,
lesões da face, do osso nasal e fratura de mandíbula, são achados corriqueiros nas
vítimas, além de lesões de tecidos moles do pescoço e vias áreas, decorrentes de
estrangulamento. Em outro estudo, com análise radiológica de 178 mulheres, as
anormalidades de tecidos moles e fraturas das extremidades foram os achados mais
frequentes. Quanto à incidência de complicações obstétricas, foram mais observadas:
restrição

do

crescimento

intra-uterino,

hematoma

subcoriônico

e

gravidez

interrompida (abortamento). Outras lesões como hemorragia intracraniana ou
espinhal, trombose, pneumotórax, hemotórax, e hemoperitônio, também foram
encontradas no exame radiológico em mulheres vítimas de violência (Sugg N.
Violência por parceiro íntimo: prevalência, consequências para a saúde e intervenção.
Med Clin North Am 2015; 99 (3): 629–649. Crossref , Medline, Google Scholar).
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Foi observado também nesse estudo que a maioria das vitimas eram mulheres,
com idade média de 34 anos, assalariadas e sem escolaridade completa. Ademais, a
maioria dessas mulheres relatou durante a anamnese, que não era o primeiro episodio
de violência do parceiro intimo ou parente, mas que não foi devidamente relatado
devido à laços de afetividade ou por acreditar que só foi um estresse exagerado ou
por questão de dependência financeira. Mulheres com baixa escolaridade é a maioria
de vitimas de violência doméstica, visto que normalmente são donas de casa,
dependentes financeiramente do seu parceiro, o que as torna mais vulneráveis para
omissão de agressões repetitivas evitando eventual denúncia de maus tratos.
Normalmente, as vítimas sofrem de transtornos psicológicos, como depressão pósparto ou síndrome de ansiedade, e assim vão deixando de ser protagonistas de suas
vidas para serem coadjuvante (Rivara FP, Anderson ML, Fishman P et al . Utilização
e custos de cuidados de saúde para mulheres com histórico de violência por parceiro
íntimo. Am J Prev Med 2007 ; 32 (2): 89–96. Crossref , Medline, Google Scholar).
Com isso, é necessário que haja meios mais ágeis e fáceis para denuncia de
agressão e que o profissional da saúde seja capacitado para através de uma boa
anamnese e exames possa conseguir o diagnóstico preciso e fazer um
acompanhamento necessário para vitima. Diante do que foi verificada, a associação
da avaliação radiológica com a avaliação clinica potencializa o atendimento e suporte
para vitimas de agressão dos seus parceiros íntimos, visto que os radiologistas podem
ser os primeiros a pressupor de achados de agressão de violência domestica ou do
parceiro intimo. Logo, é importante que os exames imaginológicos sejam ferramentas
essenciais para avaliação de lesões em vítimas, em junção com outros exames
complementares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os radiologistas têm o dever de proteger e promover a saúde e o bem-estar de
seus pacientes. Portanto, possuem o papel importante na identificação da violência,
visto que podem ajudar a determinar, com precisão, as lesões resultantes de um ato
abusivo. A avaliação da vítima deve ser realizada de forma cuidadosa, em busca de
achados indicativos de abuso, para que a constatação da agressão ocorra
precocemente. A qualidade e interpretação das radiografias são essenciais em casos
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de suspeita de abuso. Além disso, deve-se considerar uma correlação entre os
achados do exame físico, a história relatada e a investigação radiológica para um
diagnóstico correto.
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Resumo: Este artigo é fruto das inquietações decorrentes dos fatores que podem
contribuir para uma atuação docente significativa. A literatura indica que é necessário
ao professor saberes próprios da docência articulados com uma consciência
responsável de aprender a aprender, bem como ensinar a aprender, por meio de uma
intervenção dialógica, emancipatória e humanizadora. Às Instituições de Ensino
Superior cabe proporcionar, por meio do Projeto Pedagógico, uma formação inicial de
professores com aportes teóricos que oriente o graduando-professor sobre os
objetivos da profissão, tendo como princípio a formação na, para e da práxis, a partir
de um posicionamento ético, político e autônomo que ultrapassa o domínio do
conhecimento puramente técnico-instrumental. Diante disso, questiona-se como a
formação no Ensino Superior se responsabiliza neste processo? Esta pesquisa
objetivou discorrer a história de como se desenvolveu e qual era a finalidade na qual
a formação no Ensino Superior se estruturou. Para tal, o procedimento metodológico
delineou-se a partir de um estudo qualitativo de cunho bibliográfico, pois utilizou-se da
contribuição de autores reconhecidos no tema envolto da constituição das
Licenciaturas, dos saberes docentes e conceito e implicações da estrutura curricular
na formação de professores dando subsídio teórico à investigação de elementos
constitutivos para a consolidação da docência. Com este estudo, admite-se que a
Proposta Curricular deve preconizar um ensino de modo dinâmico e dialógico, na qual
a articulação realizada pelo programa das disciplinas promove que os professores em
formação inicial sintam-se e tornem-se agentes da (re)construção e (re)significação
de um conhecimento prévio (senso comum) que passa por interferência e influência
econômica, cultural e social, ampliando para saberes específicos do cotidiano da
docência a partir da cientificidade do meio acadêmico, possibilitando a transposição
para a futura atuação docente, podendo torná-la significativa.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Atuação Docente. Currículo.
Abstract: This article is the result of concerns arising from factors that can contribute
to significant teaching performance. Literature indicates teachers must have
knowledge that is specific to teaching, articulated with a responsible awareness of
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learning to learn, as well as teaching to learn, through a dialogical, emancipatory, and
humanizing intervention. It is up to Higher Education Institutions to provide, through
the Pedagogical Project, initial teacher’s training with theoretical contributions that
guide the graduating teacher on the objectives of the profession, having as a principle
the training in, for, and from the praxis, from an ethical, political, and autonomous
positioning that goes beyond the domain of purely technical-instrumental knowledge.
Therefore, the question stands on how training in Higher Education is responsible for
this process? This research was established to discuss how the structure of the
formation in Higher Education was historically developed and what was its purpose.
To this end, the methodological procedure was delineated from a qualitative
bibliographical study, as it used the contribution of recognized authors on the theme
involved in the constitution of Licentiate Degrees, teaching knowledge, and the concept
and implications of the curricular structure in teacher’s education, providing theoretical
support to the investigation of constitutive elements for the consolidation of teaching.
With this study, it is recognized that the Curriculum must propose teaching in a dynamic
and dialogic way. In which the articulation carried out by the program of subjects
endorses that teachers in initial training feel and become agents of (re)construction
and (re)signification of prior knowledge (common sense) that undergoes economic,
cultural, and social interference and influence, expanding to specific knowledge of
everyday teaching from the scientificity of the academic environment, enabling the
transposition to future teaching performance, which can make it meaningful.
Keywords: Initial Teacher Formation. Teaching Performance. Curriculum.

INTRODUÇÃO

A crescente preocupação dos estudiosos da educação com a formação que é
proporcionada no ambiente escolar, em meio ao percurso cultural em que transita,
modifica e constrói a história da educação. Essa preocupação tem favorecido e
colaborado com o desenrolar do complexo emaranhado dos fatores que compõem a
formação de cidadãos ativamente conscientes na sociedade, resultando em estudos
que podem auxiliar na melhoria em termos qualitativos da formação escolar.
A necessidade de melhorar a qualidade de ensino na educação escolarizada
foi admitida pelos estudiosos preocupados com a formação escolar quando, cada vez
mais, as problemáticas do universo educacional passaram a se encontrar, a todo
momento, pelos corredores do ambiente escolar, visto que estas ultrapassavam os
muros da escola causando algum tipo de inferência ou interferência em todo o meio
social, consequentemente, agindo na vida de todos que por ali convivem impactando
em favor ou desfavor do ensino para sujeitos autônomos, visto que a aprendizagem
dentro da escola é “aplicada”, vivida e efetivado seu valor em meio a vida em
sociedade.
58

COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

Quando o curso de Licenciatura fundamenta sua proposta curricular com
pressupostos de uma formação reflexiva, que concede princípios norteadores de uma
teoria crítica de educação, preocupada em articular o contexto real do aluno com os
conteúdos específicos de cada área de conhecimento, está favorecendo ao
graduando compreender o que se espera do ensino, atualmente e, ainda, no como
este ensino pode se tornar realidade.
Com esta formação inicial, infere-se que o futuro professor apreenderá os
saberes necessários para a docência e a relevância da teoria de ensino adotada para
o processo de ensino-aprendizagem. E, para identificarmos quais atributos são
necessários para uma atuação docente significativa e de que forma o currículo do
curso de graduação pode viabilizar esta atuação, verificou-se a necessidade de
identificar como foi constituída a formação de professores no Brasil e destacar o
caminho percorrido pela Licenciatura, perpassando pela problemática do impacto da
intencionalidade de ensino atribuído ao processo de formação.

Um pouco de História: o cenário em que nasce a Licenciatura
Não é de hoje que a educação é sistematizada à medida que beneficia um
ideal político que favorece uma minoria. O desejo eminente do Brasil de se tornar um
país com índices quantitativamente elevados e equiparados as grandes potências
desenvolvidas foi o que motivou a implantação de Universidades no país, já que estas
seriam responsáveis pelo conhecimento científico, contribuindo para os brasileiros
serem minimamente independentes de produções científicas alheias. Esta deveria ser
uma ótima notícia se não fosse pela inserção e expedição de diplomas de ensino
superior, de algumas instituições, serem concedidos de uma maneira, muitas vezes,
duvidosas e descompromissadas via projetos mal sistematizados, implantados e mal
supervisionados pelo governo brasileiro.
A implantação da Universidade brasileira destinou-se a função de contribuir
para o desenvolvimento do país, acarretando o desafio de elaborar um novo modelo
que invertesse a visão tradicional de “receptora de cultura técnico-científica importada
e de divulgadora ‘desinteressada’ deste saber ‘universal’” (GARCIA, 1978, p.201).
Uma necessidade social era a formação de professores qualificados para
ministrarem aulas na Educação Básica. Portanto, à Universidade foi atribuída esta
59

COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

função de estruturar cursos de graduação com o objetivo principal de formação
docente, tendo em vista considerar às preocupações da sociedade na época.
Com o Decreto nº 19.852 de 1931, foi incluída como função do Ensino
Superior focar a cultura no domínio das ciências puras, juntamente com a facilidade e
promoção em investigações científicas a fim de ampliar conhecimentos que
auxiliassem na sistematização e aperfeiçoamento do magistério. Àqueles que
cursavam o Ensino Superior, concluintes de qualquer seção ou sub-seções que
estruturava este nível de ensino era-lhes atribuído a licença em filosofia, ciências ou
letras. Mas, para obter a licença para o magistério, necessariamente, o futuro
professor, deveria, além de ter sido licenciado em qualquer destas seções ou subseções no Instituto de Educação, concluir o curso para formação pedagógica de
professores (CASTRO, 1974).
Em 1939, a formação pedagógica deixa de ser exigida para o licenciado,
sendo necessário ao sujeito que iria ministrar o Curso de Didática que era composto
por seis disciplinas, o que substituiria de vez a anterior formação pedagógica de subseções.
O período de 1945 à 1965 ficou marcado pelo crescimento acelerado do
ensino superior público, em consequência, instituições que eram consideradas
estaduais e privadas passaram por um processo de federalização. Este processo
ocorreu em meio as discussões do governo com as entidades mantenedoras que
amparavam as instituições de ensino superior privado, sendo que a intenção era de
converter em prol o benefício da política brasileira. Em meio toda esta mudança,
estudantes, professores, enfim, os envolvidos e maiores interessados e preocupados
com um ensino de qualidade, intensificam estudos e manifestações para que o
governo atribuísse um maior comprometimento com as necessidades do ensino
superior (MARTINS, 2003).
Em 1968, em meio ao grande debate dentro de gabinetes políticos, o
Congresso Nacional aprovou a Lei da Reforma Universitária (Lei nº5540/68), com o
objetivo embutido de projeto nação de luta contra o socialismo e o comunismo. Ainda
que este projeto obteve insucesso a que se propôs, a Reforma Universitária
aconteceu, de alto impacto por sinal, dada a forte repressão política a que submeteu-
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se a instituição universitária no período de sua implantação e a natureza
transformadora das medidas por ela introduzidas (MACEDO [et al.], 2005).
Segundo Garcia (1978), duas tarefas consideradas prioritárias foram
determinantes para o início da reformulação da Universidade: 1º) Refletir sobre si
mesmo, definindo o papel que lhe cabe no desenvolvimento para mobilizar recursos
contra a estrutura submissa universitária. 2º) Construir um novo modelo de
Universidade em posse de instrumentos eficientes capazes de chegar ao progresso
almejado. Daí, redefinindo e reelaborando a significação e funções específicas desta
instituição educativa, percebe-se que a Universidade desempenharia suas funções
somente se fosse capaz de formar profissionais com clara consciência da realidade,
a partir de coerente fundamentação teórica para uma ação docente capaz de transpor
os conhecimentos utilizando-se das mais diversas estratégias de ensino.
Além disso, esta Reforma foi responsável pela criação de departamentos
que substituíram as antigas cátedras, resultando nas respectivas chefias terem caráter
rotativo; sistema de créditos; vestibular classificatório e não mais eliminatório; cursos
de curta duração e o ciclo básico dentre outras inovações (OLIVEN In SOARES,
2002).
A Reforma possibilitou a profissionalização dos docentes bem como criou
condições propícias para o desenvolvimento tanto da pós-graduação como das
atividades científicas no país. Estes feitos tornaram-se possíveis por ficar estabelecido
a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o regime de tempo
integral e a dedicação exclusiva dos professores, valorizando sua titulação e a
produção científica (idem, ibidem).
A vontade e necessidade da população por um ensino melhor e com
qualidade foi quem conquistou a implantação da Reforma Universitária e, como
grandes interessados exigindo uma melhora do sistema educacional do ensino
superior para a educação básica. Inicia-se uma “crise na educação” diante dos
paradigmas alienados que tanto ao governo era conveniente para a formação e
perpetuação de uma massa popular menos ativa (OLIVEN In SOARES, 2002).
Pensando em um ponto de vista ideológico, nos finais dos anos 70, o
prolongamento da formação escolar a determinados grupos da população (até aí
afastados da escola), teriam consequências positivas na distribuição de renda e na
61

COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

mobilidade social ascendente. Bem, por este motivo que se justificava a existência de
um grande esforço da população e, principalmente dos envolvidos diretamente na
educação, a fim de garantir que todos estes alunos tivessem nela condições de
aprenderem o que a escola lhes tinha para ensinar. Consequentemente, vem a
relevância do entendimento do papel dos professores e das influências teóricas
dominantes ao nível da formação destes mestres. Mas, para que o ensino pudesse
ser ensinado de modo menos alienado e mais crítico, a formação inicial dos
professores que adentrariam nas escolas, devia propiciar uma formação para tal
atuação revendo, assim, a proposta curricular dos professores que perspectivavam
formar.
Segundo Gonzales e Muñoz (1987), a estrutura curricular que houve nesta
época, foi identificada pelas suas características técnico-científicas, ou seja,
caracterizava-se por servir como um manual de procedimentos em que constavam
processos detalhados das ações prescritas para as aulas determinadas. Esse molde
simbolizou mais como definição de uma ideologia de modernização do que a
institucionalização de grandes alterações estruturais.
A organização curricular do final dos anos 80, deixou a desejar para a
formação de professores quanto aos efeitos que haviam sido anunciados pela
Reforma Universitária, no entanto, teve o efeito de produzir uma reflexão sobre a
inadequação de um currículo construído em função apenas dos alunos pertencentes
à classe média. Este reconhecimento teve como consequência a constituição de
grupos de pesquisa e de movimentos ditos inovadores que se fundaram em princípios
do conceito do “professor investigador” (STENHOUSE, 1984;1987), e de “professor
reflexivo” (ZEICHNER, 1993). Estes conceitos foram, talvez, os que tiveram maior
influência na interpretação das situações referentes à ação docente e são os que
continuam a justificar alguns dos ideais presentes atualmente no papel dos
professores como configuradores e decisivos na adequação do currículo às realidades
locais.
No final dos anos 90, diante deste cenário e de um contexto político educacional
que se firmou como bandeira da escola a responsabilidade de contribuir para uma
formação global de todas as crianças e jovens, um novo movimento de mudança
curricular originou-se. Desta vez, os professores se tornaram os grandes
protagonistas na configuração de currículos que se desejavam contra hegemonia
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admitindo, portanto, que o currículo nacional é um projeto que tem de ser
recontextualizado localmente de maneira a incorporar as especificidades e
características de forma a responder positivamente ao aprendizado escolar (LEITE,
2005).
Percebe-se que, a princípio, a Universidade foi instaurada com poucas
preocupações com a formação em si. As Licenciaturas foram constituídas para suprir
a falta de professores para as escolas e, conforme o passar do tempo, sentiu-se a
necessidade de estudar, elencar e ensinar alguns conhecimentos específicos para a
docência (CUNHA, 2005). A estrutura curricular passa a ser repensada em detrimento
uma

melhor

preparação

de

professores.

Assim,

cabe

buscarmos

alguns

apontamentos sobre as relevantes discussões do currículo.

O currículo da Licenciatura
Apesar da natureza autoritária, antidemocrática e centralizadora, a
Reforma Universitária, configurou com importantes inovações tais como: estabeleceu
uma carreira universitária aberta e baseada no mérito acadêmico, instituiu
departamento, como unidade mínima de ensino e pesquisa e criou colegiados de
curso (MACEDO, 2005).
Suportado por um volume significativo de investimentos oficiais, o modelo
de ensino superior subjacente à reforma de 1968 experimentou um grande
crescimento durante a década de 1970. Com isso, a universidade consolidouse como a principal fonte de desenvolvimento da atividade nacional de
pesquisa, e ensaiou os primeiros passos do processo de constituição da
extensão como atividade própria da instituição de ensino superior. Sem
instrumentos próprios e, sobretudo, sem uma clara concepção a respeito da
natureza e modalidades de articulação com a sociedade da qual faz parte, nesse
primeiro período a universidade brasileira limitou sua atividade nessa área ou
a responder a demandas pontuais do setor produtivo ou a implementar projetos
de prestação de serviços no setor da saúde ou na formação e aperfeiçoamento
de professores, aproveitando o estoque de recursos e de competências de que
já dispunha nessas áreas (p. 129).

À organização curricular neste período bastava o paradigma tradicional de
educação com formalização burocrática e administrativa, em que a epistemologia era
caracterizada em processo de transmissão de informações para o aluno,
independentemente da modalidade de ensino. O estudante do ensino superior era
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mero receptor e reprodutor do que seu professor lhe passava sem maiores reflexões
ou incentivador pela busca do aprender a aprender. Na década de 70, as
universidades estruturaram seus cursos de modo tradicional, somado a leviandade e
inexperiência em estabelecer disciplinas as quais seriam necessárias para uma
formação profissional (BRZEZINSKI, 1996). Os próprios docentes limitavam-se ao
“estudo da ciência normal condensada nos livros científicos e manuais”
impossibilitando a construção de novos conhecimentos (FRANÇA, 2009, p. 49). E se
do professor do ensino superior era desinteressada a ação de reflexão, discussão e
construção do saber, do profissional recém-formado, a atitude esperada seria a
mesma.
O currículo, nesta época, era conhecido como grade curricular que, por
sinal, definia muito bem um sistema quadrado, limitado e de prisão de ideias e atitudes
pensantes. Até então, este tipo de ensino parecia suficiente para a formação, porém,
não satisfazia àqueles que se percebiam a importância de uma estruturação curricular
para além de uma teoria tradicional.
Ao longo dos anos, na busca de superar a concepção limitada atrelada à
denominação grade curricular, o termo é substituído por matriz curricular. E, para além
de uma simples troca de terminologia, esta traz consigo uma concepção de currículo
que está em constante avaliação e, por isso, flexível a alterações partindo de uma
visão emancipatória e humanizada de mundo, sociedade e educação. É uma forma
sistematizada e reflexiva de ensino que tem como objetivo um ambiente de ensinoaprendizagem em que toda a comunidade escolar é integrante ativa do processo.
Estas ideias, transpostas para a formação de professores, tiveram como
efeito processos de formação contextualizada e centrada em situações reais do
exercício da profissão. Reconheceu-se que a identificação pelos professores dos
problemas que se colocam ao trabalho docente e o envolvimento na procura de meios
para neles intervir, é um fator crucial para que se torne possível a aprendizagem
significativa.
Tendo em mãos um currículo construído com propósitos de um paradigma
crítico de educação visando um ensino emancipatório, o docente da graduação é
quem deve preocupar-se em proporcionar os subsídios teóricos e práticos para que o
aluno da graduação com habilitação em Licenciatura, o futuro professor, tenha a
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concepção e consciência da importância de sua profissão. O ato de ensinar, quando
bem fundamentado de significativo, não ficará apenas dentro de quatro paredes de
uma sala de aula, mas sim, contemplará e beneficiará toda uma sociedade.
Há que dar sentido na formação de professores, a situação que os
concebam como os protagonistas de ações futuras em ambiente de ensino e que se
caracterizarão pela incerteza e pela complexidade que permeiam o meio social. Esta
é uma afirmativa se considerarmos que o objetivo da educação é que os alunos sejam
capazes de agir e de assimilar os processos de aprendizagem ao longo da vida, então,
tem-se que associar a educação a algo que vai para além da mera aquisição de
conhecimentos disciplinares fragmentados.
Alunos autônomos, capazes de resignificar o conhecimento apreendido e
transformar o meio no qual estão inseridos, deixou de ser um ideal para o ensino para
tornar-se um objetivo imprescindível à formação. A busca pela valorização do ensino
e sua legitimação enquanto transformador social, deu-se por meio de reflexões em
que identificou que uma mudança precisaria ser feita, mas para isso, seria necessário
repensar a visão de homem, educação e sociedade.

A problemática na e da Licenciatura
Desde a década de 80, autores preocupados com os caminhos traçados
pelo ensino, vêm discutindo a crise na educação e a necessidade para que haja uma
mudança de paradigma e perspectiva. Do porquê da educação escolarizada, do como
este ensino deve ser instituído, enfim, da identidade da educação (BRZEZINSKI,
1996).
A transição de um paradigma tradicional para uma teoria crítica de
educação caiu nas graças no meio acadêmico, pois entendeu-se que a mudança
havia de ser feita, mas pouco conhecimento, estrutura e aplicabilidade tem-se quanto
o real objetivo dessa mudança tão almejada e necessária (BRZEZINSKI, 1996).
Em termos pedagógicos, fala-se muito sobre tornar nossos alunos capazes
de dizer, pela própria razão, o que é que devem pensar e fazer, contraditoriamente, é
possível se ouvir entre os universitários de cursos para Licenciatura, é que são poucos
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os mecanismos oferecidos pelo modo com que o curso é estruturado. Por que será?
O que pretende-se com um curso de formação inicial de professores?

Na verdade, a formação de educadores e professores deve começar por ser
pensada em comum por aqueles que receberam o encargo social de a levar à
prática. Às instituições superiores de formação de educadores e professores
cabem, neste momento, grandes responsabilidades. Perante a novidade do
quadro em que essa formação vai ser feita, a reflexão aprofundada sobre o
assunto é uma necessidade imperiosa e premente (PATRÍCIO, 1994, p.9).

Os professores formadores das instituições de ensino superior, ao assumir
o compromisso real de envolver e favorecer o ambiente da educação básica por meio
das pesquisas, reflexões e avaliações realizadas no ensino superior, tornam-se
responsáveis por construir a unidade, o “ideal comum” que elevaria o valor do
conhecimento e prática docente, definindo todos estes ambientes educacionais como
instituição social única e sólida para o processo de formação de um cidadão com
direitos e deveres perante a sociedade.
A formação universitária de professores é para além de somente uma
necessidade da função educativa. É uma unidade de educação geral comum, que
forma um só corpo capaz de preparar a fusão da e para a profissionalidade6 professor,
estabelecendo laços estreitos que permitam a passagem de um ao outro nos
momentos preciosos da ação educativa.
Aqueles que trabalham com o conhecimento têm por tarefa separar aquilo que
parece associado na realidade empírica. É isso que entendo por crítica: a
contribuição a um processo de nomeação que, em uma sociedade baseada na
informação, faz toda a diferença na vida dos indivíduos. A diferença entre ser
manipulado através da absorção de significados impostos por forças exteriores
e ser capaz de produzir autonomamente e de reconhecer novos significados
para a vida individual e coletiva (MELUCCI apud BRZEZINSKI, 2002, p.
51).

A princípio, a educação deveria incentivar, promover e trabalhar a todo
momento o exercício da reflexão, da análise e do pensamento crítico e criativo.
Inclusive quanto a sua própria existência, funcionamento, ferramentas e estrutura
6

O conceito de profissionalidade sugere uma nova perspectiva na abordagem da profissão docente que supera as
concepções normativas que a analisam a partir de modelos teóricos produzidos externamente ao exercício profissional
para, assim, compreendê-la em sua complexidade como uma construção social.
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operacional. Nas palavras de Freire (2001), a escola deveria ensinar os alunos a “ler
o mundo” e para isso seria necessário respeitar o contexto cultural e familiar dos
estudantes, dando a eles a oportunidade de participar do processo de ensinoaprendizagem, tendo voz ativa e vislumbrando realidades de ensino nos conteúdos
aprendidos que tivessem relação direta com o mundo em que estão inseridos.
Todos devem ser universalmente sujeitos de nossa história, de nossa vida
do real e não objetos utilizados pela manipulação do poder corrompido de uma
sociedade que se adoece pela perda contínua de princípios éticos. Reafirmando a
partir dos estudos dos filósofos Aranha (1997), Adorno (1995), a educação deve
voltar-se para a conscientização e posterior emancipação do sujeito. Neste sentido, a
educação deve, simultaneamente, buscar a emancipação humana de modo que se
questione a ideia de alienação e “decoreba”, e que se questione a educação
autoritária.
Os autores Moreira e Candau (2003), procuram mostrar a necessidade de
formar o docente pautado no princípio da “justiça curricular”. Nesta, a premissa é a
compreensão de que as práticas pedagógicas devem permitir o questionamento das
relações de poder, contribuindo, assim, para a redução da opressão, da discriminação
e do preconceito.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores,
foram apresentados no Parecer CNE/CP 09/2001, e pela Resolução CNE/CP 01/2002
princípios orientadores amplos que:
[...] incluem a discussão de competências e de conhecimentos necessários para
o desenvolvimento profissional, a organização institucional da formação de
professores e as diretrizes para a estruturação da matriz curricular. [...] cabe à
instituição de ensino superior a construção do projeto político pedagógico do
curso, de modo a traduzi-lo em uma proposta curricular inovadora e criativa
(LEITE, 2008, p.39-40).

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,
Resolução nº4 de 13 de julho de 2010, articula sobre os cursos de licenciatura
promover que os graduandos aprendam os conhecimentos, saberes e habilidades
referidas da profissão professor, ainda, deixa explícito que espera das instituições de
ensino superior uma formação que corresponda às exigências de uma educação mais
crítica e homogênea, no sentido de independentemente de classe social, localização
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de escola ou idade, o ensino deve ser o mesmo para todos (DCN, Resolução nº4, cap.
IV, 2010).
Leite (2008), defende que a Instituição de Ensino Superior é quem deve
assumir a responsabilidade de graduar professores, deve incorporar a construção e
resignificação da exigência social atribuída a este educador que ingressará na
educação básica. Considerando necessário que:

[...] assumam um posicionamento e um compromisso institucional a favor de
uma melhor formação de professores, nos cursos de licenciatura, por meio de
uma construção coletiva envolvendo todos os atores da Unidade de Ensino
Superior [...], assegurar uma formação de professores com identidade
profissional, capazes de responder às exigências e demandas atuais, dentro dos
quais seja enfatizado o papel e a importância de cada uma das disciplinas
oferecidas, na construção dos saberes docentes (p.49).

O currículo da formação inicial docente estruturado conforme a teoria crítica
de educação, deve favorecer a formação de professores conscientemente ativos nas
relações sociais. O que pode transformar o conhecimento social e historicamente
produzido em saber escolar, elaborando e estruturando conteúdos significativos
utilizando-se de diversificadas metodologias e estratégias de ensino, diferente de uma
mera instrumentalização do ensino, trata-se de promover que o estudante aprenda a
resignificar um “velho” conhecimento com um “novo” conhecimento apreendido. É o
processo de construção do aprender a aprender.
E mais, que a formação no ensino superior voltada para a Licenciatura,
tenha compromisso de formar professores com capacidade para identificar os
processos pedagógicos que ocorrem ao nível das amplas relações sociais,
expandindo dos muros escolares, capaz de articular o conhecimento do meio escolar
e para o meio social, que é e deve ser compreendido como um só. Não se pede um
caderno de receitas, mas sim um currículo compromissado com uma formação inicial
que gradue o professor responsável, àquele que é conhecedor da sua função e da
sua profissão.
Para tanto, defende-se a concepção de educação nos tempos atuais, com
princípio norteador construtivista idealizado como referência básica a partir do
mecanismo de assimilação e acomodação da epistemologia genética de Jean Piaget.
Nos estudos de Piaget, questões pedagógicas não foram foco de suas pesquisas, no
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entanto, seus estudos contribuíram como base de apropriação do meio educacional
para identificar e instaurar princípios pedagógicos no processo de ensinoaprendizagem. Pode-se ainda entender essa teoria como uma crítica a explicações
de modos inadequados de aprendizagem, modos que não levam à apreensão do
conteúdo propriamente dito e, ao mesmo tempo, como uma proposta de investigação
sobre as mais adequadas e corretas maneiras de apreendê-lo.
Para o processo de ensino, a teoria da assimilação de Piaget constituiria
uma teoria da psicologia da aprendizagem ou mesmo da didática. Ao adotar os
preceitos desta teoria, propõe-se no ensino uma modalidade de aquisição do
conhecimento em que o sujeito de modo ativo, compreenda cada fase do processo,
perceba os nexos causais existentes entre eles e incorpore como seu aquele conteúdo
e não que reconstrua por si mesmo a bagagem científica já constituída. Levanta-se a
possibilidade de uma transmissão sem imposição e de uma recepção sem a
característica da passividade (SARAVALI, 2004).
A partir da teoria crítica, o aluno entende-se enquanto sujeito e sua relação
com o meio, já que se admite a construção do conhecimento a partir da relação entre
o incentivo das estruturas cognitivas e a intervenção para novas correlações de e para
uma aprendizagem, simultaneamente em um constituir de um universo imenso e
infinito de oportunidades para o saber.
Dentro da sala de aula, o professor torna-se responsável por ensinar o
conhecimento de sua disciplina sem despejar a obrigatoriedade do aluno aprender a
aprender sozinho. Claro que para o aluno apreender não depende somente do
professor, mas este deve tomar para si o compromisso de que o primeiro importante
passo deve ser dado por ele no momento que assume ser professor. E neste estudo,
é a construção desta formação docente, constituída de sentido e significado no
momento de atuação.
A visão de totalidade possibilitou-se averiguar os caminhos percorridos pela
educação superior em consequência da necessidade política. Tantos foram os
pesquisadores, educadores, filósofos preocupados com a forma em que o ensino
estava se estruturando. Deixaram seus estudos como herança de uma educação que
parecia tão utópica pela forma com que evidenciava e se preocupava com uma
relação de aluno ativo, de relação dialógica entre professor aluno que, alguns cursos
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com habilitação em Licenciatura passariam a estruturar-se de forma a atender estas
especificidades de um ensino significativo.
Para este ensino que passou a ser qualitativo e não mais quantitativo, a
literatura indica dois componentes necessários à formação docente: saberes e
conhecimentos e o que cada um destes significam na formação inicial de professores.
(PIMENTA, 1999).
Estes, separados dispõem de caracterizações distintas, mas, quando
juntos, associados e presentes na aprendizagem e apreensão dos professores,
significa que possibilita e compete ao profissional da educação utilizar a sua área de
conhecimento (e se necessário buscar em outras áreas) saberes necessários para
analisar, aprender e compreender as interferências, inferências, reflexo de sua
concepção e prática pedagógica.
Ao finalizar este estudo, conclui-se que a consolidação de um curso que
habilita licenciados sofreu e sofre, constantemente, influências e interferências de
condições políticas, econômicas e culturais. Esta é uma situação valiosa desde que
atenda uma grande parte da sociedade e que corresponda às necessidades por ela
vivida. Fato este que, inicialmente, na implantação do curso de nível superior era
pouco relevante, sendo feita de forma descontextualizada e fragmentada a formação
de professores os impossibilitando de uma atuação significativa no ambiente escolar
que estava inserido. Percebe-se que é necessário para a educação transcender e
avançar de uma teoria tradicional de educação para a crítica e, para tal, os cursos de
formação inicial de professores para a educação básica, devem proporcionar
fundamentação teórica capaz de fazer com que os futuros professores sejam
conscientes e agentes de uma ação e atuação transformadora no ensino.
Partindo deste ideal, este estudo não se esgota aqui. Ele nos mostra que
será fundamental estudarmos, futuramente, quais são os elementos esperados para
uma formação com pressupostos da teoria crítica de educação com o objetivo de
caracterizarmos quais são as atribuições que torna um professor responsável.
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Resumo
O artigo propõe problematizar memórias e documentos referentes aos (des)caminhos
percorridos por uma obra considerada seminal do escritor januarense Manoel
Ambrósio Alves de Oliveira (1865-1947), que supostamente tendo ido ao prelo, jamais
chegou a ser distribuída. Os indícios de plágio discutidos no artigo situam-se no
entorno da obra intitulada Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização
do São Francisco, cujos originais encontram-se parcialmente preservados no acervo
da família do autor. Nesse trabalho específico, Manoel Ambrósio intentou alinhavar
uma narrativa histórica que resumisse cinco séculos de colonização do Vale do São
Francisco/Paranapetinga até o tempo presente, no caso em tela, a década de 1920,
tendo a redação original sido coligida como material didático dedicado “a mocidade
sanfranciscana”. O trabalho prévio de etnografia dos papéis constantes do acervo
pessoal do autor contraposto ás memórias de seus amigos e familiares apontam para
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um duplo movimento de silenciamento, qual seja: o primeiro, constatado a partir da
coleta e não publicação da obra por parte do poder público do estado de Minas Gerais,
por ocasião das comemorações alusivas ao centenário de fundação da Vila de
Januária/MG; e o segundo, com suposto plágio denunciado pelo próprio autor em
relação a participantes do Sexto Congresso Brazileiro de Geographia, que teriam se
apropriado do trabalho por ocasião deste evento realizado na capital mineira, em
setembro de 1916.
Palavras-chave: Manoel Ambrósio; História de Januária; Memória e Autoria.
Abstract
The article proposes to problematize memories and documents referring to the paths
not taken by a work considered seminal by the Januarense writer Manoel Ambrósio
Alves de Oliveira (1865-1947), which supposedly having gone to press, was never
distributed. The evidence of plagiarism discussed in the article is located around the
work entitled Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São
Francisco, whose originals are partially preserved in the author's family collection. It
appears that in this specific work, Manoel Ambrósio tried to stitch together a historical
narrative that summarized five centuries of colonization of the São Francisco
Valley/Paranapetinga until the present time, in this case, the 1920s, with the original
writing being collected as didactic material dedicated to “sanfranciscan youth”. The
previous work of ethnography of the papers contained in the author's personal
collection, as opposed to the memories of his friends and family, points to a double
movement of silencing. The first, verified from the collection and non-publication of the
work by the public power of the state of Minas Gerais, on the occasion of the
celebrations alluding to the foundation of Vila de Januária/MG; and the second, with
alleged plagiarism denounced by the author himself in relation to participants of the
Sixth Brazilian Congress of Geographia, who would have appropriated the work on the
occasion of the event held in the capital of Minas Gerais, in September 1916.
Key-word: Manoel Ambrósio; History of Januária; Memory and Authorship.

INTRODUÇÃO

Em texto que discute a existência de uma rede mundial de comunicação
cibernética que oportuniza o renascimento da utopia da manutenção de um espaço
de intercâmbio de conhecimentos que permitirá acesso e colaboração irrestrita a todos
os seres humanos, o titular da cátedra de Escrita e Cultura da Europa Moderna no
Collège de France7, Roger Chartier (1999), realiza uma síntese histórica de diferentes
revoluções mapeadas no processo de surgimento e democratização da cultura escrita,
que nos permitem, dentre outras reflexões, apontar preliminarmente para o

7

Para um esboço do perfil biográfico de Roger Chartier, consultar: CHARTIER, Roger. A história ou a
leitura do tempo. [tradução de Cristina Antunes]. 2 Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.
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desenvolvimento do conceito de autoria e direitos autorais,8 conforme se deu seu
desenvolvimento e irradiação para diferentes partes do mundo.
Da inicial negação da figura do autor até o pleno reconhecimento de seus
direitos sobre o texto produzido, a história da autoria do livro é também uma reflexão
sobre as possibilidades de sobrevivência da tecnologia livro impresso, na era do texto
eletrônico. Da invenção da prensa de madeira de Gutemberg passando pelas cópias
escritas que insistem em prevalecer mesmo depois de séculos da reprodução
mecânica de textos, vimos que o conceito de autoria foi sendo ressignificado entre os
autores, editores, tipógrafos e livreiros que compõem o mundo da produção editorial,
em meio a uma relação tensa e idiossincrática que se desenvolve mediada pela
revolução industrial, e em atenção as diferentes dinâmicas de apropriação e consumo
da cultura escrita, no caso em tela, em diferentes países da Europa. (Chartier, 1999)
Citando as distinções entre o desenvolvimento da arte e mecânica editorial
entre a França e Inglaterra – os dois grandes centros de produção e difusão do livro
impresso na Europa moderna – encontramos na incursão histórica de Chartier a
premissa de que apenas com o distanciamento da Idade Média desenvolveu-se a
percepção de que o múnus do escriba não é simples transcrição de um verbo ditado
pelo divino, mas que o escritor é criador e, consequentemente, dono do texto que
desenvolve. É fato que até o início do período setecentista tanto a língua inglesa
quanto a francesa elaboram distinções em relação ao writher/écrivains e o
author/auters (Chartier, 1999, p. 32), expressando, inclusive etimologicamente a
distinção entre quem escreve um texto que permanece no manuscrito e o seu “autor”,
que para o período designa exatamente o sujeito social que organiza e publica os
manuscritos alcançando por isso o status de senhor dos direitos autorais, na forma
como o compreendemos hoje.
Nessa interessante incursão em uma arqueologia do desenvolvimento da
indústria aplicada ao desenvolvimento da cultura escrita, Chartier também localiza a
figura do “fomentador” (1999, p. 34), um sujeito social tão distinto e poderoso que,
mesmo não tendo escrito a obra, torna-se seu proprietário e tutor a partir de uma
dedicatória. O expediente se explica em função do perigo que a noção de autoria podia
oferecer aos escritores, considerando que a má recepção do texto pelo poder
teológico e mundano impunha aos autores o mesmo destino dado as obras inclusas
8

Sobre o assunto, consultar: CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. [tradução
de Reginaldo de Moraes]. São Paulo: Editora UNESP, 1999.
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no Librorum Prohibitorum.9 Este sujeito a quem a obra é dedicada engendraria então
uma relação clientelística entre o autor (como o entendemos na atualidade), e o seu
protetor/patrocinador/detentor, cujas dedicatórias são expressão suficiente da posse,
direito de autoria e proteção.
Considerando esse histórico de apropriação embasado no costume de dedicar
as obras a um mentor financeiro ou intelectual, expediente que prevalece em boa parte
das obras publicadas pelo escritor catrumano Manoel Ambrósio Alves de Oliveira
(1865-1947), o presente artigo propõe percorrer memórias e documentos referentes
aos (des)caminhos de uma obra considerada seminal do escritor januarense, que
supostamente tendo ido ao prelo, jamais chegou a ser distribuída. Em referência a
essa mesma obra,10 discute-se os indícios de plágio de seu conteúdo defendido com
sucesso por ocasião do Sexto Congresso Brazileiro de Geographia, realizado na
capital do estado de Minas Gerais em setembro de 1916. O trabalho de etnografia dos
papéis em que constam as lamentações constantes do acervo pessoal do autor,
contraposto ás memórias de seus amigos e familiares apontam para um duplo
movimento de silenciamento desta obra em específico, por razões sobre as quais
refletiremos. O primeiro movimento, constatado a partir da coleta e não publicação do
boneco do livro por parte do poder público do estado de Minas Gerais, por ocasião
das comemorações alusivas a fundação da Vila de Januária/MG; e o segundo, com o
suposto plágio denunciado pelo próprio autor em relação a participantes do
mencionado Congresso de Geografia, como veremos.

DADOS E PERCURSOS METODOLÓGICOS: ETNOGRAFANDO PAPÉIS E
REDESCOBRINDO A PRODUÇÃO AMBROSIANA

Cumpre mencionar que o escritor januarense Manoel Ambrósio foi um
intelectual negro que viveu grande parte de sua vida sob os efeitos sociológicos do
que é caracterizado como o Sertão do cangaço, da jagunçagem e/ou coronelismo, 11
dependendo do autor consultado (Vasconcellos, 1976). Para melhor entendimento do

9

Sobre características do códice e seus possíveis desdobramentos sociais, consultar: FAHY, Conor. O
Index Librorum Prohibitorum e a indústria gráfica veneziana no século XVI. Estudos Italianos , v. 35,
n. 1, pág. 52-61, 1980.
10 Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco (manuscrito não datado).
11 Sobre o assunto, consultar: PINTO, Liliane Faria Corrêa. Coronelismo: uma análise
historiográfica. Locus: Revista de História, v. 23, n. 2, 2017.
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contexto de vida e produção literária de Manoel Ambrósio, convêm situar que o título
de “coronel” refere-se a patentes compradas pelos grandes proprietários de terra junto
aos quadros da Guarda Nacional brasileira entre os séculos XIX e XX. Criada por
inspiração francesa em 1831 e extinta entre 1918/1922, no Brasil, a Guarda Nacional
tornou-se uma espécie de “milícia” aristocrática em que o termo “Coronel” equivale a
um título de nobreza, emprestando ao seu detentor o prestígio e o poder de exercer o
monopólio da violência em nível local e regional. É possível pressupor que a
arbitrariedade e violência expressa por essa forma de organização política e social
que influenciou a trajetória de vida do autor também tenha condicionado sua produção
literária e, sobretudo, a viabilidade e alcance de sua obra, como se percebe em seu
perfil biográfico.12
Da obra Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São
Francisco somente restam fragmentos no arquivo da família Ambrósio, constantes de
dois grossos tomos manuscritos em que são compulsadas imagens, memórias, fotos,
transcrições de antigos documentos notariais, textos de jornal e bilhetes correlatos.
Segundo a crônica da família Ambrósio, a salvaguarda e eventual complementação
deste material que sobreviveu ao tempo foi realizada por Manoel Ambrósio Júnior13
(1908-1986), o filho do autor. Calculando a cronologia de época, vimos que passada
mais de uma década da série de constrangimentos políticos e judiciais sofridos por
Manoel Ambrósio, em função de sua atuação como periodista em Januária, norte de
Minas Gerais14, o encontramos na década de 1920 envolvido em outra desdita. Desta
vez com a constatação do sumiço dos originais de sua obra Esboço Histórico de
Januária, defendida e aprovada com louvor por ocasião do Sexto Congresso Brazileiro
de Geographia, evento realizado em Belo Horizonte na primeira quinzena do mês de

12

Para um vislumbre sintético da trajetória de vida e produção de Manoel Ambrósio, consultar:
PIMENTA JÚNIOR, Pedro Borges. O autor e a obra. In: CADERNO DE RESUMOS : I SEA - 2021 /
organizadores Ramiro Esdras Carneiro Batista, Pedro Borges Pimenta Júnior, Ana Paula Ribeiro
Queiroz de Souza. – Belém: Folheando, 2021, p. 15-20.
13 Ambrósio Júnior foi servidor público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. Membro
do quadro de fundadores da Comissão Mineira de Folclore/CMFL e da Academia Municipalista de
Letras de Belo Horizonte, ocupando a cadeira de Ambrósio-pai. Demógrafo, escritor e folclorista,
Ambrósio Júnior escreveu e publicou “Iaiá Quitéria”, “A marcha para o Oeste” e “No meu rio tem mãe
d’água”, além de promover as obras do pai.
14 Conforme denúncia de próprio punho feita pelo autor no Jornal O Pharol (edição de abril de 1902).
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setembro de 1916,15 oportunidade em que Ambrósio teria colhido a promessa de
publicação de seu trabalho por parte dos organizadores. Analisando os documentos
constantes do acervo de família junto aos mesmos manuscritos de História de
Januária, constatamos correspondência trocada entre o autor e diferentes agentes
públicos, a exemplo do Secretário de Educação e Saúde de Minas Gerais a época,
senhor Noraldino Lima (ver Imagem 02), sobre os descaminhos dessa produção que
segundo os documentos coligidos também estiveram no prelo da Imprensa Oficial de
Minas Gerais e, por alguma razão, não foi distribuída. Dois eventos referentes à
mesma obra, que tomaremos a análise.
O trabalho de etnografia documental nos leva a memórias e aos caminhos
percorridos pelo autor e sua obra, em busca de reconhecimento e publicação em
diferentes lugares do Brasil (Sá-Silva e Almeida, 2009). Também recorremos a cartas,
bilhetes e memórias pessoais dos descendentes do autor, combinando história e
memória a fim de melhor entender os enredos que nos são apresentados (Ricoeur,
2007), tendo em vista o objetivo de desvelar os silêncios em torno dos manuscritos do
Esboço Histórico ambrosiano. Dos fragmentos da obra que pudemos escrutinar,
percebe-se as memórias do gentio Kayapó no Brejo do Salgado, passando pelas
lendárias minas de prata que o bandeirante Robério Dias teria descoberto na região
de Januária ainda no período colonial. A obra também fala de pistas deixadas pelas
inscrições rupestres; a guerra dos Emboabas no sertão em que aparece Manuel
Nunes Viana; a criação da capitania do Pernambuco; o julgado de São Romão, arraialpresídio que marca a colonização sanfranciscana; o ouro descoberto em Paracatu; a
inconfidência de Dona Maria da Cruz; os quilombolas, Tiradentes e a árvore
genealógica legada pelo paulista Maciel Parente, dentre outras histórias.
É nessa última menção onde aparentemente temos uma pista para o interdito
da obra, pois embasado na transcrição de documentos do antigo cartório de Brejo do
Salgado, Manoel Ambrósio acusa o roubo do patrimônio da Igreja de Nossa Senhora

15

Manoel Ambrósio Alves de Oliveira foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Mineiro,
conforme atestam as folhas de rosto de livros por ele publicados (Ver bibliografia do autor citada
nas referências). Para a cronologia dos congressos, consultar: EVANGELISTA, Hélio de Araújo.
Congressos Brasileiros de Geografia. Revista geo-paisagem (on line). Ano 2, nº 3,
Janeiro/Junho de 2003. Disponível em http://www.feth.ggf.br/congresso.htm Acesso em 15 de
julho de 2021.
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do Amparo, demonstrando que as terras doadas à igreja pelos bandeirantes foram
posteriormente “griladas” e incorporadas ao patrimônio de potentados locais.
O itinerário do que restou do manuscrito de Narrativa de Colonização do São
Francisco segue com a descrição de Dom João VI; a criação da comarca do São
Francisco; o porto de Januária ascendendo à condição de Villa e finaliza descrevendo
presidentes e juízes do período republicano, chegando até o contexto de vida do autor,
nas primeiras décadas do século XX. Para a discussão que nos interessa,
mencionamos o manuscrito coligido junto ao arquivo de Esboço Histórico de Januária.
De próprio punho, em 14 de agosto de 1932, Manoel Ambrósio desabafa:
(...) Já não são estas as decepções porque temos passado, ora
confiando, ou entregando trabalhos nossos, para depois ve-los
copiados e estuprados por certo e determinados ratoneiros de
litteratura commodista e mentirosa, figurando longe por esses
boracos que se inculcam de expoentes do trabalho intellectual de
uma nação de território tão vasto, como mais vasta ainda é a
ignorancia e ausencia de cultura portanto, do seu povo, concernente
aos usos e costumes. Pobres bestas de carga! Pobres páos de
amarras...! os que mourejam pela grandeza da patria. Desgraçado
Brazil! Bem raras as consciencias são que como a de um Carlos Goes,
podem ser escoimados por exemplo. Causaram-nos pessima
impressão as tentativas para rehaver esse tempo perdido. Contavanos que o Presidente da Sociedade de Geographia - do Rio - havia
requisitado todos os papeis, trabalhos e documentos do Congresso.
Fomos até lá. Mas, não estava no Rio e sim em Bello Horizonte; foi a
resposta. Em Bello Horizonte não estava e sim no Rio. No Rio pela
segunda vez! Enquanto isso, prevendo o miseravel jogo e cerrando
ouvidos às miserias da vida que não poucas, demos de novo ao
trabalho. Quasi quatro meses de espera quando hontem (13 de agosto
de 1932) recebiamos em definitivo estas amargas palavras do Rio: Nem vestígio! Louvado Deos! Havíamos entregado à Prefeitura o 1º
volume do "Esboço Histórico" e estamos já a (ilegível) o 2º. Sirva isto
de exemplo aos patrícios. (Manoel Ambrósio, sem paginação –
manuscrito inédito, agosto de 1932, grifos nossos).

Segundo Ambrósio, a obra completa, inocentemente entregue em mãos do
Presidente da Sociedade de Geographia da época desapareceu para sempre em
algum lugar do entre eixo Rio de Janeiro – Belo Horizonte. Razão que o leva a refazer
o que é possível do trabalho, tendo em vista a urgência de entregá-lo à prefeitura de
Januária, para que siga ao prelo nas oficinas da imprensa oficial do estado de onde,
igualmente, nunca voltaria, segundo os documentos anexos:
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Imagem 01 – Ofício assinado pelo prefeito de Januária/MG no ano de 1932, senhor Olímpio José
Pimenta Júnior, acusando o recebimento e envio do boneco do livro Esboço Histórico de Januária –
Narrativa de Colonização do São Francisco à Imprensa Oficial do Estado. Fonte do arquivo: família
Ambrósio (2012).

Imagem 02 – Ofício assinado pelo secretário de estado da educação de Minas Gerais no ano de 1933,
Senhor Noraldino Lima, acusando o recebimento e cumprimentando o Professor Manoel Ambrósio pela
obra Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco, supostamente no
prelo naquela ocasião. Fonte do arquivo: família Ambrósio (2012).

Como visto e a exemplo do trabalho entregue a Sociedade de Geographia nos
idos de 1916 na capital mineira, a segunda versão do trabalho remetida a mesma
cidade para as oficinas da Imprensa Oficial do estado também de lá não retornariam,
nem sequer os originais. Diante das memórias e documentos ajuntados, restam os
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silêncios acerca do sumiço da obra em duas ocasiões distintas, uma que podemos
caracterizar como de caráter científico e a outra de viés político e institucional.
Estranha-se o sumiço sobretudo quando o trabalho se faz politicamente necessário,
tendo em vista a proximidade das comemorações alusivas ao primeiro centenário da
Comarca de Januária, conforme anunciava o prefeito Pimenta Júnior (vide Imagem
01).
Vale indagar se o desaparecimento da obra ocorrido duas vezes no intervalo
de duas décadas seria mera obra do acaso, ou simples infortúnio de um escritor
marginal?

CONSIDERAÇÕES FINAIS: SILENCIAR, MIMETIZAR E APAGAR

Longe da elaboração de teorias conspiratórias intentamos lançar alguma luz
sobre o desaparecimento de uma obra de relevância histórica e literária para os povos
e populações do médio São Francisco, em pelo menos duas oportunidades
documentadas. Obra compulsada com dificuldade e ao longo de quase trinta anos de
pesquisa por um autor negro do sertão sanfranciscano, seu sumiço no âmbito da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais torna-se ainda mais enigmático quando
é sabido que o mesmo órgão publicou livros literários de Manoel Ambrósio, a exemplo
do romance histórico Hercilia, por volta de 1923. 16 Nesse sentido, o ato de “ouvir os
mortos com os olhos” em atenção a sua memória (Chartier, 2010) e a de seus
descendentes, torna-se um imperativo ético e histórico, tendo em vista a necessidade
de desvelar e/ou recompor a história literária dos sertões sanfranciscanos,
desconstruíndo a premissa de que se trata de um rio e de respectivos povos sem
história.
Para melhor interpretação da desdita convêm considerar aspectos do perfil
biográfico do autor, sobretudo de sua atuação como periodista que pode ter-lhe
exposto á confrontação e consequente perseguição por parte dos bastiões do
coronelismo regional, tendo em vista que sua pesquisa levantava questões fundiárias
que, se interessavam muito ao patrimônio pretérito da Igreja católica, iam de encontro
aos interesses dos grandes proprietários de terra da região. Retomando o histórico

16

Sobre isto, conferir a publicação: OLIVEIRA, Manoel Ambrósio Alves de. Hercilia: romance histórico.
1ª ed. – Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1923.
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proposto por Chartier sobre as possibilidades de autoria compartilhada, também se
pode considerar que a ausência de um “fomentador” a quem a obra poderia ser
dedicada e eventualmente, protegida e viabilizada, diz muito sobre o silêncio sepulcral
projetado sobre a mesma. Isso posto, pode-se afirmar provisoriamente que os
respectivos movimentos de silenciamento, mimetismo e apagamento fazem parte de
uma mesma dinâmica de descredenciamento que atingem a profusão de textos
ambrosianos.
A evolução dos trabalhos de etnografia documental e o escrutínio dos
fragmentos da obra que sobreviveram ao tempo e silenciamento, aliada a
recomposição da memória da família Ambrósio, deve debelar qualquer pendência a
teorias conspiratórias, trazendo a luz o que realmente aconteceu aos originais do
Esboço Histórico de Januária – Narrativa de Colonização do São Francisco.
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Resumo
OBJETIVO: Buscar, a partir da literatura, evidências científicas disponíveis acerca dos
eventos adversos associados às vacinas utilizadas contra a COVID-19. MÉTODO:
Realizou-se busca nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, reunindo estudos
observacionais descritivos, publicados no período entre Janeiro de 2021 e Janeiro de
2022, que documentassem eventos adversos pós-vacinação contra a COVID-19, na
população com idade entre 20 e 59 anos. RESULTADOS: Foram revisados 27
estudos, que apontaram a trombocitopenia trombótica em seio venoso cerebral,
associada à vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), como evento adverso
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mais encontrado. Ademais, foi o evento adverso que teve mais óbitos como desfechos
dos casos. CONCLUSÃO: Observou-se que os eventos adversos estão
frequentemente associados à primeira dose das vacinas. Foram encontradas
associações de eventos adversos em adultos, envolvendo as principais vacinas
utilizadas mundialmente.
Palavras-chave: Vacinas. COVID19. Eventos adversos.
Abstract
OBJECTIVE: To search, from the literature, available scientific evidence about adverse
events associated with vaccines used against COVID-19. METHOD: A search was
carried out in the Scielo, Lilacs and Medline databases, bringing together descriptive
observational studies, published between January 2021 and January 2022,
documenting adverse events post-vaccination against COVID-19, in the population
aged between 20 and 59 years. RESULTS: Twenty-seven studies were reviewed,
which indicated thrombotic thrombocytopenia in the cerebral venous sinus, associated
with the ChAdOx1nCov-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca), as the most common
adverse event. Furthermore, it was the adverse event that had more deaths as case
outcomes. CONCLUSION: It was observed that adverse events are often associated
with the first dose of vaccines. Associations of adverse events in adults were found,
involving the main vaccines used worldwide.
Keywords: Vaccines. COVID-19. Adverse effects.

INTRODUÇÃO

A COVID-19 (do inglês, Coronavirus Disease - 2019), teve seu primeiro caso
identificado em Dezembro de 2019, em Wuhan, na China, após um surto infeccioso
de uma síndrome respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, uma mutação de um
coronavírus. Os coronavírus fazem parte de um grupo de retrovírus de origem
zoonótica, com uma velocidade de disseminação muito mais rápida que outros vírus,
o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar a COVID-19 como
pandemia, em março de 2020, três meses depois de sua descoberta (SILVA et al.,
2020).
Segundo a OMS, cerca de 318 milhões de casos de COVID-19 já foram
confirmados globalmente, causando mais de 5,5 milhões de mortes desde o início da
pandemia (WHO, 2022). Diante da alta mortalidade e a ausência de tratamento
definitivo para a doença, o desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19 foi
acelerado no mundo, oportunizado pela detecção de sequências genômicas do
coronavírus, forte colaboração entre os centros de pesquisa, financiamento suficiente
e demanda urgente e elevada do mercado (TAVILANE et al., 2021).
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O processo de desenvolvimento vacinal ocorre a partir de um estudo clínico,
com fase laboratorial ou exploratória, para identificação do agente causador da
doença, e fase pré-clínica, realizada por meio de testes in vitro (modelos celulares) e
in vivo (modelos animais), objetivando a avaliação de dose e toxicidade nesta
população. Os ensaios clínicos, em humanos, são divididos em três fases. Os estudos
de fase 1 visam avaliar a segurança do produto, enquanto os de fase 2 avaliam
segurança, dose e frequência de administração, bem como sua imunogenicidade. Os
de fase 3 têm como desfecho principal a avaliação de eficácia do produto, através de
ensaios clínicos controlados, randomizados, envolvendo milhares de voluntários.
Após a publicação científica desses dados, a vacina candidata é submetida à
avaliação pelas agências reguladoras, para posterior produção e distribuição. Por fim,
os estudos de fase 4, ou de pós-licenciamento, estimam os efeitos e eventos adversos
(EA) após a utilização da vacina, em larga escala, na população alvo. Cada etapa
deste processo dura em média vários meses a anos (LIMA et al., 2021).
As vacinas para prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2 são consideradas a
estratégia mais promissora para controlar a pandemia. De dezembro de 2020 a março
de 2021, a Agência Europeia de Medicamentos (AEM) aprovou quatro vacinas com
base em ensaios clínicos randomizados, cegos e controlados: duas vacinas baseadas
em RNA mensageiro — BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e mRNA-1273 (Moderna) — e
duas vacinas compostas de um vetor adenoviral recombinante — ChAdOx1 nCov19 (AstraZeneca) e Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson/Janssen) (GREINACHER et
al., 2021). No entanto, a segurança da maioria dessas vacinas foi determinada a partir
de estudos de fase 1 e 2, implicando na necessidade de monitoramento contínuo e
rastreio de efeitos colaterais ou EA que não foram detectados durante os ensaios
clínicos. Os efeitos colaterais, como febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia e
artralgia, podem ocorrer, normalmente nos três primeiros dias após a vacinação contra
a COVID-19 e se caracterizam de intensidade leve a moderada, com resolução dentro
de um a dois dias após o início (UWAYDAH et al., 2021).
Os dados disponíveis na literatura científica apontam que as vacinas contra a
COVID-19 são geralmente seguras e bem toleradas. No entanto, os recentes
relatórios de monitoramento das vacinas sugerem que um pequeno número de
indivíduos tem sofrido EA graves após a vacina, tornando-se um alvo de interesse
crescente entre a comunidade científica (NUNE et al.,2021). Diante disso, o presente
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estudo tem como objetivo buscar, a partir da literatura, evidências científicas
disponíveis acerca dos EA associados às vacinas utilizadas contra a COVID-19.

MÉTODO

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa que teve sua
pergunta norteadora estruturada pela estratégia PICo, acrónimo no qual “P”
representa população/fenômeno, “I” representa a intervenção/interesse e “Co” o
contexto/característica. Desse modo, estabelecemos para esta revisão a seguinte
estratégia PICo: P - população adulta, definida segundo a OMS; I - vacinação; Co: EA
pós- vacinação, resultando na seguinte pergunta: Quais eventos adversos pósvacinação contra a COVID-19, em adultos, são evidenciados na literatura? Para
respondê-la, buscou-se artigos científicos nas bases de dados, Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library
Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online
(Medline/Pubmed).
Para consulta nas bases de dados utilizou-se os termos DeCs, na seguinte
estratégia de busca: vacinas and Covid and eventos adversos. Na Medline/ Pubmed
utilizou-se os termos MeSH na seguinte estratégia de busca: vaccine and Covid and
adverse effect and case report. Neste estudo foi considerado como EA o que
preconiza a resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 9, de 20 de fevereiro de 2015
da Agência de Vigilância Sanitária (DA UNIÃO, 2015).
Os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados inicialmente
pela leitura dos títulos e resumos e posteriormente a partir da leitura do artigo na
íntegra, utilizando como critérios de inclusão nesta revisão: estudos observacionais
descritivos com texto completo disponível gratuitamente, publicados no período entre
janeiro de 2021 e Janeiro de 2022, nos idiomas português e inglês, que
documentassem EA pós- vacinação contra a COVID-19, na população com idade
entre 20 e 59 anos. Foram excluídos da análise os estudos de revisão, estudos que
envolvessem mulheres grávidas, crianças, relatos de EA em pacientes com câncer,
doenças neuromusculares e imunossuprimidos; artigos que não mencionassem o tipo
de vacina utilizada, idade do paciente, intervalo entre a aplicação da vacina e o
surgimento do EA, o EA ou desfecho do caso, cartas ao editor, editoriais e publicações
em anais.
89

COLETÂNEA MULTIATUAL: INTERDISCIPLINAR

RESULTADOS

Partindo das estratégias de busca foram identificados 253 estudos nas bases
de dados. A primeira seleção de estudos para esta revisão foi realizada pelo título,
sequencialmente pelo texto completo e por fim avaliação crítica e supressão dos
artigos que não obedeciam aos critérios de inclusão. Foram incluídos 27 estudos
descritivos para análise qualitativa dos dados. Os estudos relataram 32 casos de EA
pós- vacina contra COVID-19 e mencionaram cinco vacinas e seus respectivos
laboratórios

(ChAdOx1nCov-19

Therapeutics),

BNT162b2

(Oxford-AstraZeneca),

(Pfizer/BioNTech),

mRNA-1273

BBIBP-CorV

(Moderna

(Sinopharm),

Ad26.COV2.S (Janssen-Cilag)). A vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)
esteve envolvida no maior número de casos (ALADDIN et al., 2021; ALADDIN et al.,
20021; CASUCCI et al., 2021; CHOI et al., 2021; DE MICHELE et al., 2021; GUAN et
al., 2022; LEE et al., 2021; MALHOTRA et al., 2021; MARAMATTON et al., 2021;
NOTGHI et al., 2021; PAGENKOPF et al., 2021; SCHULTZ et al., 2021), seguida pela
BNT162b2 (Pfizer/BioNTech ) (ABBATE et al.,2021; BARTLETT et al., 2021;
ČENŠČÁK et al., 2021; FUJIMORE et al., 2021; MANEA et al., 2022; NUNE et al.,
2021; ZAKARIA et al., 2021) e mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) (AL- MASHDALI
et al., 2021; HASNIE et al., 2021; LEE et al., 2021; MUTHUKUMAR et al., 2021;
OSMANODJA et al., 2021; SAIFUDDIN et al., 2022; THAPPY et al., 2021). O EA mais
encontrado neste estudo foi a trombocitopenia trombótica (TT) em seio venoso
cerebral, associada a vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), em quatro
pacientes (CHOI et al., 2021; GUAN et al., 2021; MARAMATTOM et al., 2021;
SCHULTZ et al., 2021) e a vacina BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), em um paciente
(ZAKARIA et al., 2021). Ademais, foi o EA que teve mais óbitos como desfechos dos
casos. Os EA estiveram relacionadas predominantemente com a primeira dose das
vacinas. Quanto a faixa etária, os estudos apresentaram casos de indivíduos com
idades entre 22 e 58 anos, dos quais 16 homens e 16 mulheres. Os dados dos estudos
analisados estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de
pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil,
2022.
(Continua)
Autor/ Ano

Tipo de Amostra/
pesquisa
Idade

Vacina/ Dose

EA

Abbate
2021

et

al., Série de A: H; 27
casos
B: M; 34

Aladdin
2021

et

al., Estudo
de caso

M; 36

Aladdin; Shirah., Estudo
2021
de caso

M; 42

ChAdOx1
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1

Al-Mashdali
al., 2021

H; 32

mRNA-1273 (Moderna) /1

et Estudo
de caso

A: BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)
/2
B: BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)
/1
ChAdOx1
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1
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Miocardite
fulminante

Intervalo vacina EA

A: 36horas
B: nove dias

Trombocitopenia
duas semanas
trombótica imune e
coagulação
intravascular
disseminada
Estado
epiléptico 10 dias
refratário de início
recente
Encefalopatia aguda 24 horas

Desfecho

A: Óbito
B: Óbito

Óbito

Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
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Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de
pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil,
2022.
(Continuação)
Autor/ Ano

Bartlett
2021

et

Tipo de Amostra/
pesquisa
Idade

al., Estudo
de caso

H; 46

Vacina/ Dose

EA

BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /2

Perimiocardite
e
disfunção
ventricular esquerda
Casucci;
Estudo
M; 52
ChAdOx1
Coagulação
Acanfora, 2021
de caso
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1 intravascular
disseminada
Čenščák et al.,
Estudo
H; 42
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1
Síndrome
de
2021
de caso
Guillan-Barré
Choi et al., 2021 Estudo
H; 33
ChAdOx1
Trombose do seio
de caso
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1 venoso cerebral e
hemorragia
intracraniana
De Michele et al., Série de A: M; 57 A: ChAdOx1
Infarto de artéria
2021
casos
B: M;
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) cerebral média e
55
/1
trombocitopenia
trombótica
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Intervalo vacina EA

Desfecho

24horas

Tratamento
clínico

< 24horas

Tratamento
clínico

14 dias

Tratamento
clínico
Óbito

9 dias

A: 9 dias
B: sete dias

A: Evolução
grave
B:
Morte
encefálica
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Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de
pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil,
2022.
(Continuação)
Autor/ Ano

Tipo de Amostra/
pesquisa
Idade

Vacina/ Dose

EA

Intervalo vacina EA

Fujimore et al., Estudo
2021
de caso
Guan et al., 2022 Estudo
de caso
Hasnie et al., Estudo
2021
de caso
Lee et al., 2021
Estudo
de caso

M; 40

BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /2

Mielite cervical

H; 52

ChAdOx1
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) / mRNA-1273
(Moderna
Therapeutics) /1
ChAdOx1
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) / 1

Trombose do seio 10 dias
venoso cerebral
Perimiocardite
três dias

Malhotra et al.,
2021
Manea et al.,
2021
Maramattom et
al., 2021

Estudo
de caso
Estudo
de caso
Estudo
de caso

H; 36

M; 44

ChAdOx1
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1

Muthukumar et
al., 2021
Notghi et al.,
2021

Estudo
de caso
Estudo
de caso

H; 52

mRNA-1273
(Moderna Miocardite
Therapeutics) /2
ChAdOx1
Mielite transversa lo
nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/1 ngitudinal extensa

H: 22
M; 50

H; 29

H;58

ChAdOX1 nCoV-19
(Oxford/AstraZeneca) /1
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1
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Púrpura
trombocitopênica
trombótica
Mielite

duas semanas

12 dias

oito dias

Paralisia de Bell e seis dias
diplopia
Trombose do seio quatro dias
venoso cerebral
três dias
Sete dias

Desfecho

Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Caso
tratado
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Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de
pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil,
2022.
(Continuação)
Autor/ano

Tipo de Amostra/
Vacina/Dose
pesquisa
Idade
Nune et al., 2021 Estudo
M; 44
NT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1
de caso
Osmanodja
al., 2021

et Estudo
de caso

Pagenkopf;
Südmeyer, 2021
Rossetti et al.,
2021
Saifuddin et al.,
2021

Estudo
de caso
Estudo
de caso
Estudo
de caso

H; 25

H;45
H; 38
M; 56

EA

Síndrome
inflamatória
multisistêmica
mRNA-1273
(Moderna Púrpura
Therapeutics) /1
trombocitopênica
trombótica
ChAdOx1
nCov-19
(Oxford- Mielite transversa
AstraZeneca)/ 1
longitudinal extensa
Ad26.COV2.S (Janssen-Cilag) /- Síndrome
de
Guillain-Barré
mRNA-1273
(Moderna “Braço COVID”
Therapeutics) /3
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Intervalo vacina EA
dois dias

Desfecho
Tratamento
clínico

quatro dias

Tratamento
clínico

11 dias

Caso tratado

duas semanas

Tratamento
clínico
Tratamento
clínico

<24horas
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Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de
pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil,
2022.
(Continuação)
Autor/ano
Schultz
2021

et

Tipo de Amostra/
Vacina/Dose
pesquisa
Idade
al., Série de A: M; 37 ChAdOx1
casos
B: M; 42 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1
C: H; 32
D: M; 39
E: M; 54

Thappy et al., Estudo
2021
de caso
Uwaydah et Estudo
al., 2021
de caso

H; 43

Zakaria et al.,
2021

H; 49

Estudo
de caso

M; 22

EA

Intervalo vacina EA
Trombose venosa A: 8 dias
cerebral
com B: 10 dias
Hemorragia
C: sete dias
intracraniana
D: 10 dias
E: sete dias

mRNA-1273
(Moderna Síndrome nefrótica
sete dias
Therapeutics) /1
BBIBP-CorV (Sinopharm) / 2
Síndrome
< 24horas
inflamatória
multisistêmica
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1
Trombose do seio duas semanas
venoso cerebral

Desfecho
A: Óbito
B: Óbito
C:
tratamento
clínico
D:
Tratamento
clínico
E: Óbito
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico
Tratamento
clínico

FONTE: Elaborada pelo autor (2022). LEGENDA: EA - Evento Adverso, M - Mulher, H - Homem, < - menor que, A - Paciente 1, B Paciente 2, C - Paciente 3, D - Paciente 4, E - Paciente 5.
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DISCUSSÃO

A vacinação constitui a principal estratégia para controle da pandemia da
COVID-19. Consequentemente, programas de vacinação em grandes proporções
estão em andamento em todo o mundo, tornando os sistemas de vigilância pósvacinação imprescindíveis na avaliação da segurança das vacinas a partir da
detecção de quaisquer EA pós-vacinação contra a COVID-19 (HAKROUSH et al.,
2021).
Os resultados encontrados nessa revisão levantam a questão da segurança
das vacinas mais utilizadas contra a COVID-19. O presente estudo reportou como
principal EA a TT no seio venoso cerebral, em indivíduos que receberam a primeira
dose da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca). A TT, é um evento raro,
caracterizada pela presença de eventos tromboembólicos acompanhados de
plaquetopenia de ocorrência geralmente em sítios atípicos como o seio venoso
cerebral ou as circulações esplâncnicas. No entanto, também há relatos de
trombose em locais típicos, como trombose venosa profunda, tromboembolismo
pulmonar, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e trombose em múltiplos
órgãos (MARAMATTOM et al., 2021; PERSCH et al., 2021).
Os mecanismos fisiopatológicos da TT ainda não estão esclarecidos, todavia
sustenta-se a hipótese que estejam associados a uma reação autoimune e que
compartilhe um mecanismo semelhante com a Trombocitopenia Induzida por
Heparina, um processo no qual os anticorpos anti-PF4 criam um complexo com o
fator plaquetário CXCL4 e se ligam ao receptor Fcγ IIa das plaquetas, resultando
em ativação plaquetária e liberação de micropartículas pró-coagulantes,
provocando ativação e agregação plaquetária (GREINACHER et al., 2021;
HOGAN; BERGER, 2020). Nessa situação, os níveis de D-dímero costumam estar
muito aumentados, porém com níveis de fibrinogênio normais (GREINACHER et
al., 2021). Embora a incidência de TT na população seja baixa, a mortalidade e
morbidade são muito altas, assim o diagnóstico e o tratamento precoce são
necessários para um bom prognóstico (CHOI et al., 2021).
Ainda

associado

à

vacina

ChAdOx1nCov-19

(Oxford-AstraZeneca),

encontramos nesse estudo a ocorrência de três casos de Mielite. O
desenvolvimento de mielite associada temporalmente a vacinação tem sido
recorrentemente observada após a administração de diferentes vacinas contra a
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COVID-19. Três casos de mielite transversa foram relatados durante o ensaio
clínico de pré-aprovação da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca),
considerando-se possível relação com a vacina. No entanto, um deles foi
descartado devido a uma esclerose múltipla preexistente. Acerca desses eventos,
Pagenkopf et al. (2021) menciona que as hipóteses permanecem vagas e não é
possível a avaliação da causalidade potencial com a vacina.
Em vista disso e diante da importância da vacinação, a OMS e a AEM
emitiram parecer favorável ao uso da vacina ChAdOx1nCov-19 (OxfordAstraZeneca),

informando

que

os

eventos

são

extremamente

raros,

aproximadamente 5,5 a 7,6 casos por milhão de pessoas vacinadas, e que os
benefícios da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) na redução da
morbimortalidade da COVID-19 superam os seus potenciais riscos. É necessário
esclarecer ainda que eventos tromboembólicos ocorrem natural e frequentemente
na população, independentemente de vacinação (SOBREIRA et al., 2021).
O EA mais encontrado neste estudo, a TT, ocorreu no intervalo de quatro
dias a duas semanas após a administração da vacina ChAdOx1nCov-19 (OxfordAstraZeneca) e de forma predominante no sexo feminino, corroborando os
resultados encontrados por Schulz et al. (2021). Os mecanismos subjacentes às
diferenças sexuais em resposta à vacinação sugerem que a modulação dos
hormônios sexuais, bem como a regulação genética e epigenética e microbioma
intestinal influenciam nas respostas e resultados de vacinas de acordo com o sexo.
As mulheres produzem mais anticorpos como resultado da vacinação e respondem
mais ativamente às infecções. Além disso, apresentam respostas imunes mais
fortes com mediação celular e humorística à vacinação e infecção quando
comparadas aos homens. Assim, a eficácia da vacina sugerida para adultos é
potencialmente maior para as mulheres do que para os homens. Não obstante, as
mulheres sofrem EA com maior frequência e intensidade. Diante disso, é crucial
que o sexo do indivíduo seja considerado no desenvolvimento das vacinas para a
estimativa real de eficácia, resposta vacinal e EA(CIARAMBINO et al., 2021;
TAVILANI et al., 2021). Nesse contexto, Ciarambino et al. (2021), aponta em sua
pesquisa, sobre as diferenças de sexo na terapia vacinal, que os resultados de
estudos publicados sobre a segurança e imunogenicidade da vacina contra COVID19 não são estratificados por sexo, podendo subestimar os EA em mulheres e as
especificidades do sexo na resposta imunogênica (CIARAMBINO et al., 2021).
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Os resultados dessa revisão apresentam uma diversidade de EA, sobretudo
neurológicos. Sintomas como dor de cabeça, tontura ou espasmos musculares são
efeitos colaterais comuns e auto-limitados após administração das vacinas contra
a COVID-19. No entanto, grandes complicações neurológicas, apesar da
causalidade não comprovada, têm sido relatadas desde a introdução dessas
vacinas no mercado, como paralisia facial, síndrome de Guillain-Barré, convulsão,
acidente vascular cerebral, mielite e encefalomielite aguda disseminada (GOSS et
al., 2021).
Nesse estudo observamos a heterogeneidade das plataformas vacinais e a
possível correlação de algumas delas com determinados EA, das quais a
prevalência de TT associada a vacina de vetor adenoviral ChAdOx1nCov-19
(Oxford-AstraZeneca). No contexto da pandemia da COVID-19, várias plataformas
foram testadas incluindo ácidos nucléicos (DNA e RNA), uso de vetores virais
(replicantes e não replicantes), vacinas virais (atenuadas ou inativadas) e as
vacinas proteicas. Acerca disso, os achados desta revisão apontam para a
utilização de algumas plataformas vacinais que nunca foram utilizadas em vacinas
atualmente licenciadas (LIMA et al., 2021). Embora as plataformas clássicas de
vacinas tenham garantido eficiência na erradicação de várias doenças virais que
ameaçam a vida, muitos fatores limitaram a utilização dessas plataformas na
produção de vacinas contra a COVID-19, tais como a necessidade de produção em
massa e disponibilidade rápida, o que levou os pesquisadores a buscarem novas
plataformas (GHASEMIYEH et al., 2021). Porém, este processo, como tudo o que
é novo e não testado, requer cautela (LIMA et al., 2021).
Os EA verificados neste estudo predominaram na administração da primeira
dose da vacina. Resultado semelhante foi observado por Gianfredi et al. (2021), em
um estudo sobre os EA imediatos após a imunização da COVID-19 em indivíduos
italianos.
As evidências disponíveis indicam que as vacinas, contra a COVID-19,
elegíveis têm um perfil de segurança aceitável a curto prazo. Estudos adicionais e
vigilância de longo prazo em nível populacional são fortemente encorajados
visando aumentar ainda mais a segurança dessas vacinas. Isso deve incluir,
essencialmente, sistemas de vigilância da segurança das vacinas, monitoramento
dos indivíduos vacinados e farmacovigilância passiva. Todos os relatos de
suspeitas de EA devem ser investigados e sinais de alerta rapidamente avaliados,
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para permitir a implementação de medidas adequadas de minimização de riscos e
atualizar a relação benefício/risco da vacinação (WU et al., 2021).
Em um cenário de pandemia, de elevada morbidade e mortalidade pela
COVID-19, os benefícios da vacinação claramente se sobrepõem aos riscos.
Agências governamentais e desenvolvedores de vacinas devem continuar a tomar
medidas para incentivar a vacinação e reduzir a hesitação da vacina.
Cabe ressaltar que boa parte dos estudos relacionados aos EA pósvacinação, realizados até o momento, são estudos observacionais, do tipo
série/relato de caso, que compõem a base da pirâmide de evidência científica e por
isso devem ser analisados com cautela. Eles são importantes para a comunidade
científica visando despertar questionamentos acerca dos eventos ocorridos, bem
como divulgar resultados da prática clínica.

CONCLUSÃO

Foram encontradas associações de EA em adultos envolvendo as principais
vacinas utilizadas mundialmente, desenvolvidas por plataformas vacinais
diferentes. Ainda há muitas lacunas na literatura quanto a comprovação da
associação entre os EA e essas vacinas. Assim, carecem de farmacovigilância ativa
e passiva, bem como estudos mais robustos.
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O presente exposto destina-se a facilitar a introdução ao estudo das teorias dos
contratualistas. Tal conjunto de correntes surgiu pós-iluminismo, quando a razão
passou a substituir os mitos. O racionalismo deu entrada para a ciência moderna,
porém, no viés político, ocorreram grandes crises, como por exemplo, a queda
monárquica e o surgimento de governos democráticos. Com isso, foi necessário o
surgimento de novas compreensões da organização do Estado, assim gerando as
teorias contratualistas, que contam com três grandes nomes: Hobbes, Locke e
Rousseau. Os três filósofos possuem uma convergência política na ideia de que a
origem do Estado está no contrato social, onde cada indivíduo faz um contrato com o
Estado e este deve protegê-lo, contanto que siga as regras. Eles compreendem que
alguns indivíduos podem se negar a seguir essa ordem natural seguindo sua própria
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ordem, justificando a criação de normas. Necessita-se de um ente superior para
regular a vontade dos indivíduos, surgindo o estado investido de poder pela sociedade
pare resolver os conflitos que o ser humano gera. Importante entender as divergências
entre os teóricos acerca do surgimento do contrato social. Thomas Hobbes, partia de
que o contrato foi feito porque o homem é o lobo do próprio homem. Há no homem
um desejo natural de destruição e de manter o domínio sobre seu semelhante. Por
conta disso é necessário existir um poder que esteja acima das pessoas
individualmente para que o estado de guerra seja controlado. A lei para Hobbes é a
vontade do soberano, quando o indivíduo descumpre a lei deve ser punido
exemplarmente, a fim de desencadear o medo da sanção a seus pares. Já John
Locke, conclui que o Estado existe não porque o homem é o lobo do homem, mas em
função da necessidade de existir uma instância acima do julgamento parcial de cada
cidadão de acordo com seus interesses. Os cidadãos livremente escolhem seus
governantes e assim lhes dão poder para conduzir o Estado, a fim de garantir os
direitos essenciais expressos no pacto social. Esse pensador é um liberalista, opositor
ferrenho da tirania e do absolutismo, entende que o Estado e as leis devem defender
o contrato social e a propriedade privada. Jean-Jacques Rousseau Acreditava que o
homem é naturalmente bom, porém, a sociedade o corrompe. Ele considera que o
povo tem soberania, conclui que todo o poder emana do povo e, em seu nome, deve
ser exercido. O governante nada mais é do que o representante do seu povo, que
recebeu o direito de exercer o poder em nome destes. Rousseau defende que o
Estado se origina de um pacto formado entre os cidadãos livres que renunciam a sua
vontade individual para garantir a realização da vontade geral. A fim de concluir de
maneira sucinta, para Rousseau os indivíduos cedem toda sua liberdade ao Estado,
logo, todos os indivíduos são servos e senhores ao mesmo tempo, criou uma ideia de
que todos são iguais e a lei é a representação da vontade geral.
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Resumo: Além da base teórica e prática inerente ao exercício da atividade, o
profissional da saúde deve dominar conceitos que não estão associados diretamente
ao contato com o paciente. Habilidade em planejamento, gestão de pessoas,
administração e até mesmo vendas fazem parte dos artefatos para o trabalhador em
um mercado de constante mudança. Dentro desse contexto, o movimento de
empresas juniores (MEJ), assim como em outras áreas, busca desenvolver as
competências ainda dentro do ambiente acadêmico, antecipando a curva de
aprendizagem que invariavelmente será vivenciada. Por meio deste trabalho, tem-se
como objetivo avaliar o contexto histórico e social em que o MEJ atua em associação
ao mercado da saúde, descrevendo seu impacto.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Saúde. Empresas Juniores.
Abstract: In addition to the inherent theorical basis of the professional actuation, the
health professional must master concepts that are not directly associated with contact
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with the patient. Planning for the future, people management, administration and even
sales are part of the worker’s toolset in a constantly changing market. Within this
context, the junior enterprise movement (MEJ), as well as in other areas, will be able
to develop and experience the environment effectively, anticipating a learning curve
that will invariably be experienced. Through this work, it is possible to evaluate the
historical and social context in which the MEJ operates in the association with the
health market, describing its impact.
Keywords: Entrepeneurship, health, Junior Enterprises.

INTRODUÇÃO
Mais que atendimento ao paciente que entra no consultório, o profissional da
saúde deve ter controle sobre conhecimento teórico e prático associado à gestão de
um negócio. Administração financeira, de pessoas, habilidade em marketing e até
mesmo vendas são ferramentas importantes para o êxito profissional. (TERRIM et al.,
2015)
Ainda durante o período de graduação, o modelo das empresas juniores
oferece espaço para o desenvolvimento dessas capacidades organizacionais que,
muitas vezes, se mostram ortogonais à grade curricular, voltada intensamente ao
arcabouço teórico. (MACEDO ZILIOTTO; BERTI, 2012)
A atividade dentro da instituição também oferece um espaço que medeia o hiato
entre conhecimentos teórico e prático ao permitir a efetivação do arcabouço
desenvolvido em aula em execução de atividades práticas e profissionais (FERREIRA
DA SILVA et al., 2011). Como exemplo, tem-se o workshop em saúde mental oferecido
pela Mederi Jr. (empresa júnior vinculada ao curso de medicina da Universidade
Federal de Santa Maria - UFSM).

OBJETIVOS
O presente trabalho objetivou relatar e avaliar o contexto histórico e social em
que o MEJ atua em associação ao mercado da saúde, descrevendo seu impacto.
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METODOLOGIA
O presente artigo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e
experiências vividas pelos autores durante a realização das atividades voluntárias na
Empresa Júnior (EJ) vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de
Santa Maria. A pesquisa bibliográfica foi feita em bases de dados acadêmicas,
legislação e documentação disponibilizada por entidades representativas do
movimento durante o primeiro semestre de 2021.

RESULTADOS, DISCUSSÃO E ANÁLISES
Incorporado em 1967 para aproximar estudantes do mercado de trabalho, o
movimento de empresas juniores foi consolidado como um movimento global a partir
de 2006. A instituição é composta pelo conjunto de 19 confederações (JEglobal,
2021). A Confederação pode ser definida como uma organização guarda-chuva que
abarca as empresas juniores (EJs) de um determinado país e, segundo a mesma
fonte, uma confederação atua tanto na representação e suporte de seus integrantes
quanto na expansão do conceito dentro do território nacional. Essa expansão é dada
pela fundação de novas empresas e pela expansão do tamanho daquelas existentes.
Segundo a lei número 13.267, de 06 de abril de 2016, uma empresa júnior é
caracterizada como uma associação civil gerida por estudantes matriculados em
cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de realizar
projetos e serviços que contribuam não só, para o desenvolvimento acadêmico mas
também, profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho.
(BRASIL, 2016)
Caso todas as regulamentações previstas em lei sejam observadas e seguidas,
a execução de serviços por parte da equipe para clientes pode ser precificada e
cobrada de modo independente às autorizações de conselhos profissionais. Ainda que
o regime seja de uma entidade sem fins lucrativos, essa possibilidade de cobrança
implica em um funcionamento muito similar ao que é vivenciado em uma rotina
empresarial tradicional.
Ainda com referência à lei, a organização necessariamente desenvolve
atividades relacionadas ao campo de abrangência de pelo menos um curso de
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graduação indicado no estatuto da empresa júnior, nos termos do estatuto social ou
do regimento interno. Sendo assim, os estudantes universitários que manifestarem
interesse e integrarem a entidade exercem trabalho voluntário e têm a oportunidade
de desenvolver antecipadamente competências que futuramente podem ser exigidas
no mercado de trabalho.
Ademais, é requisito essencial para o mesmo documento que professores e
profissionais especializados ofereçam orientação e supervisão às atividades,
possibilitando, portanto, a execução de serviços com qualidade ao contratante e a
possibilidade de aprendizado proposta inicialmente. Esse fator é verdadeiro mesmo
que haja gestão autônoma em relação ao centro acadêmico do qual faz parte, ou seja:
O conjunto de acadêmicos tem controle e responsabilidade sobre a entidade jurídica,
mas recebem o apoio de indivíduos capacitados e alinhados às demandas do grupo.
Cabe ressaltar mais um ponto abordado na constituição jurídica da definição
da entidade. Segundo a lei número 13.267, as empresas juniores também têm papel
no desenvolvimento econômico sustentável. Essa função é dada por um fator de longo
prazo e um de prazo imediato. No primeiro sentido, o desenvolvimento de indivíduos
cuja formação acadêmica envolve também aspectos voltados ao setor privado implica
em profissionais e empreendedores mais numerosos e competentes atuando no
mercado após a graduação. No segundo, a execução de atividades durante a
graduação pela equipe oferece acesso a produtos e serviços de qualidade ao cliente.
A confederação brasileira que representa as empresas juniores dentro do
território é a Brasil Júnior (BJ). A Brasil Júnior é composta por mais de 805 EJs (JEGLOBAL, 2021). Em comparação, a mesma fonte aponta para a Alemanha como
segundo maior país em número de empresas, com um total de 66 empresas em duas
confederações, e para a Tunísia como terceiro, com um total de 38 empresas em uma
confederação. Dessa forma, é possível perceber que a BJ é uma instituição que tem
êxito na execução da atividade proposta inicialmente pela instituição global - expandir
o conceito dentro do país e apoiar as empresas que representa.
No Brasil, as EJs são divididas por um sistema de clusters. Os clusters são uma
divisão em cinco grandes categorias que são definidas com base em uma análise
estatística multivariada. Os três fatores que são incluídos, de acordo com o
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documento, são a porcentagem de membros que executam, o faturamento por
membro e a nota pós serviço (NPS) (BRASIL JUNIOR, 2019).
Seguindo a definição do documento publicado pela BJ, a produtividade, a
capacidade que a instituição tem de investir na educação empreendedora de seus
membros, a qualidade e o impacto do produto ou serviço que está sendo oferecido ao
mercado são os fundamentos refletidos pelos três fatores descritos.
A fórmula descrita pelo documento para cálculo de cluster é a multiplicação das
três variáveis. O resultado, quando comparado com a tabela de réguas, aponta para
o cluster.
No ano de 2021, a Mederi Jr. é uma empresa de cluster 1. Segundo o
documento publicado pela BJ, o desenvolvimento de um modelo de negócios
representativo de demandas apresentadas pelo mercado é a experiência vivenciada
pelos membros. Considerando esse fato, o desenvolvimento do plano estratégico para
os próximos anos toma em conta a principal necessidade da equipe e elabora a
metodologia que será utilizada para alcançar os objetivos estabelecidos pela equipe
como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa análise, percebe-se que a vivência dentro de uma empresa júnior
caracteriza uma experiência positiva e capaz de agregar valor à jornada acadêmica
do voluntário. Ademais, é possível perceber que a área da saúde como um todo é
sub-representada dentro do movimento quando comparada a outros campos de
estudo, como engenharia.
O desenvolvimento e fortalecimento da representação da saúde dentro do
movimento de empresas juniores representa a possibilidade de fortalecer a qualidade
do serviço oferecido aos pacientes, por meio de um mercado mais competitivo e capaz
em demandas ortogonais à atuação profissional dentro do consultório. Isso significa
profissionais aptos a alimentar a retomada do desenvolvimento social, produtivo e
econômico posterior à pandemia.
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Resumo: A saúde mental da população foi profundamente afetada por conta da
pandemia ocasionada pelo vírus da síndrome respiratória aguda grave de coronavírus
19 (SARS-COV-2). Isso por conta da junção entre fatores sociais, como medidas
restritivas, mudanças na rotina e perda de pessoas, e econômicos, como mudanças
de hábitos de consumo e incerteza quanto ao futuro. Sendo assim, medidas capazes
de remediar a problemática colateral à pandemia demonstram-se necessárias ao
desenvolvimento sustentável. Como um projeto de extensão universitária, a Mederi
Jr., empresa vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), desenvolveu e aplicou múltiplos workshops em saúde mental durante o
período para equipes. Como resultado, hábitos saudáveis foram integrados à rotina
dos participantes de modo a amenizar os efeitos perversos da conjuntura de vida
contemporânea.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Saúde. Empresas Juniores.
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Abstract: The population’s mental health has been profoundly affected by the
pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 19 virus
(SARS-COV-2). This is due to the combination of social factors, such as restrictive
measures, changes in routine and loss of people, and economic factors, such as
changes in consumption habits and uncertainty about the future. Therefore, measures
capable of remedying the collateral problem of the pandemic are necessary for
sustainable development. As a university extension project, Mederi Jr., a company
linked to the medicine course at the Federal University of Santa Maria (UFSM),
developed and applied multiple mental health workshops during the the pandemic for
teams. As a result, healthy habits were integrated into the participants' routine in order
to alleviate the perverse effects of contemporary life.
Keywords: Entrepeneurship, health, Junior Enterprises

Introdução
Com a crise pandêmica de COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-COV-2 e
com a declaração realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido às proporções de
contágio e elevados números de mortes, impactos diversos surgiram e são
observados em toda a sociedade (SILVA et al., 2020).
Além disso, durante uma pandemia tornou-se notória a preocupação voltada
ao combate do agente patogênico, no caso o vírus, bem como a saúde física da
população, de modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser
negligenciadas ou subestimadas frente às demais demandas (SCHMIDT et al., 2020).
Com base no exposto, medidas que são adotadas com fins de reduzir as
implicações psicológicas causadas pela pandemia, se fazem cada vez mais
necessárias não só, no que se refere ao encorajamento para enfrentamento da
pandemia e desdobramentos associados à doença, mas também para o bem-estar e
saúde do indivíduo como um todo (ORNELL et al., 2020).
Dentro desse contexto, a saúde mental se mostra como um dos componentes
essenciais para a saúde, caracterizando-se como um estado de bem-estar no qual
um indivíduo realiza suas próprias habilidades, controla o estresse normal da vida,
trabalha produtivamente e, é capaz de contribuir com sua comunidade (WHO,
2018c; PEREIRA et al., 2020).
Nesta perspectiva, a empresa Mederi Jr. organizou um projeto em Workshop
em Saúde Mental, como uma alternativa viável, adequada e necessária durante a
pandemia, auxiliando a promoção, proteção e restauração da saúde mental de
acadêmicos, membros de outras empresas juniores e população em geral.
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Objetivos
Este trabalho tem como objetivo relatar a realização de um Workshop em
Saúde Mental e os conteúdos abordados por acadêmicos ao realizarem intervenções
na saúde mental de outros acadêmicos membros de empresas juniores e profissionais
em meio à pandemia de COVID-19.

Materiais e Métodos (Metodologia)
O presente artigo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e
experiências vividas pelos autores durante a realização das atividades voluntárias na
Empresa Júnior (EJ) vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal de
Santa Maria. A pesquisa bibliográfica foi feita em bases de dados acadêmicas,
legislação e documentação disponibilizada por entidades representativas do
movimento durante o primeiro semestre de 2021.

Resultados
Apesar do grande acesso a informação que a população dispõe atualmente,
alguns

temas

e

dúvidas

relacionadas

à

saúde

ainda

levantam

muitos

questionamentos. Diversas vezes, este grande acesso aos conhecimentos dispostos
na internet facilitam a disseminação de boatos e falsas notícias referentes a temas
da área da saúde.
Desse modo, esclarecer estes assuntos faz-se necessário para que as pessoas
adquiram o conhecimento sobre as práticas preventivas que precisam realizar, as
formas de transmissão de determinada doença ou até como lidar em caso de
ocorrência da mesma e onde procurar ajuda. Assim, uma consultoria que traga esta
possibilidade de esclarecimento vinda de estudantes dos cursos de graduação da
área da saúde, que dispõe deste conhecimento de forma certificada, é de extrema
relevância neste contexto.
Sendo assim, o projeto “Workshop em saúde Mental” foi idealizado a partir da
visível necessidade de se trabalhar sobre o tema saúde mental dentro do contexto de
alunos universitários e frente aos impactos da pandemia. No Workshop em Saúde
Mental, abordam-se os assuntos expressos e delimitados a seguir:
Fisiologia dos transtornos psicossociais - Ansiedade, pânico e depressão.
Vício em dispositivos eletrônicos, com destaque para a nomofobia e luz azul - Pautase na abordagem dos sintomas, comorbidades e tratamento da nomofobia
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Excesso de cafeína/mate: Alerta quanto ao uso excessivo de substâncias excitantes
amplamente difundidas no Brasil e seus impactos no organismo;
Hidratação: Abordagem sobre o equilíbrio hídrico, bem como recomendação de
consumo de água por dia.
Alimentação: Definição da alimentação saudável segundo os critérios da Sociedade
Brasileira de Nutrição
Abuso de Substâncias: Alerta sobre o abuso de substâncias lícitas e ilícitas e seu
impacto sobre a psique humana;
Aromaterapia: Elucidação cientificamente embasada sobre os mecanismos de ação e
impactos do uso de aromaterapia no corpo e na mente;
Meditação, yoga e autoconhecimento: Surgimento do Yoga, seus objetivos, princípios
e benefícios. Logo após, a meditação mindfulness, abordando seus principais
componentes e benefícios.
Criação de hábitos: Explanação dos mecanismos fisiológicos e constitutivos de um
hábito perante o cérebro na sua formação;
Redução da procrastinação: Apresentação do ciclo de intervenções para a
minimização do ato de procrastinar;
Resultados e gestão efetiva do tempo: Diálogo acerca da importância organizacional
da rotina.
Estresse: Proposta reflexiva referente aos agentes estressores e sua manutenção na
vida interpessoal;
Solidão: Apresenta-se a diferença entre a solidão de ordem física (isolamento social)
e a de ordem psicológica (sentimento de solidão).
Motivação: Estratégias que possam ser implementadas na vida do cliente para que
este sinta-se motivado, como aprendizado, premiação e competição;

Além dos conteúdos anteriormente citados, durante a execução do workshop
são abertos espaços para diálogo e resolução de dúvidas e após conclusão é aberto
um canal de comunicação para realizar três semanas de acompanhamento
objetivando uma mudança de hábitos e consequente melhora na saúde mental.

Discussão
A importância do desenvolvimento de ações a nível de prevenção, promoção e
restauração da saúde, na especificidade da saúde mental, é evidenciada ao passo
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que não apenas possibilitam um ambiente de diálogo e trocas entre acadêmicos e
profissionais, mas também promovem a desmistificação de um tema de relevância
social, estimulando cada vez mais a conscientização da população.
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